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Inledning 
I det här examensarbetet kommer jag att samarbeta med en annan student som heter Anes 

Sljivic och vi kommer att fokusera på varsin del i projektet. Han kommer fokusera på struktur 

och layout i gränssnittet medan jag fokuserar på färger och form. 

Abstract 
Den här rapporten handlar om utvecklingen av ett gränssnitt till ett svenskt företag som heter 

STAMFORD och de utvecklar gränssnitt för kassaregister. Det vi fick i uppdrag av 

STAMFORD var att utveckla ett gränssnitt som ska funka på pekskärmar, deras nuvarande är 

utvecklad för mus och tangentbord. I rapporten kommer jag gå igenom hur arbetet och 

användartester gått till och vad resultaten av dessa blev. Jag tar också upp vilka personerna är 

som jag refererar till under litteratur så att läsaren får veta vilka de är och vad de har för 

erfarenheter. 

Bakgrund 
Idag utvecklas det ständigt nya kassaregister som är ett arbetsredskap för människor varje dag 

vilket måste fungera väl i en stressig situation med kunder som köar, lika så under en lugn dag 

med få kunder. Ett kassaregister består av en bildskärm, en scanner för produktkoden, 

kvittoskrivare, en dator och ett program som är skräddarsytt och följer lagar och förordningar. 

Nya kassaregister använder sig idag oftast av pekskärmar, detta gör att det även behövs 

gränssnitt utvecklade för dessa typer av skärmar. 

 

STAMFORD utvecklar och levererar gränssnitt till kassaregister för fackhandel med 

anpassning till butiker och beställningsvaror. Läsaren kan tolka det här som vilken butik som 

helst men jag menar butiker som till exempel Gallerix, Siba eller OnOff där kunder inte går in 

och handlar ofta, alltså butiker med personal som har en mer personlig kontakt med kunder 

samt har kassaregister utplacerade runt om i butiken. ICA har till exempel kassor med 

rullband där kunder går sin runda och sedan ska betala och gå ut, betalningen ska gå fort och 

personalen bakom kassan bemöter kunder på ett helt annat sätt. Det är inte den här typen av 

butiker dessa kassaregister riktar sig till. 

 

STAMFORD levererar till flera stora kedjor i Sverige, bland annat Gallerix, företaget håller 

just nu på att försöka modernisera sitt gränssnitt så att de även ska fungera på pekskärmar 

med storleken 15, 17 och 19 tum. 

Syfte 
Under projektet fokuserar jag att fokusera på form och färg i användargränssnittet jag måste 

tänka på att formen och färgen på de olika grafiska elementen ska vara så användarvänliga 

som möjligt och inte få användare att misstolka ett element för något annat. Till exempel ska 

inte röd färg sitta på en knapp som godkänner något, färgen och formen ska också hjälpa 

användare komma ihåg navigeringen i hierarkin. 
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Litteratur och källor 
Den litteratur jag använder mig av är ”Observing the user experience” av Mike Kuniavsky då 

den tar upp många bra råd för användartester tillsammans med boken ”Measuring the User 

Experience” av Tom Tullis och William Albert, som interaktionsdesigner så har dessa böcker 

har hjälpt mig mycket i mina tidigare skolarbeten att enkelt förklara hur man gör 

användartester och vad man bör tänka på när användartester utförs, utöver det så har de varit 

väldigt lätta att förstå och ta till sig. För användargränssnittet kommer jag använda mig av 

boken ”About Face 3” som är skriven av Alan Cooper, Robert Reimann och David Cronin. 

Den tar upp vad som bör tänkas på när man designar ett gränssnitt, ”The Practical Guide to 

Information Design” skriven av Ronnie Lipton är också en litteratur jag kommer använda då 

den tar upp färg och form vilket är något jag kommer fokusera mycket på i arbetet. Som de 

tidigare litteraturerna har jag valt att använda mig av dessa då de hjälpt mig i mina tidigare 

skolarbeten där vi designat användargränssnitt. Via internet har jag också med Jakob Nielsen. 

Jag har samtidigt valt att gå efter dessa litteraturer och källor på grund av den stora erfarenhet 

personerna som skrivit dem har även om litteraturen inte alltid är vetenskapligt skriven. 

Om författarna till litteratur och källor 
Den här delen är till för att förklara vilka personerna är bakom litteraturen och källorna jag 

valt och vad de har för erfarenheter. Detta gör jag för att ge läsaren en större förståelse om 

dessa inflytelserika personer samtidigt som jag försöker öka trovärdigheten till mina valda 

källor. 

 

Ronnie Lipton är direktör över firman Transform and Function, en firma som anlitas av 

organisationer som behöver råd inom effektivt skrivande, editering, design och mångkulturell 

kommunikation. Hon är en prisbelönt journalist och publikationsdesigner, hon har även 

undervisat journalistik i George Washington University och undervisat grafisk design i 

University of Maryland i USA (Lipton, 2007). 

 

Mike Kuniavsky är en av grundarna till ett företag som heter Adaptive Path, företaget hjälper 

andra företag att utveckla användargränssnitt, skapa strategier baserade på användares behov 

samt integrera användares erfarenheter i olika gränssnitt. Kuniavsky har utvecklat webbsidor 

sedan 1994 och är interaktionsdesignern bakom sökmotorn HotBot. Hans arbete och skrift har 

dykt upp i många olika tidningar runt om i USA (Kuniavsky, 2003). 

 

Alan Cooper utvecklar och designar mjukvara och har påverkat en generation av 

programmerare och branschfolk och hjälpt användare. Han är mest känd för att vara skaparen 

av persona och grundaren av företaget Cooper som hjälper att utveckla och designa digitala 

produkter (Cooper et al, 2007). 

 

Robert Reimann hjälpte Cooper att i utvecklingen av de metoder som de tar upp i boken 

”About Face 3” och är just nu ansvarig över användares erfarenheter på företaget Bose och är 

direktör över Interaction Design Association som är ett globalt nätverk för professionella 

interaktionsdesigners. (Cooper et al, 2007). 
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David Cronin är direktör över interaktionsdesign på företaget Cooper där han ansvarade över 

designen av produkter tillverkade för kirurger, museum besökare, online butiker, 

fordonsförare och för äldre människor (Cooper et al, 2007). 

 

Jakob Nielsen är en filosofie doktor inom människa-dator interaktion från tekniska 

universitetet i Danmark. Nielsen håller 79 stycken patent i USA på hur man kan göra internet 

enklare att använda och är uppfinnaren av bland annat metoden ”Heuristic evaluation” vilket 

är en metod där man systematiskt inspekterar ett gränssnitt för användbarhet. En mer 

detaljerad genomgång av metoden finns som länk i referenslistan. Nielsen sitter också i 

redaktions styrelse för utgivaren Morgan Kaufmann Publishers som bland annat släppt 

böckerna skrivna av Tullis och Albert samt Kuniavskys bok (Nielsen, 2009). 

 

Tom Tullis är vide VD på företaget Fidelity Investments, han har en masterexamen i 

experimentell psykologi och är en filosofie doktor inom teknisk psykologi. Under hans 30 år 

inom människa-dator interaktion har han publicerat över 50 artiklar i olika tekniska journaler 

och har blivit inbjuden som talare i både nationella och internationella konferenser. Han har 

också åtta patent i USA och är instruktör i informationsdesign på Bentley Collage (Tullis & 

Albert, 2008, sid VI). 

 

William Albert är direktör på företaget Fidelity Investments och har vart forskare inom 

användargränssnitt. Han har publicerat över 20 artiklar och har presenterat hans forskning i 

många professionella och akademiska konferenser. Albert har blivit tilldelad prestigefyllda 

stipendium av bland annat den japanska regeringen för hans forskning inom mänskliga 

faktorer och rumslig kognition. Han är en filosofie doktor och har en masterexamen från olika 

universitet i USA (Tullis & Albert, 2008, sid VI). 

 

Pallasart Web Design är ett företag som drivs av bland andra programmerare och designers. 

De har många stora klienter som anlitar dem, bland dessa finns filmbolaget Universal Studios 

och spelföretaget Electronic Arts. 

Tema – Säkerhet 
Årets tema för examensarbetet är säkerhet, jag kommer därför att undersöka hur jag kan 

utveckla ett nytt gränssnitt för kassaregister med pekskärmar samt hur jag kan göra den 

enklare att använda och få användare att känna sig säkra och trygga med gränssnittet, händer 

det något fel ska användaren enkelt kunna lösa till exempel misstag som felräkning av pengar 

eller felinslag. 

Teori 
Enligt Lipton så upptäcker vi mönster och speciellt skillnader i mönster, färg ska också 

användas konsekvent och endast bryta mönstret för att signalera en förändring (2007, sid 

153).   
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Med hjälp av färg går det till exempel att visa skillnader, visa likheter, hjälpa användare att 

hitta och att komma ihåg eller betona något (Lipton, 2007, sid 153). Med hjälp av detta kan 

användaren lättare komma ihåg vilka grafiska element som leder till det användaren söker 

efter. Jag kommer att påbörja arbetet med färg och form i användargränssnittet utifrån denna 

teori och med hjälp av användartester ta reda på om teorin stämmer med mitt arbete. 

Problemställning 
Misstag kan hända och problemet med STAMFORDs nuvarande gränssnitt är att det kanske 

inte alltid är enkla att åtgärda, detta kan leda till att tid och pengar inte används lika effektivt. 

Beroende på vana och erfarenheter kan även problem uppstå för användare om gränssnittet 

har en stor inlärningskurva samt om användaren har svårt att komma ihåg hur gränssnittet 

fungerar, jag hoppas kunna åtgärda detta med hjälp av färger. 

 

Håkan Hult som är VD för STAMFORD och vår uppdragsgivare berättade under ett möte att 

de vill att gränssnittet ska hjälpa personen bakom kassan att sälja mer varor genom att den 

föreslår en till tre tillbehör till produkten som kunden köpt. Kunden som bara hade tänkt köpa 

en tv, till exempel, skulle kunna bli tillfrågad om han eller hon också ska ha en kabel eller 

något annat tillbehör, om kunden säger ja ska kassörskan kunna pausa köpet för att gå med 

kunden och hämta kabeln. Under denna tid ska en annan kassör kunna utföra ett annat köp 

med en annan kund. Detta går inte att göra med gränssnittet som STAMFORD har idag, deras 

nuvarande gränssnitt är heller inte anpassat för pekskärmar. När det gäller ren funktionalitet är 

det inte något fel på dagens kassaregister med den hårdvara som den använder men dessa är 

på väg att bytas ut mot modernare kassaregister med pekskärmar och då går det inte längre att 

använda de gamla gränssnitten som är gjorda för mus och tangentbord (Hult, 2010). Vi måste 

därför utveckla nya gränssnitt för dessa pekskärmar och då måste de vara säkra och enkla att 

använda. 

Forskningsfrågor 
 Kan färg ge användaren en känsla av säkerhet för gränssnittet?  

 Kan färg hjälpa användaren att navigera i gränssnittet?  

 Vad för typ av färg vill/vill inte användare ha? 

 

Dessa frågor kommer jag att ta reda på med hjälp av den teori jag satt upp samt med hjälp av 

användartester och analyser. Jag undersöker hur jag kan göra gränssnittet enkelt och säkert att 

använda samtidigt som gränssnittet ser snyggt och tilltalande ut. 

Avgränsningar 
Gränssnittet riktar sig mot STAMFORDs kunder, alltså butiker med personal utplacerade som 

har en mer personlig kontakt med kunden samt har kassapunkter inne i butiken. 
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Metod 
Under projektet använder jag mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder dvs. 

intervjuer och användartester för att se hur väl användargränssnittet fungerar i händerna på 

de som ska använda produkten. Jag har också använt mig av en deltagande observation 

(Carlsson, 1991, sid 26), det betyder att jag gått ut till de olika butikerna som håller på med 

sällanköp och observerat hur de anställda använder sig av deras kassaregister och om det är 

något i gränssnittet som de inte gillar att använda, jag fick inte ut så mycket av det mer än 

att de tycker att det ser tråkigt ut då de har vant sig vid gränssnittet. Eftersom det nya 

gränssnittet är gjort för pekskärm är det svårt att jämföra hur de arbetar med gränssnitt där 

de bara använder sig av ett tangentbord och ibland mus.  

 

För användargränssnittet kommer jag att skissa mycket på papper i början, på detta sätt kan 

jag rita ut många olika förslag på kort tid (Cooper et al, 2007, sid 140). Jag sparar tid som 

jag kommer behöva till andra delar i arbetet och hade jag jobbat på ett företag hade jag 

även sparat kostnader då tid kan kosta pengar. När jag fått bra respons på ett förslag kan 

jag gå vidare och börja utveckla designförslag med hjälp av olika datorprogram som till 

exempel Photoshop. 

Målgrupp 
Min målgrupp är butikförsäljare med liten eller ingen vana av kassaregister. Butikerna 

anställer ofta studenter som jobbar under en viss tid och sedan går vidare (Hult, 2010), 

gränssnittet måste därför ha en snabb inlärningskurva. Studenter med liten eller utan 

erfarenhet av kassaregister blev därför en del av min målgrupp. Tyvärr var butikförsäljare 

svåra att få tag på då vi inte kunde begära att de skulle användartesta vårt gränssnitt under 

deras arbetstid eller raster. 

Användartester 
Användartest 1 och 2 gjorde jag gemensamt med Anes Sljivic men jag fokuserade på min del 

och han fokuserade på sin del under testerna vi utförde. 

Deltagare 
Deltagarna är som sagt personer med viss eller ingen erfarenhet av kassaregister, för att få tag 

på dessa deltagare gjorde vi ett bekvämlighetsurval där vi gick fram till personer och frågade 

om dessa ville ställa upp i ett användartest, vissa av deltagarna var bekanta som vi tog med då 

vi kände till att de arbetade eller har arbetat med kassaregister. Något som vi skulle tänka på 

var att nybörjare ofta är känsliga och kan lätt bli osäkra och rädda, men detta försvinner efter 

att användaren lärt sig hur gränssnittet fungerar och ett väl designat gränssnitt kan förkorta 

användarens tid i detta stadium (Cooper et al, 2007, sid 45). Antalet deltagare för det första 

testet på gränssnittet var tio stycken, vi valde så många för att tiden räckte till. Jacob Nielsen 

skriver att det räcker med fem stycken personer för att hitta de grova felen i ett gränssnitt och 

att när man lägger till mer och mer testpersoner så kommer samma problem dyka upp om och 
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om igen. Enligt Nielsen kommer detta bara öka ens motivation att gå tillbaka och börja om 

från början för att eliminera dessa problem. Efter den femte testpersonen kommer tid att 

slösas på att bara observera samma sak utan att lära sig mycket nytt (Nielsen, 2000). Det 

andra testet på det nya gränssnittet valde vi fem stycken personer och till testet av färgval 

valde jag tio stycken personer. 

Tillvägagångssätt 
Vi använde oss av en stationär dator som deltagarna fick sitta framför och utföra de uppgifter 

som de fick av oss på ett papper, deltagarna fick sitta i ett lugnt rum utan att bli störda medan 

vi stod och observerade. Vi tog tid för varje uppgift de utförde med en tidtagare och 

antecknade hur det gick för dem med hjälp av papper och penna. Gränssnittet utvecklade vi 

med hjälp av PowerPoint och deltagaren fick klicka sig fram på skärmen med hjälp av en mus 

då vi inte hade tillgång till en pekskärm som gränssnittet är tänkt för.  

 

Till testet av färgval fick deltagarna en bild med de tre knappar som har en funktion i 

gränssnittet vi gjort och 25 stycken färger deltagarna kunde välja bland. Dokumentation 

fördes på papper. 

Design ett 
I början skissade vi på olika gränssnitt med hjälp av papper och penna för att försöka hitta ett 

bra och fungerande gränssnitt (Cooper et al, 2007, sid 131). När vi till slut fick fram en skiss 

som vi var nöjda med började vi skapa ett demo i PowerPoint. Tyvärr hade vi inte tillgång till 

det gamla gränssnittet för att se vilka funktioner som fanns. Vi fick därför hitta på egna 

funktioner för att kunna gå vidare med att skapa vårt gränssnitt så att vi hade något att börja 

användartesta. När vi fick tillgång till det gamla gränssnittet kunde vi börja ta med de 

funktioner som finns med i det nuvarande gränssnittet. 

 

Bild 1 visar en skiss på hur gränssnittet på Merförsäljning skulle se ut. 
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Bild 1. Skiss på Merförsäljning 

 

När vi började utveckla gränssnittet i PowerPoint designade jag knapparna och gav dem 

färger. Eftersom jag visste att detta inte skulle bli det slutgiltiga gränssnittet valde jag att svagt 

utforma knapparna för att se om de hade någon betydelse, jag tog istället det som fanns i 

PowerPoint för formen på knapparna och fokuserade istället bara på färgerna. 

 

Den första versionen av gränssnittet som skapades går att se på bild 2, den tog cirka en vecka 

att skapa med hjälp av programmet PowerPoint. När vi var relativt nöjda med den började vi 

planera användartestet. 

 
Bild 2. Gränssnittet för ”Kassa” i den första designen. 
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Bakgrunden i bild 2 är inte den samma som vi använde i den första designen, den är utbytt i 

rapporten då original bakgrunden var tagen från Gallerix.se som temporär bakgrund. 

Färgval 
Då jag tänkte på Gallerix under utvecklingen av första gränssnittet valde jag att hålla mig till 

färgerna och bakgrunden som de använder sig av på sin hemsida. Detta val gjorde jag för att 

uppdragsgivaren sagt att de gärna vill att varje butik ska få ett gränssnitt som känns personligt 

för dem. 

 

Färg på knappar och sådant som går att interagera med i gränssnittet har jag försökt få så 

logiska som möjligt och få färgen att kännas som att den hör till funktionen som ska utföras. 

Till exempel färgen röd som representerar bland annat varning eller stopp i vår kultur har jag 

har därför valt att använda på knappen Reklamation/Återköp då kunden kommer tillbaka med 

produkten för att den antingen inte funkar eller är missnöjd med den.  

 

Beroende på kultur ska färgen testas för att undvika eventuella problem som att färgen 

associeras med något negativt, till exempel så associeras färgen röd med otur i Korea (Lipton, 

2007, sid 157).  

 

Enligt Lipton brukar ljusare färger oftast betona något bäst men endast om färgen används 

sparsamt och inte drunknar i ljusare färger eller bakgrunden, mörkare färger brukar också dra 

sig tillbaka in i bakgrunden (2007, sid 155-156). Bakgrunden har därför en lite mörkare färg 

medan knapparna får de ljusare färgerna. 

 

Med hjälp av färg går det att visa vad som hör ihop med vad (Lipton, 2007, sid 154). Jag har 

därför valt att använda samma färg till knappar i undermenyer som huvudknappen för den 

funktionen har, detta gör att användare lättare kan följa med och veta vart de är i gränssnittet 

och vart de kom ifrån. Färg kan också hjälpa användare att lättare komma ihåg så länge 

färgerna inte blir för många (Lipton, 2007, sid 156). 

 

Grön färg har jag använt till knappen ”Merförsäljning” då grönt bl.a. kan representera tillväxt 

(Lipton, 2007, sid 154) eftersom knappen Merförsäljning hjälper kassören att erbjuda 

ytterligare produkter som har att göra med det kunden köpt vilket ökar vinsten för butiken. 

 

I topp menyn i gränssnittet finns en knapp som heter kassa, till denna knapp har jag valt en blå 

färg då den ska ge en känsla av säkerhet (Pallasart Web Design, 2010) hur väl denna teori 

stämmer kommer jag ta reda på i användartestet för färgerna. ”Kassan” är den del i 

gränssnittet som användarna kommer spendera mest tid i och där de ska hantera pengarna 

kunden betalar med, om denna teori stämmer kan då den blåa färgen hjälpa användare att 

känna sig säkrare. 

 

När jag frågade testpersonerna om de kände att färgerna var jobbiga eller ologiska svarade 

åtta av tio att de tyckte om färgvalet och att de inte kändes ologiska eller jobbiga. En 
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testperson hade gärna sett lite varmare färger samt runda hörn på fönster med kanter som var 

spetsiga. 

 

När vi hade ett möte med Håkan Hult nämnde han att företagen gärna vill ha ett gränssnitt 

som passar in med deras färger och layouter i butikerna. Till exempel Elgiganten som 

använder sig av en speciell grön färg och har sitt eget typsnitt på sin logo skulle då få ett 

gränssnitt som är exklusivt för Elgiganten. Det gränssnitt som vi utvecklat blir standard 

versionen som alla butiker får, ett annat exempel är Siba som använder sig av mycket rött i 

sina färger. Butiker med starkt tillhörande färger måste då få ett gränssnitt med färger på 

knappar som inte drunknar i butikens bakgrundsfärger. 

Användartest 1 
Kuniavsky säger att ett användartest bör planeras cirka tre veckor i förväg av det förväntade 

resultatet (Kuniavsky, 2003, sid 264) väl medvetna om detta så fanns det inte tid för en sådan 

planering, vi började istället användartestet dagen efter planeringen.  

 

Vi började med att sätta upp uppgifter som deltagarna ska utföra, dessa uppgifter måste vara 

rimliga och ska låta deltagare utföra sådant som de skulle göra i deras vardagliga liv. 

Uppgifterna ska vara utformade på ett sätt att deltagaren kan relatera till dem, uppgiften ska 

säga varför deltagaren utför den samt att alla uppgifter kommer i den ordningsföljd som de 

skulle utföras om produkten använts ute på arbetsplatsen (Kuniavsky, 2003, sid 270). 

Uppgifterna står listade här under. 

 

Uppgifter: En kund kommer och ska betala ett par varor men glömmer att han ska ha en 

HDMI kabel också. 

 

1. Sök på ordet HDMI i ”Lager” och lägg till 1 i kundvagnen. 

 

2. Du vill erbjuda kunden rabatt på hdmi kabeln,  ge 20 kronor i rabatt. 

 

3. Du ska hämta HDMI kabeln, parkera köpet. 

 

4. Återuppta köpet 

 

5. Erbjud kunden Logitech kontrollen i merförsäljning. 

 

6. Kunden ångrar sig och vill varken ha HDMI kabeln eller kontrollen. Ta bort dem från 

kundvagnen. 

 

7. Avsluta köpet, kunden vill betala med kort. 

 

Dessa uppgifter tog vi tid på för att mäta hur snabbt deltagarna kunde slutföra en uppgift. I en 

applikation som kassaregister är det viktigt för användare att kunna slutföra det de gör snabbt 
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då det kan vara långa köer med kunder som väntar. Tullis & Albert kallar detta för Time on 

Task och är tiden det tar från att användaren påbörjat sin uppgift till det att uppgiften är 

slutförd (2008, sid 74). 

Resultat för användartest 1 
Följande diagram visar antalet sekunder det tog för varje deltagare att slutföra en uppgift, Tp 

står för testperson. Jag har valt att dela upp resultatet i två diagram då det annars blir för 

mycket information på en och samma graf (Tullis & Albert, 2008, sid 42), det första 

diagrammet visar resultaten för testperson ett till fem och det andra diagrammet visar 

resultaten för testperson sex till tio. 

 

 
Bild 3. 

 
Bild 4. Diagrammen visar tiden det tog för varje deltagare att klara uppgifterna, varje deltagare har sin egen 

stapel i varje uppgift. 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7

Se
ku

n
d

er
 

Uppgifter 

Tp 1

Tp 2

Tp 3

Tp 4

Tp 5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6 7

Se
ku

n
d

er
 

Uppgifter 

Tp 6

Tp 7

Tp 8

Tp 9

Tp 10



13 

 

 

Där det saknas en stapel i bild 3 betyder att deltagaren misslyckats med uppgiften, testperson 

4 misslyckades inte på uppgift två och tre på grund av någon svårighet, han trodde att han 

redan hade slutfört uppgifterna. 

 

Det räcker inte med att bara observera hur det går för en deltagare i ett test, för att verkligen få 

all data måste vi även intervjua deltagaren (Kuniavsky, 2003, sid 117). När användartestet var 

över började vi med intervjun, då jag och Anes fokuserar på varsin del i gränssnittet ställde vi 

egna frågor som riktade sig mot vårt speciella område samt frågor som gällde bådas del. Vi 

ställde följande frågor under intervjun. 

 

Intervju frågor: 

 

 Hur upplevde du gränssnittet? 

 

 Vad tycker du om layouten, strukturen, menyer, fönster och navigerig? 

 

 Vad tycker du om färgvalet och formen på knappar, menyer och fönster? 

 

 Kände du dig säker när du använde programmet? Var du rädd att göra fel? 

 

 Vad tycker du var bra och dåligt? 

 

 Vilka förbättringar vill du se? 

 

 

Den feedback vi fick från dessa frågor var blandade, deltagarna tyckte gränssnittet såg bra ut 

men att vissa knappar var svåra att hitta. Många av deltagarna ville gärna därför se en sök 

funktion på ”Ny kund” sidan.  

 

Något nästan alla deltagare klagade på var rabattdelen i gränssnittet, de visste inte vart de 

skulle trycka för att gå vidare och alla saknade en bekräftaknapp efter att de tryckt in hur 

mycket rabatt de skulle ge.  

 

Deltagarna tyckte färgen var tilltalande och lugnande, de tyckte inte den var förvirrande på 

något sätt men de ville gärna ha en annan form på knapparna. Två av deltagarna tyckte 

knapparna såg lite gammalmodiga ut, enligt detta test visar deltagarna att formen på 

knapparna spelar roll.  

 

En av de viktigaste frågorna var om deltagarna kände sig säkra med gränssnittet. De flesta 

kände sig ganska osäkra när de förväntade sig en bekräftaknapp och den inte fanns, en av 

deltagarna påpekade att de möjligen hade känt sig säkrare om det var ett riktigt programmerat 

gränssnitt, en annan deltagare frågade om det fanns en knapp för avbryt. Vi fick förklara att 
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mycket av gränssnittet var begränsat då den var gjord i PowerPoint. Förbättringarna som 

deltagarna ville se var en tydligare rabatt del samt ha en bekräfta knapp efter att de tryckt in 

hur mycket de ska ge i rabatt. 

 

Under ett möte med STAMFORD påpekade Håkan Hult att ”Lager” inte borde heta lager utan 

istället vara ”Kassa” och att kassan som vi har ska byta namn till ”Betalning” eller liknande. 

Detta tyckte han för att ”Lager” menyn i gränssnittet är vart han anser att kassören kommer 

vara den största delen av sin tid i gränssnittet och att den ska vara startsidan.  

 

Bild 4 visar gränssnittet för lager delen i gränssnittet. Jag valde brun färg till den knappen då 

jag tänkte på att det finns mycket kartonger och träpallar i lager som oftast är bruna. 

 

 
Bild 4. Gränssnittet för ”Lager” i den första designen. 

 

Form på knappar 
Till den första designen skrev jag att jag inte fokuserade mycket på utformningen av 

knapparna då jag ville se om deltagarna i användartestet skulle säga något om knapparnas 

form. I den första designen skapade jag knapparna med hjälp av fyrkanter i PowerPoint och 

gav de sedan en 3D effekt för att visa att det är ett grafiskt element i gränssnittet som går att 
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interagera med. För att visa användare vilken knapp de tryckt på gav jag den aktiverade 

knappen en liten reflektion precis under den. Figur 1 och 2 visar skillnaden. 

 

   
Figur 1. Aktiverad knapp för Lager.            Figur 2. Oaktiverad knapp för lager 

 

Under användartest 1 sa deltagarna att de tyckte formen på knapparna såg gammalmodiga ut 

och ville gärna ha en modernare stil på dem. Ordet modernt är ganska brett vilket gör det näst 

intill omöjligt att hitta en stil till knapparna i gränssnittet som känns modernt för alla. 

 

Form kan hjälpa till att gruppera och visa vad som tillhör vad (Pettersson, 2007, sid 108). 

Knapparna i toppmenyn har fått en rektangulär form med runda kanter medan knappar i 

undermenyer har en form med spetsigare kanter, detta för att visa vart i hierarkin knapparna 

tillhör och tillsammans med färg visar vart användaren befinner sig.  

 

För att få inspiration till stilen på de nya knapparna sökte jag bland grafiska knappar på 

internet. Jag besökte ICA och Claes Ohlson då de har ett par pekskärmar som kunder kan 

använda för att söka på varor eller få rabatt på vissa utvalda produkter om kunden har ett ICA 

kort. Men det jag ville titta på var formen på de grafiska knapparna i deras gränssnitt. 

 

Det är som sagt svårt att få något alla tycker känns modernt men av det jag fått ut från 

besöken till butikerna och det jag hittat på internet har jag gjort en ny utformning på de 

grafiska knapparna till design två. Figur 3 och 4 visar de nya knapparna. 

 

  
Figur 4. Nya formen på aktiverad knapp för                 Figur 5. Ej aktiverad knapp. 

Betalning som tidigare var Lager 

 

De nya knapparna har blivit lite större, de har fått en vågig linje som delar färgen där den övre 

delen är ljusare och den undre lite mörkare. När den är aktiverad visar formen tydligare att 

användaren tryckt på den till skillnad från första designen som bara signalerade att den är 

aktiverad med hjälp av färgen och reflektionen. Aktiverade knapparna har också fått en blank 

yta, jag valde den blanka stilen då både Microsoft och Apple använder sig av den i deras nya 

operativsystem vilket jag tycker ger en modernare känsla. Formen har också fått färgen att se 

Formatted: No underline, Font color:
Auto

Formatted: No underline, Font color:
Auto

Formatted: No underline, Font color:
Auto

Formatted: No underline, Font color:
Auto



16 

 

fräschare ut. Under användartest 2 frågar jag deltagarna vad de tycker om formerna i 

gränssnittet. 

Användartest av färgval 
För att ta reda på vilken typ av färg användare föredrar och vad de inte vill se gjorde jag ett 

test där de fick titta på ett 25 stycken olika färger, jag bad dem sedan att välja ut tre stycken 

färger som deltagarna tycke kändes lugnande och som de tyckte gav en känsla av säkerhet 

samt placera ut färgerna de tyckte passa in på knapparna ”Kassa”, ”Betalning” och ”Rabatt”. 

Jag mäter det Tullis & Albert kallar för satisfaction vilket bara handlar om vad användarna 

säger eller tänker under testet (Tullis & Albert, 2008, sid 47).  

 

Jag begränsade inte antalet färger användarna fick välja bort då det hjälper mig att få en 

bredare bild över vilka typer av färger användare inte vill ha. Jag begränsade antalet färger de 

fick välja till endast tre stycken så att jag skulle kunna se vilka färger de tyckte passade in bäst 

på knapparna samt att jag inte skulle få många favoritfärger som användare egentligen inte 

skulle vilja ha på knapparna. Tyvärr så placerade inte alla personer in sina valda färger i 

någon av knapparna och sa att det inte viste eller brydde sig vart färgerna skulle placeras. Jag 

tog därför hjälp av litteratur för att ta reda på vad färgerna kan ha för betydelse och på det 

sättet placera in dem på ett logiskt sätt, när jag gjort detta har jag också tagit hänsyn till 

kulturen då färger har olika betydelser i olike kulturer. 

 

Det jag fick reda på under användartestet var att den större delen av deltagare valde ljusa 

färger till knapparna och valde bort starka och mörka färger. Den röda färgen blev ofta 

bortvald men om jag hade haft med en knapp för avbryt tror jag fler hade valt att ta med den 

röda färgen och inte haft några problem med att placera ut den. Bild 5 visar färgerna 

deltagarna kunde välja och de nya knapparna för ”Kassa” ”Betalning” och ”Rabatt”. 

 

 
Bild 5. Visar färgerna som deltagarna kunde välja.  
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Resultat för färgtest 
 Testet gjorde jag på tio stycken deltagare och resultatet visas i bild 6 här under.  

 

 
Bild 6. Grafen visar antalet gånger en färg blivit vald eller bortvald av testpersonerna, blå färg står för valda och 

röd för bortvalda. 

 

I diagrammet står det 26 antal färger och sista färgen i färgbilden har även den nummer 26 

men det är alltså 25 färger då jag gjorde ett misstag när jag numrerade färgerna. Jag har 

hoppat över nummer 15, det finns ingen färg 15 utan det har alltså uppstått ett misstag i 

numreringen och jag upptäckte det för sent. 

 

Diagrammet visar antalet gånger en färg blivit vald (blå) av testpersoner samt antalet gånger 

en färg blivit bortvald (röd). Testet visar förutom favoritfärgerna även att mörka och starka 

färger ofta valdes bort, vilket visar Lipton haft rätt om sina färgteorier. Jag bad som sagt 

deltagare att välja ut de färger som gav dem en känsla av säkerhet och den blåa färgen blev 

vald flest antal gånger och blev aldrig bortvald. Tidigare i rapporten skrev jag att blå färg ska 

ge en känsla av säkerhet, detta test visar att sju av tio deltagare valt den blåa färgen men den 

bevisar inte att blå färg ger en känsla av säkerhet då deltagarna även fick välja ut två andra 

färger. Ett test som bevisar vilken färg som ger en känsla av säkerhet eller om det faktiskt 

finns en färg som kan ge en känsla av säkerhet hade jag inte tid att utföra i detta projekt. Detta 

får istället bli en vidare forskning. 
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Design två 
Efter att ha fått den feedback som vi fick från användartestet på gränssnittet och testet jag 

gjorde på färgvalen började vi ordna till det som deltagarna kritiserade. Jag gjorde om 

knapparna med hjälp av programmet Adobe Illustrator och Adobe Photoshop, jag gav 

knapparna en annan form och stil på färgerna, bakgrunden ändrades till en lite ljusare 

backgrund men utan att bli ljusare än knapparna. Då vissa av användarna påpekade att rutan 

för kundvagnen var för smal i det första gränssnittet gjordes den lite bredare och ”Moms” 

raderna kunde även läggas till. Ikonerna under ”Kassa” lades till som en extra säkerhet för 

användarna. Dessa ikoner är ”Ångra” och ”Upprepa”, vad dessa gör är att låta användaren 

ångra ett steg om de gjort fel. Användaren kan då gå tillbaka till steget innan och göra rätt, om 

användaren märker att han eller hon gjorde rätt från början eller om användaren tryckt på 

”Ångra” av misstag kan steget upprepas med hjälp av ”Upprepa” knappen. En ångra funktion 

är inte bara bra för att ångra ett misstag som vi människor ofta gör, den ger användare en 

känsla av säkerhet och låter också användare utforska gränssnittet (Cooper et al, 2007, sid 

336). ”Ångra” har fått en röd färg på pilen då den tar bort ett steg precis som de röda kryssen i 

kundvagnen tar bort en vara, ”Upprepa” fick en grön färg då du lägger tillbaka steget som 

ångrades.  

 

 På bild 7 ser man hur gränssnittet såg ut till användartest 2. 

 

 
Bild 7. Gänssnittet för ”Betalning” (som var ”Kassa” i den gamla) i den nya designen. 

 

Under användartest 1 påpekade en av deltagarna att färgen på ”Retur/Reklamation” var så 

stark att han trodde knappen var en stäng av knapp och tittade därför inte på den för att se vad 

det var för knapp. Till den nya designen har därför ”Retur/Reklamation” flyttats och en 

”Stäng av” knapp har lagts till med den röda färgen. 
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Med hänsyn till den feedback som gavs under mötet med STAMFORD har ”Lager” ändrats 

och utökats till den andra designen samt bytt namn till kassa. Bild 8 visar denna del i 

gränssnittet. 

 

 
Bild 8. Gränssnittet för ”Kassa” som tidigare var ”Lager”. 

 

I den här delen har det lagts till två extra ikoner, ”Lägg till i” och ”Ta bort ur” kundvagnen. 

Precis som ”Ångra” och ”Upprepa” har de fått en grön pil för lägg till och röd för ta bort. 

Tangentbordet har också gjorts om med enskilda tangenter formade för att fungera bättre på 

en pekskärm, tangenter som inte används har blivit borttagna. 

Användartest 2 
 

Till det här användartestet fick vi skriva om uppgifterna lite då namnen i gränssnittets topp 

meny ändrades. De nya uppgifterna står listade här under. 

 

1. Sök på ordet HDMI i ”Kassa”. 

 

2. Välj kabeln och lägg till 1 i kundvagnen. 

 

3. Du vill erbjuda kunden rabatt på hdmi kabeln. Det finns ett antal varor i kundvagnen, 

välj bara hdmi kabeln och ge 20 kronor i rabatt. 

 

4. Parkera köpet. 
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5. Återuppta köpet 

 

6. Erbjud kunden Logitech kontrollen i merförsäljning. 

 

7. Kunden ångrar sig och vill varken ha HDMI kabeln eller kontrollen. Ta bort dem från 

kundvagnen. 

 

8. Avsluta köpet, kunden vill betala med kort. 

 

Intervjufrågorna var samma från det första användartestet. 

Resultat för användartest 2 

 
Bild 9. Diagrammet visar antalet sekunder det tog för varje testperson att slutföra varje uppgift, alla testpersoner 

har sin egen stapel och färg under varje uppgift. 

 

Diagrammet visar precis som i det första testet uppgifterna och antalet sekunder det tog för 

deltagarna att klara uppgifterna. Förutom testperson två klarade alla andra deltagare alla 

uppgifter på 20 sekunder eller mindre vilket är en klar förbättring från det första testet. 

Uppgift fyra som tog 20 sekunder eller mer för de flesta av deltagarna i den första designen 

tog mellan en och tre sekunder att utföra i den nya designen.  

 

När uppgifterna var slutförda intervjuade vi deltagarna igen för att se vad de tyckte denna 

gång. Deltagarna tyckte gränssnittet kändes modernt, var stilren och hade bra navigering, de 

tyckte om formen och färgerna i gränssnittet och på knapparna, de föredrog också den nya 

bakgrunden över den som det gamla gränssnittet hade. När de fick frågan om de kände sig 

säkra med gränssnittet svarade alla ja och de var inte rädda att göra fel. Testperson två 
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uttalade sig om att det var för svårt att ta bort varor från kundvagnen eftersom han inte förstod 

att han skulle trycka på det röda krysset för att ta bort. Ingen annan deltagare uttalade något 

om detta och alla förutom testperson två klarade uppgiften på bara ett fåtal sekunder. 

 

Då vi var nöjda med resultatet från detta användartest blev den nya designen den slutgiltiga. 

Metodkritik 
Då vi inte hade tid att utveckla ett gränssnitt som detta med hjälp av till exempel Flash på tio 

veckor var vi tvungna att använda ett enklare program som PowerPoint. Tyvärr blir 

gränssnittet väldigt begränsat och knapparna som går att trycka på är bara knappar som vi 

länkat till en annan bild i PowerPoint filen, på grund av denna metod var vi tvungna att skapa 

många bilder som länkade till andra bilder.  

 

I början gick det att trycka på alla knappar i menyn men vi såg snabbt att det inte skulle gå 

och låta användare trycka på vilken knapp de ville eftersom de då måste komma till en bild 

som kan länka tillbaka till den bild de var på innan men även länka till en ny bild. Detta gör 

att det behövs väldigt många olika kombinationer av samma bild och det skulle ta mer tid än 

vad vi har. Vi begränsade istället användare till att bara trycka på de knappar som uppgiften 

krävde.  

 

Eftersom programmet är gjort för pekskärm är det också möjligt att deltagarnas upplevelse 

hade vart annorlunda om de fick köra programmet på en pekskärm istället för att använda 

musen som de fick i användartestesterna som vi gjorde. 

 

Metoden gav oss ett resultat vi kunde vara nöjda med men jag tror vi hade fått ett bättre 

resultat från deltagarna om gränssnittet var utvecklad med riktig programkod och att 

deltagarna skulle haft större frihet i programmet. Det är också möjligt att det hade vart svårare 

för deltagarna att göra fel då gränssnittet hade körts mer stabilt. 

Vidareforskning 
Något som togs upp av Håkan var att kassören ibland kan behöva visa skärmen för kunden 

och då får denne se det gamla gränssnittet som bara är en svart bakgrund och mycket text, 

kunden som inte är van vid det här gränssnittet ser just det, en svart bakgrund med mycket 

text och kassören får då förklara vad allt står för. Här kan det uppstå en ny målgrupp för 

gränssnittet, nu när även kunden ser gränssnittet så måste den också vara tilltalande till 

kunden. Detta kanske kan resultera i att kunden tycker varan ser lockande ut i ett snyggt 

gränssnitt, det här går utanför mitt område i projektet och är inget jag kunde lägga ner tid på 

att undersöka. Håkan nämnde också att i framtiden skulle de gärna vilja ha två skärmar där en 

är riktad mot kassören och den andra riktad mot kunden, kunden ska då kunna se de 

erbjudanden som kassören har att erbjuda kunden på sin skärm, kunden kan sedan peka på 

vilka erbjudanden kunden vill ha. 
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Resultat 
Syftet var att skapa ett kassaregistergränssnitt för pekskärmar, gränssnittet skulle vara säkert 

och enkelt att använda. Resultaten från det första och andra användartestet visar en stor 

skillnad i tiden det tog att slutföra en uppgift. I första användartestet ser vi att det kunde ta upp 

till nästan två minuter att slutföra uppgifterna, i det andra användartestet med den nya 

designen ser vi att tiden för slutförda uppgifter minskat till max 20 sekunder för fyra av fem 

personer. Den största anledningen till denna reducering i tid är att personerna lärde sig hur 

gränssnittet fungerade i första testet vilket visar att det är en kort inlärningskurva, deltagarna 

tyckte också att färgen hjälpte de att komma ihåg knapparnas funktion och navigeringen i 

menyerna. 

 

Färgtestet visar tydligt vilka typer av färger testpersonerna inte vill ha, alla förutom en person 

valde ljusa färger för knapparna. Resultatet visar också de färger som var mest populära bland 

testpersonerna, dessa färger var ljusblå, ljusgrön, orange och gul. Tyvärr krävs det mer tester 

för att bevisa om teorin att blå färg ger känslan av säkerhet men mitt färgtest motbevisar inte 

teorin då mer än hälften av deltagarna valde den blåa färgen när jag bad dem välja tre färger 

som gav deltagarna en lugnande och säker känsla.  

 

Intervjuerna från användartest två visar att de föredrog den nya designen, de tyckte den 

kändes mer modern och alla personer sa att de hade en känsla av säkerhet när de använde 

gränssnittet, personerna var inte rädda att göra fel då de enkelt kan ångra det felsteget.  

Diskussion 
Har färgerna hjälpt användare att ge en känsla av säkerhet och en användarvänlig upplevelse? 

Enligt användartesterna så är min uppfattning att det har hjälpt, testpersonerna har valt ut 

färger som de anser ger en känsla av säkerhet och är lugnande. Färgerna har hjälpt 

testpersonerna i navigeringen, undermenyer hade samma färg som huvudknappen hade vilket 

gjorde att de snabbt kunde se att de var inne på just den knappen. Jag hade gärna gjort 

färgtestet på fler än tio personer då när det gäller färg kan tio personer inte kan representera 

alla i en målgrupp men andra delar i projektet och brist på tid gjorde att det fick bli tio stycken 

personer i två användartest samt fem personer i sista testet. 
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