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Sammanfattning 
Denna	  studie	  syftar	  till	  att	  tydliggöra	  vilka	  behov	  och	  mål	  som	  användarna	  för	  en	  specifik	  interaktiv	  
säljdisplay	  har	  och	  komma	  med	  potentiella	  förbättringsförslag.	  Metoder	  som	  använts	  för	  
datainsamling	  är	  intervjuer	  av	  intressenter	  och	  målgruppen	  för	  produkten	  som	  legat	  till	  grund	  för	  
skapandet	  av	  personor	  och	  scenarion	  som	  i	  sin	  tur	  använts	  för	  att	  ta	  fram	  krav	  och	  utveckling	  av	  
användningstester.	  Resultatet	  visar	  på	  att	  några	  av	  de	  viktigaste	  produktkvalitérna	  som	  den	  
interaktiva	  säljdisplayen	  bör	  ha	  är	  att	  den	  ska	  kännas	  enkel,	  tydlig	  och	  effektiv.	  Resultatet	  visar	  även	  
på	  att	  målgruppens	  behov	  och	  mål	  för	  produkten	  varierar	  mycket	  beroende	  på	  demografi	  och	  
användningstesterna	  att	  produkten	  i	  många	  fall	  inte	  möter	  användarnas	  krav.	  Slutsatserna	  redogör	  
för	  att	  i	  de	  fall	  produkten	  inte	  möter	  användarnas	  behov	  behövs	  förbättrade	  funktioner,	  
instruktioner	  och	  en	  mer	  genomarbetat	  design	  för	  att	  uppnå	  användarnas	  krav	  på	  produkten 

Abstract 
This	  study	  aims	  on	  clarifying	  needs	  and	  goals	  of	  users	  for	  a	  specific	  sale	  display	  and	  to	  develop	  
potential	  design	  improvement	  proposals.	  Methods	  that	  has	  been	  used	  for	  data	  collection	  is	  
interviews	  of	  stakeholders	  and	  the	  target	  audiance	  for	  the	  product.	  This	  has	  been	  the	  foundation	  for	  
creating	  personas	  and	  scenarios	  that	  in	  turn	  has	  been	  used	  for	  requirment	  generation	  and	  
developement	  of	  usability	  testing.	  The	  results	  shows	  that	  some	  of	  the	  most	  important	  product	  
qualities	  for	  the	  interactive	  sale	  display	  is	  that	  it	  should	  give	  an	  easy,	  clear	  and	  effective	  experience.	  
The	  results	  also	  show	  that	  the	  needs	  and	  goals	  differs	  a	  lot	  depending	  on	  demographics.	  The	  usability	  
test	  indicates	  that	  the	  product	  in	  many	  cases	  does	  not	  meet	  the	  users	  requirements.	  The	  conclusions	  
reports	  that	  in	  those	  cases,	  when	  the	  product	  does	  not	  meet	  the	  users	  needs,	  functions,	  instructions	  
and	  design	  needs	  to	  improve	  to	  meet	  the	  users	  requirements.	  	  
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1. Inledning 

I	  detta	  kapitel	  presenteras	  denna	  studies	  identifierade	  problem.	  Med	  detta	  som	  grund	  presenteras	  syftet	  
och	  frågeställningarna.	  Även	  bakgrunden	  till	  studien	  presenteras.	  

1.1 Problem 
Under	  de	  senaste	  åren	  har	  utvecklingen	  och	  tillväxten	  på	  marknaden	  för	  interaktiva	  displayer	  lett	  till	  
en	  förändring	  av	  hur	  människor	  uppfattar	  och	  interagerar	  med	  teknologi,	  information	  och	  med	  
varandra.	  I	  och	  med	  denna	  utveckling	  förväntas	  marknaden	  för	  interaktiva	  displayer	  överstiga	  350	  
miljarder	  dollar	  år	  2016	  (Wright,	  2011)	  och	  inom	  dagligvaruhandeln	  letas	  det	  ständigt	  efter	  
innovativa	  sätt	  att	  använda	  dessa	  tekniker	  (Weijters,	  Rangarajan,	  Falk	  &	  Schillewaert,	  2007). 
 
Till	  följd	  av	  denna	  utveckling	  finns	  det	  tämligen	  mycket	  forskning	  på	  interaktiva	  displayer	  i	  
butiksmiljö.	  Under	  litteratursökningen	  var	  de	  viktigaste	  söktermerna:	  shopper	  needs-‐and	  goals,	  self-‐
service	  technology,	  ratailing,	  technology	  adoption	  samt	  consumer	  attitudes	  and	  behaviour.	  Dessa	  
söktermer	  användes	  i	  Google	  Scholar,	  Web	  of	  science	  samt	  Scopus	  för	  att	  hitta	  litteratur	  på	  ämnet.	  En	  
stor	  del	  av	  forskningen	  fokuserar	  på	  hur	  kundernas	  behov	  påverkar	  utformningen	  och	  användandet	  
av	  dessa	  displayer	  (Weijters	  et	  al.,	  2007).	  Forskning	  har	  också	  gjorts	  på	  hur	  kundernas	  
helhetsupplevelse	  i	  butiken	  har	  påverkats	  av	  att	  ha	  tillgång	  till	  att	  använda	  interaktiva	  displayer	  
(Demirci	  Orel	  &	  Kara,	  2014)	  och	  ett	  tredje	  område	  som	  forskats	  om	  är	  konsumenternas	  attityd	  
jämntemot	  interaktiva	  butiksdisplayer	  (Liljander,	  Gillberg,	  Gummerus	  &	  van	  Riel,	  2006).	  Det	  som	  
däremot	  saknas	  är	  forskning	  på	  hur	  interaktiva	  displayer	  med	  syfte	  att	  sälja	  varor	  och	  komplettera	  
den	  traditionella	  handlingsrutinen	  kan	  implementeras	  och	  skapa	  ett	  värde	  för	  konsumenten. 
 
För	  att	  skapa	  en	  lyckad	  design	  är	  det	  viktigt	  att	  grunda	  den	  i	  användarnas	  behov	  och	  mål	  (Pahl,	  
Wallace	  &	  Beitz,	  1996)	  och	  idag	  finns	  inga	  utvärderingar	  eller	  studier	  av	  interaktiva	  säljdisplayer	  i	  
butiksmiljö	  samt	  deras	  funktion	  utifrån	  ett	  användarperspektiv.	  Enligt	  Jameson	  (2013)	  är	  detta	  
viktigt	  för	  att	  säkerställa	  att	  användarna	  kan	  navigera,	  förstå	  och	  interagera	  med	  displayerna	  
tillräckligt	  bra	  för	  att	  de	  ska	  nå	  de	  behov	  och	  mål	  som	  användarna	  har.	   
 
Studien	  riktar	  sig	  mot	  företag	  inom	  dagligvaruhandeln	  som	  kan	  ha	  användning	  av	  interaktiva	  
säljdisplayer	  för	  olika	  ändamål	  då	  studien	  kommer	  kartlägga	  kundernas	  behov	  och	  mål	  i	  den	  dagliga	  
handeln	  samt	  utreda	  hur	  interaktiva	  säljdisplayer	  möter	  dessa.	  Studien	  är	  relevant	  då	  målgruppen	  
kommer	  kunna	  anpassa	  sin	  handel	  och	  användning	  av	  interaktiva	  säljdisplayer	  efter	  
konsumenternas	  behov	  och	  mål	  samt	  efter	  de	  riktlinjer	  som	  definieras	  i	  studien. 

1.2 Syfte 
Syftet	  med	  denna	  fallstudie	  är	  att	  undersöka	  vilka	  behov	  och	  mål	  konsumenterna	  i	  
dagligvaruhandeln	  har,	  samt	  hurvida	  en	  interaktiv	  säljdisplay	  möter	  dessa	  behov	  och	  mål	  vilket	  i	  sin	  
tur	  leder	  till	  egna	  förslag	  på	  förbättringar.	  I	  detta	  stadie	  av	  undersökningen	  kommer	  interaktiva	  
säljdisplayer	  vara	  definierat	  som:	  “alla	  dynamiska	  informationsskärmar	  med	  syfte	  att	  sälja	  varor	  och	  
som	  involverar	  användaren/användarna	  genom	  direkt	  interaktion	  med	  innehållet	  på	  skärmen”. 

1.3 Frågeställning 
• Hur	  kan	  användandet	  av	  interaktiva	  säljdisplayer	  framgångsrikt	  bli	  en	  del	  av	  

dagligvaruhandeln?	  
o Vilka	  behov	  och	  mål	  har	  kunderna	  i	  butikerna	  när	  de	  utför	  sin	  dagliga	  handel?	  
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o I	  vilken	  utsträckning	  uppfyller	  interaktiva	  säljdisplayer	  de	  behov	  och	  mål	  som	  
konsumenterna	  har?	  

o Hur	  kan	  designen	  av	  interaktiva	  displayer	  förbättras?	  
 

1.4 Avgränsningar 
Denna	  studie	  fokuserar	  på	  displayens	  utformning,	  hur	  den	  är	  designad	  och	  hur	  interaktiva	  
säljdisplayer	  med	  dessa	  verktyg	  kan	  bli	  en	  framgångsrik	  del	  av	  dagligvaruhandeln.	  Andra	  faktorer	  
som	  bedöms	  påverka	  hur	  framgångsrika	  displayerna	  blir	  som	  t.ex.	  hur	  de	  placeras	  i	  butiken	  och	  hur	  
de	  marknadsförs	  diskuteras	  inte	  ingående	  i	  studien.	   
 
Tillsammans	  med	  displayen	  finns	  också	  en	  mobilapplikation.	  Denna	  studeras	  delvis	  i	  studien	  men	  är	  
avgränsad	  till	  den	  del	  av	  applikationen	  som	  krävs	  för	  att	  genomföra	  köp. 

1.5 Bakgrund 
Produktägaren	  arbetar	  med	  att	  ta	  fram	  en	  interaktiv	  butiksdisplay	  som	  ska	  överbygga	  gapet	  mellan	  
butikshandel	  och	  e-‐handel	  samt	  förena	  fördelarna	  med	  de	  båda.	  För	  att	  utveckla	  produkten	  har	  
företaget	  tagit	  hjälp	  av	  underleverantörer	  som	  hjälper	  till	  att	  utveckla	  systemet	  så	  att	  det	  ska	  gå	  att	  
anpassa	  till	  olika	  företags	  behov	  och	  redan	  existerande	  säljsystem.	  Produktägaren	  står	  för	  hårdvaran	  
och	  det	  befintliga	  affärssytemet	  för	  produkten.	  De	  två	  andra	  företagen	  hjälper	  till	  med	  att	  utveckla	  
back-‐end	  och	  front-‐end	  system	  för	  produkten	  som	  ska	  anpassas	  till	  det	  befintliga	  affärssystemet.	   
 
Dessa	  butiksdisplayer	  fungerar	  som	  en	  sorts	  interaktiv	  katalog	  där	  kunderna	  kan	  bläddra	  i	  ett	  
produktutbud	  och	  sedan	  beställa	  och	  betala	  för	  varor	  i	  en	  mobilapplikation	  som	  är	  framtagen	  
pararellt	  med	  skärmarna	  genom	  att	  skanna	  varans	  QR-‐kod.	  Samma	  utbud	  som	  finns	  på	  skärmen	  
finns	  också	  i	  mobilen	  så	  det	  är	  fullt	  möjligt	  att	  genomföra	  alla	  köp	  där,	  men	  med	  hjälp	  av	  skärmen	  
kan	  man	  locka	  till	  köp	  i	  butiksmiljö	  och	  också	  fånga	  kundernas	  uppmärksamhet	  då	  de	  redan	  har	  
målet	  att	  köpa	  varor.	  Displayerna	  används	  också	  som	  marknadsföringspelare	  då	  de	  i	  viloläge	  visar	  
helskärmsbilder,	  animation	  eller	  filmer.	   

3. Teori 
Teorin	  som	  presenteras	  i	  det	  här	  avsnittet	  ligger	  till	  grund	  för	  utformandet	  av	  de	  förbättringsförslag	  
som	  tagits	  fram	  och	  den	  analys	  som	  återkommer	  senare	  i	  rapporten.	  Teorin	  behandlar	  sex	  huvudsakliga	  
delar:	  framgångsfaktorer	  för	  självbetjäningsteknologi,	  mål	  och	  behov	  vid	  köp	  i	  olika	  produktkategorier,	  
handling	  i	  flera	  kanaler,	  användbarhet,	  designprinciper	  samt	  riktlinjer	  för	  design	  för	  publika	  
informationskiosker. 

3.1 Framgångsfaktorer för självbetjäningsteknologi 
För	  att	  en	  självbetjäningsprodukt	  ska	  lyckas	  på	  markanden	  och	  accepteras	  av	  kunderna	  är	  det	  viktigt	  
att	  den	  är	  bra	  på	  ett	  antal	  punkter.	  Meuter,	  Ostrom	  och	  Bitner	  (2005)	  har	  beskrivit	  dessa	  utförligt	  i	  
två	  olika	  studier	  och	  deras	  resultat	  bekräftas	  även	  av	  andra	  studier.	   

1. Tydligt syfte 
För	  att	  en	  SST	  (självbetjäningsprodukt,	  eng	  “Self-‐service	  technology”)	  ska	  lyckas	  är	  det	  mycket	  
viktigt	  att	  beslutsfattare	  har	  bra	  koll	  på	  vad	  produkten	  har	  för	  strategiskt	  mål	  och	  syfte.	  Hur	  man	  
kommunicerar	  med	  kunderna	  kan	  variera	  mycket	  beroende	  på	  om	  målet	  med	  SSTn	  är	  att	  sänka	  
kostnader	  eller	  öka	  kundnöjdhet.	  (Meuter	  et	  al.,	  2005) 
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2. Användarfokus 
Det	  är	  viktigt	  att	  användaren	  är	  i	  fokus	  vid	  utformningen	  av	  en	  SST.	  En	  stor	  majoritet	  av	  de	  
interaktiva	  displayer	  som	  misslyckas	  gör	  det	  för	  att	  de	  är	  designade	  utan	  att	  tänka	  på	  användarnas	  
behov.	  (Meuter	  et	  al.,	  2005) 
 
För	  att	  lyckas	  med	  detta	  steg	  är	  det	  viktigt	  att	  utföra	  användningstester	  och	  intervjuer	  löpande	  under	  
produktutvecklingen.	  Företag	  kan	  också	  lyckas	  lättare	  med	  detta	  steg	  genom	  att	  göra	  det	  enkelt	  att	  
lära	  sig	  att	  använda	  produkten	  genom	  att	  leverera	  instruktioner	  och	  hjälp.	  Ett	  tredje	  sätt	  är	  att	  ha	  bra	  
information	  om	  sina	  kunders	  teknologivana	  och	  att	  anpassa	  produkten	  efter	  dessa.	  Meuter	  et	  al.	  
(2005)	  lyfter	  framför	  allt	  fram	  vikten	  i	  att	  i	  stor	  utsträckning	  hjälpa	  användaren	  på	  traven	  och	  
tillhandahålla	  lättillgänglig	  support.	   
 

3. Aktivt uppmana användande 
För	  att	  kunder	  ska	  börja	  använda	  en	  SST	  krävs	  ofta	  att	  de	  ändrar	  sitt	  beteende,	  något	  som	  inte	  görs	  
lätt.	  Detta	  betyder	  att	  för	  att	  en	  SST	  ska	  bli	  framgångsrik	  måste	  den,	  precis	  som	  mycket	  annat,	  
marknadsföras	  och	  kunderna	  måste	  uppmanas	  att	  använda	  den.	  Detta	  görs	  framför	  allt	  genom	  att	  
visa	  att	  den	  interaktiva	  displayen	  överhuvudtaget	  existerar	  samt	  genom	  att	  tydligt	  kommunicera	  vad	  
kunderna	  kan	  tjäna	  på	  att	  använda	  produkten	  samt	  hur	  den	  används.	  Detta	  kan,	  enligt	  Meuter	  et	  al.	  
(1999),	  konkret	  göras	  genom	  att	  t.ex.	  visa	  en	  animerad	  hjälpvideo	  i	  viloläge	  om	  hur	  displayen	  
används	  och	  ha	  skyltar	  som	  visar	  var	  skärmen	  står.	  Genom	  att	  tydligt	  visa	  vad	  kunderna	  själva	  tjänar	  
på	  att	  använda	  teknologin,	  t.ex.	  spara	  tid,	  pengar	  eller	  hitta	  ett	  större	  utbud,	  får	  man	  fler	  kunder	  att	  
prova	  på	  (Meuter	  et	  al.,	  2005). 
 

4. Förhindra och åtgärda fel 
Den	  största	  orsaken	  till	  att	  kunder	  slutar	  använda	  självbetjäningsteknologi	  är	  för	  att	  den	  helt	  enkelt	  
inte	  fungerar	  på	  ett	  önskvärt	  sätt	  och	  detta	  är	  ett	  område	  där	  många	  produkter	  i	  denna	  kategori	  
måste	  förbättras.	  SSTs	  som	  har	  en	  genomtänkt	  och	  användarfokuserad	  design	  (se	  punkt	  2)	  borde	  
kunna	  minimera	  dessa	  fel	  men	  det	  är	  omöjligt	  att	  utesluta	  alla.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  kontinuerligt	  
uppdatera	  system	  och	  design	  samt	  att	  ge	  användarna	  ett	  enkelt	  sätt	  att	  hitta	  hjälp.	  	  
(Meuter	  et	  al.,	  2005)	  
	  
5. Presentera alternativ	  
Även	  om	  en	  interaktiv	  självbetjäningsdisplay	  fungerar	  som	  den	  ska	  och	  är	  lätt	  att	  använda	  kommer	  
inte	  kunderna	  vilja	  använda	  den	  varje	  gång	  de	  ska	  utföra	  en	  uppgift,	  de	  kommer	  kräva	  alternativ.	  
Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  tvinga	  kunderna	  att	  använda	  SSTn	  utan	  att	  också	  presentera	  andra	  sätt	  
att	  utföra	  uppgiften	  men	  att	  uppmana	  teknologianvändande	  med	  t.ex.	  rabatter	  eller	  andra	  
incitament.	  (Meuter	  et	  al.,	  2005) 
 

6. Kontinuerligt förbättringsarbete 
Då	  den	  tekniska	  utvecklingen	  på	  detta	  område	  gör	  framsteg	  otroligt	  snabbt	  är	  det	  lätt	  att	  företag	  
inom	  ett	  par	  år	  har	  en	  utdaterad	  SST.	  Detta	  i	  kombination	  med	  att	  användare	  blir	  mer	  och	  mer	  vana	  
vid	  att	  använda	  interaktiva	  displayer	  och	  mindre	  förlåtande	  gör	  att	  det	  blir	  otroligt	  viktigt	  att	  
ständigt	  hålla	  sin	  teknologi	  uppdaterad.	  (Meuter	  et	  al.,	  2005) 
 

3.2 Mål och behov vid köp i olika produktkategorier 
För	  att	  kunna	  skapa	  en	  produkt	  som	  används	  av	  konsumenterna	  i	  verkligheten	  så	  måste	  den	  uppfylla	  
de	  behov	  och	  mål	  som	  konsumenterna	  har.	  Dessa	  behov	  och	  mål	  varierar	  beroende	  på	  vem	  köparen	  
är,	  i	  vilket	  syfte	  hen	  handlar	  samt	  i	  vilken	  miljö.	  Teknologi	  kan	  användas	  för	  att	  förbättra	  
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köpprocessen	  men	  det	  är	  viktigt	  att	  den	  är	  anpassad	  efter	  typ	  av	  köpprocess,	  stegen	  i	  köpprocessen	  
samt	  vilka	  produkter	  som	  säljs.	  (Burke,	  2002) 
 
Ett	  exempel	  på	  ovan	  nämnda	  variation	  i	  behov	  och	  mål	  är	  vad	  man	  eftersträvar	  när	  man	  handlar	  
olika	  produktkategorier.	  De	  viktigaste	  kan,	  enligt	  Burke	  (2002)	  sammanställas	  i	  nio	  olika	  mål.	  Tre	  av	  
dessa,	  hög	  produktkvalitet,	  prisvärdhet	  och	  produktutbud	  är	  viktigt	  i	  alla	  produktkategorier,	  men	  de	  
sex	  andra	  är	  beroende	  på	  vilka	  produkter	  det	  är	  kunden	  handlar	  (se	  fig.	  1).	  
	  

 
 

Figur	  1.	  Behov	  och	  mål	  i	  olika	  produktkategorier.	  Egen	  översättning.	  	  
(Burke,	  2002.	  Sid.	  419)	  

	  
Vid	  köp	  av	  dagligvaruprodukter	  som	  livsmedel,	  skönhetsprodukter	  och	  kontorsmaterial	  är	  det	  
viktigaste	  för	  kunderna	  snabbhet	  och	  bekvämlighet	  (Burke,	  2002). 
 

3.3 Handling i flera kanaler 
Fler	  och	  fler	  kunder	  använder	  flera	  kanaler	  vid	  sina	  köp,	  även	  när	  det	  gäller	  dagligvaror.	  Genom	  att	  
fokusera	  på	  kunden	  genom	  alla	  kanaler	  försvinner	  många	  av	  de	  svårigheter	  som	  närvaro	  i	  flera	  
kanaler	  kan	  innebära.	  Detta	  gör	  att	  företagen	  står	  inför	  utmaningen	  att	  förstå	  vad	  som	  gör	  att	  en	  
kund	  väljer	  att	  handla	  ifrån	  endast	  en	  kanal	  (t.ex.	  butik)	  eller	  att	  använda	  flera	  kanaler	  (t.ex.	  butik	  
och	  internet	  eller	  butik	  och	  applikation).	  (Schoenbachler	  &	  Gordon,	  2002) 
 
Schoenbachler	  &	  Gordon	  (2002)	  har	  tagit	  fram	  en	  modell	  (se	  fig.	  2)	  som	  beskriver	  köpbeteendet	  i	  
flera	  kanaler.	  Den	  beskriver,	  genom	  fem	  nyckelfaktorer,	  sannolikheten	  att	  en	  konsument	  väljer	  en	  
kanal	  eller	  flera.	   
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Figur	  2.	  Modell	  för	  handel	  i	  flera	  kanaler.	  Egen	  översättning.	  
(Schoenbachler	  &	  Gordon,	  2002.	  Sid.	  47)	  

 

Upplevd risk 
Den	  första	  faktorn	  som	  påverkar	  hurvida	  kunden	  väljer	  en	  eller	  flera	  kanaler	  är	  den	  upplevda	  risken.	  
Detta	  är	  hur	  kunden	  själv	  uppskattar	  risken	  som	  är	  förknippad	  med	  köpet.	  Detta	  kan	  handla	  om	  
ekonomisk,	  social,	  fysisk	  eller	  andra	  typer	  av	  risk.	  (Schoenbachler	  &	  Gordon,	  2002)	  
 

Tidigare erfarenhet av köp i viss kanal 
Den	  andra	  faktorn,	  tidigare	  erfarenhet,	  handlar	  om	  hur	  och	  när	  kunden	  har	  handlat	  tidigare.	  Tidigare	  
erfarenheter	  har	  väldigt	  stort	  inflytande	  på	  hur	  kunden	  kan	  tänkas	  handla	  även	  i	  framtiden.	  Även	  den	  
tidigare	  upplevda	  kvalitén	  i	  en	  viss	  kanal	  påverkar.	  En	  kund	  som	  t.ex.	  handlat	  på	  internet	  tidigare	  är	  
mer	  benägen	  att	  handla	  genom	  flera	  kanaler,	  men	  om	  kunden	  handlat	  på	  internet	  och	  inte	  blivit	  nöjd	  
är	  situationen	  istället	  den	  motsatta.	  (Schoenbachler	  &	  Gordon,	  2002)	  
 

Motivation att köpa från viss kanal 
Den	  tredje	  faktorn	  som	  påverkar	  kudens	  benägenhet	  att	  handla	  från	  flera	  kanaler	  är	  motivation.	  
Motivationen	  kan	  påverkas	  av	  en	  mängd	  olika	  faktorer	  som	  demografiska,	  i	  vilken	  situation	  
handlingen	  äger	  rum	  och	  i	  vilket	  syfte.	  (Schoenbachler	  &	  Gordon,	  2002)	  
 

Produktkategori 
Den	  fjärde	  faktorn	  som	  påverkar	  om	  kunden	  är	  benägen	  att	  handla	  från	  en	  eller	  flera	  kanaler	  är	  
vilket	  produktkategori	  det	  är	  som	  kunden	  handlar.	  Vissa	  produkter,	  t.ex.	  personbilar,	  handlas	  oftast	  i	  
butiksmiljö	  samtidigt	  som	  andra,	  t.ex.	  resor	  och	  datortillbehör	  oftare	  säljs	  genom	  direkta	  kanaler.	  
(Schoenbachler	  &	  Gordon,	  2002) 
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Design 
Till	  sist	  påverkar	  designen	  av	  t.ex.	  onlinekanaler	  hurvida	  en	  kund	  vill	  handla	  i	  den	  kanalen	  och	  i	  flera	  
kanaler.	  Faktorer	  som	  påverkar	  designen	  är	  hur	  tilltalande	  de	  är,	  användningsvänlighet,	  enkelhet	  i	  
handlingsprocessen	  etc.	  (Schoenbachler	  &	  Gordon,	  2002) 

3.4 Användbarhet 
Med	  utvecklingen	  inom	  mjukvaruområdet	  de	  senaste	  årtiondet	  så	  är	  god	  användbarhet	  en	  absolut	  
nödvändighet	  idag.	  För	  att	  utveckla	  ett	  system	  med	  god	  användbarhet	  krävs	  en	  definition	  av	  
begreppet	  och	  en	  struktur	  för	  hur	  det	  kan	  mätas	  och	  utvärderas	  mot	  användarna.	  Det	  finns	  ett	  antal	  
ISO-‐standarder	  som	  definierar	  begreppet	  avändbarhet	  samt	  hur	  användbarhet	  kan	  utvärderas.	  Då	  
dessa	  ISO-‐standarder	  inte	  behandlar	  en	  övergripande	  förklaring	  av	  användbarhet	  så	  har	  Abran,	  
Khelifi	  och	  Suryn	  (2003)	  tagit	  fram	  en	  modell	  som	  är	  en	  sammanställning	  av	  de	  berörda	  ISO-‐
standarderna	  samt	  tidigare	  försök	  att	  definiera	  begreppet	  i	  forskning. 
 
Enligt	  Abrand	  et	  al.:s	  (2003),	  modell	  är	  begreppet	  användbarhet	  uppyggt	  av	  fem	  delar:	  
handlingskraft,	  effektivitet,	  tillfredsställelse,	  säkerhet	  och	  inlärning	  (se	  fig.	  3).	  Dessa	  delar	  har	  sedan	  
ett	  antal	  faktorer	  som	  avgör	  hur	  bra	  eller	  dåligt	  systemet	  presterar	  i	  varje	  del.	  Faktorerna	  kan	  
användas	  i	  t.ex.	  anvädningstester	  för	  att	  mäta	  varje	  del	  av	  användbarheten.	   
 

 
 

Figur	  3.	  Modell	  för	  användbarhet.	  Egen	  översättning.	  
(Abrand	  et	  al.,	  2003.	  Sid.	  336) 

	  

3.5 Designprinciper 
I	  detta	  kapitel	  kommer	  vi	  redogöra	  för	  teori	  kring	  designprinciper.	  Alla	  designprinciper	  är	  baserade	  på	  
mänsklig	  psykologi.	  Hur	  människor,	  uppfattar,	  lär,	  resonerar,	  minns	  och	  konverterar	  tankar	  till	  
händelser	  (Johnson,	  2010). 



	   12	  

Perception 
Baserat	  på	  tidigare	  erfarenter	  och	  den	  nuvarande	  kontexten	  som	  råder	  kan	  perception	  bli	  influerad	  
av	  mål	  och	  planer	  för	  framtiden.	  Personer	  som	  använder	  sig	  av	  interaktiva	  sidor	  på	  nätet	  läser	  ofta	  
inte	  informationen	  som	  presenteras,	  de	  struntar	  inte	  i	  informationen	  utan	  märker	  den	  sällan	  ens.	  
Personliga	  mål	  utesluter	  ofta	  andra	  delar	  av	  den	  information	  som	  presenteras.	  Sinnen	  filtrerar	  bort	  
information	  som	  inte	  ingår	  i	  målbilden.	  Denna	  filtrering	  skiljer	  sig	  mycket	  mellan	  olika	  personer,	  
beroende	  på	  hur	  målinriktad	  en	  individ	  är	  på	  en	  viss	  sak	  är	  det	  lättare	  att	  filtrera	  bort	  överflödig	  
information.	  (Johnson,	  2010) 
 
När	  man	  designar	  för	  perception	  är	  det	  viktigt	  att	  tänka	  på	  att	  vara	  konsekvent	  och	  förstå	  målen	  för	  
det	  man	  designar.	  Användare	  kommer	  till	  ett	  system	  med	  mål	  de	  vill	  uppnå.	  En	  designer	  ska	  kunna	  
förstå	  dessa	  mål,	  förstå	  att	  mål	  kan	  se	  olika	  ut	  för	  olika	  användare	  och	  att	  målen	  influeras	  starkt	  
beroende	  på	  vad	  användaren	  blir	  presenterad	  för.	  Det	  är	  viktigt	  att	  försäkra	  sig	  om	  att	  varje	  steg	  av	  
en	  interaktion	  och	  information	  som	  presenteras	  för	  användaren	  är	  tydligt	  inriktad	  mot	  målet	  så	  att	  
användaren	  uppmärksammar	  detta	  och	  använder	  sig	  av	  informationen	  för	  att	  nå	  sitt	  mål.	  	  
(Johnson,	  2010) 

Gestaltprinciper genom visuell perception 
Människans	  visuella	  system	  är	  optimerade	  för	  att	  uppfatta	  struktur.	  Att	  uppfatta	  struktur	  i	  miljö	  
hjälper	  personer	  att	  förstå	  objekt	  och	  händelser	  snabbt.	  När	  människor	  navigerar	  genom	  mjukvara	  
eller	  hemsidor	  synar	  man	  inte	  innehållet.	  Struktur	  förstärker	  människors	  förmåga	  att	  läsa	  långa	  
stycken	  med	  nummer	  och	  data-‐specifika	  kontroller	  ger	  ännu	  mer	  struktur.	  (Johnson,	  2010) 
 
Visuella	  hierarkier	  tillåter	  användaren	  fokusera	  på	  det	  som	  är	  viktigt.	  En	  av	  de	  viktigaste	  målen	  när	  
man	  ska	  strukturera	  information	  är	  en	  visuell	  hierarki	  som	  delar	  upp	  informationen	  i	  olika	  sektioner	  
och	  delar	  stora	  sektioner	  till	  undersektioner.	  Designern	  bör	  namnge	  varje	  sektion	  och	  undersektion	  
framträdande	  så	  att	  det	  blir	  lättare	  för	  användaren	  att	  identifiera	  innehållet	  samt	  presenterar	  
sektioner	  genom	  att	  urskilja	  och	  förstärka	  viktigare	  delar	  från	  undersektioner.	  (Johnson,	  2010) 
 
Även	  avståndet	  mellan	  ting	  påverkar	  hur	  vi	  uppfattar	  att	  objekt	  är	  organiserade	  i	  undergrupper.	  
Objekt	  som	  är	  nära	  varandra	  (relaterat	  till	  andra	  objekt)	  anses	  grupperade,	  medan	  de	  som	  är	  längre	  
ifrån	  varandra	  inte	  gör	  det.	  Människan	  uppfattar	  saker	  som	  liknar	  varandra	  som	  en	  enhet	  och	  att	  
saker	  som	  liknar	  varandra	  har	  samma	  betydelse.	  (Johnson,	  2010) 
 

Att läsa är onaturligt 
Människan	  är	  gjord	  för	  att	  förstå	  språk	  inte	  till	  att	  läsa.	  I	  hundra	  tusentals	  år	  har	  människan	  hjärna	  
utvecklats	  för	  att	  förstå	  olika	  språk	  och	  tal,	  som	  ett	  resultat	  av	  detta	  kan	  barn	  lära	  sig,	  med	  
systematisk	  träning,	  vilket	  språk	  de	  än	  blir	  presenterade	  för.	  (Johnson,	  2010) 
 
Saker	  som	  kan	  störa	  läsningen	  är	  dålig	  informativ	  design	  som	  innehåller	  okända	  ord	  för	  användaren,	  
dålig	  läsbar	  typografi	  eller	  text	  på	  en	  svårläst	  bakgrund.	  Något	  som	  dessutom	  bör	  undvikas	  är	  
centrerad	  text	  som	  är	  svåruppfattad	  för	  läsare	  samt	  att	  minimera	  mängden	  text	  som	  ska	  tas	  in	  av	  
användaren.	  (Johnson,	  2010) 
 

Vår uppmärksamhet är begränsad, vårt minne är dåligt.  
Korttidsminnet	  är	  inte	  till	  för	  att	  lagra	  information,	  istället	  används	  korttidsminnet	  som	  en	  
kombination	  av	  fenomen	  som	  uppstår	  från	  perception	  och	  uppmärksamhet.	  	  Den	  männskliga	  hjärnan	  
har	  flera	  uppmärksamhetsmekanismer,	  en	  del	  frivilliga,	  en	  del	  ofrivilliga.	  Dessa	  mekanismer	  
fokuserar	  på	  en	  väldigt	  liten	  del	  av	  perceptionen	  och	  aktiverar	  långtidsminnet	  medan	  man	  ignorerar	  
annat.	  Den	  lilla	  andelen	  information	  som	  våra	  system	  faktiskt	  kan	  fokusera	  på	  just	  för	  tillfället	  tillhör	  
vårt	  korttidsminne	  och	  den	  mängden	  information	  som	  korttidsminnet	  kan	  hantera	  är	  begränsad.	  
(Johnson,	  2010) 
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Johnson	  (2010)	  säger	  att	  människan	  fokuserar	  på	  egna	  mål,	  lägger	  lite	  uppmärksamhet	  på	  verktyg	  
och	  använder	  externa	  metoder	  för	  att	  hålla	  koll	  på	  korttidsminnet.	  Eftersom	  människans	  
korttidsminne	  är	  dåligt	  används	  andra	  metoder	  som	  att	  räkna	  på	  fingrarna,	  checklistor	  &	  bokmärken	  
vid	  läsning	  för	  att	  hålla	  koll	  på	  vad	  vi	  gör	  och	  var	  vi	  är.	  Det	  betyder	  att	  interaktiva	  system	  bör	  göra	  
detsamma,	  indikera	  på	  vilka	  steg	  vi	  tagit	  och	  vad	  vi	  har	  kvar.	  (Johnson,	  2010).	   
 
När	  personer	  avsiktligt	  intergerar	  med	  världen	  runt	  dem,	  inkluderat	  datorsystem,	  följer	  en	  del	  
beteenden	  ett	  förutsägbart	  mönster.	  När	  interaktiva	  system	  är	  designade	  för	  att	  känna	  igen	  och	  
hjälpa	  dessa	  mönster,	  passar	  det	  bättre	  med	  sättet	  hur	  personer	  agerar.	  (Johnson,	  2010) 
 
Användare	  vet	  undermedvetet	  om	  att	  deras	  uppmärksamhet	  är	  begränsad	  och	  agerar	  därefter.	  För	  
att	  uppnå	  ett	  mål,	  använder	  sig	  personer	  av	  välbekanta	  vägar	  när	  hen	  har	  den	  möjligheten,	  snarare	  
än	  att	  upptäcka	  nya,	  speciellt	  när	  användaren	  gör	  något	  under	  tidspress	  eller	  när	  personen	  jobbar	  
mot	  en	  deadline.	  Att	  upptäcka	  nya	  vägar	  är	  inlärning	  och	  tar	  mycket	  uppmärksamhet	  från	  
korttidsminnet.	  Om	  man	  istället	  använder	  sig	  av	  välkända	  vägar	  görs	  det	  automatiskt	  och	  kräver	  inte	  
mycket	  uppmärksamhet	  av	  korttidsminnet.	  Även	  om	  det	  finns	  mer	  tidseffektiva	  sätt	  att	  gå	  tillväga	  
väljer	  användare	  därför	  hellre	  att	  ta	  en	  längre	  välbekant	  väg,	  då	  detta	  för	  stunden	  tar	  mindre	  tid	  än	  
att	  lära	  sig	  en	  ny	  väg,	  är	  bekvämt	  och	  kräver	  lite	  eftertanke.	  (Johnson,	  2010) 
 

Många faktorer påverkar inlärning 
Johnson	  (2010)	  påstår	  att	  människor	  lär	  sig	  snabbare	  när	  problemet	  är	  uppgiftsbaserat,	  enkelt	  och	  
konsekvent.	  Första	  gångerna	  en	  person	  utför	  en	  uppgift,	  gör	  hen	  det	  väldigt	  kontrollerat	  och	  med	  
stor	  medvetenhet,	  desto	  fler	  gånger	  användare	  utför	  en	  uppgift	  desto	  enklare	  och	  mer	  automatiskt	  
går	  det	  att	  utföra	  uppgiften.	  (Johnson,	  2010) 
 
För	  att	  att	  underlätta	  för	  personer	  att	  använda	  sig	  av	  en	  produkt	  bör	  produkten	  vara	  baserad	  på	  
användarens	  behov	  och	  mål.	  Dessutom	  bör	  ordförådet	  som	  används	  i	  produkten	  vara	  välbekant	  och	  
konsekvent	  för	  personen.	  Användare	  lär	  sig	  uppgifter	  snabbare	  om	  uppgifterna	  är	  riskfria.	  För	  att	  
minska	  risken	  för	  misstag	  bör	  en	  interaktiv	  produkt	  förhindra	  så	  många	  fel	  som	  möjligt,	  visa	  på	  när	  
en	  användare	  gjort	  något	  fel	  och	  tillåta	  användaren	  att	  korrigera	  misstag	  på	  ett	  enkelt	  sätt.	  (Johnson,	  
2010)	  
 

Människor har tidskrav 
Interaktiva	  system	  bör	  vara	  designade	  för	  att	  synkronisera	  bra	  med	  användares	  tidskrav,	  system	  
som	  inte	  gör	  det	  upplevs	  mindre	  effektiva	  och	  negativt.	  Tidskrav	  är	  den	  viktigaste	  faktorn	  för	  att	  
uppnå	  tillfredställelse	  hos	  en	  användare.	  Att	  uppnå	  alla	  människors	  tidskrav	  är	  nästintill	  omöjligt,	  
men	  för	  att	  tillfredsställa	  många	  olika	  användares	  tidskrav	  kan	  man	  använda	  sig	  av	  olika	  metoder	  för	  
att	  förenkla	  för	  processen: 
 

• Låt	  användaren	  veta	  om	  när	  systemet	  “tänker”.	  
• Besvara	  användarens	  handligar	  genast,	  även	  om	  det	  kan	  ta	  tid	  att	  besvara	  handligen.	  	  
• Tillåt	  användaren	  att	  göra	  annat	  medan	  produkten	  är	  upptagen	  med	  att	  “tänka”.	  
• Animera	  rörelse	  mjukt	  och	  tydligt.	  	  
• Tillåt	  användare	  att	  ta	  bort	  saker	  som	  de	  inte	  vill	  fortskrida	  med.	  	  
• Tillåt	  användare	  bedömma	  hur	  lång	  tid	  en	  handling	  kommer	  ta.	  	  
• Gör	  det	  bästa	  för	  att	  tillgodose	  användarens	  egen	  takt.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   (Johnson,	  2010) 
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3.6 Riktlinjer för design för publika informationskiosker 
Maguire	  (1999)	  har	  i	  en	  studie	  som	  baseras	  på	  hans	  egen	  forskning	  samt	  tidigare	  litteratur	  på	  ämnet	  
tagit	  fram	  en	  rad	  riktlinjer	  för	  design	  för	  interaktiva	  informationskiosker	  som	  står	  i	  publik	  miljö.	  Ett	  
urval	  av	  dessa	  kan	  anses	  vara	  relevanta	  för	  denna	  studie	  och	  presenteras	  nedan.	   

Storlek och fysisk tillgänglighet 
Det	  är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  hur	  displayens	  storlek	  påverkar	  tillgängligheten	  för	  olika	  personer.	  Den	  
måste	  vara	  designad	  för	  att	  vara	  användbar	  både	  för	  långa	  personer	  och	  personer	  med	  begränsad	  
rörlighet	  t.ex.	  rullstolsbundna	  (Maguire,	  1999).	  Maguire	  (1999)	  föreslår	  att	  ifall	  en	  produkt	  ska	  vara	  
användbar	  för	  personer	  i	  rullstol	  får	  inte	  de	  interaktiva	  elementen	  sitta	  högre	  än	  1,2m	  och	  inte	  lägre	  
än	  0,7m	  över	  marken.	  Hon	  rekommenderar	  också	  att	  ett	  utrymme	  på	  1,5m	  runt	  displayen	  ska	  vara	  
fritt	  för	  att	  göra	  den	  tillgänglig	  för	  rörelsehindrade	  personer.	   

Introduktion och instruktioner 
Maguire	  (1999)	  påpekar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  hjälpa	  användaren	  i	  processen	  att	  börja	  använda	  
displayen.	  Han	  föreslår	  att	  man	  använder	  icke-‐digitala	  hjälpmedel	  som	  affischer	  eller	  broschyrer	  i	  
närheten	  av	  produkten	  som	  komplement	  till	  instruktioner	  på	  skärmen.	  Maguire	  (1999)	  föreslår	  även	  
att	  displayen	  kör	  en	  animerad	  instruktion	  i	  viloläge	  som	  tydligt	  visar	  hur	  displayen	  används. 

Hjälp 
I	  sin	  studie	  påpekar	  Maguire	  (1999)	  att	  tillgången	  till	  hjälp	  är	  väldigt	  viktig	  i	  interaktiva	  system.	  Han	  
menar	  dock	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  fundera	  på	  vilken	  typ	  av	  hjälp	  som	  ska	  presenteras	  och	  förklarar	  t.ex.	  
att	  normalanvändaren	  inte	  kommer	  vilja	  läsa	  en	  stor	  mängd	  hjälp-‐information	  eller	  navigera	  i	  en	  stor	  
hjälp-‐meny	  utan	  vill	  snarare	  ha	  kort	  och	  koncentrerad	  information	  om	  specifika	  handlingar	  hen	  
försöker	  utföra.	  Detta	  bör	  göras	  genom	  att	  designers	  tittar	  igenom	  varje	  skärm	  och	  bestämmer	  sig	  
för	  vilken	  hjälpinformation	  som	  kan	  behövas	  på	  den	  specifika	  sidan.	  Denna	  information	  bör	  vara	  
tillgänglig	  via	  en	  knapp	  som	  är	  tydligt	  markerad.	  (Maguire,	  1999) 

Sidstruktur och navigation  
Maguire	  (1999)	  trycker	  på	  att	  det	  är	  avgörande	  att	  interaktiva	  displayer	  har	  en	  tydlig	  och	  enkel	  
sidstruktur	  så	  att	  användaren	  känner	  sig	  bekväm	  och	  säker	  när	  hen	  navigerar	  genom	  systemet.	  
Framför	  allt	  påpekar	  Maguire	  att	  användaren	  först	  bör	  presenteras	  med	  en	  startskärm	  som	  sedan	  
kan	  återvändas	  till	  när	  som	  helst	  under	  navigeringen	  i	  systemet	  (Maguire,	  1999). 
 
För	  att	  skapa	  en	  tydlig	  överblick	  för	  användaren	  är	  det	  också	  viktigt	  att	  någon	  typ	  av	  sidkarta	  
presenteras	  så	  att	  användaren	  kan	  se	  vilken	  väg	  hen	  följt	  samt	  har	  möjlighet	  att	  navigera	  tillbaka	  
genom	  sidkartan.	  Förutom	  en	  sidkarta	  nämner	  Maguire	  att	  användaren	  bör	  göras	  uppmärksam	  på	  
hur	  mycket	  innehåll	  som	  finns	  i	  delen	  av	  systemet	  man	  befinner	  sig	  i	  om	  inte	  allt	  får	  plats	  på	  
skärmen,	  exempelvis	  genom	  att	  skriva	  ut	  “Sida	  3	  av	  5”	  eller	  liknande.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  alla	  sidor	  
har	  en	  kort	  och	  tydlig	  rubrik	  för	  att	  användaren	  förstår	  var	  hen	  befinner	  sig.	  (Maguire,	  1999) 

4. Metod 
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  metoder	  för	  datainsamling	  samt	  dataanalys	  och	  designprocessen.	  Kapitlet	  
behandlar	  även	  vilken	  roll	  forskarna	  har	  i	  studien	  samt	  vilka	  etiska	  problem	  som	  kan	  komma	  att	  
påträffas. 

4.1 Designprocessen 
För	  att	  öka	  replikerbarheten	  samt	  på	  ett	  tydligt	  vis	  kunna	  planera	  och	  genomföra	  denna	  studie	  
användes	  en	  designprocess	  genom	  hela	  arbetet.	  Designprocessen	  som	  använts	  bygger	  på	  två	  olika	  
processer	  som	  modifierats	  för	  att	  passa	  studiens	  designsituation	  och	  syfte.	  De	  processer	  vi	  
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huvudsakligen	  haft	  som	  förebilder	  är	  måldriven	  design	  som	  beskrivs	  av	  Goodwin	  i	  boken	  “Designing	  
for	  the	  digital	  age”	  (2009)	  samt	  en	  process	  från	  standarden	  “Ergonomi	  vid	  människa-‐
systeminteraktion	  (ISO	  13407)”.	  Anledningen	  till	  att	  just	  dessa	  processer	  valts	  som	  huvudsakliga	  
förebilder	  till	  denna	  studies	  designprocess	  är	  framför	  allt	  att	  båda	  har	  ett	  tydligt	  användarfokus.	  
Detta	  är	  en	  nödvändighet	  då	  studiens	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  ställer	  användarens	  behov	  och	  mål	  i	  
fokus	  samt	  att	  användarfokus	  är	  en	  nödvändighet	  för	  att	  designa	  ett	  lyckat	  självbetjäningssystem	  
enligt	  Meuter	  et	  al.	  (3.1	  Framgångsfaktorer	  för	  självbetjäningsteknologi).	   
 
Dessa	  designprocesser	  representerar	  båda	  en	  idealisk	  process	  och	  de	  har	  i	  detta	  fall	  modifierats	  för	  
att	  passa	  studiens	  syfte.	  Då	  denna	  studie	  har	  ett	  utvärderande	  syfte	  i	  första	  hand	  och	  ett	  utvecklande	  
syfte	  i	  andra	  hand	  så	  måste	  även	  designprocessen	  som	  följs	  vara	  ämnad	  för	  detta.	  Efter	  att	  vi,	  utan	  
framgång,	  sökt	  efter	  en	  designprocess	  med	  tydligt	  utvärderingsfokus	  konstaterades	  att	  modifiering	  
av	  andra	  redan	  etablerade	  designprocesser	  var	  den	  lämpligaste	  vägen	  att	  gå.	  
	  
Den	  utvärderingsfokuserade	  designprocess	  som	  denna	  studie	  använder	  sig	  av	  kan	  ses	  i	  fig.	  4. 
 

 
 

Figur	  4.	  Designprocess.	  	  
 
Den	  främsta	  skillnaden	  mellan	  denna	  process	  och	  de	  två	  processer	  vi	  använt	  som	  förebilder	  är	  att	  
utvärderingen	  av	  produkten	  genomförs	  i	  steg	  fyra,	  det	  vill	  säga	  innan	  någon	  design	  skapas.	  Detta	  gör	  
att	  processen	  lämpar	  sig	  mycket	  bättre	  för	  den	  designsituation	  och	  det	  syfte	  som	  studien	  har.	  En	  
annan	  skillnad	  jämfört	  med	  den	  användardrivna	  designprocess	  som	  beskrivs	  i	  ISO	  13407	  är	  att	  detta,	  
i	  likhet	  med	  Goodwins	  måldrivna	  designprocess	  är	  en	  linjär	  process.	  Detta	  innebär	  att	  designers	  med	  
denna	  modell	  inte	  kommer	  att	  upprepa	  alla	  processens	  steg	  i	  cykler	  tills	  produkten	  uppfyller	  kraven	  
på	  det	  sätt	  som	  ISO-‐modellen	  föreslår.	   

Planering 
I	  detta	  steg	  är	  det	  viktigt	  att	  man	  skapar	  sig	  en	  riktig	  uppfattning	  om	  vad	  projektet	  handlar	  om	  samt	  
identifierar	  de	  viktiga	  intressenterna	  samt	  kartlägga	  vilka	  roller	  och	  mål	  de	  har	  med	  projektet.	  
Författarna	  bör	  även	  skapa	  en	  tidsplan,	  arbetsfördelning	  etc.	  (Goodwin,	  2009) 
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Förstå och precisera användningskontexten 
För	  att	  förstå	  problemet	  som	  ska	  behandlas	  är	  det	  mycket	  viktigt	  att	  man	  har	  grundlig	  förståelse	  för	  
det.	  Detta	  steg	  gör	  det	  även	  möjligt	  för	  designprocessen	  att	  flyta	  på	  snabbare.	  (Goodwin	  2009)	   
 
I	  detta	  steg	  är	  det	  viktigt	  att	  ta	  reda	  på	  och	  förstå	  kontexten	  i	  vilken	  produkten	  ska	  användas.	  Saker	  
som	  utgör	  kontexten:	  
 

1. Användarens	  karaktär.	  Detta	  kan	  utgöras	  av	  olika	  faktorer	  som	  påverkar	  hur	  användaren	  
beter	  sig	  vid	  interaktion	  med	  produkten.	  Det	  kan	  handla	  om	  ålder,	  erfarenhet	  av	  teknologi,	  
utbildning,	  familjesituation	  etc	  

2. De	  uppgifter	  som	  användaren	  förväntas	  utföra	  	  
3. Den	  tekniska	  miljö	  produkten	  används	  i	  
4. Den	  fysiska	  miljö	  produkten	  används	  i	  
5. Den	  organisatoriska	  miljö	  som	  produkten	  används	  i	  	  

(Maguire,	  2001)	  
 
Vi	  har	  i	  detta	  steg	  inlett	  med	  att	  intervjua	  intressenter	  för	  att	  få	  en	  korrekt	  uppfattning	  om	  
produkten,	  problemet	  och	  vilka	  mål	  olika	  intressenter	  har.	  Därefter	  har	  även	  användare	  intervjuats	  
för	  att	  kunna	  kartlägga	  deras	  behov	  och	  mål. 

Specificera användar- och organisationskrav 
I	  många	  fall	  kan	  man	  påstå	  att	  väl	  genomförd	  kravgenerering	  och	  analys	  är	  den	  absolut	  viktigaste	  
delen	  i	  designprocessen.	  Det	  är	  så	  pass	  viktigt	  att	  en	  undersökning	  av	  The	  Standish	  Group	  i	  USA	  
visade	  att	  de	  två	  största	  anledningarna	  till	  att	  mjukvara	  inte	  fungerar	  är	  att	  inte	  tillräcklig	  tid	  lagts	  
ned	  på	  kravgenerering	  och	  att	  användarna	  är	  involverade	  för	  lite	  i	  designprocessen.	  Detta	  
understryks	  också	  av	  Meuter	  et	  al.	  (2005)	  då	  de	  definierar	  faktorer	  som	  avgör	  ifall	  en	  SST	  blir	  lyckad	  
eller	  ej	  (3.1Framgångsfaktorer	  för	  självbetjäningsteknologi).	  Kraven	  som	  togs	  fram	  i	  detta	  steg	  
kommer	  från	  olika	  källor	  och	  det	  är	  extremt	  viktigt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  alla	  dessa	  (Maguire,	  2001).	  
Personorna	  hjälper	  här	  till	  med	  att	  definiera	  krav,	  mål,	  användningssituation	  etc	  som	  kan	  överföras	  
till	  krav	  på	  designen	  men	  även	  dokumentation,	  intressentintervjuer,	  brainstorming	  etc	  kan	  bidra	  till	  
att	  kartlägga	  mål	  (Maguire,	  2001).	  Vi	  använde	  oss	  också	  av	  personabaserade	  scenarios	  för	  att	  
generera	  krav	  enligt	  metoden	  som	  beskrivs	  av	  Goodwin	  i	  boken	  “Designing	  for	  the	  digital	  age”	  
(2009). 

Utvärdering 
I	  detta	  steg	  utvärderades	  produkten	  emot	  de	  krav	  som	  fastställdes	  i	  steget	  innan	  för	  att	  ta	  reda	  på	  
hur	  väl	  produkten	  i	  nuvarande	  utförande	  möter	  de	  mål	  och	  behov	  som	  användarna	  har.	  Denna	  
utvärdering	  gjordes	  i	  huvudsak	  genom	  användningstester	  vilket	  enligt	  Maguire	  (2001)	  är	  den	  mest	  
effektiva	  metoden	  för	  att	  hitta	  allvarliga	  fel	  i	  en	  design.	  Enligt	  Maguire	  (2001)	  kan	  även	  
expertutvärdering	  vara	  ett	  bra	  sätt	  att	  hitta	  fel	  som	  kanske	  inte	  framgår	  av	  en	  begränsad	  mängd	  
användarintervjuer.	  Därför	  har	  även	  våra	  åsikter	  och	  erfarenheter	  delvis	  vägts	  in	  i	  utvärderingen.	   
 
Användningstesterna	  utfördes	  enligt	  metoden	  som	  beskrivs	  av	  Dumas	  &	  Redish	  i	  boken	  “A	  practical	  
guide	  to	  usability	  testing”	  (1999)	  och	  testet	  planerades	  och	  mättes	  med	  Abrand	  et	  al.:s	  modell	  för	  
användbarhet	  i	  grunden	  (3.4	  Användbarhet).	  

Designförbättringar 
I	  detta	  sista	  steg	  av	  designprocessen	  skapas	  designförbättringar	  utifrån	  den	  utvärdering	  som	  gjordes	  
i	  tidigare	  steg.	  	  
	  
Vi	  skissade	  först	  på	  alternativa	  lösningar	  på	  designen	  där	  de	  största	  anvndningsproblemen	  uppstod.	  
Skisserna	  värderades	  mot	  varandra	  och	  dokumenterades	  i	  text	  eller	  med	  metoden	  QOC	  (question,	  
options,	  criteria)	  i	  de	  fall	  det	  var	  viktigt	  att	  dokumentera	  besluten	  noggrant.	  	  
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Efter	  att	  skisserna	  värderats	  mot	  varandra	  och	  valts	  ut	  skapade	  vi	  en	  detaljerad	  design	  för	  de	  
aktuella	  designlösningarna.	  	  

4.2 Intervjuer 

För	  att	  ha	  möjlighet	  att	  besvara	  syftet	  och	  frågeställningen	  har	  intervjuer	  genomförts	  på	  både	  
intressenter	  för	  produkten	  samt	  användare	  av	  produkten.	  I	  detta	  fall	  består	  intressenterna	  utav	  
produktägare	  och	  utvecklare	  för	  produkten.	  Intervjuerna	  har	  följt	  två	  olika	  metoder,	  en	  för	  
intressenterna	  och	  en	  för	  användarna,	  båda	  metoder	  har	  dock	  baseras	  på	  kvalitativa	  
insamlingsmetoder.	  	  
 
Kvalitativa	  intervjuer	  är	  i	  detta	  fall	  att	  föredra	  då	  insamlingsmetoden	  tillåter	  personen	  som	  leder	  
intervjun	  att	  själv	  bestämma	  över	  frågeställningen	  och	  hur	  denna	  framförs	  till	  deltagaren	  samt	  ger	  
möjligheten	  att	  ge	  uppföljningsfrågor.	  Intervjuer	  är	  även	  användbara	  för	  att	  ge	  bakgrundsfakta.	  
(Creswell,	  2014)	  
 
För	  att	  försäkra	  sig	  om	  att	  intervjuerna	  som	  skulle	  utföras	  på	  respondenterna	  var	  utformade	  på	  rätt	  
sätt	  och	  fick	  ut	  den	  information	  som	  vi	  förväntade	  oss	  så	  gjordes	  testintervjuer	  av	  båda	  
frågeuppläggen	  för	  respektive	  metod.	   

4.2.1 Intressentintervjuer 

Intervjuerna	  med	  intressenterna	  har	  baserats	  på	  metoden	  fokuserade	  intervjuer	  i	  enlighet	  med	  
(Jensen	  1993,	  refererad	  i	  Esaiasson,	  Gilijan,	  Oscarsson	  och	  Wängnerud	  2012).	  Fokuserade	  intervjuer	  
utförs	  under	  en	  förhållandevis	  kort	  stund	  då	  intervjuerna	  fortfarande	  kan	  vara	  öppna	  och	  anta	  
formen	  av	  en	  dialog.	  Syftet	  med	  en	  sådan	  intervju	  kan	  vara	  att	  få	  vissa	  påståenden	  bekräftade	  som	  
man	  redan	  anser	  vara	  riktiga	  (Yin,	  2009).	  Intervjuerna	  har	  utförts	  för	  att	  ge	  en	  djupare	  förståelse	  av,	  
och	  bekräfta	  vad	  den	  interaktiva	  säljdisplayen	  har	  för	  effektmål,	  målgrupp	  etc.	   
 
Tre	  intervjuer	  med	  intressenter	  genomfördes.	  Två	  av	  intervjuerna	  med	  intressenterna	  utfördes	  i	  
person	  i	  ett	  konferensrum	  på	  respondenternas	  arbetsplats.	  	  Den	  tredje	  intervjun	  utfördes	  på	  telefon	  
då	  respondenten	  inte	  hade	  möjlighet	  att	  utföra	  intervjun	  på	  annat	  vis. Samtliga	  intervjuer	  påbörjades	  
med	  att	  informera	  intervjupersonen	  väl	  om	  vad	  studien	  handlar	  om.	  Därefter	  ställdes	  
uppvärmningsfrågor,	  enkla	  personfrågor	  för	  att	  sedan	  följa	  upp	  med	  korta	  tematiskafrågor	  som	  rörde	  
ämnet	  på	  en	  bred	  basis.	  I	  samband	  med	  de	  tematiska	  frågorna	  ställdes	  även	  uppföljningsfrågor	  för	  att	  
få	  mer	  utvecklade	  svar	  från	  respondenten.	  I	  de	  fall	  där	  information	  fortfarande	  saknades	  ställdes	  
direkta	  frågor	  till	  respondenten.	  Under	  intervjun	  gavs	  pauser	  så	  att	  respondenten	  skulle	  ha	  möjlighet	  
att	  utveckla	  sina	  svar	  ytterligare.	  Under	  hela	  intervjun	  antecknade	  intervjuledaren	  ner	  memos	  (korta	  
snabböverskådliga	  dokument)	  medan	  den	  andra	  utav	  studiens	  författare	  förde	  noggranna	  
anteckningar	  av	  intervjun.	  Dessutom	  spelades	  intervjuerna	  in	  för	  att	  vi	  skulle	  kunna	  vara	  säkra	  på	  att	  
ingen	  väsentlig	  information	  gick	  förlorad.	  Slutligen	  fördes	  även	  egna	  kommentarer	  som	  bestod	  av	  
preliminära	  tolkningar	  eller	  teoretiska	  perspektiv	  som	  blev	  belysta	  under	  intervjun,	  hela	  intervjun	  
utfördes	  i	  enlighet	  med	  Jensens	  (1993)	  metod	  av	  fokuserade	  intervjuer.	   Anteckningar	  om	  
intervjuperson,	  datum	  och	  andra	  frågor	  av	  relevans	  antecknades	  ner	  och	  även	  vilken	  fråga	  som	  gett	  
upphov	  till	  svaret.	  Syftet	  är	  att	  skapa	  en	  god	  grund	  för	  jämförelse	  mellan	  svar:	  Vad	  är	  lika?	  Vad	  skiljer	  
sig	  åt?	  När,	  och	  på	  vilket	  sätt	  framträder	  vissa	  svar?	  (Jensen	  1993). 
 
Efter	  att	  alla	  intervjuer	  var	  utförda	  transkiberade	  och	  sammanställde	  vi	  den	  data	  som	  inhämtats	  från	  
varje	  enskild	  respondent	  för	  att	  ta	  ut	  det	  som	  är	  särpräglat	  hos	  varje	  intervjuperson.	  Därefter	  
jämfördes	  svaren	  mellan	  samtliga	  respondenter	  för	  att	  se	  vilka	  likheter	  och	  olikheter	  som	  fanns	  
mellan	  svaren.	   
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Respondentsurval 
Tre	  intressenter	  valdes	  ut	  för	  intervju.	  Dessa	  valdes	  då	  de	  har	  ingående	  kunskap	  om	  produkten,	  dess	  
utveckling,	  design	  och	  syfte.	  Dessa	  presenteras	  i	  tabell	  1	  nedan.	   
 

Namn Företagets roll Titel 

Respondent 1 Produktutvecklare Ägare/VD 

Respondent 2 Produktutvecklare Projektledare 

Respondent 3 Produktägare Vice VD 

 

Tabell	  1.	  Respondenturval,	  intressentintervjuer.	  

4.2.2 Användarintervjuer 

Intervjuerna	  med	  användarna	  har	  följt	  metoden	  för	  halvstrukturerade	  livsvärldsintervjuer	  (Kvale	  &	  
Brinkmann,	  2009)	  och	  riktlinjer	  för	  användarintervjuer	  som	  beskrivs	  av	  Goodwin	  (2009).	  En	  
halvstrukturerad	  livsvärldsintervju	  används	  för	  att	  förstå	  teman	  i	  vardagen	  ur	  respondentens	  
perspektiv.	  Intervjuerna	  liknar	  vardagssamtal	  men	  har	  ett	  syfte	  och	  en	  speciell	  teknik.	  
Halvstrukturerad	  innebär	  att	  det	  finns	  en	  intervjuguide	  med	  förslag	  på	  frågor	  men	  som	  kan	  frångås	  
för	  att	  ta	  upp	  intressanta	  trådar	  i	  dialogen.	  Syftet	  med	  att	  intervjua	  användare	  är	  att	  samla	  in	  data	  för	  
att	  kunna	  definiera	  deras	  behov	  och	  mål	  i	  dagligvaruhandeln	  vilket	  gör	  det	  viktigt	  att	  intervjua	  
användarna	  i	  en	  relevant	  miljö. 
 
Livsvärldsintervjuer	  för	  kvalitativa	  forskningsintervjuer	  baseras	  på	  intervjupersonens	  vardagsvärld.	  
Meningen	  är	  att	  intervjun	  ska	  försöka	  beskriva	  och	  förstå	  meningen	  hos	  centrala	  teman	  i	  
intervjupersonens	  livsvärld.	  	  Ledaren	  registrerar	  och	  tolkar	  det	  som	  sägs	  samt	  det	  sätt	  som	  det	  sägs	  
på.	  Det	  är	  nödvändigt	  att	  lyssna	  både	  till	  de	  excplicita	  beskrivningarna	  och	  till	  de	  åsikter	  som	  
kommer	  til	  uttryck	  och	  till	  vad	  som	  sägs	  mellan	  raderna.	  (Kvale,	  2009) 
 
Vi	  har	  tagit	  fram	  en	  intervjuguide	  (se	  bilaga	  2)	  med	  avsikt	  att	  hjälpa	  till	  att	  besvara	  studiens	  
forskningsfrågor	  och	  utformades	  för	  att	  kartlägga	  målgruppens	  behov	  och	  mål	  vid	  handel.	  
Intervjuguiden	  var	  av	  semistrukturerad	  art	  med	  frågor	  av	  öppen	  karaktär	  som	  gav	  respondenten	  
möjlighet	  att	  utveckla	  egna	  svar	  baserade	  på	  egna	  upplevelser	  och	  åsikter.	  Precis	  som	  i	  
intressentintervjuerna	  bestod	  guiden	  av	  tematiskafrågor	  följt	  av	  uppföljningsfrågor	  och	  i	  de	  fall	  då	  
intervjuledaren	  ansåg	  att	  svaren	  inte	  var	  nog	  utvecklade	  ställdes	  direkta	  frågor.	   
 
Intervjuledaren	  använde	  sig	  av	  samma	  intervjuguide	  för	  samtliga	  respondenter,	  dock	  ställdes	  olika	  
uppföljningsfrågor	  baserat	  på	  vad	  respondenterna	  svarat	  tidigare	  och	  egna	  formuleringar	  
utvecklades	  för	  frågorna.	  Ledaren	  visade	  lyhördhet	  och	  nyfikenhet	  för	  vad	  som	  sades	  och	  var	  kritisk	  
mot	  egna	  antaganden	  och	  hypoteser,	  något	  Kvale	  (2009)	  anser	  är	  viktigt	  för	  att	  i	  den	  kvalitativa	  
intervjun	  erhålla	  beskrivningar	  som	  är	  fullständiga	  och	  förutsättningslösa.	   
 
Innan	  intervjun	  påbörjades	  informerade	  intervjuledaren	  om	  studien	  och	  vad	  syftet	  med	  intervjun	  
var.	  Under	  intervjun	  antecknade	  en	  av	  studiens	  författare	  ner	  svaren	  från	  den	  tillfrågade	  medan	  
studiens	  andra	  författare	  ledde	  intervjun.	  Vi	  valde	  att	  inte	  spela	  in	  intervjuerna	  då	  vi	  ansåg	  att	  det	  
skulle	  försvåra	  rekryteringen	  av	  respondenter.	  Vi	  ledde	  varannan	  intervju	  och	  antecknade	  varannan	  
för	  att	  på	  så	  sätt	  minimera	  att	  personliga	  tolkningar	  letade	  sig	  in	  i	  datan.	  I	  slutet	  av	  varje	  intervju	  gick	  
båda	  författare	  igenom	  intervjun	  och	  vad	  de	  registrerat	  och	  tolkat	  i	  det	  som	  sagt	  och	  hur	  det	  sagt	  och	  
sammanfattade	  sedan	  intervjun	  genom	  att	  försöka	  täcka	  både	  faktaplanet	  och	  meningsplanet.	   
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Urval 
Intervjuer	  utfördes	  på	  åtta	  olika	  respondenter	  (se	  tabell	  2).	  Då	  vi	  ville	  hitta	  intervjupersoner	  som	  
passade	  in	  på	  målgruppen	  så	  bra	  som	  möjligt	  valdes	  en	  stormarknad	  i	  Norrköping	  som	  intervjuplats.	  
Utöver	  detta	  eftersöktes	  ingen	  specifik	  målgrupp	  utan	  de	  krav	  som	  fanns	  på	  intervjuobjekten	  var	  att	  
de	  skulle	  vara	  mellan	  20	  -‐	  65	  år	  samt	  kunna	  hantera	  en	  smartphone	  och	  dator,	  de	  tillfrågade	  skilde	  
sig	  därmed	  i	  demografi.	  Målgruppen	  framkom	  av	  intressentintervjuerna. 
 
Intervjuledarna	  hade	  ett	  bord	  inne	  på	  stormarknaden	  där	  respondenter	  tillfrågades	  att	  ställa	  upp	  på	  
en	  intervju.	  Intervjuerna	  tog	  mellan	  10-‐20	  minuter.	  Att	  hålla	  intervjuerna	  korta	  var	  viktigt	  för	  att	  
hitta	  respondenter	  som	  var	  villiga	  att	  ställa	  upp	  på	  en	  intervju.	  Det	  ökade	  även	  vikten	  av	  att	  
intervjuledaren	  ställde	  väl	  genomtänkta	  frågor	  som	  kunde	  ge	  upphov	  till	  svar	  på	  andra	  frågor,	  vilket	  
bidrog	  till	  att	  intervjuns	  flöde	  blev	  mer	  likt	  ett	  vardagligt	  samtal.	  Enligt	  Kvale	  (2009)	  bidrar	  detta	  till	  
att	  ge	  beskrivningar	  som	  efterliknar	  intervjupersonens	  livsvärld	  och	  dennes	  relation	  till	  den.	   
 

Namn Kön Ålder Boendesituation 

1 Man 33 Bor själv 

2 Kvinna 22 Bor hos föräldrar 

3 Man 64 Sambo 

4 Kvinna 24 Sambo 

5 Kvinna 58 Sambo 

6 Kvinna 59 Bor själv 

7 Man 39 Fru och barn 

8 Kvinna 49 Man och barn 

 

Tabell	  2.	  Respondenturval,	  användarintervjuer.	  

4.3 Personor 

Den	  metod	  som	  använts	  för	  att	  analysera	  datan	  som	  samlats	  in	  från	  de	  kvalitativa	  
användarintervjuerna	  är	  personas	  i	  enlighet	  med	  Goodwins	  (2009)	  metodbeskrivningar. Personor	  är	  
arketyper	  som	  beskriver	  de	  olika	  beteenden,	  behov	  och	  mål	  som	  identifieras	  hos	  produktens	  
potentiella	  användare.	  Personor	  kan	  sammanfatta	  och	  förklara	  de	  viktigaste	  beteendemönstren	  på	  
ett	  sätt	  som	  designers	  och	  intressenter	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  kan	  förhålla	  sig	  till.	  (Goodwin,	  2009)	  
 
Personor	  beskrivs	  som	  en	  sammanfattning	  av	  en	  stor	  grupp	  användare	  med	  liknande	  beteende,	  
behov	  och	  mål.	  Designers	  identifierar	  alltså	  kritiska	  beteendemönster,	  behovsyttringar	  och	  mål	  och	  
omformar	  dem	  till	  grupperingar	  av	  användbara	  karaktärsdrag.	  Designers	  använder	  datan	  för	  att	  
identifiera	  olika	  beteendevariabler	  samt	  demografiska	  variabler	  som	  kan	  ha	  en	  påverkan	  på	  
beteende.	  Respondenterna	  fördelas	  sedan	  ut	  över	  variablerna	  för	  att	  designers	  sedan	  ska	  kunna	  
identifiera	  kluster	  av	  respondenter.	  Nästa	  steg	  är	  att	  finna	  förklaringar	  för	  dessa	  grupperingar	  av	  
respondenter	  för	  att	  kunna	  validera	  funna	  mönster	  för	  att	  sedan	  kunna	  formulera	  behov	  och	  mål	  för	  
personorna	  samt	  utveckla	  med	  detaljer,	  berättelser,	  beteendemönster	  etc.	  (Goodwin,	  2009) 
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Skapande av personas 
Utifrån	  de	  användarintervjuer	  som	  utfördes	  på	  en	  stormarknad	  skapade	  vi	  en	  primär	  persona	  och	  en	  
sekundär	  persona.	  Personorna	  skapades	  genom	  att	  kartlägga	  olika	  likheter	  och	  skillnader	  mellan	  
intervjuobjekten	  och	  sedan	  para	  ihop	  respondenter	  som	  delar	  viktiga	  behov,	  mål	  och	  karaktärsdrag	  i	  
enlighet	  med	  Goodwin	  (2009).	  Intervjupersonerna	  delades	  in	  på	  tio	  skalor	  som	  motsvarade	  deras	  
svar	  på	  tio	  av	  intervjuernas	  huvudsakliga	  frågor	  och	  ämnen.	  Eventuella	  samband,	  det	  vill	  säga	  
personer	  vars	  svar	  liknande	  varandras	  på	  viktiga	  punkter	  eller	  i	  många	  frågor	  ringades	  in.	  Dessa	  
likheter	  och	  skillnader	  vägdes	  sedan	  mot	  varandra	  för	  att	  se	  ifall	  de	  kunde	  anses	  logiska	  och	  riktiga.	  
T.ex.	  kan	  ett	  pålitligt	  mönster	  tänkas	  vara	  att	  unga	  har	  mer	  teknikvana	  än	  äldre	  eller	  att	  personer	  
med	  jobb	  och	  familj	  är	  mer	  stressade	  än	  studenter	  och	  pensionärer.	  Då	  vi	  hade	  hittat	  två	  trovärdiga	  
och	  olika	  grupperingar	  av	  personer	  kunde	  dessa	  bearbetas	  vidare	  för	  att	  ligga	  som	  grund	  till	  studiens	  
två	  personor. 

4.4 Scenarios 

Ett	  målintriktat	  scenario	  beskriver	  en	  personas	  interaktion	  med	  en	  produkt	  eller	  tjänst.	  Varje	  
scenario	  börjar	  med	  en	  specifik	  situation,	  sedan	  beskriver	  den	  situationen	  interaktionen	  mellan	  
personan	  och	  systemet	  samt	  inklunderar	  personans	  beteende.	  Ett	  bra	  scenario	  beskriver	  personans	  
motivation	  för	  att	  nå	  ett	  specifikt	  mål.	  (Goodwin,	  2009)	  
 
Utifrån	  de	  personas	  som	  togs	  fram	  fram	  skapdes	  scenarios	  med	  uppgift	  att	  generera	  krav	  för	  
användningstesterna	  utifrån	  personas	  mål	  och	  behov.	  Dessa	  scenarion	  bygger	  på	  en	  historia	  som	  ska	  
generera	  uppgifter	  för	  den	  interaktiva	  säljdisplayen.	   

Skapande av scenarios 
Två	  olika	  scenarion	  skapades,	  ett	  som	  skulle	  representera	  primärpersonan	  och	  ett	  som	  skulle	  
representera	  sekundärpersonan.	  Vi	  utgick	  ifrån	  de	  resultat	  som	  personaskapandet	  genererat	  där	  
viktiga	  behov,	  mål	  och	  karaktärsdrag	  var	  av	  betydelse.	  Sedan	  skapades	  scenarion	  som	  hade	  som	  
uppgift	  att	  efterlikna	  ett	  potentiellt	  verkligt	  scenario	  vid	  användandet	  av	  produkten.	  Sytftet	  med	  
dessa	  scenarion	  är	  att	  kunna	  generera	  krav	  utifrån	  uppgiften	  som	  representerar	  personan	  (Goodwin,	  
2009). 

4.5 Kravgenerering 

I	  relation	  till	  den	  analyserade	  datan	  och	  personorna	  definierar	  designers	  vad	  produkten	  måste	  uppnå	  
för	  att	  bli	  framgångsrik.	  Dessa	  mål	  kallas	  krav.	  Kraven	  hämtas	  in	  från	  olika	  källor,	  bland	  annat	  
personornas	  mål,	  designers	  egna	  idéer	  och	  information	  från	  intressenter	  som	  produktens	  effektmål	  
och	  begränsningar	  i	  projektet.	  (Goodwin,	  2009)	  
 
Grundläggande	  krav	  kan	  delas	  in	  i	  fyra	  kategorier	  som	  innefattar	  vilken	  data	  systemet	  måste	  hantera,	  
vad	  användarna	  ska	  kunna	  göra	  med	  datan,	  olika	  kvalitéer	  som	  produkten	  måste	  ha	  samt	  olika	  
begränsningar	  på	  lösningen.	  (Goodwin,	  2009)	  
 
Skribenterna	  började	  med	  att	  generera	  krav	  utifrån	  de	  personascenarios	  som	  skapats,	  därefter	  
genererades	  fler	  krav	  utifrån	  användarintervjuerna	  samt	  intressentintervjuerna.	  De	  samlade	  kraven	  
sorterades	  ut	  efter	  vilka	  behov	  de	  fyllde:	  databehov,	  funktionsbehov	  eller	  produktegenskaper.	  
Kravgenerering	  utfördes	  i	  enlighet	  med	  Goodwins	  (2009)	  metod	  för	  kravgenerering.	  Att	  utveckla	  
krav	  involverar	  två	  huvudsakliga	  aktiviteter,	  den	  ena	  är	  att	  analysera	  olika	  krav	  och	  filtrera	  dem	  
gentemot	  personornas	  mål.	  Den	  andra	  aktiviteten	  är	  att	  generera,	  genom	  att	  skapa	  scenarios	  som	  
beskriver	  produkten	  eller	  tjänsten	  och	  ta	  ut	  krav	  utifrån	  dessa.	   

4.6 Användningstester 
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Efter	  att	  produktens	  effektmål	  fastställts	  samt	  definierat	  de	  behov	  och	  mål	  som	  konsumenterna	  har	  
gjordes	  användningstester	  för	  att	  utvärdera	  produkten	  gentemot	  dessa.	  	  
 
Användningstest	  är	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  få	  en	  bild	  av	  hur	  en	  produkt	  fungerar	  i	  en	  specifik	  
användningssituation	  och	  kan	  ge	  konkret	  information	  om	  möjliga	  problem	  i	  design	  och	  funktion.	  
Testen	  i	  denna	  studie	  utfördes	  på	  en	  prototyp	  som	  står	  på	  plats	  hos	  produktutvecklaren	  i	  
Norrköping.	  	  
 
Målet	  med	  användningstester	  är	  att	  få	  reda	  på	  var	  det	  finns	  eventuella	  problem	  i	  produkten	  och	  
ingångar	  till	  analys	  av	  hur	  dessa	  kan	  lösas	  (Ottersten,	  Berndtsson	  &	  Isaksson	  2002).	  
 
Användningstesterna	  bestod	  av	  typen	  strukturerade	  användningstest	  enligt	  vad	  Ottersten,	  
Berndtsson	  &	  Isaksson	  beskriver	  i	  “Användbarhet	  i	  praktiken”	  (2002)	  och	  med	  delar	  av	  de	  metoder	  
som	  Dumas	  och	  Redish	  beskriver	  i	  “A	  practical	  guide	  to	  usability	  testing”.	  Denna	  metod	  innebär	  att	  
utvalda	  användare	  får	  testa	  produkten	  med	  realistiska	  uppgifter	  som	  testledaren	  tillhandahåller.	  
Dessa	  uppgifter	  är	  baserade	  på	  tidigare	  identifierade	  användbarhetsmål	  och	  är	  utformade	  för	  att	  
testa	  de	  delar	  som	  enligt	  Abrand	  et	  al.	  (2004)	  utgör	  användbarhet	  (3.4	  Användbarhet)	  för	  att	  även	  
kunna	  mäta	  resultatet	  utifrån	  dessa	  faktorer.	  Testanvändarna	  ombeds	  utföra	  ett	  antal	  uppgifter	  och	  
efter	  varje	  uppgift	  ställer	  testledaren	  öppna	  frågor	  till	  användaren	  om	  uppgiften	  (se	  bilaga	  5).	  
Testerna	  kompletteras	  med	  enkätfrågor	  enligt	  USE-‐modellen	  som	  beskrivs	  av	  Lund	  (2001).	   

Testmiljö 
Ursprungstanken	  var	  att	  utföra	  användningstesterna	  på	  en	  interaktiv	  säljdisplaysprototyp	  som	  är	  
stationerad	  på	  en	  stormarknad	  i	  Helsingborg.	  Då	  vi	  har	  haft	  problem	  med	  att	  få	  tillstånd	  att	  utföra	  
användningstesterna	  samt	  att	  det	  både	  hade	  varit	  tidskrävande	  och	  en	  ekonomisk	  förlust	  så	  valde	  vi	  
att	  utföra	  användningstesterna	  på	  en	  likadan	  prototyp	  som	  den	  på	  stormarknaden	  i	  Helsingborg,	  
men	  som	  finns	  på	  produktutvecklarens	  kontor	  i	  Norrköping.	  	  
 
Då	  testerna	  inte	  utfördes	  i	  produktens	  riktiga	  miljö	  så	  var	  det	  av	  vikt	  att	  aspekter	  efterliknades	  till	  
platsen	  där	  produkten	  är	  tänkt	  att	  stå.	  Ett	  scenario	  som	  hade	  passat	  in	  i	  den	  verkliga	  miljön	  beskrevs	  
och	  bad	  testpersonen	  tänka	  sig	  in	  i	  den	  situatuionen	  för	  att	  kunna	  relatera	  och	  uppleva	  situationen	  
likadan	  som	  om	  det	  hade	  varit	  i	  den	  verkliga	  miljön	  (Dumas	  &	  Redish,	  1999).	  	   

Urval 
Utifrån	  de	  personas	  som	  skapats	  av	  användarintervjuerna	  sökte	  vi	  upp	  personer	  som	  passade	  in	  på	  
beskrivningen	  av	  dessa	  personas,	  detta	  i	  enlighet	  med	  Goodwins	  metod	  om	  urval	  för	  
användningstester	  (2009).	  Vad	  som	  var	  av	  vikt	  när	  urvalet	  gjordes	  var	  att	  personen	  som	  skulle	  liknas	  
till	  primärpersonan	  “Patrik”	  skulle	  vara	  en	  medelålders	  person	  med	  barn	  och	  som	  upplevde	  
vardagen	  stressad,	  personen	  skulle	  även	  kunna	  hantera	  vardaglig	  teknik	  normalbra	  och	  ett	  krav	  var	  
att	  personen	  kunde	  använda	  sig	  av	  en	  smartphone.	  När	  urvalet	  för	  sekundär	  personan	  “Mikaela”	  
gjordes	  var	  det	  viktigt	  att	  det	  var	  en	  yngre	  person	  runt	  20	  års	  åldern,	  som	  var	  teknikkunnig	  och	  
gärna	  spontanhandlar	  sina	  varor	  och	  ser	  det	  som	  ett	  nöje	  att	  gå	  i	  butiker,	  även	  vid	  sekundär	  
personan	  var	  ett	  krav	  att	  personen	  kunda	  använda	  sig	  av	  en	  smartphone.	  
 
Totalt	  genomfördes	  användningstester	  med	  sex	  personer	  (se	  tabell	  3)	  där	  tre	  ansågs	  likna 
primärpersonan	  Patrik	  och	  tre	  den	  sekundära	  personan	  Mikaela.	  	  
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Namn Kön Ålder 

Person 1 Man 40 

Person 2 Man 41 

Person 3 Kvinna 24 

Person 4 Man 23 

Person 5 Kvinna 22 

Person 6 Man 34 

 
Tabell	  3.	  Testpersoner,	  användningstester.	  

Uppgifter 
Testet	  bestod	  av	  åtta	  uppgifter	  av	  olika	  svårighetsgrad	  och	  längd	  som	  hämtats	  från	  scenariot,	  
personamål	  och	  brainstorming	  kring	  svagheter	  i	  produkten.	  	  
 
Uppgifterna	  som	  genomfördes	  av	  användarna	  var	  följande	  (för	  fullständiga	  uppgifter	  med	  scenario	  
se	  bilaga	  5)	  : 
 

1. Navigera	  till	  produktern	  “Wok	  med	  lock”	  
2. Lägg	  till	  denna	  produkt	  i	  varukorgen	  
3. Ta	  reda	  på	  vad	  hemleverans	  kostar	  och	  hur	  lång	  tid	  det	  tar	  
4. Lägg	  till	  fyra	  svarta	  trädgårdsstolar	  av	  märket	  “Somna”	  i	  varukorgen	  
5. Navigera	  till	  den	  billigaste	  barnpoolen	  i	  sortimentet	  
6. Ta	  bort	  en	  av	  trädgårdsstolarna	  ur	  varukorgen	  
7. Hitta	  information	  om	  retur	  av	  varor	  
8. Genomför	  köpet	  på	  kreditkort	  och	  med	  leverans	  till	  ombud	  

	  
Scenarios	  kan	  användas	  för	  att	  presentera	  uppgifter	  för	  testanvändare	  av	  produkten	  och	  kan	  liknas	  
vid	  en	  kort	  historia	  som	  innehåller	  uppgifter.	  Detta	  görs	  för	  att	  användaren	  ska	  få	  en	  känsla	  för	  
miljön	  och	  situationen	  som	  testet	  ska	  efterlikna	  (Dumas	  &	  Redish,	  1999).	  Tid	  är	  värdefullt	  i	  ett	  test,	  
användaren	  ska	  inte	  spendera	  mer	  tid	  än	  nödvändigt	  till	  att	  läsa	  scenarios	  då	  testledaren	  tar	  tid	  på	  
uppgifterna	  (Dumas	  &	  Redish,	  1999). 

Genomförande 
Testerna	  inleddes	  med	  att	  testpersonen	  fick	  en	  kortare	  förklaring	  till	  situationen	  testet	  skulle	  
efterlikna	  samt	  vad	  produkten	  är.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  ge	  användarna	  ett	  sammanhang	  kring	  
produkten	  vilket	  enligt	  Dumas	  &	  Redish	  (1999)	  är	  viktigt	  för	  att	  öka	  realismen	  i	  testet.	  Testets	  syfte	  
förklarades	  sedan	  för	  användarna	  och	  de	  fick	  tydligt	  förklarat	  för	  dem	  att	  det	  var	  ett	  test	  på	  
produkten	  och	  inte	  på	  deras	  skicklighet.	  	  
 
Testdeltagaren	  fick	  sedan	  ta	  del	  av	  uppgiften	  och	  fick	  inleda	  testet	  då	  hen	  förstått	  uppgiften.	  Under	  
uppgiftens	  gång	  räknade	  testledaren	  antalet	  klick	  som	  användaren	  genomförde	  samt	  observerade	  
hur	  användaren	  gick	  tillväga.	  Den	  andra	  författaren	  agerade	  kontrollant	  och	  hade	  som	  uppgift	  att	  ta	  
tid	  och	  anteckna	  observerade	  känsloyttringar,	  kommentarer	  och	  tillvägagångssätt.	  Enligt	  Dumas	  &	  
Redish	  (1999)	  är	  det	  fördelaktigt	  att	  låta	  samma	  person	  ha	  samma	  roll	  under	  alla	  tester	  för	  att	  
anteckningarna	  ska	  bli	  så	  jämförbara	  som	  möjligt.	  Ett	  exempel	  är	  att	  en	  person	  kan	  tycka	  att	  
användaren	  är	  “mycket	  irriterad”	  då	  en	  annan	  person	  skulle	  beskriva	  samma	  beteende	  som	  “något	  
irriterad”.	  Avvikelser	  som	  dessa	  elimineras	  av	  att	  samma	  personer	  gör	  beskrivningar	  som	  dessa	  i	  alla	  
tester.	  	  
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Efter	  avklarad	  uppgift	  ombads	  användaren	  att	  beskriva	  hur	  hen	  gick	  tillväga	  under	  uppgiften.	  Denna	  
metod	  valdes	  istället	  för	  att	  uppmana	  användarna	  att	  tänka	  högt	  under	  testet	  då	  Dumas	  &	  Redish	  
(1999)	  ser	  stora	  fördelar	  med	  att	  låta	  användaren	  beskriva	  processen	  i	  efterhand.	  Användarna	  ger	  
ofta	  mer	  analytiska	  svar	  och	  fler	  förslag	  till	  förbättringar.	  En	  nackdel	  är	  att	  testen	  tar	  mycket	  längre	  
tid,	  men	  det	  var	  inte	  något	  större	  problem	  i	  detta	  fall. 

Hur testen mättes 
För	  att	  mäta	  hur	  väl	  produkten	  fungerar	  användes	  ett	  par	  olika	  mått	  som	  mäter	  olika	  delar	  av	  
produktens	  användbarhet.	  Dessa	  mått	  var:	  
	  

• Tid	  för	  att	  klara	  av	  uppgift	  
• Antal	  klick	  
• Observation	  av	  reaktioner	  (t.ex.	  irritation)	  
• (Antal	  gånger	  användaren	  använder	  hjälpfunktioner)	  

	  
Dessa	  mått	  valdes	  då	  de	  är	  tydliga,	  enkla	  att	  mäta	  och	  beprövade	  mått.	  De	  presenteras	  också	  som	  
användbara	  mått	  av	  Dumas	  &	  Redish	  (1999).	  Att	  mäta	  klick	  för	  att	  undersöka	  effektiviteten	  kan	  
tyckas	  vara	  en	  bristfällig	  metod.	  Enligt	  Dumas	  &	  Redish	  (1999)	  kan	  det	  vara	  intressant	  att	  använda	  
detta	  mått	  men	  att	  det	  genererar	  stora	  mängder	  data	  som	  kan	  vara	  svåra	  och	  tidskrävande	  att	  
analysera	  och	  kan	  ge	  uppfattningen	  att	  uppgiter	  utförda	  senare	  i	  testet	  är	  bättre	  utformade	  då	  det	  
egentligen	  bara	  handlar	  om	  lärande.	  Hur	  valet	  av	  detta	  mått	  påverkade	  resultatet	  diskuteras	  vidare	  i	  
metodkritiken	  (5.7	  Kritik	  av	  metodval).	  
 
Tiden	  mättes	  helt	  enkelt	  genom	  att	  starta	  en	  klocka	  då	  användaren	  uppfattat	  och	  startat	  uppgiften	  
och	  stängdes	  av	  då	  användaren	  var	  klar	  med	  uppgiften.	  Det	  sista	  måttet,	  hur	  ofta	  användaren	  
behövde	  hjälp,	  står	  inom	  parentes	  då	  displayen	  inte	  erbjuder	  någon	  regelrätt	  hjälpfunktion.	  Istället	  
mättes	  hur	  ofta	  användaren	  efterfrågade	  hjälp	  från	  testledaren,	  men	  då	  detta	  inte	  kan	  anses	  
motsvara	  ett	  klick	  på	  en	  eventuell	  hjälp-‐knapp	  eller	  liknande	  så	  är	  måttet	  sekundärt.	  	  
 
Observation	  är	  väldigt	  viktigt	  under	  ett	  användningstest	  för	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  användaren	  
reagerar	  på	  uppgifter	  och	  systemet	  i	  sig	  samt	  vilka	  problem	  användaren	  hamnar	  i	  och	  hur	  hen	  löser	  
dessa.	  Det	  viktigaste	  som	  både	  observatören	  och	  testledaren	  tittade	  efter	  var:	  
 

• Kommentarer	  
• Eventuella	  problem	  och	  hur	  dessa	  hanterades	  
• Uttryck	  för	  frustration,	  irritation	  eller	  liknande	  

	  
Påträffade	  problem	  bör	  sedan,	  enligt	  Dumas	  &	  Redish	  (1999),	  sorteras	  efter	  ett	  par	  olika	  faktorer	  för	  
att	  kunna	  komma	  fram	  till	  vilka	  problem	  som	  bör	  prioriteras.	  I	  huvudsak	  handlar	  det	  om	  att	  dela	  in	  
problemen	  efter	  omfattning	  och	  allvarlighetsgrad.	  Detta	  innebär	  att	  kartlägga	  hur	  ofta	  problemet	  
återkommer,	  ifall	  det	  är	  ett	  globalt	  eller	  lokalt	  problem	  samt	  i	  vilken	  grad	  problemet	  påverkar	  
användbarheten.	  Dumas	  &	  Redish	  (1999)	  föreslår	  en	  skala	  i	  fyra	  steg	  för	  att	  bedöma	  allvarligheten	  
där	  nivå	  1	  är	  högst	  och	  innebär	  att	  problemet	  hindrar	  användaren	  från	  att	  slutföra	  uppgiften	  och	  där	  
nivå	  4	  är	  lägst	  och	  innebär	  en	  mindre	  förbättring	  som	  skulle	  kunna	  implementeras	  i	  framtiden.	  
 
Efter	  varje	  genomförd	  uppgift	  ombads	  testpersonen	  att	  gå	  igenom	  hur	  hen	  tänkte	  då	  uppgiften	  
utfördes.	  Denna	  metod	  valdes	  istället	  för	  att	  låta	  användarna	  tänka	  högt	  då	  det	  kan	  bli	  onaturligt.	  
Testledaren	  ställde	  även	  frågor	  om	  upplevelsen	  efter	  varje	  uppgift.	   

USE-formulär 
Enligt	  Tullis	  (2013)	  är	  ett	  av	  de	  mest	  effektiva	  och	  uppenbara	  sätten	  att	  lära	  sig	  om	  en	  produkts	  
användbarhet	  att	  fråga	  testpersonerna	  om	  deras	  upplevelse.	  Tullis	  delar	  in	  olika	  frågemetoder	  i	  två	  
kategorier,	  sådana	  som	  ställs	  efter	  varje	  uppgift	  och	  sådana	  som	  ställs	  efter	  hela	  testet	  är	  genomfört.	  
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Metoden	  som	  valdes	  för	  frågor	  efter	  testsessionen	  var	  USE-‐formulär	  som	  beskrivet	  av	  Lund	  (2001).	  
USE	  står	  för	  Usefullness,	  Satisfaction,	  Ease-‐of-‐use	  och	  Ease	  of	  learning	  och	  ett	  USE-‐formulär	  består	  av	  
en	  uppsättning	  positiva	  påståenden	  om	  produkten	  (se	  bilaga	  6)	  för	  användaren	  att	  ta	  ställning	  till	  på	  
en	  femskalig	  Likertskala.	  Testet	  är	  skapat	  för	  att	  sammanfatta	  användarens	  upplevelse	  av	  de	  fyra	  
olika	  huvudområdena:	  inlärning,	  användarvänlighet,	  användbarhet	  samt	  nöjdhet	  (Lund,	  2001).	  
Denna	  metod	  valdes	  då	  det	  är	  utformat	  för	  att	  mäta	  de	  områden	  vi	  ville	  täcka	  in	  med	  frågorna	  samt	  
då	  testet	  är	  lätt	  att	  genomföra	  både	  för	  vi	  och	  användarna.	  Dessutom	  fungerade	  metoden	  bra	  som	  
komplement	  till	  de	  mer	  kvalitativa	  muntliga	  frågor	  som	  ställdes	  efter	  varje	  test. 

4.7 Brainstorming och skisser 

Med	  fokus	  på	  de	  problem	  som	  framkommit	  av	  användningstesterna	  som	  utförts	  har	  brainstorming	  
och	  skisser	  använts	  för	  att	  ta	  fram	  olika	  designförslag	  som	  i	  sin	  tur	  ska	  leda	  till	  en	  slutgiltig	  design.	  Vi	  	  
valde	  att	  använda	  oss	  av	  brainstorming	  för	  att	  ta	  fram	  ideér	  som	  inte	  redan	  var	  influerade	  i	  vårt	  
medvetande.	  Brainstorming	  uppmuntrar	  kreativt	  tänkande	  och	  kan	  resultera	  i	  många	  bra	  ideér,	  det	  
kan	  även	  tömma	  hjärnan	  på	  gamla	  ideér	  för	  att	  ge	  plats	  åt	  nya	  (Goodwin,	  2009).	  	  
 
Vi	  har	  valt	  att	  ta	  fram	  ett	  antal	  olika	  skisser	  för	  att	  kunna	  jämföra	  olika	  förslag	  med	  varandra.	  Enligt	  
Goodwin	  (2009)	  är	  skisser	  ett	  sätt	  att	  få	  de	  tankar	  och	  ideér	  man	  fått	  ifrån	  brainstormingen	  ner	  på	  
papper	  för	  att	  lämna	  plats	  åt	  nya	  ideér.	  
 
För	  signifikanta	  designbeslut	  användes	  metoden	  QOC	  -‐	  Question,	  Options,	  Criterea.	  QOC	  är	  en	  semi-‐
formell	  notation	  för	  “Design	  Space	  Analysis”	  som	  används	  för	  att	  stödja	  originaldesignen	  samt	  
eventuella	  förbättringar	  genom	  att:	  (a)	  tillföra	  tydlig	  representation	  för	  att	  underlätta	  designbeslut	  
samt	  konsekvenser	  om	  dessa	  beslut	  ändras	  och	  (b)	  fungera	  som	  kommunikationsverktyg	  för	  
designers	  och	  framtida	  personer	  som	  arbetar	  med	  systemets	  underhåll.	  (MacLean,	  Young,	  Bellotti	  &	  
Moran,	  1991)	  
 
QOC	  är	  uppbyggt	  av	  frågor	  som	  ställs	  inför	  varje	  designbeslut,	  alternativ	  som	  kan	  svara	  på	  tidigare	  
nämnda	  frågor	  samt	  kriterier	  för	  att	  bedömma	  och	  jämföra	  de	  olika	  alternativen.	  I	  de	  fall	  vi	  stod	  vid	  
ett	  viktigt	  beslut	  som	  hade	  flera	  godtänkbara	  designlösningar	  användes	  metoden	  för	  att	  utvärdera	  
vilket	  förslag	  som	  mötte	  några	  av	  de	  uppsatta	  kraven	  från	  användarna	  bäst.	   

4.8 Valideringsstrategi 
En	  viktig	  metod	  för	  att	  öka	  validiteten	  hos	  studien	  är	  triangulering.	  Det	  finns	  fyra	  olika	  
grundläggande	  typer	  av	  triangulering:	  datatriangulering,	  forskartriangulering,	  teoritriangulering	  
samt	  metodtriangulering.	  (Patton,	  2002) 
 
I	  denna	  studie	  stärks	  validiteten	  genom	  användandet	  av	  denna	  metod.	  Då	  studien	  har	  två	  författare,	  
som	  även	  handleds	  av	  en	  tredje	  part,	  kommer	  tre	  olika	  infallsvinklar	  och	  synsätt	  att	  beröra	  studien	  
och	  på	  så	  sätt	  uppnås	  forskartriangulering.	  Metodtriangulering	  används	  genom	  att	  studien	  involverar	  
både	  intervjuer	  och	  observationer	  under	  användningstesterna	  vilket	  kan	  ge	  insikter	  i	  hur	  väl	  en	  
användares	  ord	  stämmer	  överens	  med	  dennes	  handlingar.	  Även	  datatriangulering	  används	  genom	  
att	  den	  data	  som	  hämtas	  från	  användningstesterna	  till	  stor	  del	  har	  kvantitativa	  inslag	  i	  den	  annars	  
kvalitativa	  studien.	   

4.9 Möjliga etiska problem 
Denna	  studie	  innehåller	  inte	  några	  större	  etiska	  problem	  och	  följer	  alla	  de	  fyra	  forskningsetiska	  
riktlinjerna	  som	  satts	  upp	  av	  Vetenskapsrådet	  (2002).	   
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I	  enlighet	  med	  Vetenskapsrådets	  informationskrav	  har	  alla	  deltagare	  och	  uppgiftslämnare	  blivit	  
informerade	  om	  studiens	  syfte	  samt	  om	  att	  de	  deltar	  frivilligt	  och	  att	  de	  när	  som	  helst	  kan	  dra	  
tillbaka	  sitt	  deltagande	  (Vetenskapsrådet,	  2002).	  Våra	  intressenter	  har	  även	  givits	  möjligheten	  att	  i	  
efterhand	  komplettera	  och/eller	  ändra	  sina	  intervjuer.	   
 
Att	  de	  informerats	  om	  deras	  frivilliga	  deltagande	  och	  att	  de	  tillfrågats	  om	  deras	  villighet	  att	  delta	  gör	  
även	  att	  studien	  lever	  upp	  till	  samtyckeskravet	  från	  Vetenskapsrådet.	   
	  
Konfidentialitetskravet	  uppfylls	  genom	  att	  alla	  personer	  och	  företag	  är	  anonymiserade	  i	  studien	  även	  
om	  den	  inte	  direkt	  behandlar	  några	  känsliga	  uppgifter	  för	  några	  av	  deltagarna.	  Inga	  namn	  eller	  
personuppgifter	  (förutom	  ålder)	  registrerades	  på	  någon	  utav	  deltagarna	  i	  användarintervjuerna	  eller	  
användningstesterna.	   
 
Då	  inga	  uppgifter	  av	  vikt	  om	  enskilda	  personer	  samlats	  in	  så	  uppfylls	  även	  nyttjandekravet.	   
 
Produkten	  i	  sig	  och	  studiens	  syfte	  kan	  inte	  heller	  anses	  skapa	  några	  större	  etiska	  problem.	  Det	  kan	  
dock	  vara	  bra	  att	  föra	  en	  diskussion	  kring	  några	  designbeslut	  ur	  ett	  etiskt	  perspektiv.	  Exempelvis	  kan	  
produktens	  storlek	  göra	  den	  omöjlig	  att	  använda	  för	  rullstolsbundna	  vilket	  skulle	  bryta	  mot	  AIGAs	  
designstandard	  7.6	  (AIGA,	  2010).	  Detta	  problem	  diskuteras	  vidare	  i	  rapporten. 

5. Resultat 
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  de	  datainsamlingar	  som	  utförts.	  Här	  redovisas	  de	  resultat	  som	  
framkommit	  av	  intressentintervjuer,	  användarintervjuer,	  användningstester	  samt	  personor,	  scenarier	  
och	  kravgenerering.	  I	  kapitlet	  presenteras	  även	  en	  beskrivning	  av	  den	  interaktiva	  säljdisplayen.	   

5.1 Beskrivning av displayen 
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  displayen	  som	  denna	  fallstudie	  syftar	  till	  att	  utvärdera.	  Funktion,	  design,	  
användningsområde	  och	  så	  vidare	  tas	  upp	  för	  att	  ge	  läsaren	  kunskap	  om	  vad	  som	  senare	  diskuteras	  och	  
analyseras.	   

Funktion 
Denna	  interaktiva	  säljdisplay	  har	  som	  främsta	  effektmål	  att	  minska	  lagerkostander	  för	  
dagligvaruhandeln	  genom	  att	  erbjuda	  ett	  utbud	  utan	  att	  varorna	  nödvändigtvis	  behöver	  finnas	  i	  
lager.	  Displayens	  utbud	  kan	  variera,	  från	  en	  liten	  del	  till	  hela	  kedjans	  sortiment.	  Användare	  navigerar	  
i	  systemet	  för	  att	  hitta	  den	  produkt	  de	  letar	  efter	  och	  kan	  sedan	  lägga	  till	  den	  i	  sin	  personliga	  
varukorg	  genom	  att	  använda	  en	  mobilapplikation.	  Användaren	  startar	  då	  applikationen	  och	  scannar	  
produktens	  QR-‐kod	  och	  får	  på	  så	  sätt	  produkten	  till	  sin	  kundkorg	  i	  telefonen.	  Det	  går	  alltså	  inte	  att	  
handla	  någonting	  direkt	  på	  skärmen	  utan	  den	  ska	  mer	  ses	  som	  en	  interaktiv	  produktkatalog.	  Samma	  
utbud	  som	  finns	  på	  displayen	  kan	  också	  finnas	  i	  mobiltelefonen	  direkt	  och	  det	  går	  därför	  att	  utföra	  
samma	  uppgift	  direkt	  i	  telefonen	  utan	  att	  använda	  displayen.	   

Hårdvarans design 
Displayen	  är	  tämligen	  stor,	  både	  hela	  den	  fysiska	  konstruktionen	  och	  den	  faktiska	  klickbara	  
displayytan	  (se	  fig.	  5).	  
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Figur	  5.	  Hårdvarans	  design.	  
	  
Hårdvaran	  är	  monterad	  inuti	  ett	  sorts	  chassi	  och	  står	  på	  golvet.	  Från	  golvet	  upp	  till	  den	  övre	  kanten	  
på	  displayen	  (inklusive	  icke-‐klickbar	  ram	  och	  golvmontering)	  mäter	  den	  ca	  2,1	  m.	  Den	  klickbara	  ytan	  
är	  ca	  1,4	  m	  hög	  och	  0,7	  m	  bred	  och	  är	  monterad	  ca	  0,6	  m	  över	  golvet.	  Detta	  innebär	  att	  den	  den	  
högsta	  klickbara	  punkten	  på	  displayen	  är	  2	  m	  över	  golvet. 

Mjukvarans design 
Displayen	  har	  två	  olika	  huvudlägen,	  viloläget	  och	  det	  aktiva	  läget.	  Viloläget	  aktiveras	  på	  samma	  vis	  
som	  en	  skärmsläckare:	  automatiskt	  då	  skärmen	  inte	  använts	  på	  någon	  minut.	  I	  viloläget	  kan	  olika	  
typer	  av	  media	  visas	  på	  skärmarna.	  I	  dagsläget	  visas	  tre	  olika	  reklambilder	  för	  företagets	  produkter	  
samt	  en	  bild	  med	  en	  subtil	  animering	  som	  uppmanar	  förbipasserande	  att	  peka	  på	  skärmen	  för	  att	  
starta	  produkten.	  Möjligheter	  finns	  att	  visa	  filmer	  i	  detta	  viloläge	  och	  ett	  klick	  när	  som	  helst	  “väcker”	  
produkten. 
 
Då	  användaren	  klickar	  på	  skärmen	  för	  att	  “väcka”	  skrämen	  möts	  hen	  av	  en	  typ	  av	  startsida	  (se	  fig.	  6).	  
Denna	  sida	  består	  utav	  en	  bild	  som	  täcker	  hela	  skärmen	  förutom	  nederdelen	  där	  kategorimenyn	  
finns	  samt	  sidhuvudet	  (“headern”)	  där	  företagets	  logga	  samt	  ordet	  “online”	  finns.	  Headern	  och	  
menyn	  är	  placerade	  på	  detta	  vis	  överallt	  i	  systemet.	  Bilden	  presenterar	  textbaserade	  instruktioner	  
för	  hur	  produkten	  ska	  användas	  i	  fem	  steg.	  Denna	  instruktionsbild	  är	  helt	  statisk	  och	  det	  går	  alltså	  
inte	  att	  klicka	  någonstans	  i	  bilden.	   
 
Härifrån	  väljer	  användaren	  en	  produktkategori	  i	  menyn	  längst	  ned	  på	  skärmen	  för	  att	  börja	  bläddra	  i	  
utbudet.	  Menyn	  visar	  fem	  produktkategorier	  samtidigt	  där	  ett	  menyalternativ	  presenteras	  som	  text	  
med	  en	  tillhörande	  bild	  under	  (se	  fig.	  7).	  De	  menyalternativ	  som	  inte	  får	  plats	  på	  skärmen	  kan	  
scrollas	  fram	  genom	  att	  klicka	  på	  pilarna	  eller	  genom	  att	  svepa	  fingret	  över	  menyn	  för	  att	  dra	  fram	  
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fler	  alternativ.	  Varje	  svep	  alternativt	  klick	  på	  pil	  tar	  fram	  en	  ny	  produktkategori.	  Om	  en	  
produktkategori	  valts	  dyker	  även	  en	  sekundär	  meny	  (“undermeny”)	  upp	  ovanpå	  den	  huvudsakliga	  
menyn.	  Undermenyn	  innehåller	  subkategorier	  till	  den	  valda	  huvudkategorin	  och	  presenteras	  i	  
textuell	  form	  utan	  bilder.	  Undermenyn	  har	  en	  ljusare	  blå	  ton	  och	  visar,	  precis	  som	  huvudmenyn,	  fem	  
alternativ	  på	  skärmen.	  Dessa	  kan	  också	  scrollas	  fram	  på	  samma	  sätt	  som	  huvudmenyn	  med	  
skillnaden	  att	  ett	  klick	  på	  pilarna	  byter	  ut	  alla	  fem	  alternativ	  mot	  fem	  nya.	   
 

                   
 

Figur	  6.	  Startskärm.	   	   	   	   Figur	  7.	  Meny.	  
 
Produkterna	  presenteras	  i	  ett	  rutnät	  med	  totalt	  9	  produkter	  samtidigt	  i	  tre	  rader	  (se	  fig.	  8).	  Även	  
dessa	  kan	  man	  scrolla	  igenom	  genom	  att	  klicka	  på	  pilar	  eller	  svepa	  med	  fingret.	  Produkterna	  
presenteras	  med	  namn,	  bild,	  ev.	  varumärke,	  pris	  och	  tillhörande	  QR-‐kod.	  Det	  går	  alltså	  utmärkt	  att	  
lägga	  produkten	  i	  varukorgen	  genom	  att	  skanna	  QR-‐koden	  redan	  i	  denna	  vy.	  Det	  är	  också	  möjligt	  att	  
klicka	  på	  en	  produkt	  och	  då	  få	  upp	  en	  “lightbox”-‐liknande	  vy	  av	  produkten	  som	  ligger	  ovanpå	  resten	  
av	  innehållet	  (se	  fig.	  9)	  och	  tar	  upp	  ca	  50%	  av	  skärmens	  yta.	  I	  denna	  vy	  presenteras	  också	  en	  
beskrivning	  av	  produkten.	  
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Figur	  8.	  Produktrutnät.	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  9.	  Produktvy.	  

5.2 Intressentintervjuer 

I	  detta	  kapitel	  presenteras	  en	  sammanställning	  av	  datan	  från	  de	  intervjuer	  som	  genomfördes	  med	  
produktens	  intressenter.	  Svaren	  har	  delats	  in	  i	  tre	  kategorier:	  produktens	  nytta	  för	  inköpare,	  
produktens	  nytta	  för	  användare	  samt	  målgruppen.	  

Produktens nytta för inköpare 
Utifrån	  intressentintervjuerna	  kan	  det	  konstateras	  att	  alla	  intressenter	  ser	  flera	  olika	  nyttor	  med	  att	  
införa	  produkten.	  Något	  som	  uppkommer	  under	  samtliga	  intervjuer	  är	  att	  nyttan	  för	  företag	  som	  
köper	  in	  produkten	  är	  att	  spara	  lagerkostnader.	  Genom	  att	  centralisera	  lager	  och	  logisitik	  kan	  företag	  
dra	  ner	  på	  kostnader	  för	  lokal	  lageryta.	   
 
Respondenterna	  ser	  även	  möjligheterna	  till	  ökat	  utbud	  och	  större	  sortiment	  från	  andra	  
underleverantörer	  som	  en	  nytta	  för	  inköpare	  av	  displayen	  då	  alla	  produkter	  inte	  måste	  finnas	  i	  
butiken.	  Detta	  beskrivs	  av	  projektledaren	  hos	  produktutvecklaren:	  “Man	  kan	  också	  bredda	  
sortimentet	  -‐	  en	  hylla	  tallrikar	  i	  butik	  kan	  utökas	  till	  ett	  extremt	  stort	  sortiment	  då	  det	  inte	  behöver	  
finnas	  på	  plats.”. 
 
En	  tredje	  nytta	  som	  nämns	  i	  intervjuerna	  är	  att	  displayen	  kan	  användas	  som	  reklampelare.	  Då	  
displayen	  inte	  använts	  på	  en	  stund	  kommer	  bilder	  att	  visas	  som	  kan	  bestå	  av	  markandsföring	  eller	  
kommunikation	  i	  realtid	  till	  kunder	  i	  form	  av	  meddelanden	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  stärka	  kundkontakten.	   

Produktens nytta för användare 
Respondenterna	  ser	  en	  stor	  fördel	  för	  användarna	  i	  att	  man	  genom	  displayen	  kan	  erbjuda	  ett	  större	  
sortiment	  än	  butiken	  annars	  hade	  haft.	  I	  mindre	  butiker	  närmare	  stadskärnan	  finns	  det	  ofta	  inte	  
möjlighet	  att	  handla	  annat	  än	  mat,	  men	  i	  och	  med	  införandet	  av	  displayerna	  kan	  kunderna	  köpa	  t.ex.	  
utemöbler,	  grillar,	  gräsklippare	  och	  annat	  utan	  att	  behöva	  åka	  ut	  till	  en	  annan	  butik.	  Produktägaren	  
beskriver	  fördelen	  som	  en	  effektivisering:	  “Jag	  tycker	  det	  handlar	  mycket	  om	  att	  effektivisera,	  man	  vill	  
ha	  enkla	  lösningar	  och	  det	  här	  är	  en	  lösning	  som	  gör	  det	  lite	  enklare.“. 
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En	  ytterligare	  fördel	  med	  produkten	  är	  att	  kunder	  kan	  få	  varor	  hemlevererade	  eller	  få	  varorna	  till	  ett	  
ombud,	  vilket	  skulle	  förenkla	  för	  kunder,	  i	  synnerhet	  de	  som	  inte	  har	  tillgång	  till	  bil.	   
 
Dessutom	  nämner	  en	  av	  respondenterna	  att	  det	  finns	  möjligheter	  att	  öka	  informationsutbudet	  
gentemot	  kunder	  och	  en	  annan	  att	  det	  är	  en	  fördel	  då	  man	  inte	  behöver	  befinna	  sig	  i	  butiken	  för	  att	  
handla,	  utan	  att	  kunderna	  har	  butiken	  i	  sin	  smartphone	  och	  därmed	  kan	  handla	  var	  de	  än	  befinner	  
sig.	   

Målgruppen 
Resultatet	  av	  intressentintervjuerna	  visar	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  uttalad	  målgrupp	  för	  de	  interaktiva	  
displayerna.	  Respondenterna	  menar	  att	  målgruppen	  ska	  baseras	  på	  inköparnas	  kunder	  och	  kan	  inte	  
specificera	  på	  ett	  övergripande	  plan	  vilka	  som	  kommer	  använda	  dom.	  Målgruppen	  begränsas	  dock	  
till	  användare	  som	  äger	  och	  klarar	  av	  att	  hantera	  smartphones	  då	  det	  är	  ett	  krav	  för	  att	  kunna	  
använda	  produkten.	   

5.3 Användarintervjuer 
Utifrån	  anteckningarna	  som	  gjordes	  under	  användarintervjuerna	  sammanfattades	  och	  
sammanställdes	  dessa	  i	  ett	  diagram	  som	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  se	  varje	  individs	  svar	  på	  varje	  fråga	  
bredvid	  varandra.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  underlätta	  arbetet	  att	  hitta	  likheter,	  skillnader	  och	  mönster	  i	  
respondenternas	  svar.	  Då	  målgruppen	  är	  mycket	  bred	  och	  ämnet	  tämligen	  vardagligt	  och	  ospecifikt	  
så	  skiljde	  sig	  svaren	  mycket	  från	  respondent	  till	  respondent.	   
 
Nedan	  följer	  en	  sammanfattning	  av	  resultatet	  av	  intervjuerna	  på	  några	  huvudsakliga	  områden. 

Teknikvana 
Då	  produkten	  som	  utvärderas	  i	  denna	  studie	  är	  väldigt	  ny	  och	  kräver	  en	  del	  teknikvana	  så	  var	  det	  
intressant	  för	  oss	  att	  få	  reda	  på	  hur	  målgruppen	  känner	  inför	  användandet	  av	  teknik.	   
 
De	  flesta	  respondenter	  beskrev	  sig	  som	  “normalkunniga”	  vid	  den	  direkta	  frågan	  hur	  de	  själva	  ser	  på	  
sin	  kunnighet.	  Detta	  bestämde	  vi	  oss	  dock	  inte	  för	  att	  lägga	  någon	  större	  vikt	  vid	  utan	  ställde	  
följdfrågor	  om	  deras	  dator	  och	  mobilanvändande	  för	  att	  få	  en	  bättre	  bild	  av	  deras	  kunnande.	  En	  del	  
av	  dem	  bedömdes	  som	  normalkunniga,	  det	  vill	  säga	  att	  de	  kan	  hantera	  dator	  och	  smartphone	  utan	  
att	  ha	  någon	  större	  erfarenhet	  eller	  kunskap	  om	  dessa	  verktyg.	  Många	  ansågs	  dock	  var	  över	  medel.	  
Dessa	  personer	  handlade	  till	  exempel	  oftast	  på	  internet,	  använde	  och	  utforskade	  sin	  smartphone	  ofta	  
etc.	  En	  tydlig	  trend	  var	  att	  de	  yngre	  respondeterna	  var	  mer	  teknikkunniga	  än	  de	  äldre.	   

Stressnivå 
Då	  en	  av	  fördelarna	  med	  produkten	  som	  intressenterna	  nämnde	  var	  att	  produkten	  skulle	  förenkla	  
och	  förkorta	  handlingsprocessen	  så	  valdes	  att	  undersöka	  stressnivån	  hos	  målgruppen	  samt	  ta	  reda	  
på	  hur	  deras	  handlingsprocess	  påverkades	  av	  hurvida	  de	  var	  stressade	  eller	  ej.	   
 
Stressnivån	  hos	  deltagarna	  varierade	  förstås	  mycket	  men	  även	  här	  kunde	  tydliga	  mönster	  urskiljas.	  
De	  yngre	  deltagarna,	  framför	  allt	  de	  utan	  familj	  och	  barn,	  var	  mindre	  stressade	  än	  de	  flesta	  äldre.	  De	  
allra	  flesta	  respondenter	  pekade	  på	  att	  stressnivån	  tydligt	  påverkar	  deras	  handlingsprocess	  och	  att	  
de,	  om	  de	  är	  stressade,	  bara	  vill	  ta	  varorna	  och	  få	  handlingen	  avklarad	  så	  snabbt	  som	  möjligt.	  En	  
respondent	  sa	  också	  att	  butikens	  självscanning	  var	  ett	  välkommet	  verktyg	  då	  hon	  var	  stressad	  
eftersom	  hon	  upplevde	  att	  processen	  förkortades	  avsevärt	  om	  den	  användes.	  “Jag	  gillar	  att	  handla	  
här	  eftersom	  de	  har	  självscanning.	  Då	  behöver	  man	  inte	  plocka	  upp	  och	  ned	  varorna	  flera	  gånger,	  det	  
tycker	  jag	  kan	  minska	  stressen”. 
 
Respondenterna	  blev	  också	  tillfrågade	  om	  vilken	  känsla	  de	  hade	  då	  de	  gick	  in	  i	  en	  butik	  för	  att	  
handla.	  Även	  här	  varierade	  svaren	  mycket	  mellan	  de	  olika	  respondenterna.	  Respondent	  tre,	  fem	  och	  
åtta	  sa	  rakt	  ut	  att	  de	  inte	  tyckte	  om	  situationen	  och	  att	  de	  bara	  ville	  få	  allt	  överstökat	  så	  fort	  som	  
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möjligt	  medans	  respondent	  ett,	  två,	  fyra,	  sex	  och	  sju	  tyckte	  om	  att	  gå	  runt	  och	  titta	  på	  saker	  och	  såg	  
det	  mer	  som	  avkoppling.	   
 
Respondent	  tre	  säger:	  “Jag	  har	  ingen	  känsla	  alls	  när	  jag	  handlar,	  är	  helt	  blank!	  Jag	  vill	  bara	  in	  och	  få	  
det	  överstökat!”.	  Respondent	  sju	  säger	  istället:	  “Jag	  har	  en	  bra	  känsla.	  Jag	  tycker	  om	  mat	  och	  blir	  lugn	  
och	  avslappnad	  av	  att	  handla”.	   

Vana vid köp på internet 
Respondenterna	  skiljde	  sig	  mycket	  i	  vana	  att	  handla	  på	  nätet.	  Intervjuperson	  ett,	  två,	  sex	  och	  åtta	  
handlade	  sällan	  på	  nätet	  medan	  resterande	  respondenter	  handlade	  en	  stor	  del	  av	  sina	  varor	  online.	  
Ingen	  uppgav	  att	  de	  aldrig	  handlat	  online.	  Alla	  tillfrågade	  gjorde	  dock	  klart	  att	  det	  var	  andra	  varor	  än	  
livsmedel	  de	  handlade	  på	  nätet	  -‐	  istället	  nämndes	  teknik,	  kläder,	  böcker,	  resor	  etc.	   
 
De	  allra	  flesta	  respondenter	  svarade	  att	  de	  ansåg	  att	  dem	  i	  de	  flesta	  fall	  var	  säkert	  att	  handla	  på	  
internet.	  Det	  framkom	  dock	  att	  respondent	  fem,	  sex	  och	  sju	  var	  mer	  skeptiska	  mot	  att	  betala	  på	  nätet,	  
det	  var	  extra	  viktigt	  för	  dessa	  att	  tjänsten	  kändes	  säker	  och	  de	  ville	  först	  försäkra	  sig	  om	  att	  
leverantören/företaget	  var	  pålitlig	  vilket	  i	  viss	  utsträckning	  kan	  relateras	  till	  att	  de	  inte	  har	  en	  stor	  
vana	  vid	  internetköp.	   

Butik kontra internet 
För	  att	  få	  reda	  på	  vilka	  fördelar	  och	  nackdelar	  som	  finns	  med	  att	  handla	  på	  internet	  respektive	  i	  butik	  
ställdes	  ett	  antal	  olika	  frågor	  som	  berörde	  skillnaden	  mellan	  dessa	  och	  motivationen	  att	  handla	  i	  
dessa	  olika	  kanaler.	  Frågan	  gav	  intressanta	  indikationer	  till	  hur	  man	  på	  bästa	  sätt	  överbryggar	  detta	  
gap	  och	  förenar	  de	  båda.	   
 
Den	  enskilt	  viktigaste	  faktorn	  för	  att	  respondenterna	  skulle	  vara	  nöjda	  när	  de	  handlade	  i	  butik	  var	  att	  
det	  de	  skulle	  ha	  faktiskt	  fanns	  och	  att	  de	  kunde	  hitta	  sakerna	  så	  enkelt	  och	  snabbt	  som	  möjligt.	  Sex	  av	  
åtta	  respondenter	  svarade	  att	  ommöblering	  var	  ett	  irritationsmoment	  då	  de	  hade	  svårare	  att	  hitta	  
sakerna	  de	  skulle	  ha	  då.	  Den	  främsta	  orsaken	  till	  att	  respondenterna	  valde	  att	  handla	  i	  butik	  framför	  
internet	  var	  ifall	  de	  ansåg	  att	  det	  var	  viktigt	  att	  kunna	  ta	  och	  se	  på	  produkterna	  i	  verkligheten	  eller	  då	  
de	  kände	  att	  de	  måste	  ha	  produkten	  direkt.	   
 
På	  frågan	  vad	  som	  var	  viktigt	  vid	  handling	  på	  internet	  var	  respondenterna	  inte	  lika	  eniga.	  Många	  
uppgav	  att	  priserna	  var	  det	  viktiga	  och	  förväntade	  sig	  ett	  lägre	  pris	  än	  i	  butik.	  Respondenterna	  
förväntade	  sig	  också	  i	  många	  fall	  att	  utbudet	  skulle	  vara	  större	  på	  internet.	  Att	  det	  var	  enkelt	  och	  gick	  
snabbt	  att	  hitta	  det	  man	  letade	  efter	  var	  även	  en	  populär	  faktor	  här,	  precis	  som	  vid	  handel	  i	  butik.	  
Priset,	  utbudet	  och	  bekvämligheten	  angavs	  också	  som	  de	  viktigaste	  faktorerna	  till	  varför	  man	  väljer	  
att	  handla	  en	  produkt	  på	  internet	  istället	  för	  i	  butik.	   

5.4 Personor 
Personorna	  togs	  fram	  genom	  en	  jämförande	  analys	  av	  alla	  svaren	  från	  användarintervjuerna.	  Dessa	  
sammanställdes	  i	  ett	  dokument	  och	  sedan	  registrerades	  skillnader,	  likheter	  och	  framför	  allt	  mönster	  
(se	  fig	  10)	  på	  vilka	  personorna	  sedan	  baserades	  i	  englighet	  med	  Goodwins	  metod	  för	  skapande	  av	  
personor	  (4.3	  Personor).	   
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Figur	  10.	  Beteendevariabler.	  

 
 
Genom	  denna	  jämförelse	  hittades	  två	  par:	  5,	  8	  och	  ibland	  7	  samt	  2	  och	  4. 
 
Utifrån	  analysen	  skapades	  två	  personor	  vars	  karatärsdrag,	  behov	  och	  mål	  hämtades	  från	  datan	  från	  
användarintervjuerna.	  Vid	  skapandet	  av	  dessa	  personor	  lades	  stor	  vikt	  vid	  de	  icke-‐demografiska	  
variablarna	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  grunda	  personorna	  i	  beteende	  istället.	  Primärpersonan	  heter	  
Patrik	  och	  är	  en	  medelålders	  man	  med	  familj	  som	  har	  något	  lägre	  teknikvana	  och	  som	  upplever	  
vardagen	  som	  ganska	  stressad.	  Sekundärpersonan	  Mikaela	  är	  en	  ung	  kvinna	  som	  bor	  tillsammans	  
med	  sin	  sambo	  (se	  tabell	  4)	  och	  lever	  ett	  något	  mer	  avslappnat	  liv	  än	  Patrik.	  Mikeala	  kan	  ofta	  tycka	  
att	  handlingen	  kan	  vara	  en	  trevlig	  syssla	  som	  inte	  alltid	  behöver	  stressas	  igenom.	  Dessa	  personor	  
utvecklades	  och	  ett	  sammanhang	  skapades	  för	  personan	  att	  agera	  i	  för	  att	  göra	  personorna	  mer	  
verklighetstrogna	  och	  trovärdiga	  (4.3	  Personor).	   
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Namn Mikaela Strand Patrik Ålund 

Ålder 23 38 

Boende Lägenhet Hus 

Civilstånd Sambo Förlovad med två barn 

Tekniska kunskaper Duktig Normalkunnig 

Behov Umgås med vänner, upplevelse Ska gå snabbt 

Mål Göra bra köp Spara tid, mer tid för familjen 

 

Tabell	  4.	  Personatabell.	  	  

5.5 Scenarios 

Utifrån	  personornas	  individuella	  behov,	  mål	  och	  personlighetsdrag	  skapades	  scenarios	  -‐	  ett	  för	  varje	  
persona.	  Scenariot	  beskriver	  hur	  användaren	  interagerar	  med	  produkten.	  Produktkrav	  hämtades	  
även	  ur	  scenarios	  som	  används	  i	  kravgenereringen. 
 
Primär-‐	  och	  sekundärpersonorna	  fick	  olika	  scenarion	  och	  uppifter	  att	  utföra	  beroende	  på	  vad	  som	  
passade	  den	  enskilde	  personans	  behov	  och	  mål.	  Patrik	  som	  är	  en	  något	  mer	  stressad	  person	  som	  är	  
otrygg	  med	  att	  testa	  nya	  produkter	  fick	  ett	  scenario	  som	  skulle	  passa	  en	  förstagångsanvändare	  
medan	  Mikaela	  som	  ser	  shopping	  som	  ett	  nöje	  fick	  ett	  scenario	  som	  passar	  en	  person	  som	  vågar	  
utforska	  en	  ny	  produkt	  mer.	  Nedan	  presenteras	  väsentliga	  utrag	  av	  scenarion	  för	  primärpersonan	  
Patrik	  och	  sekundärpersonana	  Mikaela,	  för	  fullständiga	  scenarion	  se	  bilaga	  4. 

Patrik  
	  
Ladda ner app 
Patrik ställer sig vid displayen som ger honom en förklaring för hur han ska använda sig av den, skärmen 
indikerar att han behöver en smartphone och att han måste ladda ner stormarkandens webbapp.  
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Navigation & sortering 
Han kommer till en startsida med en meny. Patrik navigerar sig till undermenyn som indikerar på att grillar 
skulle finnas där och klickar sig vidare i kategorin med hjälp av fingret. När Patrik kommer fram till sidan 
med olika grillar ser han att utbudet är betydligt större än han förväntat sig och Patrik vill gärna veta mer 
och jämföra de olika alternativen. Han sorterar de olika produkterna, nu väljer han att sortera dem efter 
namn då han vill se vilka olika produkter av "märket" som finns i sortimentet. Han läser om produkten och 
kollar på olika bilder. Han vill gärna veta om grillen har ett specifikt galler, men hittar inte den informationen 
vilket gör honom lite irriterad. Patrik fastnar för en annan modell som ligger i samma prisklass som 
"märket", men verkar ha fler funktioner än den modell han. 
 
Hitta information 
För Patrik är det viktigt att han hinner få sin grill tills på fredag då han och Malin ska bjuda över deras 
grannar, dock har inte Patrik någon dragkrok på sin bil så han föredrar om grillen har hemleverans, detta 
får inte kosta allt för mycket. Han vill veta mer om frakt och leverans och hur det fungerar. Patrik är något 
skeptisk till produkten då han inte använt sig av något liknande och undrar hur betalning och liknande går 
till. 
 
Tillvägagångssätt för köp 
Patrik har bestämt sig för vilken grill han vill ha och har efter några om och men bestämt sig för att ändå 
testa det nya sättet att handla på. Han rådgör snabbt med en kille i personalen som säger att det är lugnt 
och inga konstigheter och Patrik litar på honom. Han klickar på produkten och väljer köp, information dyker 
upp som förklarar hur han ska gå tillväga.  
 
Scannande av QR-kod 
Patrik tar upp sin smartphone och öppnar appen, scannar QR-koden och nu ligger Patriks varor i appen 
och det står även att han behöver en viss slangklämma och gasflaska. Dessa kommer som alternativ och 
Patrik väljer att köpa de med och scannar QR koden på dessa.  
 
Genomförande av köp 
Patrik går in i varukorgen och väljer att slutföra köpet, han väljer betalningssättet faktura och fyller i sina 
uppgifter i mobilen, sedan väljer Patrik hemleverans till dörr. Hemleveransen kostar extra, men det tycker 
han det är värt då han får grillen till Åby som ligger utanför stan innan fredag och han slipper oroa sig för 
hur han ska få hem grillen annars då hans bil saknar dragkrok. 

Mikaela 
 
Uppmaning till användning 
När Mikaela börjar tröttna på att Rebecka ska gå runt och titta så länge bestämmer hon sig för att gå till 
den interaktiva displayen som butiken haft installerad ett tag. Hon har tittat runt lite i den tidigare och tycker 
att det är ett rätt roligt avbrott mot den vanliga handlingen. På skärmen finns alla huvudkategorier men 
hennes blick fastnar på ett erbjudande på porslin. Eftersom Mikaela är student så är bra erbjudanden något 
hon uppskattar och ett bra köp gör henne alltid på bättre humör. Hon klickar på erbjudandet som säger 
“30% på alla porslinsvaror från “Märket”!” och får upp en vy där hon kan få mer information om dom. 
Eftersom Mikaela inte är någon expert utan mest fönstershoppar tittar hon huvudsakligen på bilderna på 
produkterna 
 
Navigation 
Hon bestämmer sig dock för att inte köpa något just nu. Istället går hon tillbaka till startvyn och bestämmer 
sig för att leta reda på en ny dörrmatta till lägenheten. Hon hittar snabbt vad hon söker, det finns ett helt 
gäng av dem! Hon klickar in på en av dörrmattorna, den billigaste som ändå ser bra ut, och noterar att den 
finns i lite olika utföranden. Hon kan t.ex. ändra färg och text på mattan bland några alternativ och klickar 
runt bland dem ett tag innan hon bestämmer sig för en. Hon fnissar lite åt sitt val av dörrmatta, troligtvis 
kommer Henrik inte bli så nöjd, och väljer att lägga den i kundkorgen genom att scanna koden med sin 
telefon. Mikaela klickar sig tillbaka till hemskärmen och vill nu titta på lampor till sovrummet. Återigen lyckas 
hon genom att klicka sig ned i kategorierna hitta lamporna snabbt. Hon klickar på en som heter 
“nattduksbordslampa” och kommer in på produktsidan.  
 
Produktinformation 
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Hon har ganska fullt på sitt nattduksbord så det är viktigt att lampan inte är för stor och bänglig. Det står 
visserligen måtten på lampan, men dessa säger henne ingenting och det är väldigt svårt att urskilja 
storleken i bilden. Detta gör henne lite irriterad - hon orkar inte köpa något hon inte är säker på, hon vet ju 
hur jobbigt det är att returnera sådana saker. Hon struntar i det och klickar sig istället tillbaka till startvyn. 
 
Genomförande av köp 
Hon vet att dörrmattan fortfarande finns i hennes telefon men hon bestämmer sig för att inte genomföra 
köpet just nu, Rebecka är ju säkert klar med sin handling nu och Mikaela går för att leta upp henne istället. 
När de sedan sitter på bussen bestämmer sig Mikaela för att slutföra köpet av dörrmattan hon inledde i 
butiken tidigare. Hon plocka upp sin telefon och öppnar appen. Genom ett klick kommer hon till kundkorgen 
där hon ser att dörrmattan ligger och väljer att betala. Hon bestämmer sig för att få dörrmattan levererad till 
ett ombud trots att det kostar lite extra pengar jämfört med att få den till butiken men det är åtminstone 
billigare än hemleveransen. Hon väljer att betala med sitt kort och fyller i sina uppgifter och bekräftar sedan 
köpet. 

5.6 Kravgenerering 
Utifrån	  de	  personas	  och	  scenarion	  som	  tagits	  fram	  för	  studien	  utförde	  skribenterna	  en	  
kravgenerering	  som	  syftar	  till	  att	  få	  ut	  viktiga	  egenskaper	  som	  produkten	  ska	  ta	  hänsyn	  till	  och	  mål	  
som	  bör	  uppfyllas.	  Vi	  valde	  även	  att	  komplettera	  genereringen	  med	  krav	  som	  togs	  ut	  från	  de	  
användar-‐	  och	  intressentintervjuer	  som	  utförts.	   
 
Kraven	  sorterades	  efter	  från	  vilken	  källa	  de	  kom	  ifrån	  (scenario,	  användarintervjuer	  eller	  
intressentintervjuer)	  samt	  efter	  vilket	  typ	  av	  behov	  det	  är	  (funktionella	  behov,	  databehov	  och	  
produktkvalitér). Resultatet	  av	  den	  kravgenerering	  som	  genomförts	  visar	  på	  att	  de	  produktkvalitér	  
som	  är	  av	  störst	  vikt	  för	  användarna	  är	  att	  produkten	  ska	  uppfattas	  som	  enkel,	  tydlig,	  effektiv	  och	  
säker.	  Nedan	  följer	  den	  sammanställda	  kravgenereringslistan	  (fig.	  11):	   
 

 

Figur	  11.	  Kravgenerering.	  
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5.7 Användningstester 
Användningstesterna	  utfördes	  på	  demo-‐produkten	  som	  står	  i	  produktutvecklarens	  lokaler	  i	  
Norrköping	  och	  utfördes	  på	  sex	  användare	  som	  representerade	  de	  personor	  som	  skapats.	  Testerna	  
leddes	  utav	  en	  testledare	  som	  gav	  instruktioner,	  hanterade	  scenariouppgifter	  samt	  ställde	  frågor	  
efter	  varje	  avklarad	  uppgift.	  En	  observatör	  antecknade	  kommentarer,	  svar	  på	  frågorna,	  antal	  klick	  
samt	  tog	  tid	  på	  testdeltagarna.	  Både	  testledaren	  och	  observatören	  förde	  även	  anteckningar	  över	  hur	  
deltagaren	  betedde	  sig	  under	  testet	  för	  att	  anmärka	  på	  hur	  hen	  reagerade	  på	  olika	  uppgifter.	  	   

Testresultat 
Varje	  uppgift	  en	  testperson	  utförde	  mättes	  i	  tid	  (för	  att	  mäta	  effektivitet)	  och	  antal	  klick	  (för	  att	  mäta	  
handlingskraft).	  Utöver	  dessa	  två	  huvudsakliga	  mätfaktorer	  antecknades	  också	  kommentarer	  om	  
tillvägagånssätt,	  negativa	  eller	  positiva	  reaktioner	  samt	  svaren	  på	  uppföljningsfrågorna	  för	  att	  kunna	  
mäta	  tillfredsställelsen.	  	  
	  
Vid	  observation	  av	  antal	  klick	  i	  figur	  12	  går	  det	  att	  utläsa	  att	  testpersonerna	  ligger	  tämligen	  nära	  
varandra,	  även	  om	  spridningen	  på	  vissa	  uppgifter	  är	  större.	  Detta	  beror	  förstås	  delvis	  på	  
uppgifternas	  art,	  de	  som	  kräver	  färre	  klick	  visar	  generellt	  också	  en	  mindre	  spridning	  över	  resultaten. 
 

 
Figur	  12.	  Testresultat:	  antal	  klick.	  	  

 

I	  diagramet	  ovan	  presenteras	  alla	  användares	  testresultat	  på	  varje	  uppgift	  i	  ett	  låddiagram.	  Lådorna	  
representerar	  ett	  sorts	  medelvärde	  och	  innehåller	  50	  %	  av	  användarnas	  resultat.	  Den	  övre	  och	  undre	  
kvartilen	  av	  resultaten	  representeras	  av	  felmarginalsstaplarna	  och	  eventuella	  extrema	  resultat	  
representeras	  av	  ett	  rött	  eller	  rosa	  kryss.	  Medianen	  representeras	  av	  strecket	  i	  lådorna.	  I	  detta	  fall	  
användes	  medianen	  istället	  för	  något	  annat	  värde	  då	  det	  på	  ett	  bättre	  sätt	  visade	  det	  genomsnittliga	  
resultatet	  i	  vissa	  fall	  där	  det	  fanns	  extrema	  resultat. 
 
Den	  första	  uppgiften	  var	  tydligt	  den	  som	  krävde	  flest	  antal	  klick	  för	  användarna	  i	  förhållande	  
uppgiftens	  omfattning.	  Det	  går	  även	  att	  se	  att	  skillnaderna	  mellan	  användarna	  är	  stora	  på	  uppgift	  
nummer	  4	  som	  var	  att	  hitta	  en	  specifik	  solstol	  och	  sedan	  lägga	  till	  fyra	  stycken	  i	  varukorgen.	   
 
Det	  går	  också	  att	  urskilja	  att	  resultaten	  blir	  mer	  och	  mer	  lika	  längre	  fram	  i	  testet.	  Uppgift	  5,	  6,	  7	  &	  8	  
skiljer	  sig	  knappt	  mellan	  personerna	  (med	  undantag	  för	  person	  nummer	  tre	  på	  sista	  uppgiften).	  Det	  
går	  också	  att	  konstatera	  att	  antal	  klick	  som	  krävs	  för	  att	  genomföra	  liknande	  uppgifter,	  så	  som	  
uppgift	  1,	  4	  och	  5	  eller	  2	  och	  6	  blir	  lägre	  för	  varje	  uppgift	  allt	  eftersom	  användaren	  lär	  sig	  använda	  
systemet.	  	   
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Det	  kan	  konstateras	  genom	  att	  titta	  på	  storleken	  på	  staplarna	  i	  diagramet	  nedan	  att	  användarnas	  
resultat	  skiljer	  sig	  avsevärt	  mer	  i	  tid	  än	  klick	  på	  de	  flesta	  uppgifter	  (se	  fig.	  13). 
 

Figur	  13.	  Testresultat:	  tid.	   
 

Påträffade problem 
Under	  testens	  gång	  observerades	  och	  antecknades	  de	  problem	  som	  användarna	  stötte	  på.	  Vilka	  
problem	  som	  är	  allvarligast	  och	  prioriterade	  bestäms	  utefter	  några	  olika	  faktorer	  (5.4.1	  Hur	  testen	  
mättes),	  nämligen	  hur	  många	  gånger	  problemet	  påträffas,	  huruvida	  det	  är	  lokalt	  eller	  globalt	  samt	  
vilken	  allvarlighetsgrad	  det	  har	  (se	  tabell	  5). 
 

Typ av problem 
Antal gånger 

påträffat 
Lokalt/Globalt Allvarlighetsgrad (1 är mest 

allvarligt, 4 är minst allvarligt) 

Försöker hitta leveransinformation 
i kassan 5 

Lokalt 2 

Hittar ej rätt underkategori 5 Globalt 2 

Ser ej underkategorierna 3 Globalt 2 

Förstår ej att telefonen ska 
användas för att lägga till produkt 3 

Lokalt 1 

Storleken skapar problem med 
översikten 3 

Globalt 3 

Försökte klicka på siffran för att 
ändra antal 2 

Lokalt 4 

Försöker hitta instruktionerna 
(startsidan) 2 

Globalt 2 

Försöker navigera via 
instruktionerna 1 

Lokalt 4 

Hittar inte rätt huvudkategori 1 Globalt 1 

Hittar inte rätt menyalternativ för 
information 1 

Lokalt 2 
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Tabell	  5.	  Testresultat:	  problem.	  

Uppgiftskommentarer  
Utifrån	  de	  frågor	  som	  ställts	  till	  användarna	  efter	  varje	  uppgift	  i	  testet	  går	  det	  att	  utläsa	  en	  del	  lik-‐	  
och	  olikheter	  på	  svaren	  mellan	  användarna.	  Några	  uppgifter	  som	  utmärker	  sig	  som	  svåra	  är	  uppgift	  
ett,	  tre	  och	  fem	  där	  nästan	  samtliga	  användare	  hade	  stora	  problem	  med	  att	  lösa	  uppgiften.	  
Avsaknaden	  av	  en	  sökfunktion	  och	  placeringen	  av	  kategorimenyn	  är	  en	  återkommande	  kritisk	  
kommentar	  från	  testdeltagarna.	   
 
Deltagarna	  hade	  lätt	  för	  att	  lära	  sig	  hur	  produkten	  fungerade	  vilket	  visade	  sig	  när	  personerna	  utförde	  
liknande	  uppgifter	  för	  andra	  gången.	  Andra	  gången	  deltagarna	  skulle	  utföra	  en	  uppgift	  blev	  
svårigheten	  för	  att	  utföra	  uppgiften	  betydligt	  lägre	  än	  föregående	  gång.	  Användare	  två	  kommenterar	  
“Kändes	  lite	  lättare	  andra	  gången	  …	  men	  sökfunktionen	  hade	  varit	  bra.”	  Även	  tiden	  och	  antal	  feltryck	  
minskade	  andra	  gången	  för	  samtliga	  deltagare	  när	  de	  utförde	  en	  uppgiften.	  Ingen	  av	  användarna	  
upplevde	  sista	  uppgiften	  genomför	  köp	  som	  svår	  och	  ansåg	  även	  att	  det	  kändes	  säkert	  att	  utföra	  
köpet	  genom	  mobilen.	   
 
Negativa	  kommentarer: 

• Saknar	  sökfunktion	  
• Vill	  ha	  indikation	  på	  att	  QR-‐koden	  betyder	  “lägg	  till	  vara”	  
• Ser	  inte	  underkategori	  
• Tydligare	  underkategori	  
• Dålig	  placering	  av	  kategorimenyn	  
• Otydlig	  information	  
• Går	  inte	  att	  komma	  tillbaka	  till	  startmenyn	  
• Går	  inte	  att	  komma	  tillbaka	  till	  instruktionerna	  på	  skärmen	  
• Svårt	  att	  scanna	  av	  
• Fanns	  ingen	  sorteringsfunktion	  
• Vill	  ha	  en	  kortterminal	  istället	  för	  app	  
• Otydliga/icke	  konsekventa	  produktnamn	  
• Bättre	  överblick	  av	  sortimentet	  
• Stor	  display,	  svår	  överblick	  
• Fler	  undermenyer	  som	  sorterar	  kategorierna	  mer	  
• Vill	  ha	  leveransvillkor	  i	  kundkorgen	  	  
• Vill	  ha	  kundkorgen	  på	  skärmen	  för	  bättre	  överblick	  
• Saknade	  prisrangordning	  
• Möjlighet	  att	  betala	  i	  kassan	  
• Mindre	  format	  
• Svårt	  att	  se,	  vill	  ta	  ett	  steg	  tillbaka	  
• Otydlig	  
• Rörigt	  

 
Positiva	  kommentarer 

• Stor	  skärm	  
• Bra	  upplösning	  
• Tydligt	  
• Smidigt	  att	  slippa	  stå	  i	  kassan	  
• Gillar	  scannafunktionen	  
• Enkel	  
• Logisk	  
• kändes	  smart	  
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• Smidigt	  
• Enkelt	  att	  lära	  sig,	  går	  snabbt	  andra	  gången	  

USE-formulär 
Testpersonerna	  fick	  efter	  testet	  fylla	  i	  en	  enkät	  där	  de	  skulle	  ta	  ställning	  till	  15	  olika	  positiva	  
påståenden	  relaterade	  till	  produkten	  på	  en	  femskalig	  Likertskala.	  Personerna	  fick	  svara	  på	  frågor	  
som	  handlade	  om	  inlärning,	  nöjdhet,	  användarvänlighet	  och	  användbarhet	  (se	  figur	  14). 

 
Figur	  14.	  Testresultat:	  USE-‐formulär.	  	  

 
Detta	  diagram	  ska	  analyseras	  med	  viss	  försiktighet	  då	  vi	  upplever	  att	  användarna	  fyllde	  i	  
övervägande	  positiva	  svar	  trots	  att	  de	  uttalade	  sig	  negativt	  på	  samma	  område	  i	  samtal	  och	  i	  öppna	  
frågor.	  Diagramet	  redovisas	  ändå	  för	  att	  visa	  de	  intressanta	  skillnaderna	  mellan	  de	  olika	  områdena.	   
 
Det	  går	  att	  utläsa	  att	  tespersonerna	  är	  ungefär	  lika	  nöjda	  med	  användbarheten	  och	  
användarvänligheten	  och	  nöjdheten	  får	  något	  lägre	  poäng.	  Det	  som	  sticker	  ut	  är	  värdet	  på	  inlärning	  
som	  är	  mycket	  högt.	   

5.8 Brainstorming och skisser 
Utifrån	  de	  användningstester	  som	  utfördes	  kunde	  några	  huvudsakliga	  problem	  defineras: 
Användarna	  ser	  inte	  att	  det	  finns	  underkategorier	  och	  ser	  användaren	  underkategorin	  så	  hittar	  hen	  
ändå	  inte	  det	  hen	  söker,	  förstår	  inte	  processen	  och	  att	  storleken	  på	  skärmen	  skapar	  problem	  med	  
översikten.	  Vi	  har	  även	  tagit	  hänsyn	  till	  andra	  väsentliga	  problem	  som	  framkommit	  ur	  
användningstesterna.	  (5.7	  Användningstester)  
 
Med	  dessa	  problem	  i	  fokus,	  tillsammans	  med	  kravgenereringen	  samt	  kommentarerna	  från	  våra	  
testpersoner,	  togs	  ett	  antal	  alternativa	  lösningar	  på	  problemen	  fram.	  Vi	  skissade	  på	  fem	  olika	  
huvudområden	  som	  berörts	  av	  många	  problem	  och	  kommentarer	  från	  användarna.	  Minst	  två	  olika	  
designförslag	  skissades	  upp	  för	  varje	  område. 

Startsida 
Utifrån	  de	  problem	  som	  uppmärksammats	  för	  hur	  svårt	  det	  var	  för	  användaren	  att	  förstå	  hur	  
processen	  för	  användandet	  av	  produkten	  fungerar	  valde	  vi	  att	  skissa	  på	  några	  alternativa	  förslag	  på	  
startsidans	  design	  (se	  fig.	  15).	   
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Figur	  15.	  Skiss:	  startsida.	  
	  
Alt	  a.	  Inkluderar	  endast	  ikoner	  som	  beskriver	  processen,	  en	  knapp	  som	  ger	  användaren	  mer	  
information	  om	  olika	  funktioner	  samt	  en	  knapp	  som	  visar	  på	  att	  man	  kommer	  vidare	  genom	  att	  
klicka	  på	  skärmen. 
 
Alt	  b.	  Har	  en	  förklarande	  text	  och	  en	  ikon	  i	  en	  numrerad	  punktlista	  som	  visar	  på	  hur	  processen	  
fungerar.	  Sedan	  valdes	  att	  ha	  med	  en	  pil	  med	  texten	  kör	  som	  är	  utformad	  som	  en	  knapp	  för	  att	  
indikera	  på	  att	  man	  ska	  trycka	  på	  skärmen	  för	  att	  ta	  sig	  vidare.	   
 
Alt	  c.	  Har	  ett	  sidhuvud	  där	  reklam	  kan	  visas	  samt	  en	  punktlista	  med	  förklarande	  text	  och	  en	  ikon	  som	  
visar	  på	  olika	  steg.	  Längst	  ner	  på	  sidan	  finns	  även	  en	  pil	  som	  visar	  på	  att	  man	  ska	  trycka	  på	  skärmen	  
för	  att	  ta	  sig	  vidare.	   
 
För	  att	  påvisa	  för	  användaren	  hur	  enkelt	  det	  är	  tänkt	  att	  det	  ska	  vara	  att	  använda	  sig	  utav	  produkten	  
valde	  föfattarna	  alt	  b,	  ett	  mer	  avskalat	  förbättringsförslag	  av	  startsidan.	  Alt	  b	  valdes	  framför	  de	  andra	  
två	  alternativen	  då	  alt	  b	  var	  det	  tydligaste.	  Huvudsakligt	  fokus	  skall	  ligga	  på	  de	  tre	  stora	  stegen	  som	  
krävs	  för	  att	  genomföra	  ett	  köp:	  Ladda	  ner	  appen,	  Bläddra	  och	  scanna	  QR-‐koden	  &	  genomför	  köp	  i	  
appen.	  Följt	  av	  texten	  kommer	  även	  en	  ikon	  som	  beskriver	  steget	  visuellt.	  Längre	  ner	  på	  sidan	  finns	  
en	  pil	  som	  har	  riktning	  mot	  höger	  och	  under	  pilen	  står	  det	  kör	  för	  att	  användaren	  ska	  förstå	  att	  man	  
ska	  klicka	  på	  skärmen	  för	  att	  komma	  igång.	  Till	  denna	  startskärm	  ska	  användaren	  när	  som	  helst	  
under	  sin	  handling	  kunna	  återkomma	  till.	   

Kategorisida 
Utifrån	  problem	  som	  visar	  på	  att	  användarna	  har	  en	  dålig	  översikt	  och	  svårt	  att	  navigera	  sig	  genom	  
produkten	  har	  vi	  valt	  att	  ta	  med	  en	  kategorisida	  vars	  syfte	  är	  att	  förenkla	  för	  användaren	  att	  hitta	  
sina	  produkter	  och	  ge	  en	  bra	  överblick	  över	  utbudet.	  För	  att	  få	  en	  kontinuitet	  har	  vi	  valt	  att	  utforma	  
kategorisidan	  så	  den	  ska	  efterlikna	  den	  som	  finns	  i	  mobilappen	  (se	  fig	  16).	   
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Figur	  16.	  Skiss:	  kategorisida.	  
 
Alt	  a.	  Innehåller	  alla	  kategorier	  på	  en	  sida	  och	  längst	  ner	  finns	  samma	  instruktioner	  som	  på	  sida	  ett	  
för	  att	  fortsätta	  indikera	  på	  processen.	   
 
Alt	  b.	  Inkluderar	  ett	  sidhuvud,	  alla	  kategorier	  på	  en	  sida	  och	  en	  förklaring	  av	  processen.	   
 
Alt	  c.	  Innehåller	  endast	  kategorimenyer	  med	  ett	  alternativ	  som	  tillåter	  användaren	  att	  bläddra	  
mellan	  olika	  sidor	  med	  kategorier.	  Detta	  medför	  att	  produkten	  inte	  blir	  begränsad	  med	  antal	  
kategorier.	   
 
Vi	  valde	  att	  kombinera	  alt	  b	  och	  c	  huvudsakligen.	  Kategorisidan	  ser	  ut	  som	  alt	  c,	  men	  vi	  även	  har	  valt	  
att	  inkludera	  ett	  sidhuvud.	  Sidan	  innehåller	  alla	  kategorier	  likt	  den	  som	  finns	  i	  appen	  och	  möjligheten	  
att	  bläddra	  med	  hjäp	  av	  at	  svepa	  fingret	  över	  skärmen	  eller	  trycka	  på	  pilarna	  på	  sidan	  av	  
kategorivyn,	  dessutom	  finns	  en	  sidanvisning	  längst	  upp	  på	  kategorivyn	  som	  visar	  för	  användaren	  
viken	  sida	  hen	  befinner	  sig	  på	  och	  hur	  många	  sidor	  det	  totalt	  finns.	   

Sidhuvud 
För	  att	  förbättra	  navigationen	  och	  översikten	  för	  användarna,	  något	  som	  visade	  sig	  vara	  ett	  problem	  i	  
användningstesterna	  som	  utförts,	  har	  tre	  olika	  alternativ	  för	  ett	  sidhuvud	  tagits	  fram	  som	  är	  
återkommande	  på	  alla	  sidor	  förutom	  “startsidan”	  (se	  fig	  17).	  Menyn	  är	  till	  för	  att	  underlätta	  för	  
användaren	  att	  rätta	  till	  tidigare	  misstag,	  lättare	  hitta	  önskad	  produkt	  samt	  snabbt	  kunna	  ta	  sig	  
tillbaka	  till	  startsidan	  samt	  få	  hjälpinformation	  om	  processen.	   
 
Menyn	  inkluderar: 

• en	  framåtknapp	  
• en	  bakåtknapp	  
• en	  hemknapp	  
• en	  hjälpknapp	  	  
• en	  beskrivning	  av	  vilken	  sida	  användaren	  befinner	  sig	  på	  
• en	  sökruta	  	  
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Figur	  17.	  Skiss:	  sidhuvud.	  
 

Alt	  a.	  Har	  knappmenyn	  till	  vänster	  och	  en	  sökruta	  under	  knappmenyn,	  dessutom	  finns	  en	  förklaring	  
om	  vilken	  sida	  man	  befinner	  sig	  på	  till	  höger.	   
 
Alt	  b.	  Har	  knappmenyn	  till	  vänster	  och	  sidans	  titel	  på	  högersida	  med	  sökruta	  under	  till	  höger.	   
 
Alt	  c.	  Har	  knappmenyn	  till	  vänster	  med	  en	  sökruta	  under	  denna,	  till	  höger	  finns	  ett	  utrymme	  för	  
logotyp	  och	  under	  logotyp	  plats	  för	  sidans	  titel.	   
 
Vi	  valde	  att	  arbeta	  vidare	  med	  alt	  c	  där	  placering	  och	  plats	  för	  logotyp	  kändes	  bättre	  än	  de	  två	  andra	  
alternativen,	  nedan	  följer	  en	  förklaring	  av	  funktionerna	  i	  alt	  c	  för	  sidhuvudet.	   
 
Navigationsknappar 
För	  att	  underlätta	  för	  användaren	  att	  korrigera	  misstag	  och	  navigera	  sig	  rätt	  har	  vi	  valt	  att	  inkludera	  
tre	  navigationsknappar	  (tillbaka,	  fram	  och	  hem),	  att	  förenkla	  navigationen	  för	  användaren	  så	  att	  
denne	  känner	  sig	  bekväm	  med	  att	  använda	  produkten. 
 
Hjälpknapp 
För	  att	  minska	  möjligheten	  för	  användarna	  att	  uppleva	  risker	  genom	  att	  begå	  fel	  har	  vi	  valt	  att	  
inkludera	  en	  hjälpknapp	  i	  produkten	  som	  med	  enkel	  information	  ska	  underlätta	  för	  användaren	  om	  
denne	  har	  problem	  med	  att	  lösa	  ett	  problem.	  Denna	  hjälpfunktion	  ska	  ha	  begränsat	  med	  information	  
som	  riktar	  sig	  mot	  tänkbara	  fel	  som	  kan	  uppstå	  för	  användaren.	   
 
Sökfunktion 
Utifrån	  de	  användningstester	  som	  utförts	  framkom	  det	  att	  samtliga	  deltagare	  saknade	  någon	  typ	  av	  
sökfunktion	  för	  att	  enklare	  och	  snabbare	  hitta	  den	  produkt	  de	  sökte,	  detta	  var	  för	  dem	  ett	  vanligt	  och	  
bekvämt	  sätt	  att	  nå	  målet.	  Vi	  valde	  att	  inkludera	  en	  sökfunktion	  för	  att	  underlätta	  för	  både	  för	  vana	  
och	  ovana	  användare	  att	  nå	  sina	  mål	  och	  minska	  antalet	  steg	  för	  att	  nå	  en	  produkt.	   
 
Logotyp	  och	  sidförklaring 
Vi	  valde	  att	  ha	  med	  en	  yta	  med	  plats	  för	  logotypen	  och	  en	  sidförklaring	  av	  den	  sida	  användaren	  för	  
tillfället	  befinner	  sig	  på	  för	  att	  uppmärksamma	  kunder	  vilket	  företag	  det	  är	  som	  säljer	  produkterna	  
på	  den	  interaktiva	  skärmen	  samt	  för	  att	  tydliggöra	  för	  användaren	  vilken	  sida	  hen	  befinner	  sig	  på.	   
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Huvudsida 
Applikationens	  huvudsida	  är	  den	  sida	  som	  kommer	  innehålla	  allra	  mest	  information	  och	  funktioner.	  
De	  främsta	  problemen	  som	  genererades	  från	  de	  användningstester	  som	  genomfördes	  var	  att	  
överblicken	  av	  produktens	  menyer	  inte	  mötte	  användarnas	  behov,	  nödvändiga	  funktioner	  som	  
användarna	  önskade	  fattades	  och	  en	  del	  saker	  skapade	  förrvirring	  hos	  testpersonerna	  då	  
informationen	  inte	  var	  nog	  tydlig.	   
 
Förutom	  den	  hjälpfunktion	  vars	  mål	  är	  att	  underlätta	  för	  användarna	  att	  ta	  sig	  vidare	  när	  de	  stött	  på	  
ett	  problem	  för	  att	  undvika	  den	  upplevda	  risken	  att	  begå	  fel	  valdes	  att	  inkludera	  en	  ny	  huvudmeny	  
med	  funktioner	  som	  användarna	  är	  vana	  vid,	  dessa	  funktioner	  tillåter	  användaren	  att	  korrigera	  och	  
undvika	  misstag	  samt	  påskynda	  processen	  att	  nå	  sitt	  mål	  med	  hjälp	  av	  sökfunktionen.	   
 
Kategorimenyer	   
Samtliga	  deltagare	  hade	  problem	  med	  att	  se	  undermenyn	  och	  vad	  som	  stod	  på	  de	  olika	  
produktkategorierna.	  När	  olika	  skisser	  av	  förbättringsförslag	  för	  produktens	  menyer	  togs	  fram	  
utgick	  vi	  ifrån	  de	  observationer	  och	  från	  de	  problem	  som	  användarna	  kommenterat	  under	  
användningstestet.	  En	  tydlig	  observation	  som	  gjordes	  var	  bristen	  av	  tydliga	  hierarkier,	  detta	  blev	  en	  
väsentlig	  del	  i	  utformandet	  och	  placeringen	  av	  menyerna	  (se	  fig	  18).	   
 

 
 

Figur	  18.	  Skiss:	  menyer.	  
 
Alt	  a.	  Har	  huvudmenyn	  placerad	  lodrätt	  längst	  till	  vänster	  på	  sidan	  och	  det	  finns	  även	  en	  scrollbar	  
som	  indikerar	  på	  hur	  många	  kategorier	  som	  finns	  och	  att	  användaren	  kan	  scrolla	  i	  menyn.	  Längst	  
upp,	  placerat	  under	  det	  tänkta	  sidhuvudet,	  finns	  underkategorierna	  och	  under	  denna	  finns	  
sorteringsmöjligheter.	   
 
Alt	  b.	  Har	  alla	  menyer	  placerade	  vågräta	  i	  hierarkisk	  ordning	  med	  huvudmenyn	  högst	  upp	  följt	  av	  
underkategorierna	  och	  sorteringsmeny.	   
 
Alt	  c.	  Har	  huvudmenyn	  placerad	  lodrätt	  längst	  till	  vänster	  med	  underkategorin	  placerad	  till	  höger	  om	  
huvudmenyn.	   
 
Utifrån	  de	  presenterade	  alternativen	  valdes	  att	  arbeta	  vidare	  med	  alt	  a	  då	  översynen,	  placering	  och	  
hierarkier	  stämde	  bra	  överens	  med	  lösningar	  på	  de	  problemen	  som	  genererats	  ut	  av	  
användningstesterna.	   
 
Vi	  använde	  oss	  av	  designmetoden	  QOC	  (Question,	  Options,	  Criteria)	  för	  att	  värdera	  placeringen	  av	  
menyn.	  De	  alternativ	  det	  stod	  mellan	  var	  att	  antingen	  placera	  huvudmenyn	  vågrätt	  längst	  upp	  på	  
skärmen	  eller	  lodrätt	  till	  vänster	  om	  skärmen	  (se	  fig	  19).	   
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Vi	  ställde	  oss	  frågan:	  Var	  bör	  menyn	  placeras?	  och	  jämförde	  alternativen	  mot	  kraven:	  tydlighet,	  
enkelhet	  att	  använda	  och	  synlighet.	  Sedan	  jämförde	  skribenterna	  de	  de	  två	  alternativen	  för	  att	  se	  
vilken	  som	  passade	  bäst	  in	  på	  kraven.	  Menyalternativ	  två,	  placering	  lodrätt	  till	  vänster	  passade	  bäst	  
på	  samtliga	  krav	  och	  blev	  även	  det	  alternativ	  som	  arbetades	  vidare	  med.	   

 
Figur	  19.	  QOC	  för	  placering	  av	  menyn.	  

 
Nedan	  följer	  en	  djupare	  förklaring	  av	  alt	  a:	   
Tidigare	  var	  huvudmenyn	  placerad	  långt	  ner	  på	  skärmen	  följt	  av	  en	  underkategori	  som	  var	  placerad	  
över	  denna	  (5.1	  Beskrivning	  av	  displayen).	  Något	  som	  upptäcktes	  under	  användningstesterna	  var	  att	  
testpersonerna	  hade	  svårt	  att	  se	  och	  upptäcka	  information	  som	  gavs	  ifrån	  menyerna.	  Användarna	  
missade	  även	  viktig	  information	  som	  presenterades	  ovanför	  på	  skärmen.	   
 
De	  förbättringsmöjligheter	  som	  vi	  såg	  här	  var	  att	  flytta	  huvudmenyn	  och	  istället	  placera	  den	  lodrätt	  
till	  vänster	  om	  skärmen.	  Detta	  bidrar	  till	  att	  översikten	  av	  menyn	  blir	  mer	  iögonfallande	  utan	  att	  ta	  
uppmärksamheten	  från	  den	  centrala	  delen	  av	  skärmen	  och	  samtidigt	  tillåta	  användaren	  att	  ha	  
översyn	  av	  den	  centrala	  delen.	  När	  användaren	  valt	  en	  kategori	  markeras	  detta	  högst	  upp	  bredvid	  
undermenyn. 
 
Undermenyn	  placerades	  under	  sidhuvudet	  för	  att	  användaren	  tydligare	  ska	  kunna	  uppfatta	  
informationen.	  Även	  här	  är	  det	  viktigt	  att	  användaren	  kan	  se	  den	  centrala	  delen	  av	  skärmen	  som	  är	  
utbudet.	  Vi	  valde	  även	  att	  behålla	  kategoribilderna	  på	  huvudmenyn	  då	  dessa	  ger	  en	  bra	  indikation	  
om	  vad	  kategorin	  innehåller,	  men	  byta	  ut	  underkategorins	  bilder	  till	  ikoner	  för	  att	  arbeta	  med	  
hierarikierna	  och	  spara	  utrymme.	  Både	  huvud-‐	  och	  underkategorimenyerna	  ska	  ha	  en	  funktion	  som	  
tillåter	  användaren	  att	  scrolla	  detta	  för	  att	  inget	  utbud	  ska	  behöva	  begränsas.	  Dessutom	  ska	  
scrollfunktionen	  visa	  användaren	  ett	  förhållande	  till	  hur	  mycket	  produkter	  som	  finns	  inom	  en	  viss	  
kategori. 
 
Sorteringsfunktion 
Ett	  problem	  som	  uppkom	  i	  synnerhet	  under	  uppgift	  fem	  av	  användningstestet	  “plocka	  fram	  den	  
billigaste	  varan	  i	  sortimentet”	  var	  att	  tidskraven	  inte	  uppnåddes,	  även	  i	  de	  fall	  användarna	  inte	  hade	  
några	  större	  svårigheter	  att	  lösa	  uppgiften	  så	  tog	  det	  för	  lång	  tid	  att	  nå	  målet.	   
 
För	  att	  underlätta	  för	  användare	  att	  nå	  olika	  mål	  har	  vi	  i	  sitt	  förbättringsförslag	  inkluderat	  en	  
sorteringsfunktion.	  I	  de	  fall	  då	  användare	  vill	  navigera	  till	  en	  produkt	  som	  ligger	  på	  en	  sida	  långt	  bak	  
finns	  det	  i	  nuläget	  inget	  bra	  sätt	  att	  göra	  det	  på,	  de	  förbättringsalternativ	  som	  har	  tagits	  fram	  belyser	  
en	  ny	  sorts	  sidnavigering	  som	  tillåter	  användaren	  att	  välja	  vilken	  sida	  denne	  vill	  ta	  sig	  till.	  En	  
sorteringsfunktion	  i	  form	  av	  pris	  och	  bokstavssortering	  lagts	  till,	  användaren	  kan	  då	  välja	  att	  sortera	  
produkterna	  på	  fyra	  olika	  vis.	  	   
 
Sorteringsfunktioner: 

• Stigande	  till	  fallande	  pris	  
• fallande	  till	  stigande	  pris	  
• A-‐Ö	  
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• Ö-‐A	  
 
 

Produktvy 
En	  annan	  återkommande	  kommentar	  från	  användningstesterna	  är	  att	  det	  saknades	  en	  tydligare	  
beskrivning	  för	  användandet	  av	  QR-‐koden.	  För	  att	  tydliggöra	  QR-‐kodens	  funktion	  har	  förslag	  på	  en	  
tydligare	  indikation	  i	  form	  av	  en	  “köpknapp”	  tagits	  fram	  (se	  fig	  20). 
 

 
 

Figur	  20.	  Skiss:	  produktvy.	  
 
Alt	  a	  Har	  en	  bildvy	  av	  produkten,	  på	  högra	  sidan	  av	  bilden	  har	  användaren	  även	  möjlighet	  att	  se	  
andra	  bilder,	  alternativt	  film	  av	  produkten.	  Under	  bildvyn	  finns	  rubriken	  för	  produkten	  samt	  en	  
produktbeskrivning.	  Längst	  ner	  i	  högra	  hörnet	  finns	  priset	  för	  produkten	  samt	  en	  tydlig	  köp	  knapp	  
med	  QR-‐kod	  för	  köp	  av	  produkt. 
 
Alt	  b	  Har	  till	  skillnad	  från	  alt	  a	  produktnamnet	  längst	  upp	  på	  produktvynsruta	  medan	  
produktbeskrivningen	  ligger	  under	  vybilden	  (som	  innehåller	  fler	  bilder	  och	  möjlighet	  till	  filmvisning	  
och	  360	  graders	  produktvy)	  och	  bredvid	  denna	  en	  sorteringsmeny.	  Under	  sorteringsmenyn	  följer	  
priset	  och	  knappen	  för	  köp	  av	  produkt	  via	  QR-‐scanning.	   
 
Vi	  har	  valt	  att	  arbeta	  vidare	  med	  alternativ	  b	  då	  det	  under	  användarintervjuerna	  framkom	  	  att	  en	  sak	  
av	  betydelse	  för	  konsumenterna	  var	  att	  kunna	  se	  och	  känna	  på	  produkter.	  Därför	  valdes	  att	  
inkludera	  möjligheten	  att	  se	  fler	  bilder,	  videoklipp	  och	  en	  360	  graders	  vy	  av	  produkten,	  för	  att	  kunna	  
möta	  behovet	  hos	  konsumenterna.	  Vi	  har	  även	  valt	  att	  lägga	  till	  sorteringsfunktioner	  där	  man	  direkt	  i	  
produktvyn	  kan	  om	  möjlighet	  finns	  välja	  färg	  och	  storlek	  på	  produkten. 
 

6. Diskussion 

Diskussionskapitlet	  innehåller	  analysen	  av	  den	  data	  som	  presenterats	  i	  tidigare	  kapitel.	  I	  detta	  kapitel	  
diskuteras	  och	  kritiseras	  även	  våra	  metodval.	  Vi	  ger	  också	  förslag	  på	  hur	  vår	  studie	  kan	  användas	  i	  
framtiden	  och	  vad	  fortsatt	  forskning	  på	  området	  kan	  vara.	  

6.1 Resultat 
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I	  detta	  kapitel	  har	  de	  resultat	  som	  framkommit	  analyserats	  gentemot	  den	  teori	  som	  presenterats	  
tidigare	  i	  rapporten	  för	  att	  kunna	  dra	  de	  slutsatser	  som	  följer	  i	  nästkommande	  kapitel.	  	  Analysen	  
presenteras	  huvudsakligen	  i	  tre	  understycken	  baserade	  på	  forskningsfrågorna:	  användarnas	  behov	  och	  
mål,	  utvärdering	  av	  produkten	  och	  förbättringsförslag.	   

6.1.1 Användarnas behov och mål 

I	  detta	  kapitel	  kommer	  datan	  från	  de	  kvalitativa	  användarintervjuerna	  analyseras	  i	  förhållande	  till	  
teori	  om	  bland	  annat	  kundernas	  olika	  behov	  och	  mål	  beroende	  på	  produktkategori	  (3.2	  Mål	  och	  
behov	  vid	  köp	  i	  olika	  produktkategorier). 
 
Behoven	  och	  målen	  hos	  kunderna	  skiljer	  sig	  mycket	  mellan	  olika	  personer	  och	  detta	  beror	  på	  en	  
mängd	  olika	  faktorer.	  Utifrån	  de	  användarintervjuer	  som	  utförts	  går	  det	  att	  utläsa	  att	  bekvämlighet	  
och	  effektivitet	  är	  två	  av	  de	  viktigaste	  behoven	  för	  målgruppen	  (5.3	  Användarintervjuer).	  I	  
respondenternas	  svar	  går	  dock	  också	  att	  läsa	  att	  inte	  alla	  vill	  få	  handlingen	  överstökad	  så	  fort	  som	  
möjligt	  utan	  några	  (exempelvis	  respondent	  fyra,	  sex	  och	  sju	  (5.3	  Användarintervjuer)	  ser	  det	  som	  en	  
typ	  av	  avslappning	  att	  strosa	  runt	  i	  butiken,	  även	  då	  det	  handlar	  om	  dagligvaruhandel.	  I	  detta	  
avssende	  skiljer	  sig	  våra	  resultat	  till	  viss	  del	  från	  Burkes	  teori	  (3.2	  Mål	  och	  behov	  vid	  köp	  i	  olika	  
produktkategorier)	  om	  vilka	  mål	  och	  behov	  som	  är	  viktigast	  i	  olika	  produktkategorier.	  Enligt	  Burke	  
är	  bekvämlighet	  och	  snabbhet	  de	  viktigaste	  målen	  då	  dagligvaruprodukter	  handlas,	  förutom	  de	  tre	  
överordnade	  målen	  kvalitet,	  pris	  och	  utbud.	  Att	  vi	  hittat	  även	  andra	  resultat	  beror	  troligtvis	  på	  att	  
Burkes	  modell	  inte	  tar	  hänsyn	  till	  några	  andra	  faktorer	  än	  just	  produktkategori.	  Burke	  nämner	  
visserligen	  att	  även	  personlighet,	  miljö	  och	  syfte	  med	  handlingen	  påverkar	  målen,	  vilket	  kan	  anses	  
stämma	  med	  våra	  resultat.	  I	  denna	  studie	  är	  det	  t.ex.	  tydligt	  att	  yngre	  personer	  samt	  pensionärer	  tar	  
vardagshandeln	  med	  ro	  i	  större	  utsträckning,	  något	  som	  kan	  kopplas	  till	  deras	  sysselsättning	  (eller	  
avsaknad	  av	  sådan),	  familjesituation	  och	  i	  förlängningen	  stressnivå.	  Även	  en	  respondent	  som	  arbetar	  
som	  kock	  ansåg	  att	  livsmedelshandel	  var	  avslappnande	  och	  ett	  nöje.	  De	  allra	  flesta	  påpekar	  också	  att	  
stressnivån	  i	  stor	  utsträckning	  påverkar	  deras	  mål	  i	  vardagshandlingen.	  Detta	  visar	  på	  att	  Burkes	  
teori	  i	  detta	  fall	  stämmer	  i	  ganska	  stor	  utsträckning	  samt	  att	  andra	  faktorer	  än	  just	  produktkategori	  
påverkar	  behoven	  och	  målen	  hos	  kunderna.	   
 
Utifrån	  de	  användarintervjuer	  som	  utförts	  är	  de	  mest	  frekvent	  nämnda	  kommentarerna	  kring	  behov	  
och	  mål	  bekvämlighet	  och	  effektivitet,	  även	  om	  upplevelsen	  också	  var	  ett	  vanligt	  förekommande	  
behov	  (5.3	  Användarintervjuer).	  I	  det	  här	  fallet	  definieras	  upplevelsen	  som	  den	  fysiska	  upplevelsen	  
av	  varorna	  och	  butiken.	  Som	  utifrån	  användarintervjuerna	  visar	  sig	  vara	  mycket	  viktig	  i	  
dagligvaruhandeln.	  Kunderna	  vill	  kunna	  klämma,	  lukta	  och	  se	  på	  varor	  som	  handlas,	  i	  synnerhet	  
livsmedel,	  men	  även	  varor	  som	  hamnar	  under	  andra	  produktkategorier. 
 
En	  anledning	  till	  att	  det	  är	  svårt	  att	  få	  ut	  konkreta	  och	  tydliga	  svar	  ur	  användarnas	  behov	  och	  mål	  kan	  
bero	  på	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  tilltänkt	  målgrupp	  för	  produkten,	  vilket	  framkommer	  av	  
intressentintervjuerna	  (5.2	  Intressentintervjuer).	  Detta	  gör	  att	  användarbasen	  blir	  stor	  och	  svår	  att	  
kartlägga.	  Detta	  försvårar	  även	  strävan	  att	  uppnå	  det	  andra	  steget	  i	  Meuter	  et	  al.:s	  (2005)	  punktlista	  
som	  sammanställer	  framgångsfaktorer	  för	  självbetjäningsteknologi.	  I	  den	  punkten,	  användarfokus,	  
påpekas	  vikten	  av	  att	  skräddarsy	  systemet	  efter	  målgruppens	  behov	  och	  mål	  vilket	  blir	  lättare	  ifall	  
det	  finns	  en	  tydlig	  målgrupp. 
 

6.1.2 Utvärdering av produkten 

I	  detta	  kapitel	  kommer	  produkten	  utvärderas	  och	  dess	  egenskaper	  (5.1	  Beskrivning	  av	  displayen)	  
samt	  resultat	  från	  användningstester	  kommer	  jämföras	  med	  teori.	  Produktens	  användbarhet	  är	  
enligt	  Meuter	  et	  al.	  (2005)	  (3.1Framgångsfaktorer	  för	  självbetjäningsteknologi)	  en	  central	  del	  i	  
hurvida	  produkten	  kan	  uppfylla	  användarnas	  mål	  eller	  ej	  och	  exempelvis	  är	  effektiviteten	  otroligt	  
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viktig	  ifall	  användarna	  ska	  känna	  att	  det	  går	  snabbt	  att	  använda	  produkten	  på	  samma	  sätt	  som	  
enkelheten	  till	  stor	  del	  vilar	  på	  produktens	  handlingskraft	  och	  hur	  lätt	  det	  är	  att	  lära	  sig	  att	  använda	  
systemet.	  Detta	  kapitels	  första	  del	  är	  indelat	  i	  negativa	  och	  positiva	  resultat	  av	  användningstesterna	  
för	  att	  ge	  en	  god	  överblick	  över	  hurvida	  produkten	  når	  upp	  till	  användarnas	  mål	  eller	  ej. 
 

6.1.2.1 Negativa resultat 
I	  denna	  del	  av	  kapitlet	  analyserars	  de	  huvudsakliga	  och	  viktigaste	  negativa	  resultat	  och	  problem	  som	  
kunde	  identifieras	  genom	  användningstester,	  intervjuer	  och	  observation.	  Dessa	  jämförs	  i	  huvudsak	  
med	  teori	  som	  behandlar	  designprinciper	  och	  rekommendationer	  för	  lyckad	  design	  av	  
själbetjäningsprodukter.	   

Menysystem och navigering 
Det	  går	  att	  utläsa	  ur	  både	  diagrammet	  över	  tid	  och	  antal	  klick	  att	  uppgift	  1	  var	  den	  som	  satte	  
användarna	  på	  prov	  mest	  (se	  6.3	  användningstester).	  Då	  denna	  uppgift	  endast	  inkluderade	  
navigering	  kan	  det	  konstateras	  att	  menysystemet	  och	  navigationen	  är	  svårt	  att	  hantera	  för	  
förstagångsanvändare.	  Detta	  påstående	  stärks	  ytterligare	  av	  att	  titta	  på	  problemen	  där	  flera	  av	  de	  
vanligast	  förekommande	  problemen	  handlar	  om	  just	  menyn	  (se	  6.3	  användningstester). 
 
Under	  testet	  kunde	  konstateras	  att	  den	  andra	  nivån	  i	  menysystemet	  (“undermenyn”)	  användes	  
sällan	  och	  att	  många	  av	  användarna	  inte	  ens	  noterade	  den.	  Att	  undermenyerna	  inte	  användes	  beror	  
på	  olika	  anledningar	  och	  varierade	  från	  person	  till	  person.	  En	  vanlig	  anledning	  var	  att	  den	  inte	  
uppmärksammades,	  speciellt	  tydligt	  var	  detta	  då	  långa	  personer	  testade	  produkten	  (5.7	  
Användningstester).	  Huvudmenyn	  är	  placerad	  precis	  i	  nederkant	  av	  produkten	  (5.1	  Beskrivning	  av	  
displayen)	  och	  är	  långt	  utom	  synhåll	  då	  användaren	  fokuserar	  på	  produkterna	  som	  finns	  mitt	  i	  
synfältet.	  Detta	  stämmer	  överens	  med	  vad	  Johnson	  (2010)	  skriver	  om	  perception.	  Användaren	  
kommer	  till	  displayen	  med	  ett	  mål	  och	  fokuserar	  därför	  på	  produkterna	  och	  ser	  inte	  överbliven	  
information.	  Detta	  innebär	  att	  skärmens	  storlek	  tillsammans	  med	  menyns	  placering	  skapar	  stora	  
svårigheter	  för	  användarna	  och	  bör	  placeras	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  att	  den	  enklare	  går	  att	  uppfatta.	   
 
Displayens	  storlek	  blev	  ett	  hinder	  för	  många	  användare	  på	  fler	  sätt,	  bland	  annat	  då	  den	  klickbara	  
ytan	  är	  väldigt	  stor	  (5.1	  Beskrivning	  av	  displayen).	  Skärmens	  storlek	  gjorde	  också	  att	  många	  av	  
användarna	  var	  tvungna	  att	  backa	  ett	  eller	  två	  steg	  för	  att	  få	  en	  överblick	  för	  att	  sedan	  gå	  fram	  och	  
peka	  på	  skärmen.	  Detta	  i	  kombination	  med	  att	  ha	  ca	  tio	  gömda	  alternativ	  i	  undermenyn	  som	  måste	  
scrollas	  fram	  gör	  att	  den	  blir	  svåranvänd.	  En	  av	  användarna	  tvingades	  till	  att	  böja	  sig	  framåt	  för	  att	  se	  
och	  nå	  menyerna	  i	  botten	  av	  skärmen	  och	  uppmärksammade	  därför	  inte	  att	  produkten	  han	  letade	  
efter	  var	  presenterad	  längre	  upp	  på	  skärmen.	  Detta	  är	  enligt	  Maguire	  (1999)	  ett	  misslyckande	  då	  hon	  
förespråkar	  att	  verkligen	  tänka	  på	  hur	  skärmens	  storlek	  påverkar	  användandet,	  inte	  minst	  för	  
handikappade	  personer.	  Ska	  en	  så	  pass	  stor	  yta	  användas	  måste	  alltså	  layouten	  tänkas	  över	  närmare	  
och	  viktiga	  funktioner	  som	  menyn	  måste	  placeras	  så	  att	  alla	  kan	  nå	  och	  se	  den. 
 
Vidare	  hade	  de	  användare	  som	  väl	  hittade	  undermenyn	  problem	  med	  att	  hitta	  rätt	  sub-‐kategori.	  
Wokpannan	  i	  uppgift	  1	  fanns	  i	  undermenyn	  “Stekpannor”	  som	  tyvärr	  krävde	  att	  man	  scrollade	  en	  hel	  
del	  för	  att	  finna.	  Istället	  tryckte	  många	  på	  “Grytor”	  som	  dök	  upp	  på	  displayen	  direkt.	  Detta	  kan	  
återigen	  kopplas	  till	  vad	  Johnson	  (2010)	  skriver	  om	  perception,	  att	  det	  är	  svårt	  att	  se	  saker	  ur	  
synfältet	  som	  man	  inte	  direkt	  letar	  efter.	  Då	  användarna	  har	  mycket	  mindre	  problem	  att	  hitta	  rätt	  
huvudkategori	  (se	  användningstester	  6.6),	  som	  består	  av	  både	  text	  och	  bild	  (se	  6.2	  Beskrivning	  av	  
displayen),	  kan	  svårigheterna	  med	  underrubriken	  även	  kopplas	  till	  vad	  Johnson	  (2010)	  skriver	  om	  
det	  onaturliga	  i	  att	  läsa.	  Johnson	  påpekar	  att	  det	  är	  svårt	  att	  läsa,	  framför	  allt	  om	  orden	  är	  okända,	  
otydliga	  eller	  dåligt	  layoutade.	  Användarna	  hittade	  i	  flera	  fall	  istället	  sin	  wokpanna	  genom	  att	  envist	  
bläddra	  igenom	  15	  sidor	  produkter	  i	  huvudkategorin	  “Köksredskap”	  (som	  de	  flesta	  hittade	  enkelt)	  
och	  titta	  på	  varje	  produkt	  tills	  de	  hittade	  vad	  de	  letade	  efter.	  Detta	  är	  naturligtvis	  inte	  en	  önskvärd	  
proces	  men	  stämmer	  väl	  överens	  med	  hur	  Johnson	  (2010)	  beskriver	  att	  användare	  agerar	  med	  
begränsad	  uppmärksamhet.	  Johnson	  beskriver	  hur	  användare	  ofta	  tar	  en	  längre	  väg	  till	  sitt	  mål	  
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(bläddra	  i	  huvudkategorin)	  än	  en	  mer	  effektiv	  som	  de	  först	  måste	  upptäcka	  och	  lära	  sig	  (navigera	  
genom	  underkategorin).	   

Hjälp och information 
På	  punkten	  hjälp	  och	  information	  lämnar	  den	  interaktiva	  displayen	  mycket	  att	  önska.	  Användaren	  
presenteras	  visserligen	  med	  en	  viloskärm	  där	  en	  av	  bilderna	  som	  visas	  har	  texten	  “Klicka	  här	  och	  
hitta	  hundratals	  varor	  du	  inte	  trodde	  du	  kunde	  handla	  här”	  (5.1	  Besrkivning	  av	  displayen)	  vilket	  
skulle	  kunna	  liknas	  vid	  vad	  Meuter	  et	  al.	  (2005)	  beskriver	  som	  information	  om	  vad	  användaren	  kan	  
få	  ut	  av	  användandet.	  Denna	  bild	  är	  dock	  endast	  en	  utav	  flera	  rullande	  reklambilder	  i	  nuläget	  och	  
syns	  därför	  inte	  alltid.	  Både	  Maguire	  (1999)	  och	  Meuter	  et	  al.	  (2005)	  konstaterar	  att	  det	  är	  otroligt	  
viktigt	  att	  tillhandahålla	  tydlig	  information	  om	  vad	  produkten	  har	  för	  syfte	  och	  vad	  användaren	  kan	  
tjäna	  på	  att	  använda	  den,	  t.ex.	  spara	  tid,	  pengar	  eller	  öka	  sin	  effektivitet.	  Båda	  deras	  studier	  visar	  
också	  på	  vikten	  av	  att	  ge	  användaren	  tydliga	  instruktioner	  och	  vägledning	  genom	  hela	  processen.	  
	  
Då	  användaren	  kommit	  förbi	  viloläget	  presenteras	  hen	  med	  en	  typ	  av	  startsida	  (5.1	  Beskrivning	  av	  
displayen)	  vilket	  följer	  den	  tidigare	  nämnda	  rekommendationen	  från	  Maguire	  (1999)	  om	  att	  alltid	  
presentera	  en	  startsida	  i	  början	  av	  systemet.	  På	  startsidan	  finns	  steg-‐för-‐steg	  instruktioner	  för	  hur	  
produkten	  ska	  hanteras	  och	  hur	  processen	  går	  till	  vilket	  är	  en	  bra	  tanke	  som	  dock	  inte	  fungerar	  fullt	  
ut.	  Enligt	  Maguire	  (1999)	  vill	  användarna	  inte	  ha	  en	  stor	  mängd	  information	  på	  en	  gång	  då	  det	  blir	  
svårt	  att	  ta	  in	  och	  istället	  bör	  man	  tillhandahålla	  precis	  den	  bit	  information	  användarna	  behöver	  vid	  
varje	  steg.	  Många	  av	  användarna	  påpekade	  att	  de	  läste	  (eller	  åtminstone	  tittade	  på)	  instruktionerna	  
på	  startsidan	  men	  inte	  en	  enda	  kunde	  senare	  påstå	  att	  de	  mindes	  eller	  använde	  sig	  av	  informationen.	  
Många	  hade	  helt	  enkelt	  glömt	  bort	  eller	  inte	  uppfattat	  vad	  som	  stod	  vilket	  Johnson	  (2010)	  beskriver	  
beror	  på	  ett	  problem	  med	  att	  ta	  in	  stora	  mängder	  information	  i	  korttidsminnet	  då	  en	  handling	  ska	  
utföras.	   
 
Den	  största	  bristen	  med	  ämnet	  hjälp	  och	  instruktioner	  är	  dock	  att	  det	  inte	  går	  att	  få	  tag	  på	  
instruktionerna	  efter	  att	  man	  lämnat	  startsidan.	  Det	  finns	  nämligen	  inget	  sätt	  att	  ta	  sig	  tillbaka	  till	  
startsidan	  (annat	  än	  att	  vänta	  tills	  displayen	  gått	  tillbaka	  till	  viloläget)	  och	  några	  andra	  instruktioner	  
finns	  inte	  att	  få	  tag	  i	  på	  skärmen.	  Detta	  strider	  emot	  många	  punkter	  i	  både	  Maguires	  (1999)	  	  och	  
Meuter	  et	  al.:s	  (2005)	  punkter	  med	  designförslag	  och	  kriterier	  för	  lyckad	  design,	  exempelvis	  att	  hjälp	  
bör	  vara	  tillgängligt	  på	  alla	  sidor	  via	  en	  tydligt	  markerad	  knapp	  (3.6	  Riktlinjer	  för	  design	  för	  publika	  
informationkiosker)	  och	  att	  tillhandahålla	  tydlig	  och	  enkel	  support	  (3.1Framgångsfaktorer	  för	  
självbetjäningsteknologi). 
 
Förutom	  de	  instruktioner	  som	  finns	  på	  startsidan	  finns	  det	  tre	  steg	  som	  beskriver	  användandet	  
längst	  ned	  på	  displayens	  ram	  (5.1	  Beskrivning	  av	  displayen).	  Detta	  är	  positivt	  då	  det	  stämmer	  
överens	  med	  vad	  framför	  allt	  Maguire	  (1999)	  säger	  om	  att	  använda	  fysiska	  material	  för	  att	  
tillhandahålla	  instruktioner.	  Dock	  sitter	  dessa	  så	  pass	  långt	  ned	  på	  displayens	  ram	  att	  ingen	  av	  våra	  
användare	  läste	  dem	  vilken,	  precis	  som	  ifallet	  med	  huvudmenyn	  kan	  kopplas	  till	  vad	  Johnson	  (2010)	  
beskriver	  om	  perception	  och	  uppmärksamhet.	  	  	   

Sök- och sorteringsfunktioner 
Som	  går	  att	  utläsa	  av	  frågorna	  som	  ställdes	  under	  användningstesten	  fanns	  det	  två	  funktioner	  som	  
våra	  användare	  frekvent	  påpekade	  att	  de	  saknade	  när	  de	  testade	  designen,	  nämligen	  sök	  och	  
sortering.	   
 
Sök	  ter	  sig	  ganska	  självklart:	  ska	  man	  söka	  upp	  en	  viss	  produkt	  så	  är	  sök	  ofta	  den	  enklaste	  vägen	  att	  
gå.	  Idag	  är	  det	  också	  väldigt	  naturligt	  att	  använda	  sökfunktioner	  för	  att	  hitta	  det	  man	  letar	  efter,	  till	  
exempel	  känner	  nog	  många	  igen	  sig	  i	  att	  söka	  efter	  en	  webbplats	  på	  google	  även	  om	  man	  kan	  URL:en	  
till	  sidan.	  Framför	  allt	  nämndes	  avsaknaden	  av	  sökfunktionen	  då	  användarna	  skulle	  hitta	  wokpannan	  
samt	  den	  billigaste	  poolen,	  troligtvis	  för	  att	  de	  kategorier	  dessa	  produkter	  ligger	  i	  innehåller	  flera	  
sidor	  med	  produkter	  (5.7	  Användingstester).	   
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Kategorierna	  och	  produkterna	  på	  skärmen	  är	  sorterade	  efter	  alfabetisk	  ordning	  och	  detta	  går	  inte	  att	  
påverka.	  Detta	  är	  naturligtvis	  inte	  optimalt	  i	  alla	  lägen	  och	  det	  ställde	  framför	  allt	  till	  med	  problem	  då	  
våra	  användare	  skulle	  söka	  upp	  den	  billigaste	  produkten	  av	  en	  viss	  typ,	  i	  detta	  fall	  den	  billigaste	  
barnpoolen.	  Många	  användare	  påpekade	  att	  den	  enklaste	  metoden	  hade	  varit	  att	  sortera	  
produkterna	  i	  kategorin	  på	  pris	  och	  på	  så	  sätt	  enkelt	  se	  vilken	  som	  är	  billigast.	  Istället	  var	  
användarna	  tvungna	  att	  bläddra	  igenom	  tre	  sidor	  med	  produkter	  (ca	  50	  produkter)	  och	  memorera	  
priserna	  för	  att	  på	  så	  sätt	  få	  reda	  på	  vilken	  som	  var	  billigast.	   

6.1.2.2 Positiva resultat 
 
Utifrån	  användningstester	  som	  utfördes	  går	  det	  att	  utläsa	  att	  användarnas	  förmåga	  att	  lära	  sig	  
använda	  produkten	  var	  bra,	  nästan	  alla	  deltagare	  klarade	  av	  att	  utföra	  uppgifterna	  utan	  några	  större	  
svårigheter	  när	  det	  var	  liknande	  uppgifter	  som	  de	  utfört	  tidigare.	  Det	  går	  också	  att	  utläsa	  från	  
resultatet	  av	  USE-‐formuläret	  (5.7	  Användningstester)	  att	  just	  inlärningen	  är	  det	  som	  användarna	  gav	  
högst	  poäng	  på.	  Enligt	  Johnson	  (2010)	  tyder	  detta	  på	  att	  produkten	  i	  sin	  interaktionsdesign	  är	  
konsekvent,	  enkel	  och	  uppgiftsbaserad. 
 
Utifrån	  de	  användarintervjuer	  som	  utförts	  framkom	  det	  att	  en	  viktig	  faktor	  för	  användarna	  är	  att	  
produkten	  är	  tydlig	  och	  enkel	  att	  använda	  sig	  av.	  Detta	  är	  något	  som	  testpersonerna	  överlag	  ansåg	  
att	  produkten	  var,	  även	  om	  användarna	  saknade	  tydlighet	  i	  en	  del	  aspekter	  av	  produkten	  (5.7	  
Användningstester).	  Enligt	  Meuter	  et	  al.	  (2005)	  samt	  Pahl	  &	  Beitz	  (1996)	  är	  det	  viktigt	  att	  ta	  hänsyn	  
till	  användarnas	  behov	  och	  mål	  för	  att	  en	  självbetjäningsprodukt	  ska	  bli	  framgångsrik	  och	  då	  
bekvämlighet	  och	  snabbhet	  är	  två	  av	  de	  huvudsakliga	  behoven	  så	  kan	  denna	  enkelhet	  och	  tydlighet	  
anses	  vara	  en	  nyckel	  och	  något	  som	  bör	  bevaras	  i	  förbättringsförslagen.	  Att	  tydligheten	  upplevdes	  
som	  hög	  kan	  också	  bero	  på	  avsaknaden	  av	  många	  funktioner	  som	  skulle	  öka	  effektiviteten	  (t.ex.	  sök,	  
sortering	  etc)	  men	  som	  förstås	  ökar	  mängden	  val	  för	  användaren. 
 
Från	  de	  användarintervjuer	  som	  utfördes	  på	  en	  stormarknad	  (5.3	  användarintervjuer)	  visade	  det	  sig	  
att	  säkerhet	  vid	  betalning	  var	  en	  viktig	  faktor	  för	  att	  användaren	  när	  man	  handlade	  på	  nätet.	  
Testpersonerna	  ansåg	  också	  att	  de	  tyckte	  de	  kunde	  lita	  på	  produkten	  och	  att	  den	  kändes	  säker	  att	  
använda	  och	  beställa	  genom.	  Enligt	  Schoenbachler	  &	  Gordon	  (2002)	  modell	  om	  köpbetende	  ökar	  
chanserna	  för	  att	  en	  kund	  ska	  använda	  sig	  av	  självbetjäningstjänster	  ju	  mindre	  riskerna	  för	  att	  
använda	  sig	  av	  tjänsten	  upplevs,	  här	  spelar	  flera	  faktorer	  in	  där	  betalningssäkerhet	  är	  en	  av	  dessa	  
faktorer.	  Den	  upplevda	  säkerheten	  kan	  också,	  enligt	  Schoenbachler	  &	  Gordon	  (2002)	  påverkas	  av	  hur	  
bekväm	  användaren	  är	  med	  varumärket	  och	  då	  företaget	  som	  representerades	  på	  produkten	  
användningstesterna	  utfördes	  på	  är	  ett	  tämligen	  välkänt	  varumärke	  så	  kan	  det	  vara	  en	  bidragande	  
faktor	  till	  att	  säkerheten	  upplevs	  som	  högre.	  Säkerheten	  och	  bekvämligheten	  med	  att	  betala	  i	  
mobilen	  istället	  för	  på	  skärmen	  är	  alltså	  mycket	  viktig	  för	  produkten.	   

6.1.3 Slutgiltig design 

De	  förbättringsförslag	  som	  tagits	  fram	  är	  baserade	  på	  resultaten	  av	  användningstesterna	  och	  skisserna	  
samt	  teori	  som	  presenterats	  tidigare	  i	  rapporten.	  Framför	  allt	  har	  funktionerna	  utökats	  i	  produkten	  
samt	  vidtagit	  åtgärder	  för	  att	  eliminera	  akuta	  problem	  och	  förenkla	  en	  del	  steg	  i	  processen.	  I	  detta	  
kapitel	  kommer	  de	  valda	  skisserna	  att	  analyseras	  mot	  teori. 
 

Startsida 
Förbättringsförslagets	  startsida	  liknar	  den	  som	  fanns	  i	  originalsystemet	  men	  har	  blivit	  mer	  avskalad	  
för	  att	  tydligare	  kommunicera	  de	  viktigaste	  punkterna	  (5.8	  Brainstorming	  &	  skisser).	  Detta	  
motiveras	  av	  testresultaten	  som	  påvisade	  att	  många	  inte	  mindes	  instruktionerna	  och	  stämmer	  
överens	  med	  Meuter	  et	  al.:s	  (2005)	  uppmaningar	  om	  att	  tillhandahålla	  tydliga	  instruktioner	  
(3.1Framgångsfaktorer	  för	  självbetjäningsteknologi)	  och	  Maguires	  (1999)	  riktlinjer	  för	  hjälp	  och	  
instruktioner	  där	  hen	  påpekar	  att	  designers	  bör	  fokusera	  på	  koncentrerad	  information	  som	  är	  den	  
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användaren	  behöver	  i	  tillfället	  och	  inte	  mer.	  Detta	  resulterade	  alltså	  i	  att	  vi	  valde	  att	  behålla	  
startsidan	  med	  instruktioner	  men	  gjorde	  dem	  mer	  koncentrerade	  och	  specifika.	   

Kategorisidan 
Då	  många	  användare	  hade	  problem	  att	  använda	  menysystemet	  på	  displayen	  så	  har	  dels	  ett	  nytt	  
menysystem	  skissats	  på	  men	  vi	  har	  även	  valt	  att	  lägga	  in	  en	  ny	  sida	  som	  presenterar	  alla	  kategorier	  
med	  bild	  och	  namn	  över	  hela	  skärmens	  yta	  (5.8	  Brainstorming	  och	  skisser).	  På	  detta	  sätt	  blir	  det	  
enklare	  för	  användare	  att	  hitta	  den	  kategori	  de	  söker	  efter	  direkt	  och	  kan	  också	  se	  alla	  kategorier	  i	  
systemet	  i	  samma	  vy.	  Meuter	  et	  al.	  (2005)	  skriver	  om	  vikten	  att	  motverka	  fel	  (3.1Framgångsfaktorer	  
för	  självbetjäningsteknologi)	  och	  detta	  är	  en	  åtgärd	  för	  att	  se	  till	  att	  användarna	  hittar	  vad	  de	  söker	  
direkt	  och	  utan	  omvägar.	  I	  sin	  punkt	  om	  navigation	  skriver	  också	  Maguire	  (1999)	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
ge	  användaren	  en	  överblick	  över	  systemet	  (3.6	  Riktlinjer	  för	  design	  för	  publika	  informationskiosker)	  
vilket	  denna	  åtgärd	  hjälper	  till	  att	  ge.	   

Sidhuvud 
De	  föreslagna	  förändringarna	  i	  sidhuvudet	  innehåller	  en	  mängd	  funktioner	  som	  saknas	  i	  systemet	  
som	  det	  ser	  ut	  idag	  och	  som	  önskades	  frekvent	  av	  användarna.	  Ett	  tydligt	  exempel	  är	  ett	  sökfält.	  En	  
produkt	  med	  denna	  mängd	  av	  produkter	  bör	  ha	  en	  funktion	  för	  att	  söka	  bland	  utbudet.	  Enklare	  
navigation	  har	  också	  placerats	  i	  sidhuvudet.	  Tidigare	  konstaterades	  att	  en	  av	  de	  största	  bristerna	  
med	  hjälp	  och	  instruktioner	  i	  systemet	  är	  att	  det	  inte	  går	  att	  gå	  tillbaka	  (6.8.2.1	  Negativa	  resultat).	  
Detta	  åtgärdas	  nu	  med	  en	  informationsknapp	  och	  med	  en	  hemknapp	  som	  tar	  användaren	  tillbaka	  till	  
startsidan.	  Detta	  i	  enlighet	  med	  Maguires	  (1999)	  riktlinjer	  för	  hur	  hjälpinformation	  och	  startsida	  bör	  
vara	  tillgänlig	  från	  alla	  sidor	  (3.6	  Riktlinjer	  för	  publika	  informationskiosker).	   
 
Vi	  har	  också	  lagt	  till	  en	  bakåt-‐	  och	  framåtknapp	  som	  fungerar	  som	  i	  en	  webbläsare	  vilket	  även	  detta	  
nämns	  av	  Maguire	  (1999).	  Användarna	  bör	  enkelt	  kunna	  navigera	  tillbaka	  i	  sina	  fotspår. 

Huvudsida 
På	  huvudsidan	  är	  kategorimenyn	  uppenbart	  den	  största	  förändringen.	  Rutnätet	  med	  produkterna	  
fungerade	  bra	  i	  användningstesterna	  och	  har	  därför	  inte	  förändrats.	  Det	  mest	  negativa	  med	  
kategorimenyn	  var	  dess	  placering	  i	  nederkant	  av	  produkten	  (5.1	  Beskrivning	  av	  produkten).	  Dock	  
fungerade	  bilderna	  tillsammans	  med	  texten	  mycket	  bra	  och	  detta	  sparades	  därför.	  Det	  skissade	  
förslaget	  lägger	  huvudkategorimenyn	  längst	  den	  vänstra	  kanten	  på	  displayen.	  Som	  Johnson	  (2010)	  
beskriver	  så	  har	  vi	  svårt	  att	  uppfatta	  saker	  i	  perifirin	  som	  vi	  inte	  letar	  efter	  (3.5	  Designprinciper)	  och	  
genom	  att	  placera	  menyn	  till	  vänster	  blir	  den	  lättare	  att	  se.	  Denna	  teori	  används	  också	  för	  att	  
motivera	  placeringen	  av	  underkategorierna	  högst	  upp	  (5.8	  Brainstorming	  &	  skisser).	  Kategorierna	  
hamnar	  mer	  i	  ögonhöjd	  och	  blir	  på	  så	  sätt	  lättare	  att	  uppfatta.	  För	  att	  underlätta	  ytterligare	  har	  
underkategorimenyn	  gjorts	  högre	  och	  inkluderar	  fler	  alternativ	  tillsammans	  med	  en	  ikon.	  Detta	  
grundar	  sig	  i	  Johnsons	  (2010)	  teori	  om	  hur	  det	  är	  lättare	  att	  uppfatta	  bild	  och	  text	  än	  bara	  bild.	  Detta	  
var	  också	  tydligt	  i	  våra	  användningstester	  där	  huvudkategorierna	  (med	  bild)	  fungerade	  mycket	  
bättre	  än	  underkategorierna	  (utan	  bild). 

Produktvy 
Ett	  av	  de	  vanligaste	  problemet	  som	  användare	  stötte	  på	  under	  testerna	  var	  att	  de	  inte	  förstod	  när	  och	  
hur	  de	  skulle	  använda	  mobilen	  (5.7	  Användningstester).	  Detta	  är	  också	  ett	  tämligen	  allvarligt	  fel	  då	  
det	  hindrar	  eller	  försvårar	  användarens	  möjlighet	  att	  faktiskt	  köpa	  produkten.	  	  Denna	  design	  
motiverades	  av	  de	  nya	  funktioner	  som	  kan	  hjälpa	  produkten	  att	  nå	  de	  behov	  och	  mål	  användarna	  
har,	  t.ex.	  fler	  bilder,	  filmer	  och	  visualiseringar	  av	  produkten.	   
 
Användarna	  hade	  ofta	  svårt	  att	  förstå	  att	  de	  skulle	  scanna	  QR-‐koden	  med	  telefonen	  för	  att	  lägga	  till	  
produkten	  och	  därför	  valdes	  att	  lägga	  till	  en	  text	  som	  tydligt	  men	  kort	  förklarar	  detta.	  Texten	  och	  QR	  
koden	  lades	  sedan	  i	  en	  grön	  ruta	  för	  att	  tydligare	  representera	  en	  köpknapp.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  
vad	  Maguire	  (1999)	  skriver	  om	  att	  ge	  användaren	  den	  information	  de	  behöver	  för	  stunden,	  varken	  
mer	  eller	  mindre.	  	  
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Figur	  21.	  Slutgiltig	  design:	  start.	   	   	  Figur	  22.	  Slutgiltig	  design:	  kategorisida.	  

	  

    
Figur	  23.	  Slutgiltig	  design:	  huvudsida.	  	  	  	  	   Figur	  24.	  Slutgiltig	  design:	  produktvy.	  
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6.2 Metod 
Även	  i	  en	  användarcentrerad	  designprocess	  som	  denna	  krävs	  kunskap	  och	  information	  om	  
produkten,	  dess	  effektmål	  samt	  intressenternas	  planer.	  För	  att	  samla	  in	  denna	  information	  utfördes	  
intressentintervjuer.	  Omfattningen	  på	  intressentintervjuerna	  samt	  urvalet	  kan	  kritiseras,	  exempelvis	  
har	  ingen	  från	  matvarukedjan	  som	  just	  nu	  är	  den	  enda	  kunden	  intervjuats.	   
 
Synpunkterna	  vi	  haft	  på	  studien	  har	  dels	  påverkat	  valet	  att	  avgränsa	  studien	  till	  den	  interaktiva	  
delen	  av	  produkten	  och	  att	  endast	  lägga	  fokus	  på	  de	  delar	  som	  är	  en	  väsentlig	  del	  av	  säljdisplayerna,	  
det	  vill	  säga,	  de	  delar	  som	  är	  nödvändiga	  för	  att	  genomföra	  hela	  köpprocessen	  kommer	  utvärderas.	  
Även	  val	  av	  ansats	  har	  påverkats	  av	  synpunkter	  på	  studien.	   
 
Då	  vi	  vill	  få	  fram	  konkreta	  svar	  på	  vilka	  effektmål	  intressenterna	  för	  produkten	  har	  och	  även	  vad	  
användarna	  har	  för	  mål	  och	  behov	  så	  ansågs	  en	  kvalitativ	  ansats	  vara	  rätt	  väg	  att	  gå,	  detta	  kom	  
skribenterna	  fram	  till	  då	  tidigare	  erfarenheter	  av	  interaktionsdesign	  och	  projekt	  med	  liknande	  
utvärderingssituationer	  diskuterades.	   
 
Användningstesternas	  struktur	  kan	  även	  kritiseras,	  framför	  allt	  på	  två	  punkter.	  Dels	  valdes	  att	  mäta	  
antal	  klick	  för	  att	  mäta	  handlingskraft,	  ett	  mått	  som	  är	  diskuterbart.	  Ett	  högt	  antal	  klick	  behöver	  
nödvändigtvis	  inte	  betyda	  att	  produkten	  är	  sämre	  och	  en	  uppgift	  kan	  ta	  otroligt	  lång	  tid	  även	  om	  
klickvärdet	  är	  lågt.	  Vi	  valde	  också	  att	  låta	  alla	  testpersoner	  utföra	  uppgifterna	  i	  samma	  ordning,	  en	  
ordning	  som	  grundade	  sig	  i	  ett	  logiskt	  användningsmönster.	  Då	  studien	  endast	  testar	  en	  design	  och	  
inte	  jämför	  olika	  designlösningar	  eller	  uppgifter	  mot	  varandra	  anses	  detta	  inte	  vara	  ett	  betydande	  
problem. 
 
Metoden	  kallad	  QOC	  är	  en	  metod	  som	  vi	  inte	  anser	  tar	  hänsyn	  till	  helheten	  av	  en	  design,	  därmed	  
användes	  denna	  metod	  sparsamt	  och	  endast	  i	  de	  fall	  då	  ett	  viktigt	  designbeslut	  behövde	  förklaras.	   

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 
Vid	  fortsatt	  arbete	  av	  studien	  i	  ett	  annat	  sammanhang	  föreslås	  en	  grundligare	  undersökning	  utav	  
målgruppen	  för	  produkten.	  Denna	  studie	  har	  baserat	  målgruppsanalysen	  på	  den	  data	  som	  insamlats	  
från	  intressentintervjuerna	  som	  sedan	  lett	  till	  användarintervjuer.	  En	  mer	  djupgående	  
målgruppsanalys	  hade	  varit	  en	  bra	  område	  att	  undersöka.	  Vidare	  föreslås	  även	  en	  grundligare	  analys	  
av	  den	  interaktiva	  displayen	  i	  relation	  till	  mobilappen	  för	  att	  se	  hur	  väl	  produkten	  i	  sin	  helhet	  möter	  
användarens	  behov	  och	  mål.	  Vi	  föreslår	  även	  att	  vidare	  studier	  kan	  behandla	  interaktiva	  
säljdisplayer	  ur	  ett	  större	  eller	  annat	  perspektiv	  än	  interaktionsdesign.	  Förslagsvis	  hur	  de	  kan	  
marknadsföras,	  placeras	  i	  butik	  etc.	   
 
Vidare	  föreslås	  även	  en	  fortsatt	  undersökning	  av	  de	  förbättringsförslag	  som	  tagits	  fram	  av	  denna	  
studie	  och	  hur	  väl	  dessa	  förbättringsförslag	  möter	  användarens	  behov	  och	  mål.	   

7. Slutsatser 
I	  slutsatserna	  besvaras	  de	  preciserade	  frågeställningar	  som	  ställts	  tidigare	  i	  rapporten,	  i	  det	  här	  
kapitlet	  besvaras	  frågeställningarna	  och	  slutsatser	  dras	  utifrån	  den	  analys	  som	  skribenterna	  
genomfört.	  	  
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Vilka behov och mål har kunderna i butikerna när de utför sin dagliga handel? 
 
Resultatet	  av	  studien	  visar	  att	  behoven	  och	  målen	  för	  kunderna	  i	  dagligvaruhandeln	  varierar	  stort	  
beroende	  på	  en	  mängd	  olika	  faktorer	  som	  vilken	  produktkategori	  som	  handlas,	  kundens	  ålder,	  
boendesituation	  och	  stressnivå.	   
 
Trots	  att	  behoven	  och	  målen	  varierade	  mycket	  så	  går	  det	  ändå	  att	  konstatera	  att	  två	  mål,	  nämligen	  
bekvämlighet	  och	  effektivitet,	  dominerade	  hos	  de	  flesta	  segment	  av	  målgruppen.	  Bekvämlighet	  
beskrivs	  som	  att	  kunderna	  vill	  veta	  var	  produkterna	  de	  letar	  efter	  finns	  någonstans.	  Som	  exempel	  
nämnde	  många	  kunder	  att	  ommöblering	  i	  en	  butik	  de	  är	  vana	  vid	  är	  ett	  av	  deras	  största	  
irritationsmoment.	  Kunderna	  har	  också	  behov	  av	  att	  den	  fysiska	  upplevelsen	  av	  produkterna	  
tillgodoses.	   

I vilken utsträckning uppfyller interaktiva säljdisplayer de behov och mål som 
konsumenterna har? 
 
Studien	  visar	  att	  den	  interaktiva	  säljdisplayen	  i	  detta	  fall	  uppfyller	  konsumenternas	  behov	  och	  mål	  
till	  viss	  del	  men	  inte	  fullt	  ut.	  Det	  saknas	  funktioner,	  instruktioner	  och	  en	  bättre	  och	  mer	  
genomarbetad	  design	  som	  är	  grundad	  i	  användarnas	  behov	  för	  att	  nå	  dit. 
 
Behovet	  av	  att	  kunna	  känna	  på,	  lukta	  på	  och	  prova	  produkter	  (upplevelsen)	  är	  förstås	  mycket	  svåra	  
för	  en	  display	  att	  uppfylla,	  men	  det	  finns	  åtminstone	  visualiseringsmetoder	  som	  skulle	  kunna	  
användas	  för	  att	  få	  en	  rikare	  upplevelse	  av	  produkterna. 
 
För	  att	  interaktiva	  säljdisplayer	  ska	  uppfylla	  kundernas	  behov	  och	  mål	  och	  på	  så	  sätt	  ge	  kunderna	  
incitament	  att	  använda	  dem	  måste	  de	  alltså	  framför	  allt	  göra	  det	  enklare	  och	  snabbare	  att	  genomföra	  
handlingen.	  Displayerna	  bör	  också	  tillföra	  någonting	  till	  hur	  produkterna	  upplevs,	  till	  exempel	  i	  form	  
av	  extra	  utförlig	  produktinformation,	  prisjämförelse,	  bilder,	  filmer	  etc.	  
	  
Hur kan designen av interaktiva displayer förbättras? (Förbättringsförslag) 
 
Förbättringsförslagen	  är	  designade	  utifrån	  det	  aktuella	  designfallet,	  men	  då	  de	  bygger	  på	  resultatet	  
på	  användarintervjuer	  och	  användningstester	  så	  kan	  funktioner	  och	  designbeslut	  i	  dessa	  skisser	  med	  
fördel	  användas	  på	  andra	  liknande	  produkter.	   
 
Studien	  och	  framför	  allt	  de	  slutsatser	  som	  dragits	  visar	  att	  det	  finns	  mycket	  som	  kan	  förbättras	  i	  den	  
nuvarande	  designen	  för	  att	  nå	  de	  behov	  och	  mål	  som	  användarna	  har.	  Bland	  annat	  föreslås	  i	  
designförbättringarna	  en	  rad	  funktioner	  för	  att	  underlätta	  användandet	  samt	  ny	  och	  enklare	  design	  
på	  många	  områden	  för	  att	  tydliggöra	  användandet.	  	  
	  
Vi	  konstaterar	  också	  att	  det	  finns	  mycket	  mer	  som	  bör	  göras	  för	  att	  besvara	  studiens	  forskningsfråga	  
fullt	  ut,	  både	  i	  systemen	  och	  i	  butikerna.	  Bland	  annat	  kan	  studien	  fastslå	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  
fysiska	  produkter	  på	  plats,	  att	  displayen	  placeras	  på	  ett	  bra	  ställe	  samt	  att	  viloläget	  används	  på	  ett	  
sätt	  som	  uppmanar	  användare	  att	  använda	  displayen. 

Hur kan användandet av interaktiva säljdisplayer framgångsrikt bli en del av 
dagligvaruhandeln? 
 
Studien	  visar	  att	  det	  finns	  en	  hel	  del	  att	  göra	  för	  att	  framgångsrikt	  implementera	  interaktiva	  
säljdisplayer	  i	  dagligvaruhandeln.	  Framför	  allt	  måste	  displayerna	  uppfylla	  kundernas	  behov	  och	  mål.	  
Det	  viktigaste	  är	  att	  kunderna	  upplever	  att	  displayerna	  gör	  det	  snabbare	  och	  enklare	  att	  handla	  då	  
detta	  är	  det	  viktigaste	  målet.	  För	  att	  uppnå	  detta	  mål	  krävs	  ett	  grundligt	  arbete	  med	  kartläggning	  av	  
målgruppen	  och	  framför	  allt	  att	  det	  faktiskt	  finns	  en	  tilltänkt	  målgrupp.	  Vidare	  krävs	  en	  mycket	  
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genomtänkt	  design	  som	  är	  enkel	  att	  förstå	  utan	  att	  ta	  bort	  funktioner	  som	  användare	  är	  vana	  vid	  och	  
som	  är	  viktiga	  för	  att	  snabbt	  kunna	  hitta	  vad	  som	  söks.	   
 
Displayerna	  bör	  också	  sträva	  efter	  att	  uppfylla	  upplevelsemålet.	  Detta	  kan	  göras	  genom	  att	  ge	  
kunden	  extra	  information	  om	  produkterna	  och	  genom	  att	  utnyttja	  tekniken	  som	  finns	  till	  hands.	  
Upplevelsemålet	  kan	  också	  vara	  det	  som	  skiljer	  dessa	  displayer	  från	  traditionell	  internethandel	  då	  
man	  med	  displayer	  kan	  fånga	  kunden	  i	  en	  handelsprocess	  och	  samtidigt	  ha	  stora	  visualiserings-‐	  och	  
informationsmöjligheter	  eller	  fysiska	  produkter	  i	  närheten.	   
 
Förutom	  de	  design-‐	  och	  funktionsutmaningar	  som	  studien	  begränsats	  till	  fastställer	  studien	  att	  det	  
finns	  ett	  antal	  andra	  saker	  att	  tänka	  på	  för	  att	  framgångsrikt	  implementera	  interaktiva	  säljdisplayer.	  
Hur	  de	  bör	  placeras	  i	  butiken,	  hur	  de	  marknadsförs	  på	  bästa	  sätt,	  hur	  man	  hanterar	  visningsex	  av	  de	  
produkter	  kunderna	  letar	  efter	  etc.	  	  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intressentintervjuer - intervjuguide 

	  

Intervjuguide  
 
Uppvärmningsfrågor: 

• Vad heter du? 
• Vad arbetar du som? 
• Kan du beskriva ditt företags roll i projektet? 

 
Tematiska frågor: 

• Kan du beskriva den interaktiva butiksdisplayen? 
 

Direkta frågor: 
• Vad har displayen för nytta för de som ska använda den (konsumenterna)? 
• Vad har produkten för nytta för de som köper in den? 
• Vilken målgrupp är tänkt att använda displayen? 
• I vilken situation ser du personer använda denna display? 
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Bilaga 2: Användarintervjuer – Intervjuguide 

1. Ålder och bostadssituation 

 
2. Hur teknikkunnig anser du dig vara? 

3. Hur stressad känner du dig i din vardag? 

3.1 Hur påverkar det din handling? 

 
4 Handlar du saker på internet? 

4.1 Tycker du det känns säkert att lämna ut uppgifter, betala osv? 

 
5.1 Vilka aspekter är viktiga när du handlar i butik? 

5.2 Vilka aspekter är viktiga när du handlar på nätet? 

 
6. Vilken känsla har du när du handlar i butik? Vilket "mode" är du i? 

 
7. Vad skulle göra att du väljer att handla i butik istället för på internet? 

 
8. Vad skulle göra att du väljer att handla på internet istället för i butik? 

 
9. Kan du beskriva något som kan göra att du blir irriterad när du handlar på nätet? 

 
10. Kan du beskriva något som kan göra dig irriterad när du handlar i butik? 
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Bilaga 3: Personas.

 

 

Patrik Ålund
 » 38 år
 » Bor med fru och två barn
 » Fastighetsmäklare
 » Åby

Patrik bor i Åby tillsammans med sin fru Malin 
och deras två barn Max och Lukas. Patrik arbetar 
som kock inne på en krog i Norrköping och Malin 
arbetar som socialarbetare på kommunen. Patrik 
trivs bra med sin tillvaro, men känner att tiden 
inte räcker till. Han är ständigt stressad över att få 
arbete, familj och barnens fritidsaktiviteter att gå 
ihop och önskar att han kunde lägga mer av sin tid 
på familjen. 

Patriks stora intresse är matlagning speciellt 
grillning, ett mål han har är att en dag öppna sin 
egen gourmetrestaurang med inriktning på just 
grill. Annars spenderar Patrik så mycket som mö-
jligt av sin fritid med att umgås med sin familj och 
spelar innebandy på torsdagar. 

Patrik arbetar o!a oregelbundna tider vilket gör 
att han och Malin inte så o!a har tid att handla 
tillsammans, men när det kommer till storhan-
dling så ser Patrik det som ett nöje! Han åker o!a 
till samma stormarknad där han vet att kvalitén på 
matvarorna håller måttet och han har lätt att hitta 
i butiken. Patrik tycker det är viktigt att kunna se, 
känna och jämföra varor men vill gärna att han-
dligen ska gå fort så han har så mycket fritid som 
möjligt till att göra annat. 

Det händer att Patrik handlar vissa saker på nätet 
då utbudet är större och det är lättare att jämföra 
prylar och se priser. Största anledningen till att 
han handlar på nätet är dock bekvämligheten, då 
han har fullt upp med annat på dagarna så är det 
skönt att kunna nätshoppa på kvällen när barnen 
lagt sig istället för att springa runt på stan. Patr-
ik handlar för det mesta elektronik på nätet och 
tycker det är bra när man kan jämföra produk-
ter, pris är dock den främsta anledningen e!er 

bekvämligheten. Patrik och Malin delar på en bil 
en volvo av sedanmodell och i de fallen tiderna 
inte passar så brukar ena parten ta buss eller cykel.  

Något som är viktigt för Patrik är att det är lät-
tillgängligt i en butik. Det ska gå fort att hitta det 
han söker, han blir lätt irriterad om varor är slut 
när han är i en butik. Handlar han på nätet är det 
viktigt att sakerna representeras väl och att storlek 
och kvalité överensstämmer med det som man 
förväntat sig av hemsidan.  

Patriks mål:
 » Vill få handlingen avklarad snabbt
 » Ha med tid över för familjen
 » Göra informerade val
 » Handlingen ska gå enkelt och smidigt
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Mikaela Strand
 » 23 år
 » Bor med sambo
 » Lärarstudent
 » Norrköping

Mikaela kommer ursprungligen från Stockholm 
men bor numera tillsammans med Sambon Hen-
rik i en tvårumslägenhet relativt centralt i Nor-
rköping. Hon studerar till lärare medan sambon 
Henrik arbetar som VVS-konsult. Mikaela har 
inget körkort och brukar ta bussen ut i de fall inte 
Henrik har möjlighet att följa med och handla, då 
brukar de åka ut med Henriks tjänstebil.  

På fritiden tycker Mikaela om att umgås med sina 
vänner, hon tar gärna en !ka på stan går på bio 
och går i butiker. 

När Henrik inte är med åker Mikaela gärna ut 
med sina vänner till Ingelsta för att gå i butiker 
och samtidigt utföra sin dagligvaruhandel. De 
gör gärna en social grej av handligen och går först 
runt i olika butiker, tar sig en !ka och pratar om 
vardagen. Innan Mikaela och hennes vänner åker 
hem vill de gå förbi på stormarknaden för att köpa 
det sista.  Det ska vara enkelt att hitta i butiken, 
men samtidigt så gillar hon och vännerna att göra 
spontanköp, erbjudanden och fynd är välkommet! 

Då ingen i gänget har bil så är mängden varor o"a 
ett bekymmer, speciellt med tanke på att gänget 
redan handlat andra varor. Är det mycket folk i 
a#ären använder tjejerna gärna självbetjäningst-
jänsten för att slippa stå i kö. Något som irriterar 
Mikaela är om en speci!k vara är slut eller inte 
!nns i storlek, detta är  något som kan förstöra 
köpupplevelsen, speciellt om det är så att hon 
åkt ut speci!kt för att hitta denna vara. En annan 
sak som skapar irritation hos Mikaela är om hon 
hittar en vara hon verkligen vill ha, men har inte 
möjlighet att ta med den då den är för stor och 
hon har åkt ut med bussen.  En lyckad handling 
är när hon kommer hem med det hon varit ute 

e"er och känner att hon lyckats fynda något extra 
utöver detta, gärna något !nt till lägenheten!

Mikaelas mål:
 » Vill få ut mer av sin handling
 » Vill ha en bekväm handlingsupplevelse
 » Vill känna att hon gjort ett bra köp
 » Handlingen ska gå enkelt och smidigt
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Bilaga 4: Scenarion. 

Patrik  
 
Patrik	  slutar	  jobbet	  en	  eftermiddag	  och	  har	  bestämt	  sig	  för	  att	  åka	  ut	  till	  stormarkanden,	  för	  att	  köpa	  
en	  ny	  grill,	  en	  "Märket".	  För	  Patrik	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  är	  en	  grill	  av	  hög	  kvalité	  då	  han	  har	  tänkt	  
använda	  den	  långt	  framöver	  och	  han	  vill	  utnyttja	  den	  till	  sin	  spets	  när	  han	  utövar	  sin	  hobby,	  han	  
brukar	  nästan	  alltid	  handla	  på	  samma	  stormarknad	  och	  har	  hört	  att	  de	  ska	  ha	  ett	  brett	  sortiment	  av	  
grillar.	  Som	  den	  trogna	  kund	  han	  är	  så	  tar	  han	  familjens	  sedan	  och	  åker	  ut	  till	  stormarknaden. 
 
Patrik	  anländer	  till	  stormarkandens	  parkeringen,	  det	  är	  en	  tidig	  måndagkväll	  och	  vårsolen	  lyser	  fint,	  
parkeringen	  är	  nästintill	  full.	  Då	  Malin	  jobbar	  över	  idag	  så	  åker	  Patrik	  själv	  ut	  för	  att	  storhandla.	  
Innan	  han	  börjar	  leta	  efter	  grill	  så	  tar	  han	  hand	  om	  storhandlingen,	  med	  både	  frysvaror	  och	  
mjölkprodukter	  i	  påsarna	  så	  hoppas	  Patrik	  på	  att	  det	  inte	  ska	  ta	  allt	  för	  länge	  att	  hitta	  grillen	  han	  
söker. 
 
Patrik	  märker	  snabbt	  att	  han	  inte	  är	  den	  enda	  som	  har	  grill	  och	  vårprylar	  i	  huvudet	  en	  sådan	  här	  
vårdag,	  personalen	  verkar	  vara	  fullt	  upptagna	  med	  att	  hjälpa	  andra	  kunder	  och	  Patrik	  känner	  inte	  att	  
han	  har	  tid	  att	  vänta,	  men	  han	  behöver	  grillen	  till	  helgen	  då	  han	  och	  Malin	  ska	  bjuda	  på	  grillfest	  för	  
grannarna.	  En	  trevlig	  kille	  från	  personalen	  kommer	  fram	  till	  Patrik	  och	  säger	  att	  han	  hjälper	  honom	  
så	  fort	  som	  möjligt,	  men	  om	  han	  inte	  har	  tid	  att	  vänta	  får	  han	  gärna	  använda	  sig	  av	  den	  nya	  
interaktiva	  säljdisplayen	  som	  innehåller	  hela	  stormarkandens	  grillsortiment.	  Det	  tycker	  Patrik	  låter	  
som	  en	  bra	  idé	  och	  ställer	  ner	  kassarna	  för	  att	  testa	  den	  för	  honom	  helt 
nya	  produkten. 
 
Ladda	  ner	  app 
Patrik	  ställer	  sig	  vid	  displayen	  som	  ger	  honom	  en	  förklaring	  för	  hur	  han	  ska	  använda	  sig	  av	  den,	  
skärmen	  indikerar	  att	  han	  behöver	  en	  smartphone	  och	  att	  han	  måste	  ladda	  ner	  en	  mobilapp. 
 
Navigation	  &	  sortering 
Han	  kommer	  till	  en	  startsida	  med	  en	  meny.	  Patrik	  navigerar	  sig	  till	  undermenyn	  som	  indikerar	  på	  att	  
grillar	  skulle	  finnas	  där	  och	  klickar	  sig	  vidare	  dit	  med	  hjälp	  av	  fingret.	  När	  Patrik	  kommer	  fram	  till	  
sidan	  med	  olika	  grillar	  så	  ser	  han	  att	  utbudet	  är	  betydligt	  större	  än	  han	  förväntat	  sig	  och	  Patrik	  vill	  
gärna	  veta	  mer	  och	  jämföra	  de	  olika	  alternativen.	  Han	  sorterar	  de	  olika	  produkterna,	  nu	  väljer	  han	  
att	  sortera	  dem	  efter	  namn	  då	  han	  vill	  se	  vilka	  olika	  produkter	  av	  "Märket"	  som	  finns	  i	  sortimentet.	  
Han	  läser	  om	  produkten	  och	  kollar	  på	  olika	  bilder.	  Han	  vill	  gärna	  veta	  om	  grillen	  har	  en	  specifik	  
detalj,	  men	  hittar	  inte	  den	  här	  informationen.	  Patrik	  fastnar	  för	  en	  annan	  modell	  som	  ligger	  i	  samma	  
prisklass	  som	  "Märket",	  men	  verkar	  ha	  fler	  funktioner	  än	  den	  modell	  han. 
 
Hitta	  information 
För	  Patrik	  är	  det	  viktigt	  att	  han	  hinner	  få	  sin	  grill	  tills	  på	  fredag	  då	  han	  och	  Malin	  ska	  bjuda	  över	  
deras	  grannar,	  dock	  har	  inte	  Patrik	  någon	  dragkrok	  på	  sin	  bil	  så	  han	  föredrar	  om	  grillen	  har	  
hemleverans,	  detta	  får	  dock	  inte	  kosta	  allt	  för	  mycket.	  Han	  vill	  veta	  mer	  om	  frakt	  och	  leverans	  och	  
hur	  det	  fungerar.	  Patrik	  är	  något	  skeptisk	  till	  produkten	  då	  han	  inte	  använt	  sig	  av	  något	  liknande	  och	  
undrar	  hur	  betalning	  och	  liknande	  går	  till. 
 
Tillvägagångssätt	  för	  köp 
Patrik	  har	  bestämt	  sig	  för	  vilken	  grill	  han	  vill	  ha	  och	  har	  efter	  några	  om	  och	  men	  bestämt	  sig	  för	  att	  
ändå	  testa	  det	  nya	  sättet	  att	  handla	  på.	  Han	  rådgör	  snabbt	  med	  en	  kille	  i	  personalen	  som	  säger	  att	  det	  
är	  lugnt	  och	  inga	  konstigheter	  och	  Patrik	  litar	  på	  honom.	  Han	  klickar	  på	  produkten	  och	  väljer	  köp,	  
information	  dyker	  upp	  som	  förklarar	  hur	  han	  ska	  gå	  tillväga.	   
 
Scannande	  av	  QR-‐kod 
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Patrik	  tar	  upp	  sin	  smartphone	  och	  öppnar	  appen,	  scannar	  QR-‐koden	  och	  nu	  ligger	  Patriks	  varor	  i	  
appen	  och	  det	  står	  även	  att	  han	  behöver	  en	  viss	  slangklämma	  och	  gasflaska.	  Dessa	  kommer	  som	  
alternativ	  och	  Patrik	  väljer	  att	  köpa	  de	  med	  och	  scannar	  QR	  koden	  på	  dessa	  med.	   
 
Genomförande	  av	  köp 
Patrik	  går	  in	  i	  varukorgen	  och	  väljer	  att	  slutföra	  köpet,	  han	  väljer	  betalningssättet	  faktura	  och	  fyller	  i	  
sina	  uppgifter	  i	  mobilen,	  sedan	  väljer	  Patrik	  hemleverans	  till	  dörr.	  Hemleveransen	  kostar	  extra,	  men	  
det	  tycker	  han	  det	  är	  värt	  då	  han	  får	  grillen	  till	  Åby	  som	  ligger	  utanför	  stan	  innan	  fredag	  och	  han	  
slipper	  oroa	  sig	  för	  hur	  han	  ska	  få	  hem	  grillen	  annars	  då	  hans	  bil	  saknar	  dragkrok. 
 
Mikaela 
Mikaela	  är	  på	  stormarkanden	  i	  Norrköping	  och	  handlar	  med	  sin	  kompis	  Rebecka.	  Det	  är	  
lördagförmiddag	  och	  egentligen	  skulle	  de	  inte	  ens	  till	  stormarkanden,	  de	  skulle	  bara	  titta	  på	  kläder	  i	  
en	  närliggande	  butik,	  men	  eftersom	  Rebecka	  påstod	  att	  hennes	  kyl	  var	  helt	  tom	  så	  kunde	  det	  lika	  
gärna	  göra	  det	  ärendet	  samtidigt.	  Även	  Mikaela	  plockar	  på	  sig	  lite	  varor	  som	  hon	  kommer	  på	  att	  hon	  
behöver	  när	  hon	  går	  runt	  med	  Rebecka	  i	  butiken.	   
 
Uppmaning	  till	  användning 
 
När	  Mikaela	  börjar	  tröttna	  på	  att	  Rebecka	  ska	  gå	  runt	  och	  titta	  så	  länge	  så	  bestämmer	  hon	  sig	  för	  att	  
gå	  till	  den	  interaktiva	  displayen	  som	  butiken	  haft	  installerad	  ett	  tag.	  Hon	  har	  tittat	  runt	  lite	  i	  den	  
tidigare	  och	  tycker	  att	  det	  är	  ett	  rätt	  så	  roligt	  avbrott	  mot	  den	  vanliga	  handlingen.	  På	  skärmen	  finns	  
alla	  huvudkategorier	  men	  hennes	  blick	  fastnar	  på	  ett	  erbjudande	  på	  porslin.	  Eftersom	  Mikaela	  är	  
student	  så	  är	  bra	  erbjudanden	  något	  hon	  uppskattar	  och	  ett	  bra	  köp	  gör	  henne	  alltid	  på	  bättre	  
humör.	  Hon	  klickar	  på	  erbjudandet	  som	  säger	  “30%	  på	  alla	  porslinsvaror	  från	  “Märket”!”	  och	  får	  upp	  
en	  vy	  där	  hon	  kan	  få	  mer	  information	  om	  dom.	  Eftersom	  Mikaela	  inte	  är	  någon	  expert	  utan	  mest	  
fönstershoppar	  så	  tittar	  hon	  huvudsakligen	  på	  bilderna	  på	  produkterna 
 
Navigation 
Hon	  bestämmer	  sig	  dock	  för	  att	  inte	  köpa	  något	  just	  nu.	  Istället	  går	  hon	  tillbaka	  till	  startvyn	  och	  
bestämmer	  sig	  för	  att	  leta	  reda	  på	  en	  ny	  dörrmatta	  till	  lägenheten.	  Hon	  hittar	  snabbt	  vad	  hon	  söker,	  
det	  finns	  ett	  helt	  gäng	  av	  dem!	  Hon	  klickar	  in	  på	  en	  av	  dörrmattorna,	  den	  billigaste	  som	  ändå	  ser	  bra	  
ut,	  och	  noterar	  att	  den	  finns	  i	  lite	  olika	  utföranden.	  Hon	  kan	  t.ex.	  ändra	  färg	  och	  text	  på	  mattan	  bland	  
några	  alternativ	  och	  klickar	  runt	  bland	  dem	  ett	  tag	  innan	  hon	  bestämmer	  sig	  för	  en.	  Hon	  fnissar	  lite	  
åt	  sitt	  val	  av	  dörrmatta,	  troligtvis	  kommer	  Henrik	  inte	  bli	  så	  nöjd,	  och	  väljer	  att	  lägga	  den	  i	  
kundkorgen	  genom	  att	  scanna	  koden	  med	  sin	  telefon.	  Mikaela	  klickar	  sig	  tillbaka	  till	  hemskärmen	  
och	  vill	  nu	  titta	  på	  lampor	  till	  sovrummet.	  Återigen	  lyckas	  hon	  genom	  att	  klicka	  sig	  ned	  i	  kategorierna	  
hitta	  lamporna	  snabbt.	  Hon	  klickar	  på	  en	  som	  heter	  “nattduksbordslampa”	  och	  kommer	  in	  på	  
produktsidan.	   
 
Produktinformation 
Hon	  har	  ganska	  fullt	  på	  sitt	  nattduksbord	  så	  det	  är	  viktigt	  att	  lampan	  inte	  är	  för	  stor	  och	  bänglig.	  Det	  
står	  visserligen	  måtten	  på	  lampan,	  men	  dessa	  säger	  henne	  ingenting	  och	  det	  är	  väldigt	  svårt	  att	  
urskilja	  storleken	  i	  bilden.	  Detta	  gör	  henne	  lite	  irriterad	  -‐	  hon	  orkar	  inte	  köpa	  något	  hon	  inte	  är	  säker	  
på,	  hon	  vet	  ju	  hur	  jobbigt	  det	  är	  att	  returnera	  sådana	  saker.	  Hon	  struntar	  i	  det	  och	  klickar	  sig	  istället	  
tillbaka	  till	  startvyn. 
 
Genomförande	  av	  köp 
Hon	  vet	  att	  dörrmattan	  fortfarande	  finns	  i	  hennes	  telefon	  men	  hon	  bestämmer	  sig	  för	  att	  inte	  
genomföra	  köpet	  just	  nu,	  Rebecka	  är	  ju	  säkert	  klar	  med	  sin	  handling	  nu	  och	  Mikaela	  går	  för	  att	  leta	  
upp	  henne	  istället.	  När	  de	  sedan	  sitter	  på	  bussen	  bestämmer	  sig	  Mikaela	  för	  att	  slutföra	  köpet	  av	  
dörrmattan	  hon	  inledde	  i	  butiken	  tidigare.	  Hon	  plocka	  upp	  sin	  telefon	  och	  öppnar	  appen.	  Genom	  ett	  
klick	  kommer	  hon	  till	  kundkorgen	  där	  hon	  ser	  att	  dörrmattan	  ligger	  och	  väljer	  att	  betala.	  Hon	  
bestämmer	  sig	  för	  att	  få	  dörrmattan	  levererad	  till	  ett	  ombud	  trots	  att	  det	  kostar	  lite	  extra	  pengar	  



jämfört	  med	  att	  få	  den	  till	  butiken	  men	  det	  är	  åtminstone	  billigare	  än	  hemleveransen.	  Hon	  väljer	  att	  
betala	  med	  sitt	  kort	  och	  fyller	  i	  sina	  uppgifter	  och	  bekräftar	  sedan	  köpet. 
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Bilaga 5: Användningstester, scenario.  

Du är på City Gross för att handla mat och kommer på att du behöver en ny wokpanna. Du 
hade tänkt gå fram till personalen och fråga var dessa finns, men de är helt upptagna med 
andra kunder för tillfället och tipsar dig istället om att gå fram till den här displayen. Eftersom 
du har ganska bråttom så tycker du det låter som en bra idé.  
 
Frågor innan:  

• Vad tror du produkten är till för? 
• Hur tror du den fungerar? 
• Vem tror du skulle använda sig av den? 

 
• Gå igenom hur du tänkte under uppgiften 
• Hur kändes det? (Tillfredsställelse) 
• Vad var bra? (Effektivitet) 
• Vad var dåligt? (Effektivitet)  
• Hade du velat genomföra uppgiften på något annat sätt? 
• Var det något du saknade? 
• Övriga kommentarer 

 

1. Navigera till en specifik produkt (Borde finnas en scrollbar) 
a. Leta fram en wokpanna med lock.  

§ Godkänd tid: 60 sekunder 
§ Optimalt antal klick: 6 

2. Lägg till en produkt i kundkorgen 
 . Du tycker att wokpannan du hittat verkar bra och bestämmer dig för att lägga den i 
kundkorgen. Gör det.  

§ Godkänd tid: 10 sekunder 
§ Optamalt antal klick: 1 

3. Ta reda på vad hemleverans kostar för din produkt och hur lång tid det tar 
 . Wokpannan du vill ha finns inte i butiken men går att beställa via displayen. Du vill 
gärna ha den levererad hem. Ta reda på vad det kostar och hur lång tid det skulle ta.  

§ 70 sek 
§ Optimalt antal klick: 2 + lite scroll 

4. Lägg till flera av en specifik produkt, t.ex. 4 trädgårdsstolar 
 . Du kommer plötsligt ihåg att ni behöver solstolar till trädgården och minns att er 
granne köpte sina på City Gross. Ta och lägg till 4 stycken svarta solstolar av modell 
“Somna”.  

§ Optimalt antal klick: 9  
§ 90 sek 

5. Plocka fram den billigaste produkten i viss kategori 
 . Du känner dig lite sugen på att köpa en pool till trädgården men vill samtidigt inte 
betala en förmögenhet. Hitta den billigaste poolen i sortimentet.  

§ 7 klick 
§ 50 sek 

6. Ta bort en produkt ur kundkorgen som lades dit tidigare 
 . Du kommer på att du ju inte alls behöver 4 solstolar utan bara tre. Ta bort en av 
solstolarna ur kundkorgen. 

§ 1-2 klick  
§ 30 sek 
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7. Hitta information om retur 
 . Eftersom du inte är helt säker på om din partner kommer gilla poolen så vill du ta reda 
på om det kostar någonting att returnera den. Ta reda på det. 

§ 2 + lite scroll 
§ 30 sek 

8. “Genomför” köpet på kreditkort med leverans till ditt närmaste ombud 
 . Du har nu valt alla varor du vill ha och ska betala. Du vill gärna betala för köpet med 
kreditkort och ha dom levererade till ett ombud. Gör det.  

§ 6 sek 
§ 90 sek 
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Bilaga 6: USE-formulär. 

 

	  

Användbarhet
Systemet hjälper mig bli mer e!ektiv

Systemet är användbart

Det underlättar min handling

Jag sparar tid då jag använder det

Användarvänlighet
Systemet är enkelt att använda

Det är användarvänligt

Systemet är inte krångligare än vad 
som lrävs

Inlärning
Jag lärde mig använda det snabbt

Jag kommer enkelt ihåg hur det fungerar

Det är lätt att lära sig

Nöjdhet
Jag är nöjd med hur systemet fungerar

Jag skulle rekommendera en vän
 att använda det

Det funkar så som jag vill att det
 ska funka

Det är trevligt att använda

Håller 
verkligen med

Håller verkligen 
inte med

Håller 
verkligen med

Håller verkligen 
inte med

Håller 
verkligen med

Håller verkligen 
inte med

Håller 
verkligen med

Håller verkligen 
inte med

Håller 
verkligen med

Håller verkligen 
inte med

Håller 
verkligen med

Håller verkligen 
inte med

Håller 
verkligen med

Håller verkligen 
inte med

Håller 
verkligen med

Håller verkligen 
inte med

Håller 
verkligen med

Håller verkligen 
inte med

Håller 
verkligen med

Håller verkligen 
inte med

Håller 
verkligen med

Håller verkligen 
inte med

Håller 
verkligen med

Håller verkligen 
inte med

Håller 
verkligen med

Håller verkligen 
inte med

Håller 
verkligen med

Håller verkligen 
inte med
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