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Sammanfattning
I denna magisteruppsats har kassagränssnittet som används på kosmetikkedjan The Body shop 
utvärderats med avseende på hur det stödjer säljarna i sitt arbete. Syftet har varit att se vad säljares 
kognitiva belastning är under deras arbete och att ta fram ett kassagränssnitt som minskar denna. 
Studien har genomgått tre faser där den första, ”Undersökningen”, syftade till att undersöka vilken 
typ av kognitiv belastning säljarna utsätts för. Detta studerades genom att säljare intervjuades och 
observerades under användning av det befintliga kassasystemet. Den kognitiva belastningen bestod 
främst av information som säljarna skulle komma ihåg och delge till kunder. I butikerna använde 
säljarna sig av många olika typer av minnestöd vid och runt kassan. Detta ledde till slutsatsen att ett 
kassasystem som stödjer det här skulle underlätta för dem. Den andra fasen, ”Design”, syftade till 
att ta fram ett kassasystem som stödjer säljarnas arbete, hur det skulle kunna se ut och vad det borde 
innehålla. Som grund gjordes en kravställning och designmålsframställning utifrån resultatet från 
Undersökningen. Fokus låg på att kassasystemet skulle underlätta så mycket som möjligt för 
säljarna genom att ta bort eller förenkla moment. Två prototyper togs fram och testades av 
användare under den tredje fasen, ”Utvärdering”. Användartesterna syftade till att se hur väl 
designförslagen uppfyllde designmålen och särskild vikt lades vid de funktioner som hjälpte 
säljarna att distribuera minnet. Det kvalitativa resultatet från testerna visade att användarna tyckte 
mycket om designförslagen och den nya funktionaliteten. Särskild uppskattning visades för de 
funktioner som hjälpte dem att distribuera minnet, vilket ledde till slutsatsen att sådana funktioner 
skulle minska den kognitiva belastningen för säljare på The Body Shop.
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Inledning 1

1 Inledning
Att ha ett användbart eller användarvänligt system är något många strävar efter. Hur man designar 
ett användbart system finns det däremot olika teorier om. Något som är gemensamt för de flesta är 
att svaret på vad som är användbart ligger hos användarna. Detta även om de själva inte alltid vet 
vad de vill ha eller behöver för att underlätta arbetet. I detta arbete tas därför underlättande upp som 
ett nyckelbegrepp i designen av ett användbart system. Att underlätta den kognitiva belastningen för 
användare, i detta fall säljare på The Body Shop. Det främsta syftet med detta arbete har varit att 
förenkla säljares arbete i The Body Shops butiker med hjälp av kassasystemet. Detta genom en 
nydesign av kassagränssnittet för att underlätta för säljarna genom att minska den kognitiva 
belastningen. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Målet med detta arbete har varit att ta reda på hur man kan underlätta för butikssäljare med hjälp av 
ett kassasystem. Genom att studera användare under deras arbete har fokus legat på att ta reda på 
vad säljare på The Body Shop behöver för kognitivt stöd, och hur man kan designa ett kassasystem 
som ger detta.  

Syfte: 

Att ta reda på hur man kan minska den kognitiva belastningen för säljare på The Body 
Shop genom ett kassasystem. 

För att ta reda på detta utformades tre frågeställningar som utretts i tre olika faser genom arbetet: 
Undersökning, Design och Utvärdering.

Under Undersökning, kapitel 5 var målet att undersöka arbetsmiljön i butikerna och ta reda på 
vilken typ av stöd säljarna är i behov av.   

Frågeställning 1: 

• Vad består den kognitiva belastningen för säljare av?

Under Design, kapitel 6 togs designförslag fram vars mål var att möta kraven som ställts upp för att 
avlasta säljarnas kognitiva belastning. Fokus låg på vilka funktioner och mål som är viktiga under 
det dagliga arbetet med kassan.

Frågeställning 2: 

• Vad bör ett kassasystem anpassat för säljare på The Body Shop innehålla?

Sist utvärderades designförslagen utifrån de designmål som ställts upp i början av arbetet. Under 
Utvärdering, kapitel 7 var målet att se hur väl de framtagna förslagen uppfyllde målet att avlasta 
säljarnas kognitiva belastning. Särskild vikt lades vid att kassasystemet skulle hjälpa säljarna att 
distribuera minnet, då detta visat sig vara särskilt viktigt.

Frågeställning 3: 

• Vad i ett kassasystem hjälper säljare att distribuera minnet?

1.2 Avgränsningar

Denna studie har avgränsats till hur ett kassasystem används och skulle kunna användas i The Body 
Shop-butiker i Sverige. Detta inkluderar hur säljarnas interaktion med kassasystemet ser ut, utifrån 
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de förutsättningar som finns i butikerna. I studien tas ingen hänsyn till hur andra artefakter eller ett 
förändrat arbetssätt skulle kunna bidra till förbättrat och/eller förenklat arbete för säljarna. 

1.3 Terminologi

Distribuerad kognition – Att använda sig av artefakter för att underlätta tankeprocesser. Läs mer 
under 3.3.

Distribuerat minne – Ett uttryck som i denna rapport refererar till när man använder sig av 
artefakter för att lättare minnas. Läs mer under 3.3.1.

High-Fidelity (Hi-Fi) prototyp – En prototyp som ofta är väl implementerad och ser ut och beter 
sig som det färdiga programmet är tänkt att göra. Denna typ av prototypning används ofta för att 
hitta problem på detaljnivå i designförslagen.  

Inspiring The Customer (ITC) – Arbetssättet på The Body Shop. Läs mer under 5.2.2.

Kognitiv belastning – Det man behöver ”hålla i minnet” när man utför en uppgift. Läs mer under 
3.1. 

Linkförsäljning – Att sälja flera produkter som har en gemensam nämnare, t.ex. innehåller samma 
ingrediens eller fungerar på samma sätt.

Low-Fidelity (Lo-Fi) prototyp – En prototyp som ofta är implementerad på papper eller i ett 
enklare skissprogram. Prototypen går oftast inte att interagera med på det sätt som det färdiga 
programmet är tänkt att göra. Denna typ av prototypning används ofta för att snabbt och enkelt 
kunna testa nya designförslag samtidigt som det syns att förslagen fortfarande är på skissstadiet.

Merförsäljning – Att sälja fler produkter än kunden från början tänkt sig.

Pyramid 3.40B – Kassasystemet som användes på The Body Shop under tiden arbetet fortgick.

The Body Shop – Beställaren av arbetet. Ett kostmetikföretag som lägger stort värde i kunnig 
personal och inspirerande kundmöten. Läs mer under 2.1.  
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2 Bakgrund
I detta kapitel beskrivs företaget The Body Shop och kassasystemet Pyramid 3.40B, det 
kassasystem som The Body Shop använt under tiden studien pågått.

2.1 The Body Shop

The Body Shop är ett globalt företag som bedriver butiksförsäljning av kosmetika, hud- och 
hårvårdsprodukter (www.thebodyshop.se). I Sverige öppnade första butiken 1979 och i dagsläget 
finns det 59 butiker runtom i Sverige. Produkterna baseras på naturliga ingredienser och företaget 
arbetar aktivt med fem grundvärderingar som genomsyrar arbetet i butikerna; 

• Stoppa djurförsök

• Stöd Community Fair Trade (The Body Shops program för rättvisehandel)

• Öka självkänsla hos människor

• Försvara mänskliga rättigheter

• Skydda miljön

En viktig del i The Body Shops säljkoncept är också att ha kunniga medarbetare i butikerna som 
kan ge kunderna ett personligt bemötande (www.thebodyshop.se, 2010). Därför får alla medarbetare 
intern utbildning i bland annat produktkunskap och säljteknik. För att se till så att det personliga  
bemötandet blir så bra och lika som möjligt i alla butiker använder The Body Shop ett arbetssätt 
som kallas för ”Inspiring The Customer” (ITC). ITC innefattar tre delar; dels ett schema för hur 
säljaren ska genomföra ett kundmöte (De fyra stegen), dels en checklista för vad varje kund ska få 
uppleva i butiken (De fyra upplevelserna) och dels hur en säljare bör vara (De fyra servicelöftena), 
se Tabell 1. 

De fyra stegen De fyra upplevelserna De fyra servicelöftena

Steg 1. Välkomna • Demonstrationer • Vara respektfull

Steg 2. Läs av behov • Kundklubben Body & 
Mind

• Vara passionerad

Steg 3. Sälj • Prover • Vara vänlig

Steg 4. Lämna bestående 
intryck

• Hemligheter och Historier 
(nedan kallade H&H)

• Vara kunnig

Tabell 1: ”Inspiring The Customer” (ITC). Läs mer under kapitel 5.2.2 

2.2 Pyramid 3.40B

Sedan 1999 har The Body Shop Sverige använt affärssystemet Pyramid Business Studios från 
Unikum. Pyramid består av olika moduler där kunden själv kan välja vilka som behövs för att 
tillfredställa sina särskilda behov (www.unikum.se, 2010). The Body Shop använder sig av 
modulerna för ekonomi, logistik och kassasystem. I detta arbete har fokus legat på den del som syns 
i butikerna, d.v.s. kassasystemet som är anpassat för kassaförsäljning och andra transaktioner som 
sker i butik. Sedan 1999 har det förekommit flera olika versioner av Pyramid, varav den senaste, 
Pyramid 3.40B använts sedan 2009. I Bild 1 visas kassagränssnittet som används i The Body Shops 

http://www.unikum.se/
http://www.unikum.se/
http://www.thebodyshop.se/
http://www.thebodyshop.se/
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butiker.

Bild 1: Gränssnitt för Pyramid 3.40B
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3 Teori
Då syftet med denna studie är att minska den kognitiva belastningen på butikssäljare är det viktigt 
att definiera vad detta innebär. För att kunna designa ett användbart system som hjälper säljarna att 
distribuera kognitionen är det även viktigt att reda ut vad som menas med ”användbarhet” och 
”distribuerad kognition”. 

3.1 Kognitiv belastning

Teorin om kognitiv belastning (eng Cognitive Load Theory, CLT) handlar i grunden om att man 
endast kan hålla en begränsad mängd information i minnet under en inlärningsprocess (Paas et al., 
2010). Inom CLT särskiljer man mellan tre olika typer av kognitiv belastning (Paas et al., 2010); 

• Inneboende (eng intrinsic) belastning är den ansträngning som uppgiften i sig själv utgör. 

• Relevant (eng germane) belastning är den belastning som tas i anspråk av arbetsminnet 
under arbete med uppgiften. 

• Yttre (eng extraneous) belastning är de saker runt omkring som egentligen inte har med 
uppgiften att göra men som ändå fungerar kognitivt belastande.

För att minska den totala kognitiva belastningen har olika metoder tagits fram för att minska de 
olika typerna av belastning. Enligt Paas et al. (2010) är det första och enklaste steget att minska den 
yttre belastningen. Detta kan göras genom att eliminiera onödiga moment och funktioner som måste 
genomföras för att lyckas utföra den givna uppgiften. 

Teorin innefattar även tekniker för att hantera belastningen på arbetsminnet genom att scheman i 
långtidsminnet bildas (Paas et al., 2004). Ett schema är ett sätt att göra en viss uppgift, grupperat till 
en enhet så att det blir lättare att lagra och få åtkomst till den (Paas et al., 2004). Ett exempel på 
detta kan vara att hitta hem; om man varje dag åker samma väg hem behöver man efter ett tag inte 
fundera på vart man ska, plötsligt är man bara hemma; utan att man egentligen vet om hur det gick 
till. Då har vägen hem lagrats som ett schema, vilket ”körts igång” från start till slut, och man har 
inte behövt involvera arbetsminnet i proceduren. Genom att använda scheman kan man med andra 
ord frigöra arbetsminne och kan därför utföra olika uppgifter (som att åka hem) samtidigt som man 
tänker på andra uppgifter (som att planera middagen). Genom mer ledigt arbetsminne kan man 
utföra uppgifter med mindre kognitiv belastning, något som pekar på att man inom design bör 
uppmuntra konstruktion och användning av scheman (Paas et al., 2004). Detta kan t. ex. göras  
genom att sekvenser i ett gränssnitt följer särskilda mönster och inget oväntat händer.

Kort sagt kan man säga att man vill minska den kognitiva belastningen för att ju mer tankekraft man 
behöver lägga på gränssnittet desto mindre blir det över för uppgiften man vill lösa. Detta kan 
exemplifieras i butiksmiljön med att man, genom att minska den kognitiva belastningen, kan få 
säljarna kan tänka mer på VAD de ska ta betalt för än HUR.  

3.2 Användbarhet

För att designa ett användarcentrerat kassasystem som är användbart är det viktigt att reda ut vad 
som menas med användbarhet och varför man under systemdesign bör sätta användarna i centrum. 
ISO-standardens (9241-11) definition av användbarhet: ”the extent to which a product can be used 
by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a 
specified context of use” visar på några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid design av 
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användbara system (Tullis & Albert, 2008). 

Till stor del handlar användbarhet om att förenkla för användarna. Enligt Tullis & Albert (2008) hör 
man sällan folk klaga på att ett system eller program är för enkelt att använda, snarare har folk ofta 
historier om fantastiskt lättanvända eller skrämmande svåranvända produkter. För att kunna designa 
en produkt som är lättanvänd och användbar för den specifika uppgiften är det viktigt att involvera 
användarna i hela processen, från kravställning, genom utvärderingar till sluttester och 
implementering. Användarna är experter på hur arbetssituationen ser ut och vilka problem som 
uppstår när (Goodwin, 2009). För att dra nytta av denna kunskap är det lämpligt att starta hos 
användarna och analysera situationen och behovet av den aktuella produkten innan några 
förutfattade meningar bildas. Genom att sedan under hela arbetet återkomma till användarna ges 
återkoppling på att designutvecklingen sker i rätt riktning.

3.3 Distribuerad kognition

För att kunna utvärdera hur ett kassasystem minskar den kognitiva belastningen för säljare i butik är 
det viktigt att se den större bilden och koppla samman människorna med miljön de befinner sig i. 
Detta innebär att man inte bara tittar på hur kassan fungerar när säljaren genomför en transaktion, 
utan hur flödet ser ut i butiken och vilken roll kassan spelar eller skulle kunna spela. Distribuerad 
kognition är en teori som på detta sätt kopplar samman människor med miljön de vistas i (Hollan et 
al., 2000). För att förklara vad som menas med distribuerad kognition måste först begreppet 
artefakt introduceras. Detta är för att man (oftast) använder sig av artefakter när man distribuerar sin 
kognition. En artefakt är ett konstruerat hjälpmedel som genom användning kan förbättra och/eller 
förstärka människans olika förmågor, både fysiska och mentala (Garbis, 2002). Ett exempel på en 
artefakt som förstärker en fysisk förmåga är en bil, vilken förbättrar förmågan att förflytta sig. En 
kognitiv artefakt är en artefakt som förbättrar de mentala förmågorna. Ett exempel kan vara när man 
använder sig av en att-göra-lista. Genom att skriva ner det man ska komma ihåg så fungerar listan 
som en förlängning av ens eget  minne. Då kan man istället för att behöva minnas det man skulle 
göra, bara läsa listan för att komma ihåg vad som skulle göras. I butiksmiljön är kassasystemet en 
artefakt som förbättrar och hjälper säljarna att bl.a. räkna ihop totalsummor och skriva kvitton.  

Kognition innefattar alla tankeprocesser, d.v.s. allt ifrån inlärning till att lösa problem eller minnas 
olika saker. Att distribuera kognitionen innebär att en person distribuerar sina tankeprocesser till en 
artefakt eller annan människa för att på detta sätt underlätta för sig själv och förstärka förmågorna 
(Garbis, 2002). Det är naturligt för människan att distribuera kognitionen för att minska sin 
kognitiva belastning så ofta det går, på de sätt som finns till hands (Hollan et al., 2000). Forskare 
inom fältet för distribuerad kognition menar att man, genom att använda sig av artefakter, förändrar 
den ursprungliga uppgiften så att den ska bli mindre krävande (Garbis, 2002). I exemplet med att-
göra-listan kan man säga att användandet av denna förändrar uppgiften i sig; från att ha varit att 
minnas vad som ska göras till att istället bara  läsa listan. Att läsa en lista är i detta fall den mindre 
krävande tankeprocessen. Hollan et al.(2000) beskriver en människa som distribuerar sin kognition 
som ett system som dynamiskt förändrar uppgifter för att få subsystemet att prestera mer. För att 
koppla detta till miljön i butikerna kan man se det som att säljarna tillsammans med kassasystemet 
bildar ett system. Om interaktionen mellan säljaren och kassasystemet förändras allt eftersom 
uppgiften förändras kan människan prestera bättre. Processer kan även distribueras över tid, då en 
händelse gör så att en senare händelse förändras (Hollan et al., 2000). Detta blir ofta fallet då en 
påminnelselapp skrivs, för att underlätta eller förenkla ett moment som kommer att inträffa senare.

Distribuerad kognition har en viktig roll att spela för förståelsen av människa-datorinteraktion 
eftersom dess fokus alltid legat på att förstå hela miljöer (Hollan et al., 2000). Förespråkare av 
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teorin menar att kognitiv aktivitet inte enbart försiggår i hjärnan, utan snarare i kombination med 
miljön omkring. Ett exempel på detta är att vi ständigt arrangerar miljön omkring oss så att den ska 
underlätta för det vi håller på med, oavsett om det handlar om att städa undan onödiga störmoment 
eller lägga ett papper överst i högen (Hollan et al., 2000). Detta betyder att man, för att förstå hur ett 
system fungerar, måste befinna sig på plats för att observera interaktionen med alla omgivande 
faktorer det innebär (Hollan et al., 2000). För att förstå hur användarna distribuerar kognition och 
därmed få underlag till design av nya gränssnitt, är etnografiska observationer ett lämpligt verktyg 
att använda sig av. 

3.3.1 Distribuerat minne

Distribuerat minne är en term som i den här studien härrör från begreppet distribuerad kognition.  
Teorin om distribuerad kognition innefattar att man kan förstärka och/eller förbättra många olika 
tankeprocesser (t.ex. planering, minne eller inlärning) med hjälp av artefakter (Hollan et al., 2000). 
Detta arbete behandlar främst hur minnet distribueras i form av t.ex. påminnelselappar och andra 
hjälpmedel. Därför används istället termen distribuerat minne då fokus ligger på att förbättra och 
förstärka säljarnas minne med hjälp av en mycket tillgänglig artefakt i butikerna, nämligen 
kassagränssnittet. Det är också viktigt att ta reda på vad säljarna faktiskt behöver minnas och hur de 
i dagsläget hanterar den kognitiva belastningen (Hollan et al., 2000). Först då kan ett kassasystem 
som stödjer distribuerat minne tas fram.
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4 Metod
Under arbetets gång har många olika metoder använts för att samla in data och generera ideer. I 
detta kapitel redovisas samtliga metoder som använts. Arbetet delades in i tre olika faser; 
undersökning, design och utvärdering, där varje del inkluderade specifika metoder för 
datainsamling och idegenerering (se Bild 2). 

Undersökning

Design

Utvärdering

Bild 2: Metodöversikt

Först gjordes en undersökning då säljare intervjuades och observerades under arbete med 
kassasystemet. Därefter sammanställdes en lista med mål och krav på vad ett kassasystem, anpassat 
för The Body Shop, bör innehålla. Dessa prioriterades för att fastställa vad som var mest nödvändigt 
och vad säljarna bör klara sig utan. Därefter arrangerades en skissworkshop med fyra 
interaktionsdesigner som tillsammans spånade på olika förslag. Utifrån detta togs flera förslag på 
hur ett nytt gränssnitt skulle kunna se ut fram. Efter värdering utifrån vilka förslag som bäst 
uppfyllde kraven valdes två ut och pappersprototyper framställdes av dessa. Pappersprototyperna 
utvärderades sedan med hjälp av användare (säljare).

Etnografiska observationer Intervjuer

Mål- och kravställning

Skissworkshop

Pappersprototypning

Användartest

Resultatsammanställning



Metod 9

4.1 Etnografiska observationer

För att utröna hur arbetet med kassasystemet fungerade genomfördes etnografiska observationer. I 
detta arbete har snabb etnografi (eng rapid etnography) tillsammans med valda bitar ur konceptet 
kontextuell design (eng contextual design) använts. Etnografi inom människa-
datorinteraktionsområdet skiljer sig från traditionell social etnografi (Hughes et al., 1994). I 
traditionell etnografi kan studien pågå i månader eller år medan det i systemutveckling handlar om 
betydligt kortare tid; veckor eller t.o.m. dagar. Anledningen till att etnografi behöver gå fortare inom 
systemutveckling är för att information om datorinteraktion snabbt blir gammal (Millen, 2000). 
Detta för att tekniken ofta byts ut och då förändras arbetssättet eller arbetsuppgifterna. Att 
genomföra etnografiska studier medför stora fördelar inom systemutveckling då det hjälper 
designern att sätta sig i användarnas position och se vad de har för behov och önskemål (Millen, 
2000). Genom etnografi i systemdesign framkommer ofta smarta lösningar på problem som inte 
alltid är uppenbara vid första anblicken (Hollan et al., 2000). Genom att begränsa området som 
studeras och bara observera under tider då det händer mycket kan man få ut mycket information, 
även under kort tid (Millen, 2000). Enligt Millen (2000) är det även viktigt att komplettera 
observationerna med mer strukturerade datainsamlingsmetoder t.ex. intervjuer. 

Även inom kontextuell design ses data som är insamlad från användarna som nödvändigt. Enligt 
Beyer & Holtzblatt (1999) framkommer bra produktideer först då designern fått en djup förståelse 
för användarens behov och kombinerat denna kunskap med de möjligheter tekniken ger. För att få 
en djup förståelse för användarens behov bör man observera och tala med användarna på deras 
arbetsplats, när de arbetar (Beyer & Holtzblatt, 1999). Detta för att upptäcka de små problem som 
uppstår under det dagliga arbete, problem som användaren själv kanske inte upptäcker. En annan 
fördel med att ha fått en grundläggande djup förståelse av användarens situation är att chansen ökar 
för att det nydesignade sytemet ska fungera på arbetsplatsen (Beyer & Holtzblatt, 1999).  Genom att 
observera användare under arbete med systemet kan man studera hur användarna använder sig av 
kompletterande hjälpmedel och hur de strukturerar sitt arbete vid kassan. Vid de etnografiska 
observationer som genomfördes låg kassainteraktionen i fokus fast utan något konkret fastställt mål, 
då syftet var kunna se om och i så fall var det fanns problem. Genom denna typ av observation kan 
säljarnas arbetssätt kartläggas så att det blir möjligt  vid nydesign att bibehålla samma/liknande 
arbetsrutiner (Hollan et al., 2000). Anledningen till att observationernas fokus (kassainteraktionen) 
var fastställt innan observationerna påbörjades var att så mycket information som möjligt behövdes 
samlas in, vilket kan vara svårt med ett för brett perspektiv (Millen, 2000).    

4.2 Intervjuer

Under arbetet genomfördes semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att intervjun följde ett 
färdigt formulär och kompletterades med uppföljningsfrågor. Med semistrukturerade intervjuer får 
den som intervjuar möjlighet att utreda ämnen som dyker upp under tiden och kan få ut mer av 
intervjun än om enbart förutbestämda frågor ställdes (Benyon et al., 2005). Formuläret fungerar 
som ett stöd för den som intervjuar genom att hjälpa denne att hålla intervjun på rätt spår och se till 
så att inga viktiga frågor missas. Genom att genomföra intervjuer som påminner mer om 
konversationer än förhör kan den som intervjuar gå djupare in på spontana ämnen som kommer upp 
(Goodwin, 2009). På så vis kan man få reda på vad användaren vill ha, till skillnad från vad de tror 
att de vill ha. Många  gånger kan det medföra problem att fråga användaren vad de vill ha, då de 
ofta inte vill ha det de tror. Användaren är expert på problemen, inte designen, vilket gör det viktigt 
att särskilja de bakomliggande problemen när de föreslår alternativa lösningar (Goodwin, 2009). Ett 
sätt att gå djupare in på problemen är att ifrågasätta användarens funktionsönskemål med ett 
”Varför?”, och fokusera på vilket problem funktionen löser snarare än att bara implementera den. 
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4.3 Mål- och kravställning

Efter att en datainsamling gjorts är det viktigt att analysera, gruppera och karakterisera materialet, 
för att ställa relevanta mål och krav (Benyon et al.,2005). Detta görs genom att materialet gås 
igenom och grupperas i grupper med funktioner/mål som påminner om varandra eller behandlar 
samma sak. Det är även viktigt att- analysera problemen bakom önskemål om funktioner och inte 
bara implementera dem (Goodwin, 2009). Efter grupperingen karakteriseras varje grupp efter vad 
den handlar om och ett krav ställs upp, formulerat som ett mål eller en funktion. När samtliga krav 
ställts upp är det lämpligt att prioritera dem för att lättare överblicka vad som är viktigt respektive 
mindre viktigt. I detta arbete har MoSCoW-reglerna (Benyon et al., 2005) tillämpats för att 
klassificera kraven.  

• Måste ha (eng Must have) – funktioner som måste finnas, utan dessa fungerar inte 
systemet som det ska.

• Borde ha (eng Should have) – funktioner som bör finnas. 

• Skulle kunna ha (eng Could have) – funktioner som skulle kunna finnas. 

• Vill ha men kommer inte ha tid (eng Want to have but Won´t have this time round) – 
funktioner som inte är nödvändiga för tillfället men kan vara bra att ha i åtanke till nästa 
utveckling. 

4.4 Skissworkshop

I de flesta designprojekt utgör en grupp människor, ofta med olika kompetenser, designteamet. En 
fördel med att ha ett designteam som designar är att man undviker onödiga missar, vilket är lätt hänt 
för en enskild designer (Goodwin, 2009). Då denna studie genomförts av enbart en person vidtogs 
därför en annan åtgärd för att motverka uppkomsten av onödiga missar, nämnligen en workshop 
tillsammans med utomstående designers. Workshopen hade som fokus att skissa ideer utifrån 
designmålen och kravställningen och syftade till att bredda designperspektivet för författaren. Detta 
genom att öka divergensen i arbetet och på så vis tidigt förebygga risken att fastna i ett tankesätt. 

4.5 Pappersprototypning

I valet mellan om designförslagen skulle demonstreras som low-fi protototyper eller high-fi 
prototyper togs flera faktorer i betraktande. Low-fi prototyper som pappersprototyper går snabbt 
och enkelt både att konstruera och förändra under testning. Designbesluten är och ser dessutom inte 
ut att vara spikade i sten, vilket är till fördel för både designern och användarna (Rudd et al., 1996). 
En nackdel är att de har mycket lite inbyggd funktionalitet, användarna kan se hur den ska se ut 
men inte interagera med det som man skulle gjort med en high-fi prototyp. Valet föll på 
pappersprototyper då det passade bäst med arbetets utfomning och tidsberänsning. För designern är  
pappersprototyper till fördel då det går att ändra på både små och stora saker utan att det krävs 
särskilt mycket arbete. För användarna är det en fördel då det blir lättare att  komma på fler 
konceptuella förändringar (t.ex. kan det framkomma åsikter på navigeringen i systemet eller 
strukturen på gränssnittet snarare än vilken färg en viss knapp bör ha). Enligt Beyer & Holtzblatt 
(1999) är pappersprototyper väldigt populära hos användarna eftersom de då får chans att både få se 
en ny design samtidigt som de kan bidra till förändringar i den. En pappersprototyp ger en bra 
startpunkt för diskussion och öppnar användarnas sinne för vad som är möjligt att göra (Rudd et al., 
1996). 
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4.6 Användartest

För att utvärdera designförslag är det lämpligt att genomföra användartester på framtida användare 
(Tullis & Albert, 2008). Genom att göra labtester kan man få fram mycket information på kort tid 
och endast ett fåtal (4-10) användare (Tullis & Albert, 2008). Labtester fungerar på så vis att en 
användare sitter tillsammans med försöksledaren vid en prototyp och genomför olika givna 
uppgifter. Fösöksledaren noterar användarens respons och kommentarer på olika delar i gränssnittet 
och diskuterar problem som kommer upp allt eftersom. Viktiga mätvärden att fokusera på är vilka 
problem som uppstår, hur ofta och hur allvarliga de är men även hur effektiv designen är och hur 
smidigt det går att lösa uppgifterna (Tullis & Albert, 2008). Vid tester av 4-10 användare blir 
resultatet kvalitativt och kan peka på vad som kan förbättras till nästa iteration, något som gör 
denna typ av användartest mycket lämplig i iterativa studier (Tullis & Albert, 2008).     

4.7 Resultatsammanställning

För att kunna utläsa resultat ur den kvalitativa data som användartesterna ledde till användes en 
metod liknande den Graneheim & Lundman (2004) förespråkar. Detta innebar att först hela 
materialet lästes igenom några gånger för att få en överblick. Därefter grupperades materialet i 
kategorier beroende på vad det handlade om. Dessa kategorier blev i sin tur grupperade efter vilken 
del i gränssnittet det hanterade, vilket designmål det uppfyllde eller hur det inte uppfyllde det.
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5 Undersökning
Under den första fasen; Undersökning, var syftet att få svar på frågeställning 1:  Vad består den 
kognitiva belastningen för säljare av? Datainsamlingen har gjorts genom etnografiska observationer 
i butiker kombinerade med intervjuer med säljare. Detta har lett till en djupare förståelse av vad det 
dyker upp för problem under arbetet och vad säljarna själva tycker om kassasystemet. 

5.1 Metod

För att få en bild av hur arbetet med kassasystemet fungerar intervjuades säljare och butikschefer 
samt observerades under arbete med systemet. Intervjuerna och observationerna utfördes i sex olika 
butiker och genomfördes omlott, d.v.s. en observation avlöstes av en/flera intervjuer varpå en 
observation följde. Datainsamlingen genomfördes under nio dagar inom loppet av tre veckor. 
Samtliga butiker låg i Stockholmsområdet och valdes tillsammans med uppdragsgivaren ut för att 
täcka in de flesta faktorer som ansågs kunna påverka skillnader i arbetssättet. Nedan visas 
fördelningen av butikerna mellan de olika faktorerna: 

• 3 butiker med hög försäljning dvs lite tid till varje kund /3 butiker med låg försäljning dvs 
mycket tid till varje kund 

• 5 bolagsägda butiker/1 franchiseägd butik

• 4 butiker med övervägande yngre säljare/2 butiker med övervägande äldre säljare

• 4 butiker med nya butikschefer (arbetat <6 mån i butiken)/2 butiker med etablerade 
butikschefer.

Av de 11 intervjuade säljarna var nio kvinnor och två män, de hade en medelålder på 30 år (median 
23 år) och hade i genomsnitt arbetat på The Body Shop 5 år (median 0,5 år). 

För att maximera datainsamlingen under observationerna gjorde författaren under varje 
observationsdag ett upphåll för att analysera och reflektera över det som framkommit. Under dessa 
uppehåll sammanställdes frågor  och reflektioner som sedan togs upp för diskussion med säljarna 
(se Bild 3).

5.1.1 Intervjuer

Totalt intervjuades 11 säljare i de olika butikerna. Fokus under intervjuerna låg på att få fram vad 
som var bra och vad som var dåligt i kassasystemet utifrån arbetssättet säljarna använder sig av. 
Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att det fanns ett färdigt formulär med frågor som 
alla svarade på men att svaren också följdes upp med fler frågor (se Bilaga 2. Intervjufrågor). 

Observation Intervjuer
Uppehåll 
för analys

Observation

Kompletterande 
intervjuer

Bild 3: Schema under observations-/intervjudagar
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Frågeformuläret kompletterades allt eftersom då fokus för arbetet blev klarare. Intervjuerna 
genomfördes i de flesta fall i ett personalutrymme bakom butiken men även, i undantagsfall, vid 
kassadisken.

5.1.2 Observationer

Det genomfördes nio observationer, då säljare observerades under tiden de utförde sitt arbete i 
butikerna. För att kunna minnas allt och kunna diskutera frågor och funderingar som dök upp under 
dagen förde observatören anteckningar. Som hjälpmedel användes ett observationsprotokoll (se  
Bilaga 3. Observationsprotokoll). Fokus under observationerna var att ta reda på hur säljarna 
använde sig av kassasystemet i mötet med kunderna, det vill säga vilka problem som kunde dyka 
upp och hur dessa löstes. Ofta kom säljarna på problem med systemet under användningen av det, 
varpå de berättade detta för observatören.

5.2 Resultat

Då observationerna syftade till att se om och var det fanns problem innebar det att det först vid 
fjärde observationstillfället började uppenbara sig vilket ”problem” arbetet skulle fokuseras på. Då 
uppmärksammade observatören att säljarna systematiskt använde olika typer av hjälpmedel för att 
hjälpa dem att minnas. Hjälpmedlen innefattade allt från post-it-lappar på kassadisken till 
produktinformationslappar på personaltoaletterna. Slutsatsen drogs att en stor del av den kognitiva 
belastningen hos säljarna består av att minnas mycket information samt olika mål och att förmedla 
dessa på rätt sätt till kunderna. 

5.2.1 Säljmål

En viktig del i arbetet är att uppfylla olika uppsatta säljmål. Dessa kan vara begränsade till 
individen, butiken eller regionen och omfattar många olika delar av försäljningen. Många mål 
överlappar och är tänkta att fungera som sporrar där äran och/eller priser står på spel. Varje vecka 
presenteras resultat på olika nivåer för att belöna enskilda säljare eller butiker. Resultaten är 
uppdelade på olika kategorier:

• Försäljning: Hur mycket butiken har sålt för. Denna siffra kan påverkas av hur många 
kunder butiken haft och hur mycket varje kund handlar för. 

• Kunder:  Hur många handlande kunder butiken haft. Denna siffra kan påverkas av hur 
duktiga säljarna är på att omvandla besökare (endast där för att titta) till handlande kunder.

• Kronor/Kund: Hur mycket den genomsnittliga kunden har handlat för. Denna siffra kan 
påverkas av hur mycket säljarna lyckas linkförsälja (kompletterande produkter) eller 
merförsälja (extra produkter). 

• Medlemmar: Hur många procent av kunderna som blivit rekryterade till kundklubben. 
Denna siffra påverkas av hur mycket säljarna pratar om kundklubben och erbjudande som är 
kopplade till denna.

• Eventmål: Försäljningen följer olika perioder under året där olika produkter/kampanjer står i 
fokus; event. Olika event har olika eventmål som kan handla om t.ex. produktförsäljning av 
någon produkt som tillfälligt står i centrum.
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5.2.2 Arbetet med Inspiring The Customer (ITC) 

Som tidigare nämnts (i kapitel 2.1) använder The Body Shop ett arbetssätt som kallas för ”Inspiring 
The Customer”. Under observationerna och intervjuerna framkom att en stor del av ITC innefattar 
informationspridning till kunder, där varje kund ska få ta del av mycket information och 
erbjudanden. Detta innebär i sin tur att säljarna måste komma ihåg all information som ska spridas 
samt komma ihåg att sprida den. Under de olika stegen (se Tabell 1, sid 3) behöver säljaren komma 
ihåg olika saker för att kunden ska få ta del av de fyra upplevelserna och kundmötet ska bli så 
lyckat som möjligt. Vilken kunskap som behövs, och vad säljaren därmed behöver komma ihåg, 
under respektive steg framkom under observationerna och intervjuerna.

Under steg 1; Välkomnande behövs ingen särskild kunskap (till skillnad från övriga steg). 

Under steg 2; Läs av behov behövs:

– Kunskap om hudtyper, hudvård, hudton o.s.v. för att kunna ställa rätt frågor och ta reda på 
kundens behov.

– Produktkunskap, för att kunna ställa rätt frågor och särskilja produkter/produktserier från 
varandra.

Under steg 3; Säljsamtal behövs:

– Produktkunskap för att kunna rekommendera rätt produkt/produkter.

– Kunskap om Hemligheter & Historier (H&H) relaterade till produkterna kunden är 
intresserad av för att ge kunden en upplevelse.

– Kunskap om vilka produkter som kompletterar kundens utvalda produkter för att driva 
linkförsäljningen.

– Kunskap om aktuella kampanjer och erbjudanden för att driva försäljning och klara 
eventmål.

– Kunskap om produkter med värderingsfokus (t.ex. produkter där pengar går till välgörenhet) 
för att visa kunden The Body Shops värderingar och driva merförsäljning.

Under steg 4; Lämna bestående intryck behövs:

– Kunskap om H&H relaterade till produkterna kunden har valt/fått prov på för att ge kunden 
en upplevelse.

– Kunskap om kundklubben Body & Mind för att kunden inte ska missa sin bonus eller för att 
kunna rekrytera kunden.

5.2.3 Minnesstöd

Ofta kan det vara svårt för säljarna att komma ihåg alla ovan nämnda punkter. Dessutom tillkommer 
ofta annan information som visserligen inte ska berättas för kunderna men som också är viktig för 
säljarna att komma ihåg; mål, dagsplanering eller fel/problem med kassan. För att lättare komma 
ihåg och underlätta i arbetet används ofta olika hjälpmedel. Det finns dels hjälpmedel som 
massproducerats för samtliga butiker för att användas just som minnesstöd, nedan kallade 
konstruerade minnestöd, och dels hjälpmedel som producerats i butiken vid behov, nedan kallade 
instinktiva minnesstöd. I Tabell 2 visas de hjälpmedel som observerades som minesstöd i butikerna
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Typ Hjälpmedel Placering

Konstruerade minnesstöd Påminnelsekort om ITC. Att ha i fickan.

Checklista vid datastrul. I lådan under kassan.

Produktinformationslappar. Att ha i fickan.

Instinktiva minnesstöd Post-it-lappar. På och runt kassaskärmen. (se 
Bild 4) På kassadisken, 
tangentbordet och utdragbar 
yta.

Produktinformationsurklipp I personalrum och 
personaltoaletter.

Tabell 2: Olika typer av minnesstöd

I samtliga butiker som observerades fanns ett flertal av de nämnda minnesstöden representerade 
men hur många, vad de påminde om och hur ofta de byttes ut varierade från butik till butik. 

5.3 Metoddiskussion

Den etnografiska studien gav mycket intressant resultat då fokus för arbetet växte fram allt eftersom 
studien fortskred. Precis som Hollan et al. (2000) nämnde så upptäcktes många problem som inte 
framkom under intervjuerna genom studier av säljarna i arbete i butikerna. Detta fungerade därmed 
utmärkt som ett komplement till intervjuerna, precis som Millen (2000) påpekat. En annan fördel 

Bild 4: Påminnelser (röda markeringar) på en kassadisk
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med både den etnografiska studien och intervjuerna är den positiva responsen från användarna. 
Många säljare visade stor uppskattning över att ha blivit tillfrågade, de kände sig sedda och var 
positiva över att kunna vara med och påverka hur systemet de arbetar med dagligen kan se ut.

Under intervjuerna visade det sig att de problem som ansågs viktigast varierade mycket mellan de 
olika butikerna. Det var betydligt större skillnad mellan olika butiker jämfört med olika personal i 
samma butik. Detta beror möjligen på att personalen diskuterar  problem som uppstår sinsemellan 
och medvetenheten kring dessa ökar i den butiken.

Ett misstag var att observationsprotokollet utformades innan pilotobservationen. Då protokollet 
utformades var författarens mål att undersöka hur väl säljarnas arbete i butik följer ITC och hur man 
skulle kunna få kassasystemet att underlätta för dem. Då det under observationerna framkom att 
fokus blivit lite för snävt satt kan det ha bidragit till att observatören missade data från de första 
observationerna som (då) inte rymdes inom ramen. Observationsprotokollet följdes dock aldrig 
slaviskt utan observatören tog in och antecknade så mycket som möjligt avseende interaktionen 
mellan säljare och kassasystem.  

5.4 Resultatdiskussion

Resultatet från undersökningen visar att den största kognitiva belastningen för säljarna är all 
information de ska minnas och delge kunderna. För att underlätta arbetet använder de sig därför 
frekvent av påminnelser i butikerna. Man kan anta att problemet med att minnas är upptäckt på 
högre nivå då det finns konstruerade hjälpmedel att tillgå. Huruvida denna typ av hjälpmedel 
faktiskt minskar säljarnas kognitiva belastning är däremot tveksamt. Varje hjälpmedel blir 
ytterligare en sak att hålla koll på och därmed ytterligare en sak som tar fokus från den tänkta 
uppgiften; att sälja. Därmed leder detta dessvärre till ökad mängd yttre kogitiv belastning då inte 
alla påminnelser behövs hela tiden men fortfarande syns och därmed ”belastar” säljarna. Eftersom 
det dessutom förekommer instinktiva minnesstöd betyder det att även det stöd som de konstruerade 
bidrar med inte är tillräckligt, fortfarande finns information som löper risk att glömmas bort utan 
påminnelser. Då flera av de konstruerade och de flesta av de instinktiva minnesstöden sitter vid och 
runt kassan kan man anta att det är vid kassan säljarna befinner sig när de behöver påminnelserna. 
Att implementera olika typer av minnesstöd som en del av kassasystemet verkar därmed lämpligt. 
Det är dock viktigt att interaktionen inte bryts för dessa påminnelser, utan att de påminner utan att 
belasta säljaren med mer information. 

Man kan även ifrågasätta om slutsatsen om att minnesstöden är ett problem som behöver åtgärdas är 
korrekt. Att skriva lappar och påminnelser är något som många människor gör i vardagen och det är 
inte säkert att de kommer sluta med det för att ett kassasystem som stödjer minnet introduceras. Det 
kan t.o.m. vara så att det nuvarande systemet (att skriva lappar på allt som inte får glömmas) är ett 
effektivare system än ett kassasystem som stödjer minnet. I så fall kommer inte en nydesign av 
kassasystemet att lösa ”problemet”. Det är viktigt att kassasystemet underlättar flödet i säljsamtalet, 
inte stoppar upp det. För att implementationen av minnestöd i kassan ska bli lyckad är det viktigt att 
den fungerar lika bra eller bättre än de stöd som används idag. Om den inte är det kommer 
funktionaliteten nämnligen troligtvis aldrig att börja användas. 

Något som troligvis påverkade studien är att författaren själv, sedan ca två och ett halvt år, arbetat 
deltid på The Body Shop som säljare. Detta har lett till grundliga förkunskaper om kassasystemet, 
hur och när det används och vilka problem som kan uppstå. Denna typ av förkunskaper kan påverka 
arbetet både positivt och negativt. Enligt Millen (2000) har en ”insider”ofta svårt att se gruppens 
allmänna beteende även om han/hon är desto mer insatt i när och hur extraordinära situationer 
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uppstår. Enligt Hollan et al.(2000) är det däremot mycket viktigt att observatören är väl insatt i 
systemet och arbetssituationen vid utvärdering och utveckling av datasystem, då det i hög grad ökar 
förståelsen av problem och dilemman. Under arbetet har därför författaren använt sina 
förkunskaper, avseende arbetet med kassasystemet samt arbetet i övrigt, för att inge förtroende hos 
användarna samt visa ökad förståelse för deras problem. 
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6 Design
Under fasen Design var målet att få svar på frågeställning 2: Vad bör ett kassasystem anpassat för 
säljare på The Body Shop innehålla? Som utgångspunkt användes resultatet från undersökningen i 
butikerna. Två alternativ till kassasystem anpassat för The Body Shop togs fram där båda 
alternativen lägger stor vikt vid att stödja säljarnas minne för att minska behovet av instinktiva 
påminnelser. 

6.1 Metod

Först ställdes olika krav upp och designmål utformades. Utifrån dessa började sedan alternativ till 
Pyramids kassagränssnitt tas fram. Fokus låg hela tiden på att uppfylla samtliga krav under de två 
översta MoSCoW-nivåerna (Must have och Should have) och så många som möjligt under Could 
have samtidigt som designmålen uppfylldes till så stor del som möjligt. Efter att tio olika förslag 
tagits fram valdes två ut för att de uppfyllde flest krav. Dessa vidareutvecklades och framställdes 
som pappersprototyper för att dels tvinga fram designbeslut på lägre nivå och dels för att senare 
(under Utvärderingsfasen) kunna testas av användarna. 

6.1.1 Sammanställning av krav och designmål

Efter analys av den data som framkommit under undersökningsfasen sammanställdes krav över vad 
ett kassasystem för The Body Shop bör innehålla. Stort fokus lades på funktioner som hjälper 
säljarna att distribuera minnet, för att på så vis minimera antalet ”onödiga” påminnelselappar. Även 
de (huvudsakliga) funktionerna som finns implementerade i det befintliga kassasystemet Pyramid 
3.40B sammanställdes. De sammanlagda funktionerna som framkommit under undersökningen och 
från Pyramid rangordnades enligt fyra olika kategorier enligt MoSCoW-reglerna (se 4.3). Nedan 
visas exempel på funktioner som ingår i klassificeringarna:

• Must have –  Man ska kunna ta betalt.(M:1.)1

• Should have – Det ska vara möjligt att lägga in manuella rabatter. (M:10.)

• Could have – En lista med en kundmedlems erbjudanden ska dyka upp när dennes 
medlemskort scannas. (M:33.)

• Want to have but Won´t have this time round2 – Påminnelser om vad som ska göras 
särskilda dagar ska dyka upp så att inget glöms bort.

Vid den typen av intervjuer som genomfördes är det vanligt förekommande att även problem som 
inte rör designen framkommer (Goodwin, 2009). När  kategoriseringen var klar sorterades 
kravlistan återigen utifrån om det uppställda kravet påverkas av gränssnittsdesignen eller andra 
faktorer. Detta gjordes för att endast de funktioner som påverkas av gränssnittet är relevanta för 
detta arbete. Den sammanställda listan finns bifogad som 11.1 Bilaga 1. Funktioner, krav och 
önskemål avseende gränssnittet prioriterade enligt MoSCoW- regler .

För att lättare kunna greppa de huvudsakliga kraven och önskemålen i MoSCoW- listorna 
formulerades sex designmål som sammanfattar hur kassagränssnittet bör vara, se Bild 5. 

1 Denna beteckning innebär att funktionen återfinns i MoSCoW-listan som det angivna numret, i detta fall plats 1.
2 Samtliga krav i denna kategori sorterades bort som icke-relevanta för gränssnittet och denna kategori är därmed 

struken i bilagan.
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Med detta menas att ett kassasystem på The Body Shop bör:

1. Se inspirerande ut. 

Kassasystemets utseende ska vara inspirerande och kännas modernt. Det ska kännas lugnt 
och lätt att överblicka samtidigt som det  ”känns som The Body Shop”, dvs känns anpassat 
efter företagets profil.

2. Vara lättnavigerat.

Kassasystemet ska gå snabbt och lätt att navigera i, både avseende fysiska artefakter och 
representationer i gränssnittet. Det ska gå lätt att navigera mellan olika delar i systemet.

3. Vara kostnadseffektivt.

Kassasystemet ska vara kostnadseffektivt att implementera. Detta innebär att gränssnittet 
bör fungera med den befintliga teknik som finns i butikerna. Samtidigt ska det minimera 
supportkostnader genom att ha en kort inlärningskurva. 

4. Vara användaranpassat.

Kassasystemet ska vara lättlärt för nyanställda, samtidigt som det ska fungera smidigt och 
effektivt för erfarna säljare. Det ska vara anpassat efter vad säljare på The Body Shop 
behöver.

5. Stödja säljarbetet.

Kassasystemet ska fungera som ett stöd för säljarna i dialogen med kunden, då en väsentlig 
del av säljsamtalet förläggs där. 

6. Underlätta distribuerat minne.

Kassasystemet ska minska den kognitiva belastningen för säljarna genom att underlätta för 
säljarna att distribuera minnet. 

Bild 5: Designmål
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6.1.2 Skissworkshop

För att öka divergensen i designprocessen arrangerades en skissworkshop med fyra 
interaktionsdesigner. Workshopen gick till på så vis att designproblemet först beskrevs och 
kravlistan genomgicks för att ge en helhet till de tre som inte var insatta i arbetet. Därefter ägnades 
10 minuter åt fri skissning då alla skissade ner sina första tankar och ideer. Efter detta presenterade 
alla sina resultat och de diskuterades gemensamt. Detta ledde till att förändringar och förbättringar 
lades till i de olika förslagen. Efter skissworkshopen sammanställdes förslagen och värderades 
utifrån designmål och kravlistan. Dessa låg sedan till grund för nästa moment.

6.1.3 Pappersprototypning

Efter att ett tiotal förslag designats konvergerades ideerna till två, mer genomarbetade, förslag. För 
att ytterligare gå ner på designnivå och hitta mindre fel och brister i förslagen utvecklades 
pappersprototyper. Dessa prototyper användes sedan som material under användartesterna i 
Utvärderingen (se kapitel 7. Utvärdering).

6.2 Resultat

Som resultat av designprocessen togs två designförslag fram och framställdes som 
pappersprototyper. Båda förslagen beskrivs i detalj nedan och kopplingar till hur de uppfyller de 
olika kraven i kravlistan görs löpande.  

6.2.1 Prototyp 1

Den första prototypen består av en bakgrundsbild med överliggande interaktionsfält. Navigeringen 
sker med hjälp av en färgkodad meny. Nedan visas först en storyboard över hur prototypen är tänkt 
att fungera under användning, därefter en mer ingående beskrivning av hur den uppfyller krav.  
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6.2.1.1 Storyboard
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6.2.1.2 Beskrivning

Som tidigare nämnts styrs prototypen med hjälp av färgade knappar3 längs med högerkanten på 
tangentbordet(M:29.). Dessa representeras på skärmen av den färgade menyn i vänstersidan (se Bild
6). 

Genom navigering med tangentbordet istället för musen går navigeringen snabbare och säljaren 
slipper byta mellan mus och tangentbord (M:24. & M:26.) . Dessutom gör färgknappsnavigeringen 
att mer erfarna säljare kan lära sig kommandon och därmed ännu snabbare navigera i gränssnittet 
(M:21.).

En bakgrundsbild som är tänkt att ”kännas som The Body Shop” har lagts till för att signalera The 
Body Shop-andan för både säljare och kunder (M:28.). Längst upp till vänster finns en inslagsrad 
där användaren kan knappa in en varas referensnummer om hon föredrar det. Längst upp till höger 
finns en representation över vem som är inloggad och i vilken butik. Större delen av skärmen tas 
upp av inslagsrutan där varje vara dyker upp vid inslag. Varan representeras med hjälp av bild, 
artikelnummer, benämning, antal, rabattsats (M:19.), à-pris och totalpris för raden (se Bild 7)

3 Kursivering markerar att funktionen är ny och inte finns implementerad i Pyramid 3.40B

Bild 6: Prototyp 1: Startläge
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(M:25.) Det finns dessutom en ytterligare kolumn i inslagrutan där möjlighet ges att makulera 
raden. Den nedre vänstra rutan är informationsrutan, där produktinformation (M:22.) samt 
Hemligheter & Historier (M:38.2.) dyker upp vid inslag av produkter (M:35.). Den nedre högra 
rutan är interaktionsrutan, där användaren får upp valen som kan göras under de olika knapparna i 
menyn. När interaktionsrutan inte används fungerar den som anslagstavla(M:38.9.), där användaren 
kan anteckna saker som hon behöver komma ihåg. Det kan vara allt ifrån saker som ska hända 
under dagen till personliga mål (M:37.) och är tänkt att göra mängden post-it-lappar på skärmen och 
kassadisken mindre nödvändiga. 

Funktionerna är i menyn grupperade i fyra olika kategorier, se Tabell 3.

Bild 7: Prototyp 1: Två Olive Body Butter har slagits in och användaren har tryckt på 
"Produkt"-knappen 
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Kvitto; funktioner som hanterar hela det pågående 
samt föregående köp

– Nytt kvitto (makulera pågående köp)

– Ny rad 

– Kvittokopia

– Sök (äldre kvitton)(M:6.)

Produkt; funktioner som hanterar enskilda 
rader på kvittot eller produktinformation

– Markera (rad på kvittot t.ex. för att 
ändra rabattsats)(M:10.)

– Info (M:38.10.)

– Sök produkt (M:30.)

– Sök ingrediens (M:44)

Medlem; funktioner som hanterar medlemskap

– Registrera bonus (M:7.)

– Efterregistrera (M:13.)

– Info (om medlemmen samt möjlighet att 
ändra denna, t.ex. adressändring) (M:12., 
M:14. & M:15.)

– Erbjudanden (som skickats till 
medlemmen finns tillgängliga här) (M:33.)

Betala; funktioner som hanterar betalningen

– Kontant

– Kort (alla kort likställs då kortläsaren 
vet vilket kort som dras) (M:11.)

– Tillgodo/Presentkort

– Värdecheck

Tabell 3: Prototyp 1: Funktioner i menyn, färgmarkerade på samma sätt som i gränssnittet.

Tanken är att gränssnittet hela tiden ser likadant ut medan innehållet i rutorna varierar beroende på 
användarens val. Detta innebär att ”betalläget”är integrerat med ”inslagsläget” (M:16.) och 
betaltransaktioner, precis som varor, dyker upp som enskilda rader i inslagsrutan (M:4.). Detta för 
att gränssnittet ska se konsekvent ut och användaren hela tiden ska se att det är enkelt att ”gå 
tillbaka” och därmed våga använda systemet. Dessutom ger det säljaren möjlighet att slå in fler 
varor utan att radera redan genomförda betaltransaktioner (t.ex. säljaren har redan tagit emot och 
slagit in ett presentkort som inte täcker hela summan då kunden inser att han/hon vill köpa en 
ytterligare produkt). 

En skillnad mot Pyramid 3.40B är placeringen av butiksstatistikfunktionen (M:2.). I Prototyp 1 har 
den, istället för att finnas som en funktion brevid betalning och sökning, blivit placerad i den övre 
menyn (som man måste utnyttja mus för att kunna använda). Detta är för att denna funktion inte 
används i kundmötet utan alltid då det är lugnare i butiken, alltså är det inte lika viktigt att den går 
snabbt att nå. En annan skillnad är att det, för att spara plats på kvittot och skärmen, har lagts till en 
funktion som automatiskt lägger ihop samma vara på samma rad. Detta innebär att när säljaren 
scannar in två likadana produkter ändras endast antal, det blir inte fler rader4(M:17.).

6.2.2 Prototyp 2

Den andra prototypen har ingen bakgrundsbild, utan interaktionsrutorna ligger kant i kant med 
varandra. I överkant ligger en list (nedan kallad eventbanner) som kommunicerar aktuella 
kampanjer och erbjudanden. Navigeringen sker främst med hjälp av tangenbordet, men även musen 
vid behov. Precis som med den första prototypen visas nedan först en storyboard som demonstrerar 
hur prototypen är tänkt att fungera, följt av en mer genomgående beskrivning.

4 Denna funktion kan slås av och på för att man t.ex. ska kunna lägga in en manuell rabatt. 
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6.2.2.1 Storyboard
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6.2.2.2 Beskrivning

Prototypen styrs främst med hjälp av F-knapparna på tangentbordet men, som tidigare nämnts, 
också med  musen vid behov. Menyn ligger i nederkant och funktionerna är grupperade fyra och 
fyra för att representera knapparnas position (se Bild 8). 

Längst upp ligger en eventbanner där aktuella kampanjer och nyheter visas (M:28.). Denna är tänkt 
att fungera som en påminnelse för användaren (M:38.). 

Det vänstra fältet är inslagsrutan där varje inslag representeras (precis som i Prototyp 1), den 
översta raden är inslagsraden. En sak som gjorts tydligare i Prototyp 2 jämfört med Prototyp 1 är 
representationen av fler produkter på samma rad. I Prototyp 1 ändras endast antal då fler av samma 
vara scannas in, medan det i Prototyp 2 även läggs till en extra bild (se Bild 9). Detta är tänkt att 
göra så att det blir ännu tydligare hur många man har scannat in av en viss vara (M:18.). 

Längst ner i inslagrutan visas en summering av antal varor och priset för dessa. Fältet längst upp till 
höger är en kombinerad interaktions- och informationsruta (M:38.10.). Fältet längst ner till höger är 

Bild 8: Prototyp 2: Startläge

Bild 9: Prototyp 2: Bildrepresentation 
av två Olive Body Butter. 
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¨

en anslagstavla (M:38.9.). Vid användning av betalfunktioner dyker även en dialogruta upp i mitten 
av skärmen.

Menyfunktionerna i Prototyp 2 är mer grundläggande än i Prototyp 1 men leder till mer 
funktionalitet i senare steg, t.ex. så visas en kundklubbsmedlems erbjudanden i interaktionsrutan 
(M:33.) så snart användaren knappat in dennes medlems- eller personnummer (se Bild 10).

Även i Prototyp 2 är tanken att gränssnittet ska se konsekvent ut och inte göra skillnad på inslagsdel 
och betaldel för att enkelt kunna förflytta sig däremellan (M:16.). Detta innebär att det i Prototyp 2, 
precis som i Prototyp 1, dyker upp en ny rad på skärmen när en betaltransaktion går igenom, snarare 
än att man kommer till ett nytt läge (se Bild 10). 

Bild 10: Prototyp 2: Ett Olive Body Butter har slagits in och ett presentkort på 
40:- tagits emot. 
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6.2.3 Skillnader

Många funktioner återkommer i båda gränssnitten då så många krav och önskemål som möjligt 
försökt tillgodoses. De främsta skillnaderna som finns mellan gränssnitten visas i Tabell 4.

Prototyp 1 Prototyp 2

Bakgrundsbild Ja Nej

Inmatningsmetoder 2 (handscanner och 
tangentbord)

2-3 handscanner, tangentbord 
och mus(musen används endast 
vid mer avancerade funktioner)

Navigeringsknappar Färgade knappar F-knappar

Påminnelser Endast anslagstavla Eventbanner och anslagstavla

Produktbildrepresentation 1 per produktrad Lika många som produkter

Produktinformation H&H (ingredienser vid tillval) H&H, merförsäljning 
(ingredienser, liknande 
produkter vid tillval).

Underkategorier i menyn Ja Nej

Tabell 4: Skillnader mellan prototyperna

6.3 Metoddiskussion

För att kunna utläsa något av den data som undersökningen resulterade i grupperades all data under 
kravställningsfasen. Utifrån grupperingarna togs därefter kraven fram. En risk som finns med att 
göra på detta sätt är att information kan försvinna eller bli för generell. Detta är en risk som tagits  
då all data omarbetats för att ”översättas” till krav. Ett annat problem är prioriteringsordningen som 
MoSCoW förordar. I och med att det är en prioriteringsordning krävs det att designern värderar 
varje krav och bestämmer hur pass viktigt det är för kassagränssnittet. Med värderingar kommer 
alltid risker eftersom det inte är något som kan baseras på fakta utan enbart känsla och erfarenhet. I 
och med att författaren/designern dessutom själv arbetat med systemet är det ofrånkomligt att egna 
erfarenheter med systemet influerat prioriteringsordningen. Det är dock svårt att säga om detta är 
positivt eller negativt för arbetet som helhet. Frågan är om det spelar så stor roll eftersom de flesta 
av kraven i slutändan ändå blev implementerade oberoende av deras position. Detta innebär att 
prioriteringsordningen fungerade mer som ett hjälpmedel för att strukturera datamängden än som 
slutgiltig specifikation, vilket innebär att inte alltför stor vikt bör läggas vid de slutliga positionerna.

Skissworkshopen som arrangerades för att öka divergensen i arbetet och försöka ”tänka utanför 
lådan” fungerade mycket bra och ledde till många bra ideer som är implementerade i prototyperna. 
När man är flera kan man dessutom sporra varandra och tänka ett steg längre än en ensam designer, 
eftersom alla får olika inspiration och fokuserar på olika saker i designproblemet. Det är heller inte 
lika stor risk att man fastnar för en favorit som man sedan håller fast vid.

Pappersprototypningen fungerade bra för ändamålet att driva tanken och tvinga fram fler 
designbeslut. Plötsligt var man tvungen att ta ställning till hur en viss ruta skulle fungera och hur 
man ska göra olika saker efter varandra. Genom att klippa och klistra i de olika delarna fanns det 
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också möjlighet att omedelbart kunna testa olika varianter och se skillnader på detaljnivå. En 
nackdel med att använda sig av pappersprototyper istället för mer implementerade hi-fiprototyper är 
att man aldrig får den ”riktiga” känslan av hur det kommer att se ut implementerat. Innan valet föll 
på pappersprototyper övervägdes dock alternativet men ansågs inte som det bästa för projektet. 
Målet med prototypningen var som sagt att driva tanken både hos designern och användarna (under 
användartesterna) och då är pappersprototyper mest lämpade.

6.4 Resultatdiskussion

Målet under designfasen var att ta reda på vad ett kassasystem anpassat för säljare bör innehålla. 
Resultatet, som utmynnade i prototyperna, var att implementera så många prioriterade funktioner 
som möjligt utan att för den skull öka säljarnas kognitiva belastning. 

Som tidigare nämnts består den kognitiva belastningen av inneboende, relevant och yttre belastning  
(se kapitel 3.1, sidan 5). Eftersom den inneboende är den belastning som uppgiften i sig själv utgör 
är det svårt att påverka denna. Den relevanta belastningen är den som tas i anspråk av säljaren i 
arbetet med uppgiften, vilket gör det lämpligt att försöka minska denna för att säljaren ska prestera 
så bra som möjligt på uppgiften. I designförslagen har detta gjorts genom implementation i systemet 
av mycket informationen som de tidigare behövt hålla i minnet. Vad denna information bestod av 
framkom under intervjuerna och observationerna under undersökningsfasen. Genom denna 
implementation avlastas säljarens arbetsminne och den relevanta belastningen minskar. Slutligen 
består den totala kognitiva belastningen även av yttre belastning, belastning som inte direkt har med 
uppgiften att göra. För att säljarna ska prestera så bra som möjligt bör den yttre belastningen 
begränsas till ett minimum, då fokus bör ligga på den aktuella uppgiften. I designförslagen har detta 
tillgodosetts genom att påminnelser och andra viktiga anteckningar implementerats i systemet. 
Exempel på detta är produktinformationen, som tidigare funnits som både lappar, broschyrer och 
informationsblad men nu istället är informationsrutor som dyker upp vid inscanning av produkter. 

På grund av olika anledningar blev de båda förslagen i slutändan mycket lika avseende vilka 
funktioner som blev implementerade. Detta beror troligtvis på att båda har kravlistan som 
utgångspunkt, där det är många specifika funktioner uppställda. En annan rimlig anledning är att 
samma designer utformat båda och därmed prioriterat sina ”favoritfunktioner” högt. En nackdel 
med att förslagen är så pass lika är att det kan bli svårt att vidga vyn för vad som är möjligt att göra 
för användarna samtidigt som det kan bli svårt att utröna vad som är bra respektive dåligt i 
prototyperna.   

En  intressant aspekt att diskutera kan vara huruvida de implementerade funktionerna i de två 
designförslagen faktiskt skulle fungera bättre än de metoder som används idag. En nackdel med en 
av de metoder som används idag, att sätta upp påminnelselappar på och runt kassan är att man efter 
ett tag inte längre ser lapparna, man har vant sig vid att de sitter där. Varför skulle det inte bli 
samma sak med de implementerade påminnelserna? I Prototyp 1 är påminnelserna främst 
implementerade som en anslagstavla, vilken förutsätter att inmatning av användarna för att bli 
användbar. I Prototyp 2 finns både anslagstavlan och en ”eventbanner” som, mer aktivt, ska 
påminna säljarna om t.ex. aktuella kampanjer och erbjudanden. Denna eventbanner löper risk att få 
samma effekt som påminnelselapparna har idag, att säljarna vänjer sig vid den och inte kommer se 
den. Något som däremot inte kräver inmatning och, som tidigare nämnts, minskar den kognitiva 
belastningen är produktinformationsrutorna. Även dessa är en frukt av att påminnelselapparna ska 
minimeras, men löper inte samma risk som tidigare exempel eftersom de endast visas när de är 
aktuella. Visst kan säljarna vänja sig vid dem och inte titta på dem varje gång de dyker upp, men 
samtidigt kommer säljarna veta var informationen finns när de behöver få tag på den.
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Något som prioriterades i båda prototyperna var designmålet att så få interaktionsartefakter som 
möjligt skulle användas. Detta för att det under undersökningsfasen framkom att användandet av 
fyra olika artefakter under varje transaktion inte var optimalt. När användarna hela tiden måste 
greppa och släppa olika artefakter blir det ett moment som stör flödet i arbetet. Om flödet störs blir 
det svårt att följa det uppsatta schemat, varpå den relevanta kognitiva belastningen ökar. När 
artefakterna istället blir färre blir det både lättare för säljarna att distribuera minnet samtidigt som 
den kognitiva belastningen minskar.
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7 Utvärdering
Efter designfasen utvärderades pappersprototyperna av användare (säljare) för att testa 
användbarheten och hur användarna upplevde ”sina” funktioner implementerade. Målet med 
utvärderingen var att få svar på frågeställning 3: Vad i ett kassasystem hjälper säljare att distribuera 
minnet? Prototyperna utvärderades kvalitativt utifrån de uppsatta designmålen och särskilt fokus låg 
på de funktioner som var tänkta att hjälpa användaren att distribuera minnet. Då prototyperna i 
slutändan blev ganska lika ligger fokus på att se vad användarna tyckte om specifika funktioner i 
prototyperna och hur de skulle hjälpa dem i sitt arbete snarare än på en jämförelse mellan förslagen. 

7.1 Metod

Varje prototyp testades av fem olika personer, av vilka samtliga varit med i förundersökningen. 
Totalt deltog åtta säljare i testen, varav två testade båda prototyperna. Testerna genomfördes, precis 
som intervjuerna, i personalutrymmen bakom butikerna (se Bild 11). Varje testsession tog ungefär 
30-45 minuter beroende på hur mycket användarna hade att kommentera på.

Användartestet bestod av tre steg; först fick användaren en kort genomgång av prototypen. Därefter 
fick användaren lösa olika uppgifter som var uppställda som verklighetsbaserade scenarier. Sist fick 
användaren möjlighet att föra fram ytterligare kommentarer och förbättringar som inte kommit upp 
under scenarierna. Försöksledaren använde ett protokoll för att anteckna resultat och problem som 
uppstod under interaktionen. När användaren körde fast förklarade försöksledaren hur problemet 
skulle lösas samtidigt som frågan om hur användaren hade velat ha det togs upp.

7.2 Resultat

När prototyperna testades av användarna framkom kommentarer, kritik och funderingar. För att ta 
reda på hur väl prototyperna uppfyllde de uppställda designmålen (se Bild 12) grupperades all data 
efter vilket designmål den uppfyllde eller inte uppfyllde. De flesta kommentarerna om båda 

Bild 11: Användartest av Prototyp 1
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protototyperna var positiva och många gånger framkom kommentarer baserat på en jämförelse 
mellan prototypen och Pyramid 3.40B. Denna jämförelse var helt spontan och inget som 
uppmuntrades.

7.2.1 Prototyp 1

Nedan kopplas de mest frekvent förekommande kommentarerna om den första prototypen tillbaka 
mot designmålen för att se hur väl användarna tyckte att prototypen uppfyllde dessa.

1. Se inspirerande ut. 

• Gränssnittet känns överskådligt och lätt att överblicka. 

Användarna tyckte att gränssnittet var tydligt och lätt att överblicka då bakgrunden och 
fälten aldrig förändrades eller flyttade på sig. Vid frågan om deras generella intryck av 
prototypen framkom bl.a. ”Första intrycket är att det ser enklare ut”, ”Lättöverskådligt”,”Det 
känns enkelt, få moment”, ”Inte massa onödig info”.

• Det känns modernt. 

Användarna tyckte om bakgrunden som gav färg till gränssnittet och att det såg ut som ett 
system i tiden. ”Roligt med färgerna”, ”Känns modernt”, ”Känns avancerat – på ett bra sätt”.

• Det känns inspirerande. 

Användarna tyckte om bilderna som kändes inspirerande, både som produkter och 
ingredienser. ”Bra med produktbilder”, ”Roligt med färger och bilder”.

• Det ”känns som The Body Shop”.

Användarna tyckte att bakgrunden både var trevlig att titta på, och representativ för The 
Body Shop om någon kund skulle råka se. ”Lugn bakgrund”, ”Känns som The Body Shop 
eftersom man känner igen bilden”, ”Blad känns som The Body Shop”.

Bild 12: Designmål
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2. Vara lättnavigerat.

• Det är lättnavigerat med hjälp av de färgade knapparna. 

Användarna tyckte om det, för de flesta av dem, nya navigeringssättet genom färgade 
knappar. ”Känns säkrare”, ”Det blir mer rätt”, ”Känns lätt”.

• Smidigt att navigera med hjälp av tangentbordet istället för musen.

Användarna tyckte avsaknaden av mus fungerade bra, då alla funktioner utan problem gick 
att nå med enbart tangentbordet. ”Skönt att slippa musen”, ”Bra att det är byggt på 
kommandon”, ”Man har allt i ett och slipper musen”, ”Bra med genvägar och kommandon”.

• Bra med icke-sekventiell ordning mellan olika delar.

Användarna tyckte om att betaldelen var integrerad med inslagsdelen. Att man kunde slå in 
fler produkter efter att ett betalsätt använts var ett stort plus. Vid frågan om vad användarna 
tyckte om betalningsbiten svarade de bl.a. ”Jättebra! Man kan gå tillbaka och kolla utan att 
ta bort något”, ”Man kan snabbt och enkelt se så att man inte gjort något fel”.

• Saknar snabbknappar.

Några användare saknade snabbknappar till produkter/tjänster som eftersöks ofta, t.ex. 
make-uptjänster. Detta för att man ska slippa behöva navigera i menyn efter samma sak flera 
gånger. ”Det kunde finnas fler snabbknappar på tangentbordet”.

3. Vara kostnadseffektivt.

• Det går snabbt att lära sig för nyanställda.

Användarna trodde att kassasystemet skulle vara lätt att lära sig då de flesta upplevde det 
som lätt redan vid första anblicken. ”Skönt och okomplicerat”, ”Bra för nya”.

• Det använder befintlig teknik.  

I huvudsak används samma teknik, med viss modifiering av tangenbordet. För bäst resultat 
bör specialanpassade tangentbord (d.v.s. har färgade knappar) införskaffas.

4. Vara användaranpassat.

• Det går snabbt att navigera i, oavsett erfarenhet. 

Användarna tyckte om att färgknapparna kan bidra till en snabbare interaktion genom att det 
går att lära sig kombinationer som kan användas som kommandon. ”Lätt med kommandon”, 
”Bra med inte bara enter – man kan inte råka ta betalt”5, ”Känns snabbt även om man är ny”.

5. Stödja säljarbetet.

• Hemligheter&Historier kopplade till varje produkt gör att man kommer ihåg och lär 
sig fler. 

Användarna tyckte mycket om denna funktion som de såg som en utmärkt hjälp både för 
nyanställda säljare och säljare som jobbat ett tag och vill uppdatera sina historier. Flera 
användare trodde dessutom att funktionen skulle leda till mer passion till både produkter och 
ingredienser då man lär sig mer om dem. ”Man kan lägga till det lilla extra”, ”Man kan välja 

5 I Pyramid 3.40B används enterknappen frekvent
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att lägga till mer.”, ”Bäst av allt! Både bra för nya och för att man ska kunna ge H&H på 
allt. Eftersom det är med i The Body Shops affärside måste det stödjas.”.

6. Underlätta distribuerat minne.

• Automatiska rabatter  underlättar.

Användarna tyckte om att rabatter automatiskt gick in där de borde. ”Äntligen!”, ”Vad bra!”, 
”Skönt att slippa behöva tänka på det”, ”Det blir inte lika mycket upp till säljaren att välja 
var rabatter ska dras”.

• Produktpresentationen är bra.

Användarna tyckte mycket om denna funktion, som de ansåg vara mycket tidsbesparande 
(slippa leta information i PIM-pärmar6/på hemsidan eller ringa runt till andra 
butiker/servicekontoret). ”Bra istället för PIM”, ”Jag har saknat hyllkortsinformationen7 - nu 
får jag tillbaka den! ”, ”Bra med kort information så att man kan läsa snabbt”. 

• Anslagstavlan känns användbar.

Användarna tyckte om anslagstavlan som kan användas som en plats för mer långvariga 
påminnelser. Butikscheferna tyckte anslagstavlan kändes som ett bra ställe att placera 
information till medarbetarna som de behöver ha koll på under försäljningen. ”Man kan ha 
en flik med t.ex. dagsschemat där så att man enkelt kan se det.”, ”Bra med post-it-lappar 
som inte faller bort”, ”Bra att man hela tiden kan se målen”.

7.2.2 Prototyp 2

Nedan kopplas användarnas kommentarer på den andra prototypen tillbaka mot designmålen. 
Många kommentarer är lika mellan de båda prototyperna, dels för att de flesta användarna endast 
testade en av dem och dels för att prototyperna till stor del innehöll samma funktioner fast olika 
mycket utvecklade och representerade på olika sätt. 

1. Se inspirerande ut. 

• Gränssnittet är lätt att överblicka.

Användarna tyckte att gränssnittet kändes lätt att få en överblick över och att det såg lätt ut. 
Några av de första kommentarerna var: ”Känns överskådligt”, ”Bättre upplagt”, ”Enkelt, 
lättillgängligt, smidigt”.

• Det känns modernt.

Användarna tyckte att gränssnittet såg ut som en kassa i tiden bör göra. ”Det känns mer som 
en kassa”, ”Roligt med färg”, ”Känns uppdaterat med kampanjerna”.

• Det känns inspirerande.

Användarna tyckte om färgerna och bilderna, både på produkter och ingredienser. ”Känns 
tydligt med bilder”, ”Inte så tråkigt att titta på”, ”Jag blir glad”. 

• Bilderna gör att det ”känns som The Body Shop”.

6 PIM-pärmar är produktinformationspärmar där varje produkt har ett särskilt blad med information om ingredienser, 
användningsområden och kompletterings-/ersättningsprodukter.

7 Varje produkt har ett hyllkort som sitter under produkten vid dess plats i butikshyllan. Dessa uppdateras löpande.
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Vissa av användarna tyckte om eventbannern; ”Bra med påminnelser om vilka kampanjer 
som är nu”, andra tyckte att den kändes överflödig; ”Eventbannern behövs inte, blir man 
påmind för mycket blir man less.”. De var dock överens om att produkt- och 
informationsbilderna kändes som The Body Shop. ”Jättebra!”, ”Bra att kunna bekräfta 
kundens köp”.

2. Vara lättnavigerat.

• Det är snabbt och lättnavigerat med hjälp av F-knapparna.

Användarna tyckte om navigeringssättet med F-knapparna för att det blev som en meny med 
snabbknappar. ”Superpedagogiskt, känns lätt att förstå.”, ”Väldigt lätt att använda”, ”Bra 
med genvägar, går mycket snabbare”, ”Lätt att förstå för nya”.

• Smidigt att interaktionen sker med främst tangentbordet.

Användarna tyckte om interaktionsmetoden med F-knapparna. Flera trodde att de funktioner 
som krävde mus bara skulle användas i nödfall och ville hellre ha en lösning med fler 
snabbknappar för att komma åt de funktionerna. ”Det känns enkelt och smidigt”, ”Man kan 
komma åt allt snabbt”, ”Skönt att inte behöva klicka så mycket med musen”.

• Bra med icke-sekventiell ordning.

Användarna tyckte om att betaldelen och inslagsdelen var integrerade. ”Jättebra!”, ”Enkelt, 
bara en ruta. Man kan inte göra något misstag.”. 

3. Vara kostnadseffektivt.

• Det går snabbt att lära sig för nyanställda.

Användarna trodde att kassasystemet skulle vara lätt att lära sig då F-knapparna ofta 
används som snabbkommandon även i andra gränssnitt. ”Lätt att förstå”, ”Lätt för nya”.

• Det använder befintlig teknik.  

Navigeringen sker helt och hållet med hjälp av de artefakter som redan finns i butikerna.

4. Vara användaranpassat.

• Kassasystemet fungerar effektivt för erfarna säljare.

Då F-knapparna fungerar som snabbknappar kommer troligtvis interaktionen fungera ännu 
mer effektivt när säljarna lärt sig systemet.”Jättesnabbt när man lärt sig”.

5. Stödja säljarbetet.

• Hemligheter&Historier kopplade till varje produkt gör att man lär sig fler. 

Användarna tyckte mycket om funktionen som visade en H&H till varje inscannad produkt. 
De trodde att funktionen kunde hjälpa nyanställda att lära sig H&H fortare och mer 
etablerade säljare att komma ihåg. ”Jättebra! Man blir påmind”, ”Jättebra för nya”, ”Man 
kan få lite nya H&H”.
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6. Underlätta distribuerat minne.

• Automatiska rabatter underlättar.

Användarna tyckte att funktionen med automatiska rabatter var bra. ”Bra att man inte 
behöver tänka till själv”, ”Skönt att inte behöva stå till svars mot kunden för var rabatten 
dras.”, ”En sak mindre att tänka på!”.

• Produktpresentationen underlättar arbetet.

De flesta av användarna tyckte att produktpresentationen var en av de bästa funktionerna i 
prototypen. De gillade att man kunde klicka sig vidare med hjälp av länkar och på så vis få 
reda på mer om produkten eller ingredienserna. ”Bra med länkar så att man kan ta sig 
vidare.”, ”Bra med nyckelordsmarkeringen så att man snabbt ser det viktiga.”. Ett fåtal 
användare tyckte att det var för mycket information och för många val i 
produktinformationsrutan; ”Den känns lite plottrig med för många val”.

• Anslagstavlan känns användbar.

Användarna tyckte om anslagstavlans funktion och placering. Många trodde att den skulle få 
en central roll, både som minneshjälp och som kommunikationsmedel mellan säljarna (t.ex. 
när en säljare vill påminna säljaren dagen därpå om något). ”Bra för helgpersonalen att 
snabbt kunna se viktig info.”, ”Lättillgängliga butiksmål”, ”Bra att kunna skriva egna 
påminnelser.”.

7.3 Metoddiskussion

Att göra användartesterna med hjälp av pappersprototyper hade både fördelar och nackdelar. En 
fördel var att säljarna var mycket positiva till testsessionerna och flera av dem påpekade hur mycket 
de uppskattade att de kunde vara med och påverka. Som förväntat bidrog pappersprototyperna till 
att gränssnittet inte kändes färdigutvecklat och gav därför upphov till många kommentarer om 
förbättringar och förändringar. Då deltagarna i användartesterna var samma personer som 
intervjuats i undersökningsfasen kunde man dessutom se hur pappersprototypningen ledde till mer 
inspiration och ideer till vad som var möjligt att göra. Plötsligt hade säljarna betydligt fler ideer som 
inte var kopplade till hur Pyramid 3.40B såg ut eller betedde sig, utan tänkte mer ”outside the box”.

En nackdel med pappersprototypningen som visade sig först under testningen var dock hur stor del 
av interaktionstekniken som går om intet. Då ett av designmålen innefattade att användarna skulle 
behöva använda sig av färre interaktionsartefakter blev det viktigt att observera hur användarna 
använde sig av de tillgängliga artefakterna.Vid tester av pappersprototyper är det dock lätt för 
användaren att interagera med gränssnittet genom att peka på skärmen eller säga högt vad man gör, 
istället för att sträcka sig efter musen eller använda tangenbordet. Detta innebar att viktig 
information om hur interaktionen med det färdiga systemet skulle se ut, uteblev. 

Något som kunde ha fångat upp det användartesterna med pappersprototyperna missade hade varit 
kompletterande användartester med hjälp av Hi-Fi-prototyper. I sådana tester hade interaktionssättet 
fått en mer central roll och det hade blivit tydligare hur användarna använder sig av artefakterna. 
Det är dock inte troligt att enbart testning med HiFi- prototyper skulle varit bättre, då 
pappersprototyperna hade många fördelar som Hi-Fi saknar, t.ex., som tidigare nämnts, att driva 
fram fler ideer genom att se ofärdigt ut. 
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7.4 Resultatdiskussion

Målet med utvärderingen var att ta reda på vad i kassasystemet som hjälper säljare att distribuera 
minnet. Under designfasen framkom att distribuerat minne kan underlättas genom att implementera 
frekvent förekommande påminnelser i systemet, något som resultatet av utvärderingen bekräftar. 
Anledningen till att det är viktigt att systemet stödjer distribuerat minne är, som tidigare nämnts, att 
avlasta säljarnas kognitiva belastning. När användarna distribuerar minnet till systemet fungerar 
säljaren och kassasystemet tillsammans som ett system och säljaren får därmed hjälp att hålla saker 
”i minnet”. Därmed underlättas steget där säljarna ska delge kunderna information eftersom det 
distribuerade minnet gör att uppgiften förändras. Från att ha varit att delge kunderna information 
från minnet till att delge information från kassasystemet. Detta innebär i sin tur att den yttre 
kognitiva belastningen kan minskas eftersom färre lappar  behöver sitta uppe.

Ett mål med studien var att utforma ett kassasystem som är användbart och användaranpassat. 
Resultatet från utvärderingen bekräftar att prototyperna uppfyller detta. Något som bidragit kan 
antas vara att alla steg i processen har kopplats tillbaka mot användarna för att verifiera att arbetet 
är på rätt väg. Utvärderingen bekräftar även att prototyperna stödjer säljarbetet och därmed minskar 
den relevanta belastningen. Då säljaren får hjälp att komma ihåg information belastas nämligen 
arbetsminnet mindre.

Resultatet från utvärderingen är kommentarer och svar på frågor som kopplats mot de sedan tidigare 
uppställda designmålen. Alla resultat är framtagna som kvalitativ data, d.v.s. som åsikter och 
kommentarer under intervjuer/användartester. Något som kunde gett tydligare och mer konkreta 
resultat hade varit att komplettera användartesterna med enkäter. Då kunde man tagit reda på till hur 
stor del designmålen uppfyllts, istället för om det uppfyllts eller ej. Precis som Tullis & Albert  
(2008) nämnde fungerar denna typ av användartester bäst för iterativa projekt där man vill förbättra 
designen under arbetets gång. Detta arbete innefattade enbart en utvärdering av designförslag utan 
planerad fortsatt utveckling, vilket kunde ha gjort det lämpligare med mer kvantitativa resultat.

En annan sak som kunde gjorts om mer tid funnits är användartester där designförslagen ställs mot 
varandra genom att samma användare får testa båda. I studien gjordes detta, på grund av tidsbrist, 
endast med två användare. Under dessa två tester framkom flera kommentarer som jämförde 
prototyperna med för- och nackdelar, något som pekar på att fler sådana tester hade varit fruktbara. 
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8 Slutsatser
Syftet med denna studie var: Att ta reda på hur man kan minska den kognitiva belastningen för
säljare på The Body Shop genom ett kassasystem. Slutsatserna som kan dras av denna studie 
utgår från frågeställningarna som utretts under arbetets gång. Under de olika faserna har fokus legat 
på olika frågeställningar men syftet har genomsyrat alla delar av arbetet. 

• Frågeställning 1:  Vad består den kognitiva belastningen för säljare av?

Det framkom att arbetssättet som används på The Body Shop, ”Inspiring The Customer”(ITC), 
kräver att säljarna ska minnas mycket och dessutom delge kunderna mycket information. I 
dagsläget använder säljarna sig av flera olika typer av minneshjälp, varav de flesta befinner sig vid 
och runt kassan. Ett sätt att underlätta, och därmed avlasta säljarna, skulle kunna vara påminnelser 
och andra minneshjälpmedel som implementeras i kassasystemet. Båda designförslagen som togs 
fram hade som mål att stödja minnet genom att ha aktiva påminnelser och andra funktioner som kan 
fungera som minnesstöd. Funktionerna som agerade som minnestöd blev mycket uppskattade av 
användarna och skulle troligvis fungera underlättande under säljarnas arbete i butiker.

• Frågeställning 2: Vad bör ett kassasystem anpassat för säljare på The Body Shop 
innehålla?

Ett kassasystem bör innehålla funktioner som avlastar säljarna och hjälper dem i arbetet med 
”Inspiring The Customer” (ITC). Under studien utreddes hur olika funktioner kan användas för att 
underlätta och vad användarna tycker om det. Exempel på funktioner som avlastar säljarna är olika 
automatiska funktioner, möjlighet att lägga in påminnelser och möjlighet att enkelt ta sig mellan 
olika moment. Förutom att kassasystemet bör minska den kognitiva belastningen för säljarna bör 
det också inspirera säljarna genom att ”kännas som The Body Shop”. Till viss del kan även detta ses 
som underlättande då de ”inspirerande funktionerna” underlättar för säljarna i arbetet med ITC 
genom att t.ex. påminna och lära ut Hemligheter & Historier (H&H). Då många butiker har hög 
personalomsättning bör dessutom kassasystemet vara enkelt att lära sig för nybörjare samtidigt som 
det fungerar snabbt och effektivt för vana användare. 

• Frågeställning 3: Vad i ett kassasystem hjälper säljare att distribuera minnet?

Funktioner som syftar till att hjälpa säljarna att distribuera minnet lades till. Genom att kunna få 
påminnelser i systemet kan säljaren använda kassan som en förlängning av sitt eget minne och, 
precis som Garbis (2004) nämner, förstärka förmågan att minnas. Funktionen som ger användaren 
möjlighet att lära sig/påminnas om nya H&H är tänkt att hjälpa säljaren att distribera sitt minne. 
Denna funktion var den, av användarna, mest uppskattade funktionen som ansågs vara mest 
användbar och underlättande. En annan funktion som hjälper säljarna att distribuera minnet är 
möjligheten att skriva egna påminnelser (”anslagstavlan”). Genom att skriva påminnelser 
distribuerar man, som Hollan et al. (2000) menade på, minnet över tid för att förenkla för sig själv 
vid ett senare tillfälle. Då även detta var en mycket uppskattad funktion kan en slutsats dras; 
funktioner som hjälper användarna att distribuera minnet uppskattas mycket av säljare på The Body 
Shop.
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9 Framtida utveckling
En stor del av detta arbete lades på undersökningsfasen. Under denna blev det uppenbart att säljarna 
hade mycket att säga och uppskattade att få komma till tals med sina åsikter om det befintliga 
kassagränssnittet. Då säljarna arbetar frekvent med gränssnittet blir de ofta uppmärksamma på saker 
som de upplever fungerar bra och mindre bra i ett kassasystem samt vad som skulle kunna 
underlätta deras arbete i butik. En del av undersökningen var därför att ta reda på var det fanns ett 
problem att avhjälpa innan en nydesign sattes igång. Detta ledde till en grundläggande och 
omfattande sammanställning av funktioner och behov som låg till grund för de två prototyperna 
men som också kan vara användbara i framtida utveckling. 

I arbetet utvärderas de två prototyperna till stor del för sig själva, vad som fungerade bra och mindre 
bra i dem, utan att jämföras med varandra. Prototyperna jämfördes heller inte med det befintliga 
kassagränssnittet då en sådan jämförelse skulle kunna bli missvisande på grund av 
implementationsgraden (som tidigare nämnts). Det hade varit intressant att gå vidare med 
prototyperna och implementera dem som hi-fi-prototyper för att dels kunna få kommentarer på en 
annan nivå från användare och dels, mer rättvist, kunna jämföra dem med varandra och det 
befintliga kassagränssnittet; Pyramid 3.40B.

En annan aspekt som skulle vara intressant att utreda närmare är hur man kan använda sig av ny 
teknik i butikerna. Ett exempel är tillämpning av en prototyp på touchscreen, då detta skulle kunna 
minska antal inmatningsmetoder. Touchscreen var något som efterfrågades av många användare då 
användningen av en sådan kan innebära att behovet av både mus och tangentbord försvinner, endast 
skärm och scanner behövs. 
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11 Bilaga

11.1 Bilaga 1. Funktioner, krav och önskemål avseende gränssnittet 
prioriterade enligt MoSCoW- regler 

Måste ha (Must have)

1. Kassasystemet ska kunna genomföra en betaltransaktion. 

2. Det ska finnas möjlighet att se butiksstatistik/resultat.

3. Kredit-/Bankkortsprogram ska finnas i samma system.

4. Det ska finnas möjlighet att välja flera olika betalsätt.

5. En öppna låda-knapp ska finnas tillgänglig.

6. Det ska finnas möjlighet att söka efter gamla kvitton. 

7. Det ska finnas möjlighet att registrera medlemmar med hjälp av deras personnummer 
och/eller medlemsnummer.

8. Kassasystemet ska vara datorbaserat.

9. Kassasystemet ska vara lättförståeligt.

Borde ha (Should have)

10. Det ska finnas möjlighet att lätt lägga in manuella rabatter(som endast gäller specialfall). 

11. Kassasystemet/kortläsaren ska ha automatiskt kreditkortsval(Amex/Nordea/Diners).

12. Information (t.ex. namn, telnr, adress) om kundklubbsmedlemmar ska finnas tillgänglig i 
systemet.

13. Det ska finnas möjlighet att efterregistrera medlemspoäng.

14. Gränssnittet ska visa medlemmars namn dyker upp när medlemsnumret gått in.

15. Information om när kundens medlemskap går ut ska finnas tillgänglig.

16. Det ska vara lätt att ta sig mellan betalnings- och inslagsdel.

17. Antal ska ökas på vid inscanningen av flera av samma produkt – men man ska kunna slå av 
och på ihopslagningen (så att man kan dra rabatt på enskilda produkter).

18. Det ska vara lätt att överblicka så att ingen vara går in dubbelt.

19. Det ska finnas synliga fält för t.ex. rabatt.

20. Det ska finnas en tillgänglig elektronisk lista med telefonnummer till servicekontoret, 
personal och support.

21. Det ska finnas möjliga snabbkommandon för att snabbt kunna navigera i kassasystemet.

1. Det ska finnas speciella snabbknappar för erbjudanden.

22. Produktinformation ska vara lättillgänglig.

23. Växelsumman för föregående kvitto ska stå kvar tillräckligt länge på skärmen.

24. Kassasystemet ska inte kräva att användaren behöva byta mellan flera olika interaktionssätt 
hela tiden (mus, tangentbord och handscanner).



25. Ingen onödig information som inte kan påverkas ska visas.

1. Det ska inte finna några onödiga ikoner i menyn.

26. Det ska inte krävas så många markeringar med musen.

27. Det ska inte dyka upp så många felmeddelanden som stör flytet vid användning.

1. Pop-up-fönster som dyker upp ska inte spärra inscanningen.

28. Gränssnittet ska ha en modern känsla.

1. Det ska inte vara så fyrkantigt och grått.

2. Det ska innehålla mer färger för mer inspiration.

Skulle kunna ha (Could have)

29. Tangentbord ska vara integrerat med försäljningsrutinen.

30. Det ska finnas en sökbar lista med alla produkter.

1. Det ska finnas länkar som kan visa ytterligare information.

2. Det ska finnas knappar ”lägg till” för att lägga till på köplistan.

31. Det ska finnas en sökfunktion för ingredienser.

1. Det ska finnas möjlighet att söka reda på alla produkter som innehåller en viss 
ingrediens.

2. Det ska finnas möjlighet att söka reda på alla produkter som inte innehåller en viss 
ingrediens.

32. Det ska finnas möjlighet att dra rabatter på flera produkter samtidigt.

33. Kundklubbsmedlemmars erbjudanden ska finnas i en elektronisk lista där de kan väljas.

34. Det ska finnas möjlighet att ta prisuppgift på produkter.

35. En värdering som hör ihop med produkten ska dyka upp när den scannats.

36. Det ska inte vara någon onödig dubbelrepresentation i gränssnittet.

37. Alla säljare ska ha tillgång till personliga säljtips på ”sin” sida när en hon/han är inloggad.

38. Det ska finnas tillgängliga påminnelser för:

1. Uppfyllda/nästan uppfyllda villkor för erbjudanden.

2. Nya hemligheter och historier, tillgång till ett bredare utbud.

3. Checklista för saker som ska göras.

4. Tips för merförsäljning.

5. Nummer till väktare.

6. Information från Servicekontoret.

7. Instruktion till hantering av felmeddelande.

8. Kampanjer.

1. Kampanjpris med och utan rabatt.

9. ”Glöm inte”- ruta med saker man själv inte vill glömma.

1. Mål för dagen.



2. Aktiviteter under dagen.

10. Produktinformation om produkter.



11.2 Bilaga 2. Intervjufrågor

Inledande

 Hur länge har du arbetat på The Body Shop?

 Hur gammal är du?

 Känner du dig van vid att arbeta med datorer? Använder du dator utöver arbetet?

Arbetssätt

 Vilken del av det dagliga arbetet tycker du är mest/minst tillfredställande?

 Kan du komma på något som, i onödan, tar tid ifrån arbetet med kunderna?

Kassasystemet

 Hur väl tycker du att du behärskar kassasystemet? Är det något/några moment du känner dig 
osäker på? Ge exempel på en sådan situation!

 Nämn några saker som du tycker fungerar bra i det nuvarande kassasystemet.

 Nämn några saker som du tycker inte fungerar i det nuvarande kassasystemet.

o Har du något förslag på hur det/de kan förbättras?

 Nämn några saker som är viktiga att komma ihåg (just nu) när man står i kassan, t.ex. 
kampanjer att informera kunder om eller servicelöften.

o Vad är mer/mindre svårt att komma ihåg? Hur gör du för att komma ihåg dem?

o Ge exempel på något, på skärmen eller i kassasystemet, som skulle hjälpa dig att 
komma ihåg det som är lätt att glömma.

Support

 Vem ringer du när du behöver hjälp med något?

Ge ett exempel på en situation där du har ringt support eller hjälp från annat håll.



11.3  Bilaga 3. Observationsprotokoll
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