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Titel: Informationsdesign för ett säkrare 

användargränssnitt – Redesign av ett virtuellt 
tangentbord 
 

Syfte: Syftet med detta arbete är att studera 
användargränssnittet på ICA-lagrets 
datorterminal i Västerås och ta fram ett nytt 
designförslag för det virtuella tangentbordet. 
Detta för att effektivisera det befintliga 
användargränssnittet och höja säkerheten för 
de anställda. 
 

Metod: För att nå studiens syfte har ett kvalitativt 
och tolkande angreppssätt använts, men med 
kvantitativt element. Intervjuer och 
mätningar har genomförts med sex 
respondenter respektive åtta testpersoner. 
 

Slutsats: Resultatet visade att det befintliga 
tangentbordet har brister. Min slutsats är att 
en redesign av ett virtuellt tangentbord kan 
minska feltryckningar och knapptryckningar, 
öka skrivhastigheten och påskynda 
navigeringen. Detta bidrar till att det blir 
mindre trafikstopp, irritation och stress. 
Detta i sin ur påverkar trafiksäkerheten på 
lagret till det positiva. Det gör även att 
utbildningstiden kan reduceras då 
användargränssnittet hela tiden förklarar vad 
man kan göra och hur. 
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Begreppsförklaring 
Nedan listas de termer och begrepp som behöver en förklaring för att 
underlätta förståelsen. Dessa förklaringar är inte universella utan gäller 
endast i detta arbete. 
 
Datorterminal – En elektronisk hårdvara (i detta fall en pekskärm) som 
används för inmatning och presentation av data. I de fall ordet terminal 
används menas alltid datorterminal. 
 
Användargränssnitt - Det som syns på skärmen, alltså utseendet på mjukvaran 
som ska förenkla arbetet med datorterminalen. Den består i detta fall av två 
delar, ett virtuellt tangentbord och ett terminalfönster. I de fall ordet gränssnitt 
förekommer menas alltid användargränssnitt. 
 
Virtuellt tangentbord – Ett tangentbord som inte är fysisk utan finns på 
skärmen och är den ena delen av användargränssnittet. Den används för 
inmatning av data och för att navigera i användargränssnittet. I de fall ordet 
tangentbord förekommer menas alltid virtuellt tangentbord. 
 
Terminalfönster – Den andra delen av användargränssnittet som främst är till 
för presentation av data, men kan även användas för inmatning.
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1. Introduktion 
Detta arbete kommer att behandla ämnet informationsdesign och 
interaktionen mellan människa och dator. 
 
1.1 Inledning 
Ett problem som jag stött på med dagens teknik i allmänhet är desorientering 
och förvirring, att inte veta vart man befinner sig och vart man ska i ett 
system. Detta kan bidra till stress. Av alla faktorer som påverkar vår förmåga 
att vara uppmärksamma på en uppgift är stress den mest betydelsefulla enligt 
Benyon et al (2005, s. 375). Tänk t.ex. hur det var när man på 
operativsystemet Microsoft Windows XP eller tidigare skulle stänga av sin 
dator, se figur 1. Man var först tvungen att klicka på knappen start för att 
sedan klicka Turn Off Computer, se figuren nedan. 
 

 
Figur 1 – Windows XP startmeny 

 
Vår intuition är inte att stänga av något genom att starta det och det finns nog 
inget annat redskap som fungerar på det sättet. Varför har man då byggt 
systemet så? I de nyare operativsystemen har man visserligen tagit bort texten 
på knappen men funktionen heter fortfarande start. Detta är endast en liten del 
av den djungel som finns. Det händer ofta, speciellt när man surfar på webben, 
att man frågar sig själv ”var är jag?”, ”var var jag?” eller ”vart ska jag?” 
Datarelaterad ångest beräknas påverka 30 % av USA: s arbetskraft och 
förvirring är en av de orsaker som bidrar till ångesten (Logan, 1994, citerad av 
Ramsay, 1997, s. 546). Ramsay konstaterade att detta inom arbetsplatsen 
bidrar till ökade misstag, försämrade tankegångar, självunderskattning och 
frånvaro. Dessa i sin tur antyddes ha en negativ inverkan på prestanda, 
produktion, motivation och moral. Användargränssnittet är en viktig del av 
nästan alla datasystem och en bra utformning av den är a och o för att 
förhindra denna förvirring. Varje dag leder dåliga användargränssnitt till ökad 
felprocent och högre utbildningskostnader. Detta kostar företagen pengar och 
orsakar stress för användarna som interagerar med det (Ramsay, 1997). När 
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det gäller logistik och lager är säkerheten oerhört viktig eftersom det ofta är 
stressiga och farliga miljöer och det görs ständigt arbeten för att minimera fel 
och olyckshändelser. Enligt en artikel skriven av Jenny Stadigs (2009) börjar 
allt fler lager idag att använda sig av röststyrning för att öka produktiviteten 
och minska fel, och även för att öka trafiksäkerheten. I en tidskrift som 
publicerades 2008 (Intelligentlogistik) intervjuade man anställda från COOP 
och där skrevs det att det med röststyrning nästan aldrig blir några felplock, att 
arbetet går snabbare och att arbetsmiljön blir bättre. Man slipper läsa etiketter 
och plocklistor, man har båda händerna fria, och risken för att man tappar 
uppmärksamheten minskar. En viktig aspekt är att hela trafiksituationen blir 
lugnare och säkrare. Detta styrks av en annan artikel skriven året därpå 
(Intelligentlogistik, 2009). Där intervjuas personer från MQ och det framgår 
att den största fördelen med röststyrning är att man har händerna fria. I både 
denna artikel och artikeln av Stadigs (2009) konstaterades att produktiviteten 
ökat med 5-20% och att plockfelen minskat med 65-90%. På MQ märkte de 
att felen även minskade under semesterperioderna där det arbetar mycket 
extrapersonal. Röststyrning är alltså ett bra system som har gynnat företag, 
och är ett exempel på hur man kan förbättra arbetet. Men ibland hindras denna 
positiva utveckling av olika skäl och det är långt ifrån alla lager som använder 
sig av röststyrning eller andra system som gynnar dem. 
 
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. 
Deras centrallager i Västerås är ett av de största lager i Sverige med sina cirka 
1 000 anställda och sin area på ca 100 000 kvadratmeter, och där passerar de 
mesta av ICA-butikernas varor som transporteras i Mellansverige. Som 
expeditör på lagret arbetar man som den första länken i varans väg till en 
butik. Utifrån en plockorder plockar expeditören, med hjälp av sin truck, i 
ordning varje enskild butiks beställning och kör dem till en uppställningsplats. 
För att en expeditör ska kunna utföra sitt arbete, t.ex. veta vad som plockas, 
finns en datorterminal längst fram på trucken. Den består av en pekskärm 
innehållandes ett terminalfönster och ett virtuellt tangentbord, se figur 2. För 
att plocka rätt vara läser man var man ska på sin plocklista på skärmen och 
använder en skanner och skannar in streckkoden på varan. Detta sätt att arbeta 
är istället för röststyrningen som nämndes tidigare. En vanlig dag arbetar ca 
160 personer samtidigt och kör truckar. För att arbetsflödet ska kunna flyta på, 
och då gångarna på lagret inte är breda, är det nödvändigt att expeditörerna 
endast stannar när de måste och har så korta stopp som möjligt. På varsin sida 
av lagret har det funnits supportavdelningar som har bistått med hjälp när 
expeditörer haft problem med arbetet, men då en av dem tagits bort, blir det 
ännu viktigare att anställda kan klara sig själva ute i gångarna. Terminalen 
utvecklades av IBM för ICA och användes för första gången 1993. År 2003 
konverterade lagret i Västerås från ett papperssystem de hade innan till detta 
digitala system. ICA tittar på andra lösningar men i dagsläget är gränssnittet 
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oförändrat sedan starten 1993. Systemet används endast av ICA och är 
likadant på alla deras lager i hela Sverige. 
 

  
 

Figur 2 – Terminalen. Ett terminalfönster och virtuellt tangentbord. 
 
 
Det finns ett alternativt tangentbord, figur 3, som man kan nå via en 
knapptryckning. När man trycker på den försvinner bland annat alla bokstäver 
och F-knappar och man får istället knappar som är anpassade till 
arbetsuppgifterna. Detta tangentbord togs fram för drygt ett år sen men har 
inte slagit igenom på arbetsplatsen.1

 
 

 

 
 

Figur 3 – Ett alternativt tangentbord. 
 

  
                                                 
1 Henrik Johansson, personlig kommunikation 2010-04-19. 
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1.2 Problemformulering 
Det finns aspekter kring säkerheten på lagret som går att förbättra. När man 
får en anställning som expeditör måste man lära sig många saker samtidigt. 
Man har en handledare i cirka fem dagar som följer och hjälper en under 
dagen, men efter dessa dagar förväntas man klara sig själv. De delar som är av 
störst vikt för inlärningen är truckkörning, orientering på lagret, packning och 
datorterminalen. Att försöka förstå sig på datorterminalen när man inte är 
duktig på att packa, inte hittar på lagret, och aldrig har kört en truck innan, kan 
ha en negativ inverkan på arbetet, inte minst sagt ur ett säkerhetsperspektiv. 
Det finns flera olika scenarion som kan tillkomma på grund av detta: 
 

- Scenario 1: Det bildas köer bakom den nya medarbetaren på grund av 
att denne blockerar vägen vid försök att förstå sig på datorterminalen. 
De andra medarbetarna blir irriterade och ivriga att köra förbi. 

- Scenario 2: Den nya medarbetaren blir själv stressad av att i en sådan 
miljö försöka förstå sig på terminalen. Inlärningen går trögare, och i 
värsta fall kan även vissa viktiga funktioner ignoreras. 

- Scenario 3: Det sker inte någon direkt upprepning av inlärningen av de 
olika delarna på terminalen, utan man får i princip lära sig delarna när 
problemen uppstår. 

 
Som det framgår av de olika scenariona, påverkar den undermåliga 
inlärningsprocessen säkerheten. Utöver säkerhetsfrågan påverkas även 
atmosfären på arbetsplatsen då missförstånd och irritation lätt skapas. 
Företaget påverkas också ekonomiskt på grund av ineffektivitet. Att 
användargränssnittet på terminalen brister, då den inte är användarvänlig utan 
helt enkelt föråldrad, bidrar till att de nämnda scenariona inträffar. En del av 
funktionerna som expeditörerna har nytta av är svårtillgängliga medan andra 
funktioner som de inte har någon som helst användning av finns väl synliga. 
Det finns många kortkommandon som inte är logiska och hela gränssnittet är 
textbaserat med olika färger på en svart bakgrund. Detta gör att terminalen är 
svår att ta till sig. 
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Figur 4 – Ett problemscenario, (egen skiss). 

 
 

Figur 4 visar ett problemscenario som kan uppstå på lagret, främst för 
nyanställda, med en datorterminal som inte underlättar inlärningen. En 
expeditör som har problem med terminalen kan se sig själv gå igenom dessa 
moment steg för steg, men kan egentligen börja vartsomhelst i cirkeln för att 
fortsätta. I vissa fall kan moment hoppas över men scenariot fortsätter vara 
slutet. Det bildas t.ex. inte alltid köer av att man blockerar en gång, men 
stressen och irritationen kan fortfarande förekomma. Man kan även, från att 
ha problem med terminalen, bli stressad och irriterad, vilket kan medföra att 
funktioner på datorterminalen ignoreras. Då passerar man heller inte alla 
moment, men problemscenariot är ändå slutet. Scenariot är inte fullständigt 
utan endast exemplifierande. För att minimera dessa problem är det viktigt att 
ha en terminal som bland annat är enkel, logisk och lättmanövrerad. 
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1.3 Syfte 
Jag ska studera användargränssnittet på ICA-lagrets datorterminal och ta fram 
ett nytt designförslag för att effektivisera det befintliga användargränssnittet, 
detta för att höja säkerheten för lagerarbetarna. 
 
Jag vill att användargränssnittet på terminalen ska anpassas efter sina 
användare och vara enklare och snabbare att lära sig så att arbetarna inte 
behöver fundera över vad som ligger vart eller vilket kortkommande de ska 
skriva för att komma dit de vill. Det ska utformas utifrån 
informationsdesignperspektiv, där jag tillämpar olika principer som finns 
inom informations- och interaktionsdesign. 
 
För att nå studiens syfte ställer jag frågan: 
Går det att göra ett användargränssnitt som upplevs som säkrare? Om så är 
fallet, hur kan ett sådant användargränssnitt se ut? 
 
 
 
1.4 Avgränsning 
Under de få veckor jag har finns det mycket jag inte kommer hinna med. 
Användargränssnittet är så omfattande att jag behöver fokusera på en mindre 
del. Därför avgränsar jag mig till att endast göra skissförslag till ett nytt 
virtuellt tangentbord. 
 
Studien kommer att ta hänsyn till navigeringen och kopplingen mellan 
tangentbordet och terminalfönstret, men t.ex. inte till deras placeringar. Jag 
kommer heller inte att studera tekniken bakom terminalen och hur den 
påverkar användningen. Studien kommer inte att beakta omgivningen 
omkring datorterminalen. 
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2. Teori 
Under detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för de val jag 
sedan gör i mitt designförslag. Jag använder mig av trattmodellen där jag 
först introducerar ämnet informationsdesign, för att sedan precisera inom 
människans interaktion med dator och tangentbord. 
 
2.1 Informationsdesign 
Det finns mycket man kan ta hänsyn till i syftet att skapa ett nytt 
användargränssnitt. Vi har vetenskapliga områden som kommunikation, 
informatik, kognition, perception, pedagogik, semiotik och interaktion, där 
alla har en viktig roll. Det huvudsakliga ämnet som stödjer mina beslut och 
tankegångar är informationsdesign, som är flervetenskaplig och behandlar 
hela processen från sändare till mottagare. Lipton (2007) skriver att 
informationsdesign förtydligar visuella material, som t.ex. meddelanden och 
informationsmaterial, den hjälper folk att navigera och utföra sina uppgifter, 
och minimerar eller eliminerar fel och frustrationer. Norman har studerat folk 
när olyckor uppstår och hävdar att många felaktigt skyller på sig själva (2002, 
s. 34). Det finns inga direkta regler för hur en informationsdesigner ska 
utforma visuella material för att fel ska undgås, men det finns flera principer 
och riktlinjer att följa. Rune Pettersson (2007, s. 12) skriver att 
målgruppsanpassning och begreppen fatta, begripa, tolka, förstå, förklara, 
och lära sig är centrala inom ämnet. En del av riktlinjerna är skapandet av god 
begriplighet, läsbarhet och läslighet och att materialet ska vara strukturerat, 
tydligt och enkelt (Pettersson, 2002).  
 
Rune Pettersons informationsdesignmodell (2002, s. 19) visar på ett 
grundläggande sätt de fem kunskapsområden som informationsdesign, ID, är 
uppbyggd av, (se figur 5). 

 
Figur 5 - Rune Pettersons informationsdesignmodell 
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Jag kommer att beröra alla dessa områden i mitt syfte att skapa en ny design, 
men jag kommer att gå in djupare på kommunikation. Pettersson (1998 s. 44) 
skriver att det är flera aktiviteter som bidrar till att ett budskap blir som det 
blir, och att det är uppmärksamheten, perceptionen, inlärningen, och minnet 
hos mottagaren som är de påverkande faktorerna. Likaså de verktyg man 
använder för representationen. Pettersson skriver även att då vi människor inte 
kan kommunicera direkt mellan våra sinnen använder vi oss av 
representationer vilket medför olika tolkningar.  

 

 
2.2 Interaktionsdesign 
I detta fall, där en lagerarbetare använder sig av en datorterminal, förekommer 
det en annan sorts kommunikation än den mellan människor. Det är 
kommunikationen mellan människa och dator. Ett sätt att se på det är att se 
interaktionen däremellan som en enda kognitiv enhet där datorn verkar som en 
sorts samarbetsprocess till den mänskliga hjärnan. Information sänds med låg 
bandbredd från människa till dator via t.ex. ett tangentbord och sänds sedan 
tillbaka med hög bandbredd tillbaka till människan visuellt via skärmens 
användargränssnitt (Ware, 2008, s. 175). Shannon och Weaver (1949) 
framställde en modell som bygger på problem som kan uppstå vid 
överföringen av ett meddelande från sändare till mottagare och kom fram till 
att detta brus ofta berodde på mänskliga faktorer. Då bandbredden är så hög 
från dator till människa finns det risk för att bruset blir väldigt omfattande och 
det gäller därför att informationen som presenteras är utformat så att den är så 
enkel som möjlig att ta till sig.  
 
Hewett et al (2009) är verksamma inom Association for Computing 
Machinery (ACM), som är världens första och en av världens största 
vetenskapliga och utbildande föreningar för datavetenskap. De definierar 
interaktionen mellan människa och dator såhär (egen översättning): 
 
”Människa-datorinteraktion är en disciplin som berör design, utvärdering och 
genomförande av interaktiva datasystem för mänsklig användning och med 
studier av viktiga fenomen som omger dem.” 
 
Figur 6 visar en modell för hela processen där man på ett lättöverskådligt sätt 
ser alla de delar som ingår när man ska skapa ett system där människa och 
dator interagerar. 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Datavetenskap�
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Figur 6 - Modell för Människa-datorinteraktion av Hewett et al. 

 
Alla delar är viktiga när man skapar ett sådant system, men jag har avgränsat 
mig till att behandla området C4 Computer Graphics. För att anpassa systemet 
till sin målgruppbehöver man veta vilka de är, hur de kommer använda 
systemet och med vad, vilket behandlas under H1, H2 och H3.  
 
Jag skrev tidigare att det inte finns några regler för hur en 
informationsdesigner ska göra ett bra arbete, men att det finns många 
principer och riktlinjer att följa. Ungefär likadant är det för en 
interaktionsdesigner. Jag är medveten om att det finns väldigt mycket 
litteratur inom detta område för hur man skapar bra gränssnitt, men de jag har 
stött på har alla mer eller mindre liknat varandra. Jag presenterar de som har 
direkt koppling till mitt arbete och har i nästa stycke tagit ett utdrag av det 
viktigaste ur Shneidermans The Eight Golden Rules of interface design (2010, 
s. 88, egen översättning). Enligt Shneiderman kommer denna lista från egen 
erfarenhet och har förfinats under tre decennier: 
 

• Att eftersträva konsistens. Inkonsistens leder till försämrad inlärning, 
fler misstag, ineffektivitet och gör det svårare för användarna att 
komma ihåg saker. Det kan också, främst när det gäller terminologi 
och etikettering, alltså sakta ner en användare med upp till 25 % (s. 
103).  
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• Användbarhet som tillgodoser alla. Det ska inte spela någon roll vem 
som använder gränssnittet. Man ska göra det möjligt för experter att 
använda genvägar och lägga till hjälpfunktioner för nybörjare. 

• Gränssnittet ska designas så att det så gott som möjligt inte går att göra 
misstag. 

• Det ska i de fall det är möjligt gå att ångra sina handlingar. 
• Reducera belastningen på arbetsminnet. 

 

 
Morville och Rosenfeld (2006, ss. 98-100) går djupare och listar riktlinjer för 
konsistenta etiketteringssystem där de bland annat skriver att man ska tänka 
på avstavningar, versaler, teckensnitt, teckengrad, färger, marginaler och 
grupperingar. De beskriver också vikten av att använda samma syntax när 
man väljer meningar och att etiketterna ska prata samma språk som 
användarna. Men då användarna ofta har olika bakgrund och kunskap ska man 
komma ihåg att man aldrig kan göra ett perfekt etikettsystem och få 100 % 
nöjda användare. Mayhew (1992, ss. 269, 279) går dock emot principen om 
konsistenta etiketter då hon skriver att igenkännbarhet går före. Hon menar att 
det inte spelar någon roll hur konsistent ett system är så länge det inte är 
igenkännbart. Använder man sig av igenkännbara etiketter så behandlas den 
delen av minnet som har med igenkänning att göra, snarare än hågkomst, vilket 
går snabbare och är mer precist. 
 
Yusof et al (2004) skriver även att man ska hålla gränssnittet familjärt vad 
gäller både terminologi och layout. Jag håller med om att man ska utforma ett 
gränssnitt som känns bekant, men bara till en viss del. Blair-Early och Zender 
(2008, s. 86) förklarar att om familjärt är ett kriterium för tillfredsställelse, så 
blir kreativitet och nyskapande lidande. Inom ett område som denna där 
förbättringar hela tiden krävs, kan man inte enbart fokusera på att behålla det 
familjära eftersom man då hamnar i ett status quo. Yusof et al (2004) fortsätter 
och skriver att användarna ska lita på gränssnittet och känna säkerhet i att 
kunna utforska det utan rädsla att göra fel. Användarna ska veta att de kan 
utföra en handling, se resultatet, och enkelt ångra det ifall resultatet är fel. De 
poängterar också vikten av tillgänglighet. Att användarna alltid ska kunna 
utföra alla sina handlingar oavsett var i gränssnittet de befinner sig. Slutligen 
skriver de om mångsidighet, att användarna ska ha möjligheten att välja på 
vilket sätt de vill interagera med datorn. Andra viktiga aspekter att ta hänsyn 
till fann jag på IBM:s webbplats där det står att en designer måste: 

• Förstå användarna och deras uppgifter och förväntningar. 
• Använda accepterade användargränssnitt. 
• Förstå möjligheter och begränsningar i programmeringsmiljön, och 

programmerarnas kompetenser. (Introduction - How the use of models 
facilitates, 2010) 
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2.3 Virtuella tangentbord 
Pekskärmar är besvärliga i jämförelse med vanliga tangentbord och mus, 
speciellt när man skriver text, då tangenterna ofta är mindre. Cooper och 
Reimann (2003, s. 494) påpekar därför vikten av att minimera inmatningen 
och hålla gränssnittet så enkelt som möjligt. Shneiderman (2010, s. 323, 329) 
forsätter och skriver att skillnaden mellan dem är stor. Han skriver att 
medelvärdet för skrivhastigheten för vanliga tangentbord ligger på ca 50 ord 
per minut, medan det virtuella ligger på ca 20-30 ord per minut. Det tar alltså 
ungefär dubbelt så lång tid att skriva på det virtuella tangentbordet. Om det 
förekommer smuts eller damm på det virtuella tangentbordet försämras 
precisionen, vilket bidrar till lägre skrivhastighet (Stone et al, 2005, s. 235). 
Stone råder att man i de fallen ska förstora de olika elementen på 
tangentbordet. 
 
Shneiderman skriver en lista på rekommendationer på hur man ska designa 
tangenter för att öka skrivhastigheten. Det är bland annat viktigt att vissa 
tangenter, såsom Mellanslags-, Enter-, Shift-, och Ctrl-tangenten är större än 
de andra för att vara lättillgängliga. Tangenter som stannar nedtryckta när man 
trycker på dem, såsom Caps Lock-tangenten, borde tydligt indikera om den är 
nedtryckt eller inte (s. 327). Mayhew fortsätter diskussionen och hävdar att 
tangenter som är inaktiva ska antingen raderas eller färgas i en gråskala och att 
tangenterna ska grupperas genom olika positioner och avstånd, färgkoder eller 
former (1992, ss. 276-287).  
 
På virtuella tangentbord använder man ofta funktionsknappar, och enligt Mayhew 
(1992, ss. 266-271) kan en bra design av dessa bidra till ett system som är enkelt 
att lära sig och där utbildningstiden och användandet av manualer minskas. De 
klargör vad som kan göras och hur det görs. Jämför det med en kommandotolk 
där användare skriver in kommandon för att komma dit man vill. Användaren 
måste minnas alla kommandon för att det ska gå snabbt och det framgår inte vad 
som kan göras och hur det görs. Vidare menar Mayhew att användningen av 
funktionsknappar gör att man använder sig av den delen av minnet som behandlar 
igenkänning snarare än ihågkomst. Dessa knappar möjliggör att man endast 
behöver trycka en gång för att hamna där man vill, vilket i sin tur gör systemet 
inte bara snabbare, utan minskar även möjligheterna för en användare att göra fel. 
Det finns två sätt att designa gränssnitt med funktionsknappar. Antingen genom 
dedicated function keys där förklaringen till varje tangent står på tangenten själv 
(figur 3), eller soft function keys där det på tangenten finns en betäckning (t.ex. 
F1, F2 och F3) som förklaras vid sidan av tangentbordet (figur 2). 
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3. Metodik 
För att ge svar på mina frågeställningar behövs det lämpliga metoder. För att 
välja de metoder som passar bäst redogör jag för olika vetenskapliga synsätt. 
Därefter följer en presentation av mitt ställningstagande och en beskrivning 
av de metoder jag valt. 
      

 
Epistemologi är läran om kunskap som bland annat förklarar att det finns två 
motsatspar inom vetenskapsfilosofin, empirism mot rationalism och atomism 
mot holism (Gunnarsson, 2009). Med empirism menas att man endast kan nå 
kunskap genom att dra slutsatser från erfarenheter och observationer av 
verkligheten, vilket kallas induktion. Inom rationalismen pratar man istället 
om förnuftet och menar att kunskap bäst nås genom slutsatser utifrån logiska 
antaganden eller sanningar, vilket kallas deduktion. Atomism i sin tur är ett 
synsätt där man studerar avgränsade delar av verkligheten för att få fram hela 
sanningar. Inom atomismen menar man att helheten är summan av delarna, 
medan man inom holismen menar att helheten är större än delarna och att inga 
delar kan tas bort från sin kontext. Inom epistemologi brukar man även nämna 
positivismen. Det betyder att kunskap fås via verifierande eller falsifierande 
av hypoteser och teorier, där resultat leder till en objektiv och sann kunskap. 
Oavsett vem det än är som undersöker ska resultatet bli densamma eftersom 
denne är passiv och inte påverkar det som undersöks. Positivister vill veta hur 
saker fungerar medan icke-positivister, hermeneutiker, försöker förstå varför 
(Björklund & Paulsson, 2003, s. 65). Denna förståelse är viktig inom 
hermeneutik, men medför att resultat kan tolkas olika. 

De nämnda motsatsparen kan ritas upp som figur 7 visar (Gunnarsson, 2009, 
egen redigering), och skapa fyra olika kvadranter. Dessa fyra kvadranter kan 
ses som olika synsätt för hur man kan ta fram ny kunskap. Synsätten är dock 
extremvärden och det rör sig alltid om flytande skalor där forskare kan närma 
sig ett visst synsätt men aldrig vara hundra procentiga inom de olika 
inriktningarna. 
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Man kan utföra sin studie huvudsakligen på tre sätt, genom kvalitativa 
metoder, kvantitativa metoder, eller genom en kombination av dessa. Holme 
och Solvang (1997) skriver att valet av metod bland annat bör ske med hänsyn till 
problemformuleringen och att den ska passa med den frågeställning man arbetar 
med. Man kan utföra båda metoderna, om man anser det vara lämpligt för sin 
studie, eftersom de kan komplettera varandra. När man gör kvantitativa 
undersökningar försöker man enligt Gunnarsson (2009) beskriva ett samband 
eller bevisa en hypotes och leta efter universella regler. Begreppen 
kontrollering och mätning är centrala och man lutar mer åt den empirisk-
atomistiska kvadranten. Vid kvalitativa undersökningar är målet att komma 
nära och ta del av människors tankar, och baserar sig ofta på upplevda 
erfarenheter. Man hamnar då mer i den empirisk-holistiska kvadranten. 
 
 
 
 
 

Figur 7 – Epistemologisk karta, egen redigering. 
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3.1 Praktiskt tillvägagångssätt 
Som tidigare nämnt i teoridelen handlar detta arbete huvudsakligen om ämnet 
informationsdesign, där begreppen fatta, begripa, tolka, förstå, förklara, och 
lära sig är övergripande. Detta medför att resultaten kommer vara 
tolkningsbara och inte absoluta sanningar, det vill säga hermeneutik. Som 
figur 7 visar hamnar arbetet alltså främst i den empirisk-holistiska kvadranten. 
En liten del av cirkeln hamnar även på det empirisk-atomistiska området då 
jag även ska göra kvantitativa mätningar. Jag har ett kvalitativt/tolkande 
angreppssätt, men med kvantitativt element. 
 
3.1.1 Kvalitativa intervjuer 
Jag är anställd på företaget och känner till en del av de problem som finns, 
men jag använde kvalitativa metoder för att få en djupare förståelse för 
problemen. Detta gjordes tillsammans med Andreas Carnesten som skriver sin 
C-uppsats inom informationsdesign. Andreas har i sin uppsats tittat på hur 
man uppfattar och mottar information och hur den kan anpassas för att på 
bästa sätt nå ut till de som avser använda den. Då vi båda studerar 
användargränssnittet på ICA-lagret i Västerås valde vi att göra 
semistrukturerade intervjuer tillsammans. 
 
Vi intervjuade personalen för att få reda på allmänna och återkommande 
problem. Men vi var också öppna för att bli informerade om personalens egna 
tankar och erfarenheter, och saker som stack ut från mängden. Vi skrev en 
intervjumanual (se bilaga 1), men lät den inte styra intervjun, utan det gjorde 
respondenterna själva. Manualen var endast till stöd för att täcka de områden 
vi ville behandla. Eftersom en av mina frågeställningar är ifall en omformning 
av användargränssnittet kan upplevas som säkrare av de anställda, så försökte 
jag forma manualen så att frågan indirekt skulle besvaras, utan att 
respondenten skulle bli ledd till att tycka si eller så. Manualen inleder med 
öppna frågor om säkerhet på lagret för att få svar på allmänna tankar och 
funderingar kring hur säkerheten fungerar, för att sedan övergå till mer 
fördjupade frågor. Frågorna förknippas med min problemformulering i det 
inledande kapitlet och de olika scenariona på sidan 4 som kan uppstå på grund 
av köer och blockering av gångar. Därefter följer mer specifika frågor om 
användargränssnittet där respondenterna fick se på skärmdumpar och förklara 
innebörden av några specifikt utvalda delar (se bilaga 2). Denna ordning 
valdes för att inte leda respondenterna till att tycka illa om säkerheten eller 
användargränssnittet och försöka öka validiteten i undersökningen. Vi hade en 
avslappnad relation till respondenterna och platserna som valdes för 
intervjuerna var lugna och bekanta miljöer. Dessa var exempelvis i 
respondentens hem, skola, arbete, eller på ett, för respondenten, välbesökt fik. 
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För att få en stor spridning bestod urvalet av sex personer, tre män och tre 
kvinnor, mellan 19-26 år. Tre av dessa hade arbetat på ICA i mer än två år, 
och de tre andra var nya och hade arbetat där i högst en månad. De tre 
sistnämnda valdes därför att deras minnen från sin inlärning av systemets 
funktioner var mer aktuella. De hade förhoppningsvis heller inte vant sig vid 
systemet för att tycka att den är ”okej”. De tre personer som arbetat där under 
en längre period valdes för att bidra med erfarenhet. Vi valde att endast 
intervjua personer anställda hos bemanningsföretaget Proffice eftersom de 
arbetar på ICA endast ett fåtal dagar i månaden.  Då de inte har samma vana 
och inte använder systemet kontinuerligt som de heltidsanställda blir följden 
att de inte blir lika inlärda. När de kommer till sin arbetsplats blir de tvungna 
att tänka till hur saker fungerar. Informationen finns i bakhuvudet, men det tar 
lite tid att ställa om. 
 
3.1.2 Kvantitativa mätningar 
Jag använde mig av kvantitativa metoder för att testa teorin om 
skrivhastigheten på virtuella tangentbord. Jag ville se om ICA:s virtuella 
tangentbord hamnar inom den skrivhastigheten som angivits i teorin. Det ska 
nämnas att den största anledningen till att knappa på tangentbordet inte är att 
skriva text, men då det ändå händer ofta, t.ex. när man ska ange en skrivare 
eller skriva ett meddelande, anser jag detta vara en relevant mätning. Jag ville 
att testerna skulle kunna jämföras med den verkliga situationen då en 
expeditör skriver en anmärkning eller ett meddelande och utförde därför 
testerna på arbetsplatsen. Testpersonernas arbetspass var 06.00 – 15.00, och 
jag anser att tiden mellan 08.00 – 11.00 passade bäst för testerna eftersom det 
inte är för tidigt så att de inte hade hunnit vakna upp, och inte för sent, så att 
de hunnit bli trötta. 
 
Personerna var åtta till antalet, och var jämnt fördelade på fyra killar och fyra 
tjejer i åldrarna 19-27 år. Jag försökte få en bra spridning av urvalet och valde 
därför att hälften av dem, (två killar och två tjejer), skulle vara anställda på 
lagret i mer än två år, och den andra hälften i högst sex veckor. 
 
Testerna kunde genomföras på tre sätt. Antingen genom att de skulle komma 
på en egen historia att skriva om, eller genom att jag skulle hålla i ett papper 
med text så att de själva kunde läsa och skriva av, eller genom att jag läste upp 
en text för dem. Valet hamnade på det sistnämna eftersom jag inte ville att det 
skulle ta extra tid för dem att titta på pappret eller tänka på vad de skulle 
skriva. De skulle inte behöva lägga ner någon tankeverksamhet kring något 
annat än att just skriva. Texten som valdes (se bilaga 3) har en anknytning till 
arbetsplatsen då den handlar om allmän information om ICA. På det sättet 
skulle de inte bli fundersamma och tänka över meningarnas betydelse. Av 
samma anledning valdes ord som är relativt enkla. Samtidigt som texten lästes 
upp för dem togs det tid under en minut, och när de var klara antecknades det 
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hur många ord de hade hunnit skriva. Varje person testades två gånger med 
samma text för att ha en hög reliabilitet. Jag var så passiv som möjligt vid 
mätningarna genom att jag stod en bit ifrån och försökte att inte påverka 
undersökningen. Då jag stod bredvid dem kan de ha känt sig stressade, men då 
de ändå är stressade under arbetstid på grund av att de arbetar på ackord, vill 
jag påstå att det jämnar ut sig.   
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4. Resultat 
Här presenteras resultatet av mina undersökningar. 
 
4.1 Kvalitativa intervjuer: 
De tillfrågade tyckte att det nuvarande användargränssnittet är komplicerat, 
ologiskt och förvirrande där den största anledningen tycktes vara 
navigationen. Vid flera tillfällen sades det att allting tar så lång tid med 
terminalen, och att det inte flyter på enkelt. Gränssnittet i sig visar inte vad 
man kan göra och hur man gör de sakerna och man ser inte den informationen 
man behöver utan det är mycket onödig information som expeditörerna inte 
har någon användning av. 
 
De specifika problem eller synpunkter som framkom av respondenterna var: 

• Att det borde finnas enklare ord än förkortningar på allting. 
• Att det skulle vara enklare att få en överblick på plockordern. Istället 

för att trycka på F8 för att gå ner en och en rad i plocklistan, borde det 
finnas en pagedown-knapp eller liknande. 

• Om man vill kolla om en strykning finns på plats måste man trycka på 
tabb-knappen ett antal gånger, skriva ARVI, trycka F12 (för att 
bekräfta), plus lite mer. Ibland kan datorn låsa sig, och man behöver 
låsa upp den genom att utföra någonting i stil med: F11 + skriva TSR + 
F4 + F12 + ENTER + ENTER.  

• Att justering av ett redan inskannat kolli är besvärligt. 
• Tangentbordet brukar överlappa terminalfönstret, och då ser man inte 

texten som förklarar vad varje F-knapp står för. Man blir tvungen att 
flytta på tangentbordet eller skala ner terminalfönstret för att se.  

• Att sortera sina kollin på mängd lärde sig de tillfrågade en viss tid efter 
sin utbildning. 

• Då inte alla har en personlig truck utan väljer olika truckar beroende 
på vilka som är lediga från dag till dag så är det enligt respondenterna 
inte lätt att komma ihåg numret på den truck man tagit. En av 
respondenterna sa att han brukar lämna sin scanner och sina handskar 
på trucken när han lämnar den för att kunna hitta tillbaka. Ingen visste 
att ens anställningsnummer syntes på skärmen. 

• Huvudmenyn var svårtillgänglig. En respondent sa ”man blir lite låst”, 
och syftade på navigeringen och främst huvudmenyn. Respondenten 
menade att navigeringen är som att ha en bunt papper framför sig. Om 
man vill titta på pappret längst bak så måste man, istället för att bara 
dra ut pappret, bläddra igenom alla andra papper för att komma dit. 

• En av respondenterna påstod till en början att navigationen är enkel. 
Men vid en djupare diskussion när vi förklarade vilka steg man är 
tvungen att ta för att t.ex. skriva en anmärkning, ändrade respondenten 
sig och sa att navigationen kan utformas bättre. Att skriva en 
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anmärkning gör man genom att trycka på tabb-knappen ett antal 
gånger, skriva TIDD + F12 + F15 + F11, trycka på tabb-knappen igen, 
och sen skriva sin anmärkning. Det är enligt respondenterna helt enkelt 
för många knapptryck för att komma dit man vill. 

• De förstod inte innebörden av många texter och ord på gränssnittet. 
Det visste t.ex. inte vad orden ARVI, BBAD eller TIDD betyder. På ett 
specifikt ställe störde de sig på varför det inte står pall, bur och 
strykning istället för, 01, 03 respektive 21? Det är ologiskt och är man 
inte vaksam och börjar packa kollin i en bur istället för en pall måste 
man packa om, vilket tar tid. 

• För att skriva ut sina etiketter behöver man skriva rätt skrivarnummer. 
Det börjar på VSTP följt av två till tre siffror, som till exempel, 
VSTP209. De tillfrågade visste inte vad skrivarnas betäckningar står 
för, hade det svårt att minnas dem och tyckte att det tar onödigt lång 
tid att skriva dem. 

 
Det framkom även att funktioner som inte är direkt arbetsrelaterade är 
krångliga. För att till exempel att kolla sitt ackord tabbar man ner till Konv. 
ID, skriver BBAD, trycker F12, anger rätt vecka och trycker ENTER. För att 
kolla sin lön gör man ungefär samma procedur förutom att man skriver BBLA 
istället för BBAD.  
 
På grund av det bristande användargränssnittet undviks vissa funktioner, och 
det har enligt respondenterna gjort att de inte lärt sig terminalen fullständigt. 
En hade arbetat på lagret i nästan tre år men kunde inte alls många 
kommandon. En annan hade aldrig skrivit en anmärkning själv eftersom hon 
inte visste hur man gjorde. En respondent sa: ”Det som gör mig tveksam är att 
man tror att datorn ska krascha om man gör fel.” Denna rädsla av att göra fel 
framkom flera gånger. När de är osäkra på vad de ska göra vågar vissa inte 
chansa utan undviker det. De som hade arbetat där under en längre period eller 
hade datorvana sedan innan var inte rädda för att göra fel. 
 
En sak som framkom i alla intervjuer var att de tyckte att det saknas tillräcklig 
utbildning på terminalen och att utbildningen var dålig och kort. Terminalen 
är svårast av allt att lära sig när man börjar arbeta på lagret, och det är för få 
dagars utbildning för en så stor terminal. De som påstod sig kunna alla 
funktioner fick inte lära sig allt de behövde under sin utbildning utan vissa 
saker lärde de sig efter ett tag. På grund av den dåliga inlärningen händer det 
att man behöver stanna upp och stoppa folk och fråga saker angående 
terminalen när man inte vet hur man gör. Även för de som arbetat där i flera 
år.  
 
Andra orsaker som gör att man kan stanna upp med sin truck är när man 
sysslar med terminalen. Antingen väntar man på att terminalen ska svara då 
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den kan vara seg eller fastna ibland, eller på grund av att användargränssnittet 
är dåligt. Som nämndes tidigare behöver man gå många steg i navigationen 
och då det blir många knapptryckningar tar det tid. Respondenterna var eniga 
om att lagret inte är en trafiksäker plats. Stressfaktorn på lagret är hög och 
påverkar säkerheten negativt, vilket kan medföra olyckor. Vad gäller 
trafiksäkerheten sa en av respondenterna att många stannar upp på grund av 
terminalen. ”Man måste ha uppsyn på trafiken och terminalen är så pass seg 
och komplicerad att man måste stanna upp för att inte krocka med någon 
annan”. Respondenten hade medhåll från vissa medan andra menade att det 
händer att man knappar på tangentbordet samtidigt som man kör. Det är inte 
bra för trafiksäkerheten, men de gör så för att inte förlora tid och pengar. 
Enligt hälften av de tillfrågade kör vissa som galningar på lagret. Eftersom det 
är en stressig miljö vill man köra snabbt och inte behöva vänta i köer. 
 
Det var vanligt att det förekom diskussioner om just att expeditörer ofta blir 
sura och irriterade på varandra när arbetet inte flyter på, speciellt om det beror 
på att personen framför blockerar vägen på grund av att denne knappar på 
terminalen. Alla var överens om att irritationen mestadels är riktad mot 
nyanställda då de stannar upp ofta och tar lång tid på sig vid varje stopp. En 
av de nyanställda förklarade situationen: ”Om jag stannar för att knappa på 
terminalen så kommer jag bli stressad för att jag inte vet hur jag gör, och då 
kommer jag att stoppa trafiken.” Hon sa att detta bidrar till irritation och stress 
hos alla. Men detta händer även för de som arbetar där längre. En av dessa 
respondenter sa att det händer ganska ofta att man får problem med terminalen 
och behöver stanna upp. För respondenten själv händer det minst en gång per 
arbetsdag, men oftare för nyanställda. 
 
De tillfrågade var alla överens om att terminalen skulle kunna utformas 
mycket bättre och att det finns mycket att förenkla. Vi nämnde det alternativa 
tangentbordet för dem och en av dem sa att han inte använder det andra 
tangentbordet för att han fått ett dåligt första intryck. Flera av respondenterna 
sa samma sak, att de öppnat det andra tangentbordet en gång, stött på problem, 
och aldrig använt det mer. En av dem sa: ”För att bryta vanan hos det 
befintliga tangentbordet måste ett nytt tangentbord kännas bra redan från 
början”. En annan sa att det var störande att den inte innehöll några bokstäver. 
Men det framgick klart och tydligt av alla respondenter att ett nytt tangentbord 
skulle kunna göra arbetet på ICA-lagret enklare och mer effektivt. En av de 
tillfrågade avslutade: ”Ju mer man slipper komma ihåg själv eller försöka lista 
ut själv, desto bättre.” 
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4.2 Kvantitativa mätningar 
De resultat jag fick från skrivhastighetstesterna förde jag in i ett Excel-
dokument och beräknade medelvärden. Det totala medelvärdet hamnade på 
18,438 ord/minut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla testpersoner skrev under 20 ord/minut på det första försöket där 
medelvärdet blev 17 ord/minut.  Under andra försöket skrev majoriteten minst 
20 ord/minut men medelvärdet hamnade ändå under, 19,875ord/minut. Endast 
en persons totala medelvärde hamnade på minst 20 ord/minut. De som hade 
arbetat där längre och ansågs ha en stor vana hade en medelhastighet på 18,5 
ord/minut, medan de nya skrev 18,375 ord/minut. En sak som jag märkte vid 
mätningarna var att testpersonerna ofta tryckte fel och rättade till stavfelen. 
  

  1:a omgången 2:a omgången 
Medelhastighet 
för varje person 

Testperson 1  
(stor vana) 17 20 18,5 

Testperson 2  
(stor vana) 17 22 19,5 

Testperson 3  
(stor vana) 19 21 20 

Testperson 4  
(stor vana) 14 18 16 

Testperson 5  
(liten vana) 17 18 17,5 

Testperson 6  
(liten vana) 18 19 18,5 

Testperson 7 
(liten vana) 18 21 19.5 

Testperson 8 
(liten vana) 16 20 18 

Medelhastighet för 
varje testomgång 17 19,875 18,4375 
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5. Analys och designförslag 
Under detta kapitel analyseras empirin och förbättringsförslag presenteras. 
 
5.1 Kvalitativa intervjuer 
Intervjuerna tydliggjorde att expeditörerna inte skyller på sig själva när de 
möter på problem med terminalen, utan skyller på datorn, vilket visar att 
teorin från Norman (2002) inte stämmer i detta fall. 
 
Enligt respondenterna förekommer det att man kör sin truck samtidigt som 
man knappar på skärmen. Då det ibland tar lång tid att navigera eller att det 
kan uppstå problem vid själva inmatningen påverkas trafiksäkerheten. Oavsett 
om truckföraren står stilla eller kör och knappar på terminalen så behöver 
tiden för att använda terminalens olika funktioner minskas. 
 
Det nämndes tidigare att man kan använda sig av två olika sätt för att designa 
gränssnitt med funktionsknappar, dedicated function keys eller soft function 
keys (Mayhew, 1992). Jag har valt att använda mig av den förstnämnda på 
grund av att det krävs en mental översättning i soft function keys för att avgöra 
vilken knapp som hör till vilken funktion, vilket tar tid. De teckenförklaringar 
som behövs för varje F-knapp tar även upp en yta på skärmen och då de kan 
innehålla mycket text kan skärmen upplevas förvirrande. Det framgick i 
intervjuerna att tangentbordet brukar överlappa terminalfönstret vilket gör att 
man inte ser texten som förklarar funktionsknapparna. Detta scenario 
försvinner med det valda gränssnittet. En positiv aspekt med soft function keys 
är dock att de på ett enkelt sätt går att programmera om, när man t.ex. vill 
ändra kommandon. Med ett dedicated function keys gränssnitt blir man 
tvungen att designa om tangentbordet. 
 
Vid frågan om respondenterna visste betydelsen av vissa termer och 
förkortningar som är vanligt förekommande på terminalen fick vi väldigt 
dåligt resultat. Därför ville vi lista ut vilka begrepp som skulle fungera bättre. 
Men på grund av den korta tidsperioden hann vi inte med det och etiketterna 
skapades främst efter egna erfarenheter. Jag har dock försökt att använda 
samma syntax i språket. Enligt Morville och Rosenfeld (2006, s. 100) är det 
viktigt för att vara så konsistent som möjligt. Det gör jag genom att använda 
mig av meningsuppbyggnader som Lås terminal, Justera och Stämpla om. 
Ordet Strykning kommer troligtvis ifrån den tiden man använde sig av papper 
och penna och strök kollin som inte fanns. Ordet har följt med in i det digitala 
systemet, även fast det inte är logiskt. Det ord som skulle passa bättre är 
hoppa över, eftersom det är det man gör. Man hoppar över ett kolli för att 
återkomma till det i slutet av ordern. Men på grund av att ordet strykning är så 
igenkännbart och används så frekvent så låter jag den vara kvar. Jag ändrar 
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den dock till Stryk på grund av meningsuppbyggnaden. Detta styrker jag med 
Mayhews princip om att igenkännbarhet går före konsistens (1992, s. 279).  
 
Min första tanke, när det gäller utskrift av etiketter, var att införa en knapp 
som heter till Skriv ut. Vid knapptryck skulle en del av tangentbordets knappar 
ändras och knappar som var döpta till namnen på skrivare dyka upp. En annan 
tanke var att precis som det alternativa tangentbordet, se sidan 3, ha knappar 
för var och en av skrivarna. Men jag valde till slut att endast döpa om 
skrivarnamnen från siffran 1 och framåt. I och med detta har man lättare att 
minnas dem och det tar inte tid att skriva ner dem. 
 
Utifrån intervjuerna och mina egna erfarenheter bestämdes att dessa knappar 
skulle ingå i det nya tangentbordet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

23 
 

Knapparnas storlek och position bestämdes och mer passande etiketter sattes 
på plats.  
 
Då huvudmenyn inte är lättillgänglig vill jag skapa en egen knapp för den med 
etiketten Meny. Istället för att behöva backa flera steg för att komma dit 
trycker man på en knapp.  
 

 
 
Bredvid Meny har jag placerat tre knappar som ingår i samma grupp.  
 

 
 
Det är navigation till föregående sida (Föreg. sida). I det nuvarande 
tangentbordet trycker man på knappen F12 för att backa ett steg i 
navigationen. Jag har istället skapat denna knapp som ska underlätta 
förståelsen. Den har placerats till höger om Meny därför att det är dit man 
kommer vid tillräckligt många knapptryckningar. Meny ligger alltså i början 
av navigationen. Den andra knappen är uppdatering av sidan (Uppd. sida). På 
det nuvarande tangentbordet trycker man F5 för att uppdatera. Den sista i 
listan är tabb-knappen, som man använder för att navigera på sidor. 
 
Jag la till knapparna Home, End, PgUp och PgDn eftersom respondenterna 
hade problem med att navigera i plocklistan. Home går till början av 
plocklistan, End till slutet, och PgUp och PgDn hoppar tio rader i taget.  
 

 
 
Jag skapade även två knappar för att man ska kunna hoppa en rad i taget, 
Föreg. rad och Nästa rad/Stryk. Som det låter stryker också den sistnämnda 
knappen ett kolli. 
 
Då respondenterna hade problem med ARVI och att låsa upp mängd skapades 
egna knappar för dem. Jag la även till knappen Volymfel intill de andra, då jag 
vet att det idag är komplicerat att utföra. 
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Att justera ett redan inskannat kolli eller att manuellt mata antalet kollin kan 
också kännas besvärligt enligt respondenterna. Därför skapades dessa knappar 
och placerades bredvid siffrorna därför att de används tillsammans. 
 

 
 
Jag skapade och placerade en grupp knappar bredvid varandra ungefär i 
mitten på tangentbordet. Dessa har alla med order att göra. När man trycker på 
NY ORDER så kommer man till Order info, med beskrivning på vad det är för 
order. Man kan därefter trycka på Plocklista för att detaljerat se vilka kollin 
som ordern innehåller. 
 

 
 
Då jag fick veta att vissa respondenter lärde sig hur man sorterar på mängd 
först efter någon vecka efter sin utbildning skapade jag en egen knapp. Den 
har placerats bredvid Plocklista därför att det är endast därifrån man kan 
utföra uppgiften. 
 

 
 
En av respondenterna sa att det var störande att det alternativa tangentbordet 
inte innehöll några bokstäver. Yusof et al (2004) skriver att det är viktigt för 
användare att ha möjligheten att välja på vilket sätt de vill interagera med 
datorn. Det tar jag vara på genom att lägga till en knapp som man kan trycka 
på för att ändra utseendet på tangentbordet så att den visar bokstäver, oavsett 
vart man än befinner sig i navigationen. 
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När man klickar på den så ändras den största delen av tangentbordet och den 
blir anpassad endast för att skriva och navigera i text. Alla andra onödiga 
knappar, så kallad brus som enligt Shannon och Weaver stör informationen, 
har tagits bort (1949). Detta brus var vanligt förekommande hos det andra 
tangentbordet, i och med att det fanns många knappar man aldrig använde, de 
har också tagits bort. Cognitive load är en term som Sweller och Chandler 
(1994) använder för att beskriva belastningen på arbetsminnet 
(korttidsminnet) vid inlärning, där mindre belastning innebär lättare inlärning. 
Forskning visar att arbetsminnets begränsningar kan ha en negativ effekt på 
inlärningen. 
 
När man ska stämpla om vill jag lägga in en knapp som heter Stämpla om 
istället för den nuvarande INST. Denna knapp skiljer sig från de andra därför 
att den stannar nedtryckt när man trycker på den. Det är viktigt att den 
indikerar om den är intryckt eller inte. Systemet loggar tiden från och med då 
man klickar på knappen och bekräftar, tills man klickar av den. Direkt efter 
det att man klickar på Stämpla om, ska en sidan där man skriver anmärkning 
dyka upp, alltså anledningen till omstämpling. Då behöver man inte ha en 
knapp där det står Skriv anmärkning. Det behövs dock en knapp som heter 
Anmärkning då man kan behöva se över sina anmärkningar eller rätta till dem. 
 

 
 
Det framkom att respondenterna hade problem att, genom 
användargränssnittet, avgöra vem som var inloggad.  Mitt förslag är att 
förstora upp och förtydliga anställningsnumret på skärmen så att man snabbt 
kan se vilken truck man är inloggad på. En tanke är att man även ska kunna 
låsa terminalen när man lämnar sin truck.  
 

 
 
När man har låst terminalen står det vem som är inloggad och ett tomt textfält 
för lösenord för att logga in. Det enda andra personer kan göra är att stämpla 
om sig själva. Alltså använda knappen Stämpla om. Allt annat som inte 
behövs på tangentbordet är inaktivt och ska helst färgas i gråskalor.  
 
Knapparna Ackord och Lön, som inte är direkt kopplade till arbetet, 
förminskades och placerades i utkanten. Likaså knappen Logga in / Logga ut 
eftersom den, nästan alltid, endast används två gånger under ett arbetspass. 
Etiketten på denna knapp skiftar alltså mellan de två tillstånden. Anledningen 
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till att knappen är mindre och frånskild från de andra knapparna är att man 
inte ska kunna komma åt den så enkelt medan man jobbar.  
 

 
 
Jag skapade även flera figurer som förhoppningsvis ska underlätta inlärningen 
och minska att tangentbordet ser så statisk ut. En av dessa är Backspace-
knappen, som används för att sudda ut text. Inspiration till den figuren fick jag 
ifrån Iphone. 
 

 
 
Jag försökte så gott jag kunde behålla igenkännedomen. Eftersom de flesta är 
så vana vid att skriva vid ett fysiskt tangentbord ville jag efterlikna den så gott 
jag kunde. Därför har jag bland annat placerat navigationspilarna, siffrorna 
och Home, End, PgUp och PgDn där de ligger. 

 
Enligt Mayhew ska man gruppera och strukturera liknande knappar genom att 
placera dem bredvid varandra och ge dem likadana former (1992, s. 276-287). 
Den struktur jag har valt har främst berott på att jag skulle kunna inkludera 
tangenter med bokstäver. Jag försökte tänka praktiskt och placera knappar 
man använder oftast eller i följd, intill varandra. Alla knappar har en skugga 
för att tydliggöra att det går att trycka in dem. Färgen på knapparna ändrades 
från grått till vitt för att skapa större kontraster. 
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5.2 Kvantitativa mätningar 
Resultatet blev densamma, alla testpersoner ökade sin skrivhastighet vid det 
andra försöket. Det kan bero på att de vid det andra tillfället redan visste vad 
de skulle skriva. Men i den verkliga situationen, vet man inte vad man ska 
skriva innan man skriver det? Oavsett om det var omgång ett eller två så 
hamnade medelhastigheten under 20 ord/minut, vilket är lägre än de 20-30 ord 
som jag skrivit i min teoridel. 
 
Enligt resultaten spelade datavana ingen roll. Det som spelade roll huruvida 
hastigheten var låg eller inte hade med hur mycket feltryckningar som 
förekom. Om det går att förminska feltryckningar och få användarna att skriva 
snabbare, kanske upp till 30 ord per minut, vilket Shneiderman hävdar går 
(2010, s. 329), så skulle effektiviteten på arbetsplatsen öka. 
 
En kalkyl på en upphöjning från den nuvarande skrivhastigheten på 18,438 
ord/minut till 30 ord/minut visar att ICA-lagret kan spara in cirka 349 timmar 
på ett år. Det är alltså tid som går till spillo istället för arbete.  Detta är dock en 
uppskattning och ska tas med en nypa salt. Se bilaga 4 för detaljerad kalkyl. 
 
Det ska tilläggas att andra faktorer även kan påverka skrivhastighet. 
Exempelvis användarens medel för att trycka (en tryckning med t.ex. nagel 
tenderar att registreras bättre), eller pekskärmens tekniska funktion, eller att 
datorn inte registrerar en tryckning på grund av att lagret är en plats där damm 
och smuts är vanligt förekommande, eller att kalibreringen avviker. Dessa kan 
vara orsaker till den fjärde testpersonens resultat, då personen hade varit 
anställd i mer än 3 år och hade stor vana, men fått den lägsta hastigheten. 
Resultatet kan även skifta beroende på testpersonernas vana att skriva på 
virtuella tangentbord i allmänt. Jag tänker främst på moderna mobiltelefoner 
som Iphone där en kontinuerlig användning, enligt mig, kan ge mer stabilitet 
och precision i fingret. 
 
För att reducera feltryckningar och öka precisionen skriver Stone att man ska 
förstora elementen (2005, s. 235). Bilden nedan visar en tangent från mitt 
designförslag som är större än den befintliga. 
 

 
I bilaga 5och 6 visas skisserna på tangentbordet i sin helhet och i jämförelse 
mot det befintliga.  
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Slutsatser 
Det här kapitlet knyter samman syftet, metoden och resultatet, och en 
diskussion förs mot teorin. 
 
 
Syftet med detta examensarbete är att effektivisera det befintliga virtuella 
tangentbordet på ICA-lagret för att höja säkerheten för lagerarbetarna. 
Resultatet av arbetet visade att det går att göra ett nytt användargränssnitt 
som upplevs som säkrare bland expeditörerna. Då gränssnittet idag är 
förvirrande har riktlinjer från informations- och interaktionsdesign 
tillämpats så att gränssnittet hjälper användaren. Resultaten från 
intervjuerna och mätningarna har varit grunden till att designförslaget blivit 
anpassat till expeditörerna. Tangentbordet är format efter användaren där 
överflödiga funktioner eller knappar tagits bort och genvägar till funktioner 
som ofta används lagts till. För att användarna snabbt ska hitta rätt och 
komma ihåg var funktioner finns har tangentbordets knappar strukturerats 
och grupperats. En viktig del av studien är de dåliga resultaten från 
skrivhastighetsmätningarna. Shneidermans teori om skrivhastighet på 
virtuella tangentbord (2010, s. 329) visade att det inte går lika snabbt att skriva 
på ICA:s tangentbord som det genomsnittliga. Med mitt nya designförslag 
kan användarna skriva snabbare eftersom knapparnas fysiska storlek är 
större. Genom dessa förändringar kan feltryckningar och knapptryckningar 
minska, skrivhastigheten öka och navigeringen gå snabbare. Det bidrar till 
att det blir mindre trafikstopp, irritation och stress vilket påverkar 
trafiksäkerheten på lagret till det positiva. Det bidrar även till att 
utbildningstiden kan reduceras då användargränssnittet hjälper användaren 
och underlättar förståelsen för vad som kan göras och hur. 
 
Det finns mycket som kan förbättras med denna studie. Ett förslag när det 
gäller att välja rätt etiketter är att använda card-sorting. Enligt Benyon et al är 
det viktigt att etiketter omarbetas och väljs ut noggrant för att bättre anpassas 
till användarnas termer (2005, s. 586). Den processen kan bli en viktig del av 
framtida arbeten. Det finns även mycket praktiska saker som kan förbättras 
med det virtuella tangentbordet som jag inte hann beröra. På grund av min 
avgränsning var jag tvungen att avvisa egna idéer. Ett exempel på ett praktiskt 
förslag till förbättring är att införa en Avsluta order knapp. Den klickar 
expeditören på när ordern är färdig och kommer direkt till sidan för att ange 
skrivare. En siffra anges, exempelvis 1-10, där användaren trycker ENTER 
och skrivaren börjar skriva ut etiketterna. När man är klar med att skanna 
etiketterna så dyker det upp en ruta där det står Begära ny order? med 
alternativen Ja/Nej. På detta sätt får man en förbättring genom att skrivarna 
tilldelas enklare siffror att hålla reda på. Det förenklar även arbetsflödet 
eftersom man med det nuvarande systemet behöver trycka F3 + F4 eller F17 
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beroende på om man direkt vill bli tilldelad en ny order eller inte. Detta sparar 
även plats på tangentbordet i jämförelse mot om man skulle ha en knapp för 
varje skrivarnummer. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Med detta arbete hoppas jag väcka ett intresse och en vilja att förändra. Jag 
har visat att det finns ett behov av effektiv informationsdesign på ICA-lagret. 
Men detta lager är ett av många områden där det kan tillämpas. Behovet kan 
finnas överallt. Jag tror att det är vårt jobb som informationsdesigner att hitta 
bristerna och informera om dem. Vi behöver visa att det finns ett behov. 
 
Detta arbete och designförslag kan användas på andra ICA-lager runt om i 
Sverige som har ett liknande system. Men det skulle vara intressant att få veta 
hur mycket av detta som kan överföras till andra yrken eller arbetsplatser. Jag 
tror att teorierna som ligger till stöd för det färdiga resultatet i stor 
utsträckning kan implementeras i många sammanhang där man söker ett mer 
effektivt användargränssnitt som är anpassat till sina användare. Men då 
teorierna är mer riktlinjer snarare än fasta regler, vilket är en naturlig del av 
formgivning, räcker det inte enligt mig att arbetet enbart ska grundas på dessa 
teorier. Man behöver komplettera med iterativa utprovningar och 
undersökningar på användarna eftersom det är de som kommer att använda 
systemet. Man ska inte glömma bort att informationsdesign i grunden handlar 
om att hjälpa de som är berörda och inte om att förändra till det som skrivs i 
böckerna eller det som är inne för tillfället. Idealiskt vore att göra iterativa, 
djupare och längre undersökningar där det ingår uppföljning, utvärdering och 
återskapning. På detta sätt skulle tangentbordet kunna utformas för att på bästa 
sätt passa sina användare. Jag hann inte med denna process och lämnar det 
därför till framtida arbeten.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor  
Dessa frågor användes som utgångspunkt för de intervjuer som genomfördes i 
samband med arbetet. Frågorna vävdes in i samtalen och andra följdfrågor 
uppstod. De fullständiga intervjuerna finns att tillgå vid behov.  
 

 
Vad associerar du med trafiksäkerhet på lagret? 

• Vad tycker du om trafiksäkerheten på lagret? 
 

Händer det att du behöver stanna till med trucken för att arbeta med 
terminalen? 

• Vad var de då som gjorde att du behövde göra det? 
• Hur upplevde du det? Störande/stressande. 
• Upplevde du det som att andra bakom dig blev störda, stressade? 

 
Har du upplevt några tveksamheter i hur du ska använda systemet? 

• Vad var det som gjorde dig tveksam? 
• På vilket sätt påverkar de tveksamheterna ditt arbete? 

 
Hur tycker du det är att navigera i systemet? 

 
När du började på ICA, var det lätt att lära sig systemet? 

• Behövdes det mycket instruktioner eller utbildning för att lära sig 
systemet? 
 

Används det termer som du inte vet vad de betyder, till exempel BBAD? 
 

Skärmdumpar visades: (Se nästa bilaga för skärmdumparna.) 
• Vet du vad ”E” och ”V” kolumnerna är till för och vad de betyder? 
• Vet du vad ”+0109” betyder? 
• Vet du vad ”Konv.id” är till för och vad det betyder? 
• Vet du vad ”Data:” är till för? 
• Vet du vad ”CCTRFPM” står för och är det något du använder i ditt 

arbete? 
 

Har du sett det alternativa tangentbordet? 
• Upplevde du det som mer lättanvänt? 
• Vad var det som gjorde det? 

 
Tror du ett annat tangentbord skulle vara lättare och mer effektivt? 

• Har du några idéer på hur ett sådant tangentbord ska se ut? 

 



 
 

ii 
 

Bilaga 2 - Skärmdumpar till intervjuerna   
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Bilaga 3 - Text till skrivhastighetstester 
 
”ICA är ett av Nordens ledande företag inom detaljhandel. Lagret i Västerås 
är ett av de största i Sverige med sina cirka 1 000 anställda och sin area på 
cirka 100 000 kvadratmeter, och där passerar de mesta av ICA butikernas 
varor som transporteras i Mellansverige.” 
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Bilaga 4 - Kalkyl för tidssparning vad gäller 
skrivhastigheten 
 
Uppskattning på hur mycket tid ICA-lagret kan spara in utifrån olika 
antaganden: 
 
Vi antar att man skriver 10 ord under ett arbetspass. 
 

Då nuvarande hastighet är 18,438 ord/minut skriver man: 
10 ord på ca 32,54 sekunder. (60/18,438*10≈32,54) 

 
Då hastigheten är 30 ord/minut skriver man: 
10 ord på 20sekunder.  (60/30*10) 

 
Varje person kan alltså spara in ca 12,54 sekunder under ett arbetspass, om de 
ökar sin hastighet till 30ord/minut. (32,54-20≈12,54) 
 
Om vi antar att det arbetar 160 personer under ett arbetspass sparas det in 
cirka 2007 sekunder per arbetspass. (12,54*160≈2007 ) 
 
Och om vi antar att varje arbetsdag består av 2 arbetspass sparas det in cirka 
4014 sekunder per dag. (2007*2 ≈ 4014) 
 
Vi antar att ett arbetsår består av 313 dagar då söndagar tas bort. (365-
52=313) 
 
Det sparas in cirka 1256332 sekunder på ett år. (4014*313≈1256332) 
Vilket blir cirka 349 timmar. (1256332≈ 20939 minuter≈349 timmar) 
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Bilaga 5 - Det gamla gränssnittet i jämförelse med det nya 
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Bilaga 6 - Det nya tangentbordet i närbild 

 
 


