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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete i informationsdesign vid 

Mälardalens Högskola. Rapporten behandlar utvärdering och utveckling av ett 

gränssnitt som används på charkuterimaskinen Handtmann VF 300. Målgruppen 

är nyanställda personer på charkuteriföretaget ”Ingemar Johansson i Sverige 

AB”.     

Rapporten beskriver det tillvägagångssätt som använts för att utveckla 

gränssnittet och målet har varit att göra det lättare för nyanställda att förstå hur 

det fungerar. Det nya gränssnittet skulle också minska olycksrisken och göra 

användarna tryggare. Detta för att uppfylla de krav som ställs på årets tema som 

är säkerhet.  

Utprovningar har skett på det befintliga och nya gränssnittet i form av kvalitativa 

intervjuer och användartester. Data som samlats in vid användartester på det 

befintliga gränssnittet har stått som grund vid utvecklingen av det nya. 

Resultatet visar stora skillnader vid användning av de båda gränssnitten. 
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1. Inledning 
Detta examensarbete är utfört under våren 2010, och behandlar utvärdering och 

utveckling av ett gränssnitt. Den maskin som använder displayen med detta 

gränssnitt är av modellen Handtmann VF 300, och används på charkuteri vid 

tillverkning av korv och andra charkuteriprodukter.  

Efter att jag själv en sommar fått arbeta med detta gränssnitt och inte förstått 

mycket av det som visats på skärmen vill jag i detta examensarbete testa hur 

användarvänligt det är. Temat för i år är säkerhet, därför behandlar denna 

rapport även detta tema.    

Samarbetspartner för detta arbete är charkuteriföretaget ”Ingemar Johansson i 

Sverige AB” som använder maskiner med detta gränssnitt. Min handledare i 

skolan är Johan Sundström.  

1.1 Bakgrund  
”Ingemar Johansson i Sverige AB” hyr ofta in bemanningspersonal och anställer 

ny personal under sommaren. De nyanställda har oftast ingen erfarenhet av 

denna maskin eller dess gränssnitt och de får inte heller någon utbildning i hur 

maskinen och gränssnittet fungerar. Eftersom jag själv har arbetat på ”Ingemar 

Johansson” vet jag av egna erfarenheter att detta leder till att ny personal inte vet 

hur de ska göra för att ställa in maskinen eller använda gränssnittet. I och med 

detta stannar produktionen upp tills de får hjälp av någon som kan, exempelvis 

ordinarie personal. Detta leder i sin tur till att den ordinarie måste stanna sin 

maskin för att hjälpa de andra vilket gör att produktionen inte flyter på. Den 

kedjereaktion som uppstår gör att företaget förlorar tid och pengar.    

Varje dag innan personalen kan köra igång produktionen eller när de ska byta 

produkt så måste maskinen ställas in via displayen. Detta upplevs som otroligt 

svårt då man bara ser ikoner och knappar som man inte förstår mycket av. Även 

navigationen i gränssnittet är rörig och det är lätt att man faller väldigt djupt ner i 

menyernas hierarki.  

Maskinen består också av många rörliga delar, och det finns risk för att olyckor 

kan uppstå. Det behöver nödvändigtvis inte vara en allvarlig olycka men även ett 

skuret finger eller en klämd hand är en olycka. Säkerhet handlar inte bara om 

olyckor och skador, utan det är också viktigt att användaren känner sig trygg och 

säker när denne använder ett gränssnitt. Självklart går det inte att förhindra 

olyckor, men som designer kan man försöka minimera olycksrisken genom att se 

till så att det är enkelt för användarna att förstå den information som presenteras 

på gränssnittet. Detta för att förhindra misstolkningar eller liknande.  
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att utvärdera och utveckla det gränssnitt som idag 

används på charkuterimaskinen Handtmann VF 300. Målet är att göra 

gränssnittet mer användarvänligt så att ny personal snabbt och enkelt lär sig hur 

maskinens gränssnitt fungerar. Utvecklingen av gränssnittet ska även skapa en 

trygghetskänsla hos de nyanställda.   

1.3 Målgrupp 
Målgruppen för detta arbete är personer som arbetar inom bemanning och 

sommarpersonal på ”Ingemar Johansson i Sverige AB”.  

1.4 Problemformulering 
Problemet är att gränssnittet på Handtmann VF 300 enligt mig är svårt att förstå. 

Detta medför att nyanställda på ”Ingemar Johansson I Sverige AB” inte kan 

ställa in maskinen själva utan måste ta hjälp av ordinarie personal. Detta leder 

till att företaget förlorar tid och pengar då produktionen stannar upp. Det svåra 

gränssnittet gör också att man som nyanställd blir osäker eftersom man inte 

förstår alla ikoner och knappar. Jag kommer därför att studera följande frågor: 

 Hur kan gränssnittet utvecklas för att nyanställda snabbt och enkelt ska 

lära sig att använda maskinen? 

 

 Hur kan utvecklingen av gränssnittet skapa en trygghetskänsla hos de 

nyanställda samt minska olycksrisken? 

1.5 Avgränsningar 
Tiden för detta examensarbete är tio veckor. Maskinen har många inställningar 

och ikoner för olika lägen vilket gör att jag inte hinner utvärdera alla under den 

tid som är utsatt. Jag kommer därför att avgränsa mig till två olika 

inställningslägen på displayen. Dessa två lägen kallas avvridning samt 

produktlista. Tiden är även för kort för att jag ska hinna iterera designprocessen, 

och kommer därför bara att skapa en design utifrån de data jag samlar in under 

mitt första användartest. 

1.6 Företagsbeskrivning 
Samarbetet kommer att ske med charkuteriföretaget ”Ingemar Johansson i 

Sverige AB”. Företaget startades på 1950-talet och är idag en av Sveriges största 

producenter av charkuterivaror. Deras stolthet ligger i att producera prisvärda 

färskvaror av bra kvalitet och med god smak. Deras sortiment finns hos de flesta 

stora butikskedjor och består bl.a. av traditionella svenska korvar som falukorv 

och prinskorv (ingemarjohansson.se).  
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Företaget använder maskinen Handtmann VF 300, vilket ger mig möjligheten att 

titta närmare på gränssnittet. De bidrar också med den information jag behöver, 

samt ger mig möjlighet till intervjuer och användartester med personal. 

2. Teori 
Eftersom det gränssnitt jag arbetar med till stor del består av ikoner, färger och 

text har jag framförallt lagt fokus på teorier om det visuella. Jag förklarar även 

begreppet informationsdesign då det är detta ämne jag får min examen i. Mina 

användartester är utförda efter Jakob Nielsens teori om fem deltagare är 

tillräckligt därför förklarar jag också vad han menar med denna teori. 

2.1 Allmänt om informationsdesign 
Informationsdesign finns nästan överallt, exempelvis på webbsidor, manualer, 

skyltar, displayer, knappsatser osv. (Lipton 2007:2). Informationsdesign handlar 

om att ge klarhet och begriplighet av visuella material som är avsedda för att 

undervisa, förklara och informera. Den hjälper människor att förstå en alltmer 

komplex värld av information, bilder och krav samt hjälper dem att lösa 

uppgifter och problem eller att tillgodose deras behov (Lipton 2007:1).  

Petterson (2003:284) definierar informationsdesign som ”… ett flervetenskapligt 

akademiskt ämne som omfattar ett helhetsperspektiv på studier av teknik och 

processer för utformning och användning av informationsmaterial. 

Informationsdesign tar utgångspunkt i informationsflödet från sändare till 

mottagare och analyserar varje del av kommunikationsprocessen på ett kritiskt 

sätt.” 

2.2 Visuell design 

2.2.1 Ikoner 

Ikoner är små visuella bilder som människor ska förstå utan att behöva bli 

förklarade. De används i digitala layouter för att identifiera, representera eller 

informera om ett objekt (Skopec 2003:54). De krav som ställs på ikoner är att de 

ska vara tydliga och lätta att förstå (Danielsson 2001:51). Hur begriplig en ikon 

är beror på hur den har utformats. Danielsson (2001:52) beskriver tre typer av 

ikoner. Dessa är konkreta föremål, abstrakta symboler samt en kombination av 

dessa två. Det som varit det mest effektiva är kombinationer, dock förutsätter 

detta att användarna sedan tidigare känner till hur de abstrakta symbolerna 

fungerar (Danielsson 2001:52). Kombinationer av föremål och symboler är 

lämpliga för att beteckna speciella funktioner eftersom de är lätta att känna igen 

när man lärt sig deras betydelse. Genom att använda pilar punkter och linjer så 
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får man mer specifik information om objektets status och vad som kan göra med 

det (Danielsson (2001:52). 

Danielsson (2001:55) påpekar dock att det finns problem med läsligheten hos 

ikoner, framförallt på bildskärmar, där det finns tydliga begränsningar vad gäller 

upplösning och utrymme. När många ikoner används inom en tillämpning kan 

det vara svårt att särskilja dem. Just detta är ett problem som uppstår i det 

gränssnitt jag arbetar med, då det är så många ikoner som används, och flera ser 

nästan likadana ut.    

Skopec (2003:55) skriver att ikoner har i princip två uppgifter, där vissa används 

för att informera och är inte direkt kopplade till en interaktiv funktion. Medan 

andra utför en direkt handling genom att man klickar eller flyttar på dem, 

exempelvis genom att skriva ut ett dokument eller navigera i ett program. Ikoner 

brukar delas in i tre grupper, deskriptiva, metaforiska och symboliska. 

Deskriptiva ikoner representerar ikonernas betydelse och vilken signifikans de 

har, t.ex. ikonen av en hårddisk på datorn som står för datorns lagringsmedium. 

Metaforiska ikoner representerar något verkligt, men menar något annat, t.ex. 

ikonen av en papperskorg på datorn står för att man raderar filer. Symboliska 

ikoner är baserade på en förutbestämd överenskommelse, annars skulle ikonen 

vara obegriplig om inte dess innebörd först var satt i ett sammanhang (Skopec 

2003:54). Cooper (2007:302) anser att ikoner kan hjälpa användarna att förstå ett 

gränssnitt, men det kan också skapa irritation eller förvirring om de framställs på 

ett dåligt sätt. Det är därför viktigt att designern både förstår vad ikonen ska 

förmedla till användarna och vad användarna tror att den ska förmedla. 

En grafisk term man brukar prata om är ikonicitet. Ikonicitet är en semiotisk 

term som innebär att det finns en naturlig likhet mellan ett teckens form och det 

som det refererar till. 

Skopec (2003:52) skriver att högre ikonicitet innebär en mer realistisk ikon, och 

lägre ikonicitet gör ikonen mer abstrakt. Exempel på ikoner med låg ikonicitet är 

abstrakta symboler och representationer medan ikoner med hög ikonicitet är 

illustrativa, realistiska eller fotorealistiska.  

2.2.2 Färger 
Färger kan användas till flera olika saker i informationssyfte. Lipton (2007:152) 

skriver att färger bl.a. kan användas för att visa likheter och skillnader, hjälpa 

användare att hitta eller minnas information eller betona någonting viktigt. Dock 

är det så att människor upplever färger på olika sätt, beroende på var i världen 

man befinner sig (Lipton 2007:151). Cooper (2007:303) anser att designers ska 

vara medvetna om att färger har olika betydelse i olika kulturer. Exempelvis så 

betyder rött ”varning” eller ”stopp” för människor i västvärlden, medan det inte 

alls är en varningsfärg i Kina. Cooper (2007:292) skriver också att man ska 
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använda ett begränsat antal färger när man skapar effektiva visuella system som 

låter användarna identifiera likheter och skillnader mellan olika element. 

Använder man för mycket färger kan det lätt bli överväldigande och användarna 

blir begränsade i sin kommunikation. Genom att använda samma färg för samma 

typ av information i ett projekt (Lipton 2002:155) kan man hjälpa till att leda 

användaren genom informationen. Detta skapar en visuell rytm som användaren 

känner igen och gör projektets olika delar enhetliga. 

Inom färg är läsbarhet och läslighet viktigt. En skärm ska exempelvis ha en 

ganska mörk eller ganska ljus bakgrund beroende på innehållet. Textens färg på 

skärmen ska då vara det motsatta från bakgrunden, detta för att uppnå så bra 

läsbarhet som möjligt (Pettersson 2007:54). Enligt Petterson (2007:54) är den 

mest optimala kombinationen svart text på vit eller gul bakgrund.  

2.2.3 Text 
Den vanligaste typen av symbolisk perception är när man läser en text eller 

lyssnar på talat språk. En designer måste därför alltid ta ställning till hur en text 

ska utformas. Detta gäller inte bara i instruktionsböcker och manualer utan också 

hur texten ska byggas upp på en skärm eller i ett gränssnitt (Danielsson 

2001:50). Då text på skärm kan presentera information på så många olika sätt i 

form av färger, kolumner, rubriker, rader osv. är det viktigt att designern tänker 

på att presentera data så att det är lätt att läsa, känner till kulturella skillnader 

samt använder en ”normal” kombination av små och stora bokstäver (Pettersson 

2007:58) . För läslighetens skull måste en designer använda typsnitt som är 

avsedda för skärm, använda svart text på vit eller gul bakgrund och undvika att 

enbart använda versaler (Pettersson 2007:46). De krav som ställs på texten är 

läsbarhet och läslighet (Danielsson 2001:50). 

Läslighet betyder att det ska vara lätt att tyda texten. För att det ska vara lätt att 

tyda texten måste t.ex. typsnitt, ord och rader se bra ut. Detta underlättar de 

datadrivna processerna, de delar i informationen som tillsammans bildar en 

helhet (Danielsson 2001:43), vid läsningen. 

Läsbarhet handlar hur lätt det är att förstå texten. Danielsson (2001:50) påpekar 

att det finns flera olika faktorer som påverkar läsbarheten. Det finns också flera 

olika metoder som kan användas för att bedöma läsbarheten. Detta kallas för 

läsbarhetsindex (LIX) och är baserade på faktorer såsom meningens längd, antal 

bisatser och hur ofta det förekommer ”svåra ord” (Danielsson 2001:50).  

2.3 Fem deltagare är tillräckligt 
Det finns människor som tror att planering och utförandet av användartester tar 

lång tid och kostar mycket pengar. Enligt Jakob Nielsen är inte detta riktigt sant. 

Nielsen menar att avancerade användartester är slöseri på resurser. Han skriver 
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att man får fram de bästa resultaten genom att utföra flera små tester på inte mer 

än fem personer. Efter fem personer har man fått fram ungefär 85 % av 

designproblemen (se bild nedan).  

Redan när man testar den första personen så får man fram nästan en tredjedel av 

designproblemen i en design. När man testar den andra personen kommer man 

att upptäcka att denne påpekar samma saker som den första gjorde. Det blir då 

ett överlapp av information. Eftersom människor är olika kommer den andra 

personen ändå att hitta något nytt, vilket bidrar med ny kunskap. Nielsen menar 

att det fortsätter så här och att man lär sig mindre och mindre för varje person 

man testar eftersom man ser samma saker om och om igen. Efter den femte 

personen så anser Nielsen att man bara slösar tid, då man inte upptäcker något 

nytt.  

 

Kurvan visar hur många användare det behövs för att hitta det totala antalet problem i ett 

användartest. 

 

Kurvan visar att man måste testa minst 15 personer för att hitta alla 

användbarhetsproblem i designen. Men Nielsen menar att det är bättre att dela 

upp sin budget på flera små tester istället för att spendera allt på ett test. Har man 

15 personer att testa på, rekommenderar Nielsen att man istället delar upp testet i 

tre delar och testar med 5 personer i varje. Detta gör man för att målet är att 

utveckla designen, inte bara dokumentera dess svagheter. Eftersom man hittar 

ungefär 85 % av designmissarna, vill man åtgärda dessa i en re-design.  

Nielsen skriver att man sedan testar den nya designen igen på fem personer och 

då upptäcker man det mesta av de resterande 15 % från det första testet.  De 

resterande procenten upptäcks efter att man ytterligare en gång gjort en re-design 

och testat igen. 
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Nielsen påpekar också att det inte finns några garantier för att en re-design skulle 

lösa alla designmissar, då ingen kan designa det perfekta gränssnittet 

(useit.com/alertbox).    

3. Metod 
Nedan presenteras de två användartester som utfördes under detta arbete. Det 

första testet avsåg utprovning av det befintliga gränssnittet och det andra testet 

avsåg utprovning av det nya gränssnittet som utvecklats genom de data som 

samlats in under det första testet. De bilder jag fick av ”Ingemar Johansson” på 

det befintliga gränssnittet var otillräckliga vilket medförde att jag fick designa 

egna utifrån de bilder jag fått. Allt designarbete har skett i Inkscape, som är ett 

vektorbaserat ritprogram. 

3.1 Metodval 
Under testerna för båda gränssnitten har data samlats in genom strukturerade 

användartester och kvalitativa intervjuer. Båda tester har utförts på samma sätt 

för att jämförelsen mellan gränssnitten ska bli korrekt. Den intervjumetod som 

användes var semistrukturerade intervjuer. Jag ansåg att denna intervjumetod var 

lämpligast för mitt arbete då samma frågor ställs till alla intervjupersoner och de 

har öppna svarsmöjligheter. Detta ger alla intervjupersoner lika chans att säga 

sin åsikt om samma frågor (Sharp et al. 2007:299). Utöver intervjuer så har jag 

även utfört strukturerade användartester. Användartester är en kostnadseffektiv 

teknik som används för att fånga hur väl en produkt fungerar i en konkret 

användningssituation (Ottersten et al. 2002:98). Ett strukturerat användartest 

innebär att en användare får ett antal realistiska uppgifter som ska lösas. 

Användartestet upprepas med samma uppgifter vid minst 5 sessioner, med en 

användare i varje. Uppgifterna formuleras antingen utifrån uppställda 

användbarhetsmål eller utifrån frågeställningar runt viktiga funktioner eller 

egenskaper hos produkten (Ottersten et al. 2002:99). De uppgifter som 

deltagarna skulle utföra presenteras under rubriken Utförande för respektive 

användartest. 

3.2 Mätbara parametrar 
Vid användartester finns det flera olika parametrar som man kan mäta. I mitt 

arbete har jag mätt parametern Task success. Det är den vanligaste 

mätparametern och innebär att man mäter antalet korrekt utförda uppgifter. Det 

finns två olika typer av Task success, Binary success och Levels of success 

(Tullis et al. 2008:64). Jag använder mig av Binary success i detta arbete. 

 



Handtmann VF 300  David Holm 

Utvärdering och utveckling av ett gränssnitt   

 
11 

 

 

 

3.3 Användartest 1: Befintligt gränssnitt 

Det första användartestet avsåg utprovning av det befintliga gränssnittet. Nedan 

presenteras de deltagare som deltog i användartestet, vilka material som 

användes samt hur användartestet utfördes.  

3.3.1 Deltagare 
Då min målgrupp är personer som är nyanställda eller jobbar inom bemanning, 

vilket i princip kan vara vem som helst valdes deltagare ut genom ett 

bekvämlighetsurval. Detta tillvägagångssätt är väldigt vanligt och kan innehålla 

vem som helst som är villig att delta i undersökningen (Tullis et al. 2008:17). 

Jag använde mig av fem deltagare efter Jacob Nielsens teori fem deltagare är 

tillräckligt (useit.com/alertbox). Följande personer deltog i testet:  

 Kvinna 21, studerande 

 Man 25, arbetar med livsmedel 

 Kvinna 21, studerande 

 Man 60, arbetar inom byggbranschen 

 Man 21, studerande 

3.3.2 Material 

 Intervjufrågor samt uppgifter (Bilaga 1). 

 Bild på gränssnittet i två lägen – avvridning (Bilaga 5) samt produktlista 

(Bilaga 6). 

 ”Ikon- och knapptest” (Bilaga 2) – endast avvridningsläge.  

 Papper och penna för att notera deltagarnas svar. 

 

 

         Avvridningsläge (Bilaga 5 för större bild) 
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3.3.3 Utförande 

Deltagarna fick förklarat för sig vad utprovningen handlade om samt 

information om vad det var för gränssnitt och vilken maskin det användes på. De 

ombads att tänka att de var nyanställda och jag poängterade även att jag testade 

gränssnittet, inte dem. Deltagarna fick en utskriven bild på gränssnittet som de 

hade framför sig under hela testet. De fick först titta på denna bild och beskriva 

sitt första intryck av den. Detta gjordes först för att deltagarna inte skulle bli 

påverkade av att ha fått för mycket information innan. Efter detta fick deltagarna 

utföra fem uppgifter genom att peka på den ikon de trodde användes för 

respektive uppgift. De uppgifter som deltagarna skulle utföra var följande: 

1. Öka hastigheten på maskinen 

2. Styr 9-knappsfältet  

3. Gå till produktlistan  

4. Bläddra upp och ner produktlistan  

5. Lägg till en redan inskriven produkt från produktlistan 

Efter dessa fem uppgifter fick deltagarna en ny utskriven bild på gränssnittet där 

det var streck dragna till de flesta knappar och ikoner. Denna bild kallar jag i 

min rapport för ”ikon- och knapptestet” Under detta test skulle de beskriva vad 

de trodde att knapparna hade för funktion och vad varje ikon betydde. De 

informerades om att de inte behövde svara om de inte kunde, eftersom detta 

också säger något om gränssnittets användarvänlighet. Genom att göra testet på 

detta sätt hamnade de i en liknande situation som en nyanställd på ”Ingemar 

Produktlista (Bilaga 6 för större bild) 



Handtmann VF 300  David Holm 

Utvärdering och utveckling av ett gränssnitt   

 
13 

 

 

 

Johansson”. Testet hade ingen tidsbegränsning, då jag tyckte att detta bara skulle 

göra deltagarna stressade.  

 

                      ”Ikon- och knapptest” (Bilaga 2 för större bild) 

 

När ”ikon- och knapptestet” var avslutat ställdes ytterligare tre följdfrågor, där 

deltagarna först fick frågan om vad de hade för åsikt om displayen nu när de 

hade gjort testet. Detta gjordes för att försöka få fram mer information som 

uppkommit under testets gång. För utvecklingen av displayen ställdes sedan 

frågor om de skulle vilja ändra något på displayen och om de skulle vilja ha 

pekskärm eller vanliga knappar på det nya gränssnittet.   

3.3.4 Resultat för Användartest 1 
Under intervjuerna svarade fyra av fem deltagare att de upplever gränssnittet 

som krångligt och svårt att förstå vid första anblick. Endast en deltagare svarade 

att han upplevde gränssnittet som lätt. En deltagare sa också att han skulle 

behöva en genomgång av gränssnittet innan.  

De uppgifter deltagarna fick utföra, visar ett ganska mediokert resultat. 

Diagrammet nedan visar att ingen av deltagarna klarade av uppgift tre och fem .  

Det som är positivt är dock att samtliga svarade rätt på uppgift två. 
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                 Diagram över hur många rätt deltagarna hade på varje uppgift 

 

”Ikon- och knapptestet” gav ett väldigt blandat resultat. Resultatet för ikonerna 

visade att av de 14 ikoner som testades, var det endast fem stycken som minst en 

deltagare svarade rätt på och det var endast två ikoner som två deltagare eller 

fler klarade. Ikonen för att hämta produktionsdata lyckades dock samtliga svara 

rätt på. Detta resultat måste därför ses som väldigt svagt. Resultatet för 

knapparna var dock betydligt bättre. Av de sju knappar som testades lyckades 

samtliga deltagare att svara rätt på sex av dem och endast två deltagare svarade 

fel på den sjunde knappen.  
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                        Diagrammen visar hur många deltagare som svarade rätt på respektive ikon och knapp  

 

Resultatet för de följdfrågor som ställdes efter ikon och knapptestet visar att 

samtliga fem deltagare tycker att gränssnittet är krångligt. Även den person som 

i början antydde att gränssnittet såg lätt ut hade ändrat åsikt. Alla deltagare 

nämnde också att de skulle vilja ha text istället för ikoner, eller möjligtvis en 

kombination av dessa för att man ska förstå. Pekskärm var också något som 

samtliga ville ha.  
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3.4 Användartest 2: Nytt gränssnitt 
Det andra användartestet avsåg utprovning av det nya gränssnittet. Nedan 

presenteras de deltagare som deltog i användartestet, vilka material som 

användes samt hur användartestet utfördes.   

3.4.1 Deltagare 
Precis som i det första användartestet så har jag utgått från Jakob Nielsens teori 

fem deltagare är tillräckligt samt använt mig av ett bekvämlighetsurval. Två av 

deltagarna gjorde även det första användartestet och tre deltagare är nya. Jag 

valde att ta med två stycken från det förra användartestet för att ta reda på om de 

upplevde någon skillnad mellan de två gränssnitten. Testerna är utförda på 

följande fem deltagare: 

 Kvinna 21, studerande 

 Man 25, studerande 

 Man 22, studerande 

 Kvinna 21, studerande 

 Man 23, arbetar med livsmedel 

3.4.2 Material 

 Intervjufrågor samt uppgifter (Bilaga 3). 

 Bild på gränssnittet i två lägen - avvridning samt produktlista. 

 ”Ikon- och knapptest” (Bilaga 4) – endast avvridningsläge.  

 Papper och penna för att notera deltagarnas svar. 

 

 

        Det nya gränssnittet i avvridningsläge (Bilaga 7 för större bild) 
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3.4.3 Utförande 
För att få ett rättvist resultat så utfördes det andra användartestet på samma sätt 

som det första. Jag förklarade för de deltagare som inte gjort det första testet vad 

mitt arbete handlade om och gav den information som behövdes. Precis som i 

det första testet så fick deltagarna en utskriven bild som de hade framför sig 

under hela testet. Inför detta test hade jag bytt ut ett antal frågor och uppgifter 

jämfört med det första testet då jag inte skulle samla in samma typ av 

information denna gång. Deltagarna fick först svara på sex frågor (se Bilaga 3) 

för att sedan utföra fem uppgifter genom att även här peka på vilken knapp som 

motsvarade respektive uppgift. De uppgifter som deltagarna skulle utföra var 

följande: 

1. Öka hastigheten på maskinen 

2. Gå till produktlistan 

3. Lägg till en produkt i produktlistan 

4. Ta bort en produkt i produktlistan 

5. Lägg till prinskorv från produktlistan 

När dessa fem uppgifter var utförda fick de fylla i det nya ”ikon- och 

knapptestet” för att slutligen besvara tre följdfrågor.  

3.4.4 Resultat för Användartest 2  

Under intervjuerna sa samtliga fem deltagare att de upplevde gränssnittet som 

lätt och tydligt vid första anblick. Några av dem påpekade att texten var till stor 

hjälp. Dock skulle de ändå vilja ha en genomgång innan de använde gränssnittet 

för första gången, men efter genomgången skulle de känna sig bekväma och 

säkra med gränssnittet. Överlag tyckte samtliga deltagare att ikonerna var lätta 

Det nya gränssnittet i produktionsläge (Bilaga 8 för större bild) 
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att förstå, mycket pga. texten under varje ikon. Två deltagare nämnde dock att 

ikonerna för produkthastighet och återsugningsmängd var för lika och det var 

svårt att skilja dem åt. Det var också dessa ikoner de skulle vilja ändra på. När 

jag bad deltagarna att jämföra de båda gränssnitten så svarade samtliga fem att 

de föredrog det nya eftersom det var betydligt lättare att förstå. De upplevde 

också produktlistan som mycket enklare än den gamla.  

De fem uppgifter som deltagarna utförde visade ett positivt resultat. Som visas i 

diagrammet nedan så svarade samtliga fem deltagare rätt på alla uppgifter. 

 

                 Diagram över hur många rätt deltagarna hade på varje uppgift 

 

 

”Ikon- och knapptestet” gav ett betydligt bättre resultat jämfört med det förra. 

Av de 14 ikoner som testades så klarade minst tre personer varje ikon. Detta är 

en stor skillnad mot det första testet där deltagarna sammanlagt klarade fem 

ikoner. Två av ikonerna klarade samtliga fem deltagare av. Resultatet visas i 

diagrammen nedan. 
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                        Diagrammen visar hur många deltagare som svarade rätt på respektive ikon  
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                        Diagrammen visar hur många deltagare som svarade rätt på respektive knapp  

 

I de följdfrågor som ställdes efter ikon och knapptestet uppgav alla deltagare att 

de fortfarande tyckte att gränssnittet var lätt att förstå. En av deltagarna tyckte att 

gränssnittet var otroligt enkelt trots att det användes på en så komplicerad 

maskin. Det fanns inte heller några större saker de ville ändra på, förutom 

ikonerna för produkthastighet och återsugningsmängd, som nämndes innan. 

 

3.5 Metodkritik 
Efter att ha använt mig av kvalitativa intervjuer och genomfört likadana 

användartester på båda gränssnitten känner jag mig nöjd med sättet som jag gick 

tillväga. Visst kunde jag ha använt mig av fokusgrupper istället för intervjuer, 

men det valde jag bort då jag inte ville riskera att få ett grupptänk mellan 

deltagarna (Kuniavsky 2007:70). Då hade testet blivit meningslöst eftersom jag 

ville få fram data för hur varje individ upplevde gränssnitten. Risken jag tog 

genom att utföra intervjuer istället för fokusgrupper är att jag kunde gå miste om 

viktig information, men jag ansåg att det var något jag kunde offra för att inte få 

ett grupptänk i en fokusgrupp. Jag är ändå nöjd med den information jag fick 

fram i mina intervjuer. Jag är också medveten om att jag borde ha använt mig av 

felstaplar eller ”error bars” i mina diagram, men jag hade problem med att få det 

rätt och det tog mycket tid, vilket gjorde att jag tillslut valde att inte använda mig 

av dem.  

Användartestet skulle jag dock kunnat göra annorlunda. Tanken från början var 

att skapa ett interaktivt gränssnitt där deltagarna kunde sitta vid datorn och 

klicka på knapparna med musen samtidigt som jag spelade in skärmen. Men det 
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skulle ta för lång tid att koda allting och därför blev det i slutändan bara ett 

papper att peka på. Uppgifterna i sig är jag nöjd med, då jag tycker att jag testat 

det mest relevanta. Att båda användartesterna utfördes på samma sätt var det 

enda tänkbara då jag skulle jämföra resultaten med varandra. 

Lite besviken är jag också på att jag inte hann iterera gränssnittet en eller två 

gånger till, då jag tycker att det finns mer som går att förbättra. Denna 

iterationsprocess rekommenderas av Sharp et al. (2007:425) då de menar att 

design och utveckling av produkter är en iterativ process, man upprepar cyklerna 

med design och utvärdering så många gånger som det behövs. Lim, Stolterman 

& Tenenberg (2008:13) belyser även de betydelserna av att konstant utvärdera 

och förfina sin design.       

4. Slutsats och diskussion 
När jag startade med detta arbete var min tes att gränssnittet på Handtmann VF 

300 inte var användarvänligt och svårt för en nyanställd att förstå. Jag hade som 

mål att utveckla gränssnittet så att nyanställda snabbt och lätt kunde lära sig att 

använda gränssnittet. Det nya gränssnittet skulle också minska olycksrisken och 

göra användarna tryggare.  

Arbetet har mött de krav och förväntningar som jag hade och jag är nöjd med 

resultatet. Det har varit ett intressant och utmanande arbete och jag har lyckats 

visa att min tes var korrekt. Jag har genom frågeställningar och utprovningar 

arbetat fram ett gränssnitt som en nyanställd på ”Ingemar Johansson i Sverige 

AB” skulle förstå, vilket också var mitt syfte med arbetet. 

Under arbetets gång har jag hela tiden försökt ha min målgrupp i fokus för att 

skapa ett gränssnitt som fungerar bra för dem. Ett problem var hur mycket jag 

skulle ändra ikonerna, och hur jag skulle ändra dem så att jag fortfarande hade 

ikoner som var anpassade till den bransch de används i. Jag valde därför att bara 

ändra ett fåtal ikoner och byta färg på dem så att de illustrerar funktionerna på ett 

bättre sätt. Jag lade också till text över varje ikon för att det skulle bli lättare för 

användarna att förstå dem.    

Resultatet för ikontesterna visade en markant skillnad mellan de båda 

gränssnitten. Min tes om att det ursprungliga gränssnittet inte är användarvänligt 

visade sig vara korrekt då deltagarna endast lyckades svara rätt på fem ikoner av 

14. Även uppgifterna som deltagarna fick utföra gav ett mediokert resultat.  

Varför det blev så stor skillnad i resultatet mellan gränssnitten tror jag mycket 

beror på att det finns text under varje ikon som gör det lättare för användaren att 

förstå. Genom att läsa texten först och sedan titta på ikonen gör att ikonen blir 
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logisk och synonym med texten. Det nya gränssnittet är dessutom en pekskärm, 

där jag tagit bort knappar från det ursprungliga gränssnittet som inte behövs i det 

specifika läget, i mitt fall avvridningsläge och produktlista. Eftersom jag tagit 

bort knappar minskar informationsintaget för användaren, vilket gör att det 

upplevs som lättare att förstå. Detta visade sig också under uppgifterna de fick 

utföra under det andra testet där samtliga fem deltagare klarade alla uppgifter. 

Jag hade också som mål att minska olycksrisken och skapa en trygghetskänsla 

med det nya gränssnittet. Om jag gjorde det är svårt att visa eftersom gränssnittet 

inte använts i sin rätta miljö. Men jag anser ändå att olycksrisken bör minska då 

jag skapat stora tydliga knappar där det är svårt att komma åt en annan knapp av 

misstag och gränssnittet innehåller text vilket minimerar risken för misstolkning. 

Jag frågade också deltagarna hur de skulle känna sig om de använde gränssnittet 

för första gången. Där svarade de att de skulle vilja ha en genomgång första 

gången men efter det skulle de känna sig bekväma och trygga. Detta tolkar jag 

som att det nya gränssnittet ändå skapar en trygghetskänsla hos användaren. 

Sedan är det samma sak med de flesta maskiner och apparater att allting har en 

inlärningskurva, men det ska finnas gränser på hur lång tid det får ta att lära sig 

att använda dem. Framförallt på ett charkuteri där det hela tiden finns en 

tidspress.       
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågor och uppgifter till Användartest 1 
 

Frågor 

1. Vilket är ditt första intryck av gränssnittet? 

Uppgifter 

2. Öka hastigheten på maskinen 

3. Styr 9-knappsfältet 

4. Gå till produktlistan 

5. Bläddra upp och ner produktlistan 

6. Lägg till en redan inskriven produkt från produktlistan 

7. Fyll i ”ikon- och knapptestet” 

Följdfrågor 

8. Nu när du gjort testet, vad är din åsikt då om gränssnittet? 

9. Finns det något som du vill ändra på? 

10. Touchscreen eller vanliga knappar? 
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Bilaga 2: Ikon- och knapptest 1 
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Bilaga 3: Frågor och uppgifter till Användartest 2 
 

Frågor 

1. Vilket är ditt första intryck av gränssnittet? 

2. Hur skulle du känna dig om du använde gränssnittet för första gången? 

3. Hur upplever du ikonerna? Är de lätta eller svåra att misstolka? På vilket 

sätt? 

4.  Skulle du vilja ändra någon ikon så att den illustrerar funktionen bättre?  

5. Om du jämför båda gränssnitten, vilket skulle du föredra att använda då? 

Varför? 

6. Hur upplever du produktlistan? 

Uppgifter 

7. Öka hastigheten på maskinen 

8. Gå till produktlistan 

9. Lägg till en produkt i produktlistan 

10. Ta bort en produkt i produktlistan 

11. Lägg till prinskorv från produktlistan 

12. Fyll i ”ikon- och knapptestet” 

 

Följdfrågor 

13. Nu när du gjort testet, vad är din åsikt då om gränssnittet? 

14. Finns det något som du vill ändra på? 
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Bilaga 4: Ikon- och knapptest 2 
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Bilaga 5: Ursprungligt gränssnitt – avvridningsläge 
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Bilaga 6: Ursprungligt gränssnitt – produktlista 
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Bilaga 7: Nytt gränssnitt – avvridningsläge 
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Bilaga 8: Nytt gränssnitt – produktlista 
 

 

 


