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Förord 
Detta examensarbete har en stark prägel av ämnet interaktionsdesign och har under 20 veckors tid 

genomförts av oss, Filip Andersson och Frithiof Djerf. Vi har sedan 2010 studerat 

civilingenjörsprogrammet Design & Produktutveckling vid Linköpings Universitet. Utbildningen 

omfattar 300 högskolepoäng och examensarbetet rymmer 30 av dessa. Uppkomsten av projektet 

grundas i vårt gemensamma intresse för konsumentnära och interaktiva produkter. Astrid Friborg, 

grundare av företaget Berries by Astrid vilka utvecklar en smoothieautomat, erbjöd ett uppdrag vilket 

således väckte stor nyfikenhet i oss. Företaget som har haft störst inflytande på projektet är följaktligen 

detta företag. Vidare har det även skett mindre samarbeten med Devex Mekatronik samt Info24 i 

Stockholm. 

Det är många parter som har bidragit till resultatet av detta arbete. För det första vill vi tacka samtliga 

personer vilka var delaktiga i de intervjuer och användartester som utfördes. Ni gav ett ovärderligt 

underlag att generera en analys kring och dra slutsatser utifrån. För det andra vill vi uppmärksamma 

vår handledare Stefan Holmlid, vår examinator Johan Åberg samt våra opponenter Christian Bråthe 

och Gustaf Ahlner. Ni har på olika sätt medverkat och bidragit till att reda ut svårigheter, att säkerställa 

hög kvalitet på resultatet samt uttryckt konstruktiva förbättringsmöjligheter. Avslutningsvis vill vi tacka 

Astrid Friborg för möjligheten att vara med att utveckla denna innovativa produkt, samt för ett 

professionellt men samtidigt lättsamt samarbete. 

Projektet har som helhet varit väldigt berikande och ständigt satt oss på prov. Det har handlat om allt 

från att lära oss nya programvaror, till att finna förmågan att nöja oss med ett designförslag som har 

oändligt många alternativa lösningar. Vi hoppas att vårt intresse för interaktionsdesign och innovativa 

produkter speglas i uppsatsen och tror att svaren på frågeställningarna kan bidra till ökad förståelse 

för det tidigare relativt outforskade området sömfylld design. 

Lycka till med läsningen!  
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Abstract 
The purpose of this paper is to examine how seams in an interactive system should be managed. Seams 

in this study refer to the boundaries that arise when users move between for example different 

software, products or positioning systems. These seams are a cornerstone of the relatively unexplored 

area called seamful design, which is based on that users can avail highlighted seams through active 

participation in the use of a system. To analyze this area, seamful design is applied to the development 

of an interface of a smoothie vending machine. This smoothie machine thus provides the analyzed 

interactive system, which the research questions are applied to as well as answered by. The research 

questions are infused by seams and seamful design. More specifically, this paper questions how, when 

and why these seams should be made visible or hidden. Another question stresses if the visualization 

of seams can be applied to a smoothie machine and create distinct advantages in this system. 

To accomplish this, the project was divided in three separate phases. The first phase consisted of 

examining the conditions, environment and design of the service and the product. The second phase 

consisted of an iterative creation of concept proposals and usage of related methods. The third and 

final phase involved performing user tests, evaluating the interface and drawing conclusions about the 

formulated research questions. 

The project results are visualized partly by the final interface that was generated, and partly by the 

results of the performed user tests during the third phase, which later came to form the basis for the 

conclusions that arose. The results included the understanding that the visualization of seams have the 

potential to increase the task success rate, but at the same time may entail the risk of extending the 

time it takes to perform a task. This was distinguished from the result of the test where the user was 

given the task to place a cup in the machine. In one case, the seam was highlighted, while it was hidden 

in the other. An additional result was that users expressed that seams could entail an advantage when 

the system was used repeatedly, while they in situations where they only used the system once, argued 

that it was beneficial to hide the seam because of lack of interest of the additional information. 

The conclusions based on this result, included both guidelines of how, when and why it is appropriate 

to highlight or hide seams, and also the finding that that seamful design has potential to be applied to 

a smoothie machine with clear benefits. The first of these guidelines implies that seams should be 

hidden in systems which focus on performance and efficiency, as there is a risk that the usage time is 

prolonged when the seam is highlighted. Another guideline states that seams should be hidden when 

manipulation of the system could entail a serious risk, due to that users in most cases create a deeper 

understanding of the underlying technology when the seams are highlighted. On the contrary, in 

systems where possible manipulation entails no significant risk, seams may be highlighted to facilitate 

an individual use of the system. Furthermore, it is advantageous to highlight seams when a repeated 

use of the system occurs, because of the fact that many users expressed that they pay greater attention 

to seams when they have acquired some familiarity with the interface. Finally, perhaps the most 

important aspect when a seam is about to be highlighted, is to make sure that the user physically can 

act and respond to the additional information that comes with the seam.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sömmar i ett interaktivt system bör hanteras. Med 

sömmar menas de gränser som uppstår då användare rör sig mellan exempelvis olika mjukvaror, 

produkter eller positioneringssystem. Dessa sömmar är en grundsten i det relativt outforskade ämnet 

sömfylld design, vilket bygger på att användare kan utnyttja framhävda sömmar genom att aktivt agera 

efter dessa vid användning av ett system. För att utforska detta område appliceras sömfylld design på 

utvecklingen av ett gränssnitt till en smoothieautomat. Denna smoothieautomat tillhandahåller 

således det analyserade interaktiva systemet, vilket frågeställningarna både appliceras på och besvaras 

utifrån. Frågeställningarna genomsyras av sömmar och sömfylld design. Mer specifikt analyseras hur, 

när och varför dessa sömmar bör synliggöras respektive döljas, samt ifall framhävande av sömmar kan 

appliceras på en smoothieautomat och skapa tydliga fördelar. 

För att åstadkomma detta, utfördes projektet i tre distinkta faser. Den första fasen bestod av att 

undersöka tjänstens och produktens förutsättningar, omgivning och utformning. Den andra fasen 

bestod av att iterativt skapa konceptförslag genom att nyttja metoder som relaterar till 

konceptgenerering. Den tredje och avslutande fasen bestod av att genomföra användartester, 

utvärdera gränssnittet och att formulera slutsatser. 

Projektets resultat illustreras delvis av det slutliga gränssnitt som genererades, samt resultatet från de 

genomförda användartesterna under den tredje fasen, vilka senare kom att ligga till grund för de 

slutsatser som uppkom. Ett resultat innefattade insikten att framhävande av sömmar har potential att 

öka uppgiftsframgången, men samtidigt risk att förlänga tiden det tar att utföra en uppgift. Detta 

urskildes från resultatet av det test där användaren fick i uppmaning att placera en mugg i automaten. 

I det ena fallet lyftes sömmen fram medan den doldes i det andra. Ytterligare ett resultat var att 

användare uttryckte att de vid upprepad användning av systemet hade intresse av vissa sömmar, 

medan de vid engångsanvändning upplevde att det var fördelaktigt att istället dölja särskilda sömmar. 

De slutsatser som urskildes från detta resultat, innefattade både riktlinjer för hur, när och varför det 

är lämpligt att framhäva respektive dölja sömmar, samt ett konstaterande att sömfylld design har 

möjlighet att tillämpas på en smoothieautomat med tydliga fördelar. En av dessa riktlinjer innebär att 

sömmar bör döljas i system vilka fokuserar på prestanda och effektivitet, eftersom det finns risk att 

tiden för användande av systemet förlängs då sömmen framhävs. Ytterligare en riktlinje innebär att 

sömmar bör döljas då en manipulation av systemet skulle kunna medföra en allvarlig risk eftersom 

brukaren i de flesta fall skapar en djupare förståelse kring bakomliggande teknik då sömmar framhävs. 

Tvärtom, i system där eventuell manipulation inte medför någon betydande risk, kan sömmar 

framhävas för att underlätta en individuell användning av systemet. Fortsättningsvis skapas goda 

förutsättningar att framhäva sömmar då en upprepad användning av systemet utförs, då många 

användare uttryckte att de uppmärksammar sömmarna tydligare när de införskaffat viss vana av att 

använda gränssnittet. Avslutningsvis är kanske det allra viktigaste när en söm ska framhävas, att endast 

synliggöra den då användaren aktivt kan agera efter den tillförda informationen.
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel redogör för uppkomsten av och syftet med studien. Vidare presenteras även 

vad som skall uppnås samt vilka frågeställningar uppsatsen genomsyras av. Även läsanvisningar samt 

en beskrivning av rapportens struktur ges i detta avsnitt. 

1.1 Bakgrund 
På grund av den tilltagande användningen av mobiltelefoner har det på senare tid utvecklats åtskilliga 

produkter, tjänster och system vilka kombinerar både fysiska och digitala medium. Mellan dessa 

medium uppstår sömmar vilket skapar interaktionsmoment som måste matchas mot varandra för att 

fungera och samspela tillsammans. Det finns två sätt att hantera dessa sömmar, antingen att dölja 

dem för användaren eller att framhäva dem. Ämnet sömfylld design bygger på att aktiva användare 

skapar betydelser och sammanhang från vad dessa sömmar avslöjar (Höök & Löwgren, 2012). 

Området sömfylld design inleddes som en motreaktion till den dominerande strävan efter sömlös 

design mellan exempelvis produkter, nätverk och kommunikationssystem. Till skillnad från sömlös 

design, nyttjar sömfylld design de sömmar som kan uppstå när användaren rör sig mellan exempelvis 

nätverk, mjukvaror, produkter eller positioneringssystem genom att tydliggöra och visualisera dem. 

Dessa sömmar eller gränser exponeras för användaren för att skapa förståelse över vad som händer, 

underlätta användarens aktiviteter och på så sätt verka som en resurs. (Höök & Löwgren, 2012) 

Höök och Löwgren (2012) diskuterar i sin artikel vad de kallar intermediär kunskap inom 

designforskning. De menar att intermediär kunskap är mer abstrakt än kunskap som skapas kring 

enskilda fall men samtidigt inte tillräckligt generell för att räknas som en övergripande teori. De menar 

att bland annat riktlinjer och metoder kan kategoriseras som intermediär kunskap. De föreslår också 

en ny kategori av intermediär kunskap, strong concepts. Enligt Höök och Löwgren (2012) har ett strong 

concept följande egenskaper: ett strong concept är generativt, det vill säga skapande, tillämpbart i flera 

typer av situationer och möjligen olika områden, berör interaktiva beteenden samt är ett dynamiskt 

designelement. De ger slutligen två exempel på strong concepts och däribland sömfylld design. 

Samtidigt menar de att få studier har gjorts inom ämnet sömfylld design. 

Tidigare arbeten inom ämnet sömfylld design (Barkhuus & Polichar (2011), Chalmers et al. (2003), 

Chalmers & Galani (2004), Chalmers & MacColl (2003) och Chalmers et al. (2004)) applicerar sömfylld 

design på mobiltelefoner och annan bärbar teknik. Det saknas alltså dokumenterad tillämpning av 

sömfylld design på andra områden. För att verifiera sömfylld design som ett strong concept behövs 

därför studier på andra områden. Vidare beskrivs först och främst fördelarna med sömfylld design, 

men det saknas riktlinjer för i vilka situationer sömmar bör framhävas respektive döljas. 

För att undersöka om sömfylld design kan verifieras som ett strong concept och undersöka riktlinjer 

gällande sömmar tillämpas sömfylld design på utvecklingen av interaktionen med en 

smoothieautomat. Företaget Berries by Astrid har under fyra år arbetat med utvecklingen av den första 

smoothieautomaten. Berries by Astrid leds och förs framåt av entreprenören Astrid Friborg. Hon har 

stora kunskaper inom biomedicin och har även doktorerat inom cancer, varifrån hennes stora drivkraft 

att förmedla hälsosamma livsmedel till befolkningen en gång startade. Företagets affärsidé är att på 

ett effektivt sätt leverera hälsosamma smoothies producerade av bästa råvaror till människor i rörelse. 

Automaten är tänkt att stå på offentliga platser såsom gallerior och resecentrum samt på olika typer 

av arbetsplatser. Kärnvärden som företaget står för är äkta, ärlig och fräsch.  

Automaten är tänkt att förmedla en unik design av premiumkvalitet, både ur ett estetiskt, funktionellt 

och smakmässigt perspektiv. Automatens konstruktion tillåter att färdigförpackade kartonger med 
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smoothie placeras i en kyl. Automaten pumpar sedan smoothien från kartongen till plastmuggar som 

konsumenten placerar i automaten. Automaten rymmer tre av dessa kartonger som då gör det möjligt 

att erbjuda upp till tre olika smaker på smoothie. 

Målgruppen för smoothieautomaten är kvinnor och män mellan 18-65 år, då dessa är köpstarka och 

många redan idag konsumerar smoothie. Smoothies är mest populärt bland kvinnor, yngre 

ålderskategorier och bland medel- och höginkomsttagare (Safefood Research, 2009). Uppdragsgivaren 

tillgodoser behovet av ett tillsatsfritt, hälsosamt och naturligt mättande mellanmål eller svalkande 

törstsläckare, exempelvis efter träningspasset, på tågresan, under shoppingturen eller på biografen. 

Den primära målgruppen är kvinnor mellan 18-40 år. Primärmålgruppen är medvetna om hälsa och 

miljö, och gör aktiva val för en hållbar och sund livsstil. 

I detta uppdrag efterfrågas specifikt en förbättring av det interaktiva, touch-baserade 

användargränssnitt vilket flera olika aktörer kommer i kontakt med. Det är viktigt att både konsument, 

reparatör och driftpersonal kan interagera med produkten på ett säkert, effektivt och intuitivt sätt. 

Användbarhet är i detta moment av särskilt stor vikt eftersom personerna som utför underhåll är olika 

beroende på automatens omgivning och placering. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hantering av sömmar i ett interaktivt system. Detta realiseras 

genom att undersöka applicering av sömfylld design på en smoothieautomat. 

1.3 Mål 
 Analysera sömmar mellan människa, smoothieautomat och dess omgivning. 

o Skapa ett interaktivt användargränssnitt för samtliga relevanta operatörer, vilket är 

möjligt att implementera i befintligt och kommande system. 

Vidare är effektmålet att kunna dra generella slutsatser kring sömfylld design, samt att generera nya 

underlag för att skapa möjlighet för uppdragsgivaren att i framtiden lansera en produkt med noga 

överlagda komponenter. 

1.4 Frågeställningar 
1. Hur och när ska sömmar framhävas respektive döljas för att verka som en resurs och 

informationsbärare för användare av ett system? 

2. Kan sömfylld design appliceras i utvecklingen av en smoothieautomat med tydliga fördelar 

gentemot sömlös design? 

3. Uppfyller sömfylld design Höök och Löwgrens (2012) kriterier för att kategoriseras som ett 

strong concept? 
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1.5 Rapportstruktur och läsanvisningar 
För att förtydliga strukturen och underlätta läsningen av denna uppsats ges i detta avsnitt en översiktlig 

rapportstruktur. Uppsatsen innehåller sex olika kapitel.  Nedan listas dessa kapitel samt en 

sammanfattning över respektive kapitels innehåll. 

1. Inledning 

Det inledande kapitlet redovisar bakgrunden till denna uppsats och presenterar dess syfte, mål 

och frågeställningar. 

2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel behandlar den teoretiska referensramen som denna uppsats bygger på. Kapitlet är 

viktigt för den som vill förstå bakgrunden till uppsatsen på en djupare nivå än vad som har 

presenterat hittills. 

3. Metod 

Metodkapitlet redogör för processen som följts för att nå uppsatsens mål och svara på 

formulerade frågeställningar. Processen är uppdelad i tre olika faser: utforskning, 

konceptutveckling och användartest. Dessa faser förklaras i början av detta kapitel. Efter detta ges 

en detaljerad beskrivning kring hur tillvägagångssättet av dessa faser gick till. För att underlätta 

läsningen är tillvägagångssättet uppdelat efter de tre faserna. 

4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från genomförda metoder. Även resultatet är uppdelat i 

processens tre olika faser för att lättare relatera resultaten till metodiken. Det är detta kapitel som 

ligger till grund för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

5. Slutsatser 

I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar och dragna slutsatser presenteras och 

motiveras. 

6. Diskussion 

I uppsatsens avslutande kapitel diskuteras processen och dess resultat. Här diskuteras eventuella 

felkällor, slutsatsernas tillförlitlighet samt framtida studier. 
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2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel redogör för den teori och tidigare forskning vilken ligger till grund för denna uppsats. 

Teorin har på något sätt inflytande på det framtagna resultatet, samt ger belägg och underlag för att 

besvara uppsatsens frågeställningar. De första avsnitten i detta kapitel behandlar teorier som är 

nödvändiga för att besvara de ställda frågeställningarna, medan det avslutande avsnittet behandlar 

litteratur som är nödvändig för att utveckla det gränssnitt som sömfylld design appliceras på. 

Litteratursökningen skedde först och främst genom sökning av böcker och artiklar på vetenskapliga 

databaser. Exempel på använda sökord på dessa databaser var: seamfulness, seamlessness och 

seamful design. Utöver sökning på databaser studerades litteratur rekommenderad av anställda på 

Linköpings Universitet som är verksamma inom området. På samma sätt studerades kurslitteratur från 

kurser som ges inom området. Vidare studerades även referenser i redan funnen teori för att finna 

ytterligare litteratur. 

Litteratursökningen skedde kontinuerligt i uppsatsskrivandet men först och främst i processens tidiga 

delar. Detta för att säkerställa att relevant litteratur inte negligerades då frågeställningarna 

utvecklades eller ändrade riktning. 

2.1 Strong Concepts 
För att det ska vara möjligt att besvara frågeställningen kring huruvida sömfylld design uppfyller 

kriterierna för Höök och Löwgrens (2012) definition av strong concepts krävs en introduktion till vad ett 

strong concept är. I detta avsnitt presenteras deras definition av strong concepts och intermediär 

kunskap. 

Höök och Löwgren (2012) menar att mellan generella teorier och kunskap kring särskilda fall finns en 

intermediär kunskap. Denna kunskap kan delas upp i generativ kunskap, det vill säga kunskap som har 

direkt påverkan i skapandet av nya idéer, samt utvärderande kunskap. De kategoriserar exempelvis 

mönster och metoder som generativ intermediär kunskap och heuristisk design som utvärderande 

intermediär kunskap. De föreslår dessutom en ny typ av generativ intermediär kunskap, strong 

concepts, och menar att sömfylld design tillhör denna kategori.  

Höök och Löwgren (2012) menar att ett strong concept besitter följande egenskaper: 

 Det är dynamiskt och har ett interaktivt beteende snarare än ett statiskt utseende. 

 Det är ett designelement i gränssnittet mellan teknologi och människor. Den beskriver hur 

artefakten används och dess beteende utvecklas över tiden. 

 Det besitter en grundtanke som har potentialen att användas i flera olika situationer och 

möjligen olika tillämpningsområden. 

 Det ligger inom en intermediär kunskapsnivå, vilket betyder att det kan realiseras på många 

olika sätt. 

Som ett exempel på vad som skulle kunna anses vara ett strong concept diskuterar Höök och Löwgren 

(2012) mobilspelet Angry Birds. Höök och Löwgren (2012) menar att principen med slangbellan i Angry 

Birds kan appliceras i flera andra touch-baserade gränssnitt, exempelvis vid överföring av information 

mellan Bluetooth-parade enheter. Dock är principen inte applicerbar vid exempelvis sökning av 

information, om informationssökning i en lång lista av data skulle använda sig av slangbellsprincipen 

skulle sökningen vara väldigt frustrerande och tidskrävande, det är därför svårt att påstå att principen 

uppfyller den tredje punkten av ovanstående egenskaper (Höök & Löwgren, 2012). 
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2.2 Sömfylld design 
En redogörelse kring sömfylld design är betydelsefullt då projektet och uppsatsen genomsyras av detta 

område. Av den orsaken att området är relativt outforskat, är karaktären av detta avsnitt tämligen 

fundamentalt, men är emellertid en viktig del för skapa förståelse för begreppet. I detta avsnitt 

förklaras således uppkomsten av ämnet sömfylld design, konkreta exempel på vad detta innebär samt 

vad tidigare författare hävdat kring hantering av sömmar. 

Området sömfylld design sattes igång som en motreaktion till den rådande strävan efter sömlös design 

mellan exempelvis produkter, nätverk och kommunikationssystem. Till skillnad från sömlös design, 

nyttjar sömfylld design de sömmar som kan uppstå när användaren rör sig mellan exempelvis nätverk, 

mjukvaror, produkter eller positioneringssystem genom att förtydliga och åskådliggöra dessa. Dessa 

sömmar belyses för användaren för att skapa förståelse över processer samt för att underlätta 

användarens aktiviteter. Om användaren får denna typ av information kring teknikens möjligheter och 

begränsningar blir det enklare att bruka systemet och förstå sammanhang. (Höök & Löwgren, 2012) 

Sömfylld design liknar principen evidencing inom tjänstedesign. Tjänster sker ofta avsiktligen obemärkt 

i bakgrunden och om kundens första möte med tjänsten sker vid betalning, kan det uppstå frustration 

och upplevelsen av tjänsten påverkas negativt (Stickdorn & Schneider, 2011). Stickdorn och Schneider 

(2011) menar att detta kan förhindras genom att med hjälp av fysiska föremål belysa och bevisa 

processer som sker i bakgrunden. Evidencing används alltså för att skapa förståelse för bakomliggande 

processer på samma sätt som sömmar kan användas enligt Höök & Löwgren (2012). 

Ett konkret exempel på sömfylld design är överföringen av en bild från PowerPoint till Word. I en 

sömfylld design skulle exempelvis bildens egenskaper och dess möjligheter till redigering förändras 

och tydligt visualiseras vid denna övergång. På så sätt blir användaren medveten om att det sker en 

förflyttning mellan mjukvaror och att detta medför konsekvenser. På motsatt sätt, skulle denna 

förflyttning med hjälp av en sömlös design kunna ske endast genom en musdragning där ytterligare 

information var gömd för användaren. (Höök & Löwgren, 2012) 

Representationen av sömmar kan förslagsvis ske genom att exponera den i gränssnittet genom ikoner, 

grafik eller text. Dessutom kan sömmen användas som en valbar funktion för användaren att 

interagera med (Höök & Löwgren, 2012). Weiser (1994) uppmanar till att utveckla bokstavligt synliga, 

effektivt osynliga sömmar. Att tydligt exponera sömmar kan vara särskilt fördelaktigt i ett system med 

många sensorer. Emellertid är sömlös design inte alltid dålig och sömfylld design alltid lämplig. Det är 

istället bättre att skapa en kontinuitet eller designrymd vilken ger stort utrymme för innovativ, 

sömfylld design. (Chalmers, et al., 2003) 

Vidare finns det ytterligare fördelar att vinna med ett sömfyllt designperspektiv. Chalmers et al. (2003) 

menar att digitala verktyg och medium behåller sin unika karaktär eftersom information varken 

transformeras eller förloras vid denna typ av sömmar. Istället för att associeras med ett dåligt utformat 

system, kan sömmarna fungera som en resurs för användarna. Exempelvis kan en söm som indikerar 

styrkan av nätverksuppkoppling medföra att användaren förstår både när och varför de vid vissa 

tillfällen inte kan använda funktioner som kräver en internetanslutning. Detta kan i sin tur implicera 

att användaren agerar genom att de finner lösningar på detta, exempelvis genom att lokalisera en högt 

belägen punkt. Sömmar kan också användas på sätt som de inte är ämnade för eller på sätt som 

utvecklaren inte föreställt sig. (Chalmers, et al., 2003) 

Chalmers et al. (2003) ser som tidigare nämnt, inte alltid sömfylld design som något bra och sömlös 

design som något dåligt. De menar att sömfylld och sömlös design ska ses som olika verktyg att 

behärska och användas i situationer som passar dem. 



ATT HANTERA SÖMMAR I INTERAKTIVA SYSTEM TEORETISK REFERENSRAM 

7 

2.3 Utvärdering av sömfylld design 
För att avgöra huruvida en framhävd söm bidrar positivt till användarens upplevelse av gränssnittet 

behöver en utvärdering av gränssnittet genomföras. I detta avsnitt presenteras således teori kring 

utvärdering av gränssnitt. Vidare presenteras även olika typer av prototyper som kan användas för att 

utvärdera idéer och designlösningar tillsammans med användaren. 

Att utvärdera gränssnitt är ett kritiskt moment. Dock baseras ofta utvärderingen på subjektiva kriterier 

samt att egenskaper för god design ofta kommer från heuristiska riktlinjer och principer. Andra, mer 

objektiva tillvägagångssätt för att utvärdera design är att definiera kriterierna efter 

användbarhetsmått eller brukskvaliteter. (Arvola, 2006) 

2.3.1 Användbarhetsmått 

Vid brukande av en produkt bör användaren kunna koncentrera sig på sitt arbete och inte tvingas att 

brottas med system som inte är anpassade för uppgiften. Ordet användbarhet används ofta i folkmun 

som en egenskap hos en produkt eller ett system som innebär en god användning av produkten. 

(Gulliksen & Göransson, 2002) 

Begreppet användbarhet eller användarvänlighet är en term som de flesta människor kan förhålla sig 

till på något sätt, men som ofta är svår att förklara på ett konkret sätt. En vedertagen och internationell 

definition av användbarhet, som kan anses vara den korrekta formuleringen av användarvänlighet, 

l der: ”De  utsträ k i g till vilke  e  spe ifi erad a vändare kan använda en produkt för att uppnå 

specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse i ett givet 

a vä d i gssa a ha g”. De a defi itio  är ko kret, sa tidigt so  de  påtalar att a vä d arhet 
är en mätbar storhet. Detta synsätt implicerar dessutom att det finns en bakomliggande process där 

vetskap om användarens mål, uppgifter och sammanhang är viktigt att förstå för att kunna utveckla 

ett användbart system. Vidare inbegriper denna definition hela systemets bredd ur användarens 

synvinkel från funktionalitet till upplevelsen av de estetiska värdena. (Gulliksen & Göransson, 2002)      

I en senare definition av användbarhet tas även förståbarhet, lärbarhet, manövrerbarhet och grad av 

tilltalandehet upp som essentiella beståndsdelar (Arvola, 2006). 

Det är viktigt att på något sätt specificera mål för användbarheten. Genom att involvera dessa mål ges 

möjlighet att både vägleda designen men även att mäta användbarheten. Användbarhetsmål är 

betydelsefulla eftersom de får oss att tänka i banor som ligger närmare användarnas faktiska behov, 

istället för att göra antaganden om krav. (Gulliksen & Göransson, 2002) För att identifiera 

användbarhetsmål och med hjälp av dessa driva designen, kan enligt Gulliksen och Göransson (2002) 

följande kategorier av mål övervägas: 

 Lägsta acceptabla nivå – Används med fördel under den iterativa förfiningsprocessen för att 

besluta när denna process ska upphöra. 

 Nuvarande nivå – Kan identifieras genom jämförelser med konkurrerande produkter. Dessa 

mål kan med fördel användas för att sätta den lägsta acceptabla nivån för den nya produkten. 

 Målnivå – Används för att driva och specificera designarbetet. Detta är den förväntade nivån 

på den nya produkten. 

 Optimal nivå – Kan användas som ett långsiktigt mål och utformas med ett tankesätt att det 

finns tillgång till obegränsade resurser. 
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För att kunna mäta användbarhet behövs förutom dessa mål: information om användarens 

intentioner, uppgifter, utrustning och miljöer. Exempel på dessa mätbara användbarhetsmått kan 

handla om hur stor del av uppgifter som slutförs på första försöket, tiden det tar att slutföra en uppgift, 

antal allvarliga fel eller frekvens av återanvändning. (Gulliksen & Göransson, 2002) 

Användbarhetsmått kan enligt Rubin och Chisnell (2008) kategoriseras i prestandamått och 

preferensmått, som två olika typer av data att mäta, notera och utvärdera under ett användartest. 

Dessa två typer förklaras och exemplifieras nedan. Nielsen (2001) belyser även värdet av att analysera 

den relativa viktigheten mellan prestanda och preferenser i det aktuella systemet. I en hemsida som 

exempelvis behandlar aktier har antagligen prestandan ett större inflytande, medan en hemsida för 

underhållning sannolikt lägger större fokus på preferenser och personlig tillfredställelse.  

Prestandamått 

Prestandamått representerar mått vilka baseras på hur användaren agerar under användartestet och 

har en nära koppling till den fysiska prestandan av systemet. Hit hör exempelvis frekvens av fel eller 

misstag, samt tider för att slutföra specifika uppgifter. Dessa är objektiva mått och går att mäta genom 

tydlig dokumentation och observation av användartestet. (Rubin & Chisnell, 2008) 

Fortsättningsvis är ett enkelt och effektivt prestandamått uppgiftsframgång. Detta mått analyserar ifall 

användaren klarar av att slutföra uppgiften över huvud taget och är därför mest lämpligt i en tidig fas 

av utvecklingsprocessen. (Nielsen, 2001) 

Ytterligare prestandamått som kan tas hänsyn till kan enligt Rubin och Chisnell (2008) vara: 

 antal inkorrekta vägval  

 antal ignorerade funktioner 

 antal besök till startsidan 

 antal negativa kommentarer 

 tid för att läsa specifika instruktioner 

 tid för åtkomst till information. 

Preferensmått 

Preferensmått baseras enligt Rubin och Chisnell (2008) till skillnad från prestandamått på användarens 

åsikter, tankegångar och känslor. Rubin och Chisnell (2008) redovisar följande exempel på aspekter att 

ta hänsyn till: 

 Rimliga funktioner för användarens uppgifter 

 Enkel användning 

 Enkel inlärning 

 Enkel installation 

 Tillgänglighet 

 Läsbarhet 

 Användarens subjektiva tillfredställelse 

Vidare introducerar Sauro (2011) ett sätt att mäta förväntan på ett system, vilket faller inom ramen 

för preferensmått. Genom att till användaren ställa frågan om förväntad svårighet innan uppgiften 

genomförs, respektive upplevd svårighet efter utförd uppgift, kan både gränssnittets styrkor och 

brister identifieras. Vanligtvis används en 7-gradig skala för användaren att förhålla sig till. Klyftan 

mellan förväntan och verklig upplevelse kan vara ett effektivt hjälpmedel för att identifiera 

användbarhetsproblem. Uppgifter vilka var svårare än förväntat är lämpliga att förbättra, medan 

uppgifter som var enklare att utföra än förväntat kan belysas. (Sauro, 2011) 
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System Usability Scale 

System Usability Scale (SUS) är en snabb och tillförlitlig metod som mäter användbarhet. Det är ett 

självrapporterade verktyg som består av tio frågor enligt Bilaga 1. Användaren besvarar dessa frågor 

efter användning av exempelvis produkter, mjukvaror, gränssnitt eller applikationer. Modellen skiljer 

mellan användbara och icke användbara system på ett effektivt sätt. Vidare är metoden enkel att 

applicera och ger ett tillförlitligt resultat även på en liten urvalsgrupp. (U.S. Departmen of Health & 

Human Services, u.d.) 

Emellertid är bedömningen av resultatet från metoden något komplex. För att beräkna resultatet 

konverteras användarens svar till nya siffror, summeras och multipliceras med en faktor 2,5. Detta 

genererar en poäng som varierar mellan 0-100. Detta resultat får inte översättas till procent, vilket kan 

upplevas naturligt. Det bästa sättet att tolka resultatet är istället att normalisera poängen för att skapa 

en percentilbaserad rangordning. Forskning har visat att ett resultat över 68 poäng anses vara över 

medel. (U.S. Departmen of Health & Human Services, u.d.) 

2.3.2 Brukskvaliteter 

Till skillnad mot användbarhetsmått bygger brukskvaliteter på antagandet att kriterierna för god 

design inte är de samma för alla artefakter. Det antas inte heller vara troligt att lyckas uppfylla alla 

dessa kriterier i ett koncept. Vad som skapar god design varierar beroende på vilket perspektiv 

användare har, då olika perspektiv ger upphov till olika syften och mål. En brukskvalitet beskriver 

attribut som användandet av en artefakt besitter. Förekomsten av åtråvärda brukskvaliteter är det 

som skapar kvaliteten i användandet av en produkt eller tjänst. Det finns olika nivåer av 

brukskvaliteter, från abstrakta kvaliteter som beskriver karaktären av en artefakt till mer specifika 

kvaliteter som beskriver hur artefakten ska se ut. De mer specifika kvaliteterna kan användas för att 

specificera och bedöma olika lösningar. Användningen av brukskvaliteter ger även stöd i urval och 

viktning av kriterier som artefakter ska uppfylla. Det ger också stöd i processen att konstruera och 

utföra användartester. De eftertraktade brukskvaliteterna identifieras genom att undersöka vilka 

egenskaper som gör en artefakt bra att använda. Detta görs genom intervjuer och observationer av 

målgruppen kring användandet av artefakten. Beroende på vilket perspektiv som antas kommer olika 

brukskvaliteter att identifieras. Det föreslås därför fem olika perspektiv för att se på användandet av 

en artefakt. (Arvola, 2006) 

Arvola (2006) beskriver dessa perspektiv enligt följande: 

Instrumentellt perspektiv 

Detta perspektiv behandlar artefaktens praktiska syfte. Det är enkelt att bedöma och mäta hur väl 

artefakten uppfyller dessa kvaliteter. Exempel på kvaliteter från detta synsätt är att en stol går att sitta 

på eller hur väl stolar kan staplas på varandra. 

Socialt perspektiv 

Det sociala perspektivet beskriver hur artefakter används i förhållande till andra människor. Det 

beskriver också kulturella betydelser eller symbolik som associeras med artefakten. Exempel på detta 

är hur placeringen av stolar och bord styr hur människor interagerar med varandra. 

Estetiskt perspektiv 

Detta angreppssätt beskriver den estetiska upplevelsen användaren får från att använda artefakten. 

Denna upplevelse utmärker sig i hur minnesvärd och givande en artefakt är. Det upplevs exempelvis 

när handen stryks över armstödet på en stol. 
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Etiskt perspektiv 

Det etiska perspektivet behandlar regler, normer och värden. Hur präglas användarsituationen av 

detta och vilken värld är det som vill skapas? Här behandlas även frågor kring vem som vinner 

respektive förlorar på implementeringen av artefakten. 

Konstruktionsperspektiv 

Detta perspektiv behandlar exempelvis vilka material som används för konstruktionen. Frågor 

kopplade till detta perspektiv är exempelvis prestanda på mekaniska och elektroniska komponenter. 

För brukskvaliteter kopplade till grafiska gränssnitt handlar det ofta om storlek på minnen och 

processorers bandbredd. 

Vidare kompletterar även Arvola (2014) med ett organisatoriskt perspektiv som beskrivs nedan: 

Organisatoriskt perspektiv 

Detta perspektiv återspeglar arbetsfördelning och roller. Frågor om hur verksamheten ska ordnas i 

gångbara affärsmodeller som fungerar i ett värdeskapande aktörsnätverk ingår också i detta 

perspektiv.  

Vissa brukskvaliteter kan stå i konflikt mot varandra, exempelvis om ett gränssnitt ska vara enkelt att 

lära sig eller om det ska vara effektivt att använda. Det är inte säkert att alla kvaliteter kan uppnås 

samtidigt. Det uppstår då en spänning mellan kvaliteterna och går det inte att lösa måste ett val av 

vilken kvalitet som ska prioriteras att ske. Denna prioritering handlar inte om att uttrycka dem relativt 

varandra utan bedöms snarare utifrån utvecklarens personliga preferenser. (Arvola, 2006) 

Identifiering av brukskvaliteter 

Processen för att identifiera brukskvaliteter börjar med en kvalitativ studie genom intervjuer från vald 

målgrupp samt observationer av artefakten under användning. Detta kan dokumenteras med ljud- och 

videoinspelningar, anteckningar och skisser med plus-minuslistor. Därefter analyseras insamlad data. 

Detta sker i en process bestående av sju steg, en metod som är vanligt förekommande inom kvalitativa 

undersökningar. (Arvola, 2006) Nedan följer Arvolas (2006) beskrivning av dessa sju steg: 

1. Första steget handlar om att få en översyn av det insamlade materialet genom att lyssna och 

titta på inspelat material, läsa anteckningar och titta på skisserna. 

 

2. Andra steget innebär att finna meningsfulla delar i materialet där respondenten uttrycker 

åsikter om artefakten, eller när återkommande frågor uppstår. Preliminära kategorier av 

brukskvaliteter kan skapas. Dessa beskriver hur artefakten fungerar eller hur den ska fungera 

i dessa situationer. 

 

3. Det tredje steget handlar om att koncentrera de meningsfulla delarna till korta fraser som 

uttrycker deras motiv. 

 

4. I det fjärde steget omformuleras de meningsfulla delarna till vad användandet av artefakten 

karakteriseras utav. Beskrivande motiv omformuleras till föreskrivande motiv. 

 

5. Det femte steget syftar till att skapa hanterbara grupper av kvaliteter om en stor mängd med 

kvaliteter har identifierats.  Kvaliteterna grupperas efter deras samhörighet och kategorierna 

namnges. 

 

6. I det sjätte steget förklaras de olika brukskvaliteterna utifrån de sex olika perspektiven. Detta 

för att inkludera alla meningsfulla perspektiv av brukskvaliteterna. 
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7. Det sista steget inkluderar att koppla samman varje brukskvalitet med det empiriska 

materialet genom utdrag från anteckningar och transkriberingar. Detta gör kvaliteterna mer 

konkreta och mer övertalande. 

Denna process resulterar i en lista av åtråvärda brukskvaliteter som är baserade på empirisk data. 

Denna lista är dock inte prioriterad eller sorterad och kommer därför att vara svår att arbeta med. För 

att göra kvaliteterna mer hanterbara översätts de till så kallade designmål. Denna översättning skapas 

genom att koppla samman de olika kvaliteterna i ett hierarkiskt diagram, ett målträd. Hierarkin byggs 

upp genom kvaliteternas värde och relation till varandra. Brukskvaliteterna kan delas upp i kvaliteter 

med egenvärde och de med instrumentellt värde. Med egenvärde menas att kvaliteterna inte 

innefattas i någon annan kvalitet och med instrumentellt värde menas att brukskvaliteten är ett medel 

i att uppnå en kvalitet med egenvärde. För att identifiera vilket värde en kvalitet har ställs frågorna: 

Varför är denna brukskvalitet åtråvärd? Hur kan brukskvaliteten uppnås? Vilka underliggande 

kvaliteter ligger bakom denna? (Arvola, 2006)  

Målträdet skapas genom att utgå från de grupper som skapades i steg 5 ovan. Fortsättningsvis kopplas 

kvaliteterna med egenvärden till tillhörande grupp. Därefter kopplas kvaliteterna med instrumentellt 

värde samman med de kvaliteter som de utgör ett medel utav. (Arvola, 2006) I Figur 1 nedan ges ett 

exempel på ett målträd. 

 

Figur 1: Exempel på målträd (Arvola, 2006). 
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Om måldiagrammet läses från vänster till höger förklaras vilka brukskvaliteter som behöver uppfyllas 

för att nå ett specifikt designmål. Om måldiagrammet istället läses från höger till vänster ges svaret på 

varför en brukskvalitet är nödvändigt. Det är viktigt att förstå att en kvalitet med egenvärde utgörs av 

mer än dess kvaliteter med instrumentellt värde. Det betyder endast att det finns en underordnad 

kvalitet som utgör ett medel. (Arvola, 2006) 

2.3.3 Användartest 

För att utföra ett användartest att en prototyp tas fram samt att testet struktureras och planeras för 

att få ut omfattande och relevant data. Rettig (1994) beskriver tre steg vilka är essentiella vid planering 

av användartester: 

1. Välj användare med hjälp av den kunskap och bakgrund kring användare, vilken erhållits från 

tidigare uppgiftsanalyser och användarstudier. För att göra ett representativt urval kan 

exempelvis ett frågeformulär upprättas. Det är lämpligt att välja användare som kan tänkas att 

använda den slutliga produkten och samtidigt representerar hela intervallet av möjliga 

brukare. 

2. Förbered testscenarion baserade på genomförda uppgiftsanalyser för att beskriva produktens 

användning vid olika situationer. Utveckla prototypen för att stödja ett antal av dessa 

scenarion för att ha ett tydligt och rimligt fokus. Det är även fördelaktigt om en extern resurs 

har möjlighet att granska realismen av de olika scenarierna. Orealistiska scenarier och data kan 

ha stor negativ påverkan på designens trovärdighet. 

3. Träna på att använda den framtagna prototypen för att undvika oförutsedda händelser. Att 

testa prototypen innan utförandet av användartestet, minskar risken för exempelvis saknade 

komponenter och missförstånd. Det är viktigt att personen som manövrerar prototypen 

känner sig säker och bekväm vid användartestet. 

Fortsättningsvis för att genomföra ett användartest på ett effektivt sätt presenterar Rettig (1994) fyra 

vitala roller som på något sätt behöver närvara vid utförandet. För det första krävs någon som hälsar 

användaren välkommen och introducerar upplägget. Fortsättningsvis behövs en testledare som tar vid 

när testets struktur har presenterats och är den enda personen som har tillåtelse att tala fritt under 

testet. Testledarens uppgift är att ge instruktioner, stimulera användaren till att uttrycka tankar och se 

till att allt utförs inom rätt tidsram. Det är inte lämpligt att testledaren för anteckningar. Under testet 

ger testledaren handskrivna uppgifter för användaren att utföra. Dessa måste vara väldigt tydliga och 

detaljerade. Vidare är en person som agerar dator nödvändig. Denna person känner till gränssnittets 

logik och ser till att prototypen förändras i och med att användaren navigerar i denna. Den fysiska 

förändringen simulerar det digitala gränssnittet och inget annat förutom den specifika händelsen som 

utförs. Slutligen nyttjas observatörer, vilka antecknar observationer och eventuella förslag på lösningar 

på separata papper. Observatörerna får inte reagera på användarens interaktion eftersom det kan 

påverka både användarens känslor och handlingar. (Rettig, 1994)  

Nielsen (2001) menar att omkring tre till fem respondenter är tillräckligt för att identifiera majoriteten 

av alla problem. När användbarhetsmått används rekommenderar han dock att 20 respondenter 

används per designalternativ. 

En typisk testsession kan ta omkring en timma och består av att förbereda testet, genomföra testet 

och utvärdera tillsammans med användare. För att utvärdera testet kan exempelvis den fysiska 

prototypen spridas ut på ett stort bord, där respektive observationsnotering placeras ut på den 

influerade komponenten och diskuteras tillsammans med respondenten. (Rettig, 1994) Nedan beskrivs 

två olika utformningar av prototyper som kan nyttjas i ett användartest. 
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Lo-fi prototyping 

För att på ett snabbt och effektivt sätt ha möjlighet att utvärdera gränssnittet tillsammans med 

användare används ofta så kallade Lo-fi-prototyper. I dessa prototyper läggs inte något betydande 

fokus på färger, typsnitt eller övriga detaljer. Istället koncentreras arbetet till att förmedla terminologi, 

generell layout, interaktionsflöden och navigering. Detta tillvägagångssätt nyttjas för att undvika kritik 

och kommentarer kring onödiga detaljer som lätt tar fokus från ovan nämna aspekter vid senare 

användartester. (Rettig, 1994) 

I Figur 2 nedan presenteras ett exempel på en Lo-Fi-prototyp. Att ta fram en prototyp av denna 

karaktär innefattar enligt Rettig (1994) följande tre steg: 

1. Samla ihop ett kit med tillräckligt mycket material för att främja kreativitet och funktionalitet. 

Det kan handla om vita och färgade papper, mindre kartongbitar, lim, tejp, färgpennor, 

tuschpennor, saxar, post-its, gummi, lera etcetera. 

2. Sätt en deadline för att inte bearbeta varje aspekt av gränssnittet för länge. Det är viktigare att 

snabbt få ner idéer till något konkret och testbart för att kunna utvärdera dessa med 

användare i flera omgångar. 

3. Konstruera modeller, inte illustrationer. Skapa något som är smidigt att kontrollera för 

personen som agerar dator. Gör exempelvis objekt som rör sig separata och utnyttja 

materialet för att skapa lösningar på samtliga aktioner som användaren kan tänkas utföra. 

 

Figur 2: Exempel på en fysisk Lo-fi-prototyp. 

Hi-fi prototyping 

Hi-fi-prototyper avser motsatsen till de Lo-fi-prototyper vilka är beskrivna ovan. Dessa prototyper 

innehåller således en hög grad av detaljrikedom. Denna prototyp har en viktig roll när det kommer till 

att sälja in sin idé, utvärdera uttryck och känslor och för att verifiera koncept. Emellertid finns det 

nackdelar med att använda sig av dessa. För det första är ett digitalt och detaljerat gränssnitt svårare 

och mer tidskrävande att både utveckla och förändra. Vid genomförande av användartester kan dessa 

även implicera att användaren hakar upp sig på och kritiserar detaljer såsom val av typsnitt eller 

färgkombinationer, vilka kan anses vara irrelevanta i ett tidigt skede. Vidare skapar utvecklare en stor 

motståndskraft till att förändra en prototyp som har varit svår att implementera och tagit lång tid och 

kraft att utveckla, vilket kan resultera i ett sämre resultat. Avslutningsvis kan en bugg i mjukvaran eller 

ett föga misstag i koden medföra att hela systemet kollapsar. (Rettig, 1994) 
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2.3.4 GOMS & KLM 

En annan typ av utvärdering som skiljer sig från brukskvaliteter och användbarhetsmått är prediktiv 

utvärdering. Med prediktiva metoder menas metoder som utvärderar system utan att involvera 

användaren (Rogers, et al., 2011). 

Goals, Operators, Methods and Selection rules (GOMS) och Keystroke Level Model (KLM) är två 

prediktiva metoder som används för att uppskatta effektiviteten hos system. GOMS utvecklades under 

tidigt 80-tal och KLM bygger vidare på GOMS-modellen. GOMS är en metod för att modellera kunskap 

och kognitiva processer som används när en användare interagerar med ett system. (Rogers, et al., 

2011) 

Rogers et al. (2011) förklarar akronymen GOMS enligt följande: 

 Goals (mål) hänvisar till det tillstånd som användaren vill uppnå med interaktionen, exempelvis 

hitta till en specifik del av en hemsida.  

 Operators (handlingar) hänvisar till de kognitiva processer och fysiska handlingar som krävs för 

att uppnå målen. Skillnaden mellan mål och handlingar är att mål är något som uppnås medan 

handlingar är något som utförs.  

 Methods (metoder) är inlärda handlingsmönster som används för att uppnå målet och 

innehåller den exakta sekvensen av steg som krävs för att uppnå målet.  

 Selection rules (urvalsregler) används när det finns flera metoder för att uppnå målet. 

Urvalsreglerna är det som avgör vilken metod som används. 

En uppgift bryts sedan ned med hjälp av ovanstående punkter. Ett exempel på hur en uppgift bryts ned 

med hjälp av GOMS-modellen återfinns i Bilaga 2. 

KLM bygger vidare på GOMS-modellen genom att numeriskt prediktera snabbheten av ett system. 

Genom empiriska studier på användares prestation vid människa-dator interaktion har ett antal 

standardmått för olika typer av handlingar erhållits. Genom att tilldela tid till alla handlingar i en 

uppgift och sedan summera tiden det tar för att utföra alla handlingar kan effektiviteten jämföras 

mellan olika system. (Rogers, et al., 2011) Standardmåtten för KLM finns bifogad i Bilaga 3. 

En problematik är att den uppmätta tiden förutsätter ett felfritt användande och att det genomförs av 

erfarna användare. Uppskattningar med dessa värden stämmer dessutom inte alltid överens med hur 

lång tid det tar i verkligheten. Trots detta har det visat sig att uppskattningarna utgör en stark grund 

för beslutsfattande. Tiden det tar att slutföra en uppgift är endast en av många aspekter i vad som gör 

en interaktion bra. Dock är detta en mycket viktig faktor, speciellt i uppgifter som utnyttjar ledig tid 

mellan andra uppgifter, exempelvis som att vänta på ett möte eller en buss. (Holleis, et al., 2007) 

KLM är applicerbar för interaktion med datormöss, tangentbord eller pekskärmar (Holleis, et al., 2007). 

Sedan GOMS och KLM utvecklades på åttiotalet har emellertid nya typer av produkter utvecklats med 

andra förutsättningar för interaktion (Rogers, et al., 2011). Holleis et al. (2007) har därför reviderat 

KLM och utökat metoden med fler handlingar för att passa interaktioner med mobiltelefoner. De har 

dessutom tagit hänsyn till interaktionen mellan användare, mobiltelefoner och andra fysiska 

produkter. Hur standardtiden och genomförandetiden beräknas för dessa handlingar och de 

anpassade handlingarna baserat på interaktionen med en mobiltelefon återfinns i Bilaga 4. 
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2.4 Verktyg och metoder 
Detta avsnitt presenterar den teoretiska bakgrunden till de verktyg och metoder som använts under 

projektet gång för att skapa det gränssnitt där sömfylld design applicerades. 

2.4.1 Aktörskartor 

Aktörskartor är en metod för att visuellt stärka och kommunicera viktiga intressenter för ett 

utvecklingsarbete (Martin & Hanington, 2012). Genom att gruppera intressenter med liknande 

intressen kan frågor belysas och resurser kan fördelas effektivt för att hantera dessa. Med 

kartläggningen erhålls en omfattande men lättillgänglig bild av komplexa tjänster med alla intressenter 

och deras kopplingar till varandra, detta är väsentligt för alla försök att förbättra interaktioner. 

(Stickdorn & Schneider, 2011) I Figur 3 nedan ges ett exempel på en aktörskarta. 

 

Figur 3: Aktörskarta (Martin & Hanington, 2012) 

Metoden används i början av tjänsteutvecklingens utforskningsfas och fungerar som en visuell referens 

för planering av användarstudier och riktlinjer för kommunikation med intressenter. Kartan skapas 

genom att inom utvecklingsgruppen lista alla grupper och personer som har intresse eller blir 

påverkade av artefakten. I detta skede sker allt spekulativt och det är viktigt att vara grundlig. 

Identifierade intressenter kan ha generella roller (exempelvis studenter eller lärare), specifika roller 

(exempelvis VD eller projektledare) eller vara faktiska personer. Identifierade intressenter noteras 

förslagsvis på post-it-lappar. Kartan får sedan växa fram gradvis och fylls på med relationen mellan 

olika roller och personer. (Martin & Hanington, 2012) 
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2.4.2 Service blueprints  

Service blueprints är en metod som innefattar att specificera varje aspekt, komponent och 

bakomliggande processer i en tjänst. Denna plan fungerar som en vägledning vid utvecklandet av 

tjänsten. Vanligtvis innefattar detta att från både användarens och leverantörens perspektiv, skapa en 

visuell illustration över fysiska bevis, användarens interaktion samt synliga, bakomliggande och 

stödjande processer. Ett exempel på en sådan illustration kan ses i Figur 4. Dessa dokument skapas 

ofta i samarbete mellan olika funktioner, för att föra samman olika grupper inom tjänsteleverantörens 

organisation. Detta skapar en delad uppfattning och medvetenhet över olika aktörers involvering och 

ansvar. Dokumentet bör vara levande och uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att kontakten 

med leverantörens omgivning upprätthålls. Vidare kan även regelbunden uppdatering av dokumentet 

hjälpa leverantören att vara flexibel inför ett samhälle i ständig förändring och utveckling. 

Sammantaget beskriver dokumentet samtliga element integrerade i en tjänst. Planen främjar även 

samarbete inom organisationen samt koordination av resurser. (Stickdorn & Schneider, 2011) 

 

Figur 4: Service blueprint (Rehash.org, 2012). 

2.4.3 Hierarkisk uppgiftsanalys 

Det huvudsakliga syftet med uppgiftsanalyser är att undersöka befintliga situationer. Med 

uppgiftsanalyser undersöks underliggande logik och syfte i användares handlingar. Med förståelse för 

befintliga situationer kan kunskapen tillämpas för utveckling av nya uppgifter eller för att ställa nya 

krav. Den mest använda uppgiftsanalysen kallas hierarkisk uppgiftsanalys (HTA). (Rogers, et al., 2011) 

En HTA börjar med att ett huvudmål identifieras för den undersökta uppgiften. Huvudmålen delas 

därefter upp i delmål. Antalet delmål varierar mellan respektive uppgift, men 4-8 stycken delmål är 

eftersträvansvärt för att få en åskådlig struktur. Då alla delmål identifieras bryts de, om möjligt, ned 

ytterligare tills att önskad detaljnivå uppnåtts. Delmålen längst ner i hierarkin kallas för operationer. I 

en korrekt utförd HTA ska operationerna vara de samma oavsett vem som utförde analysen. Dock kan 

delmålen skilja sig åt mellan olika utförare. (Osvalder, et al., 2011) Ett exempel på en HTA samt hur det 

kan visualiseras ges i Figur 5. 
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Figur 5: Exempel på HTA-diagram (Osvalder, et al., 2011). 

Metoden ger en bra förståelse för interaktionen oavsett på vilken nivå av interaktionen som undersöks, 

vilket gynnar god design. Metoden kan dock vara svår att tillämpa på komplexa situationer då antalet 

operationer växer snabbt och blir svåra att tyda. Det är också svårt att visualisera parallella operationer 

och vad som sker om användaren blir avbruten. (Rogers, et al., 2011) 

2.4.4 Questions, Options and Criteria (QOC) 

Questions (frågor), Options (alternativ) & Criteria (kriterier) är en systematisk metod för att 

representera och visualisera en designrymd. Ett exempel på användningen av detta verktyg ses i Figur 

6 nedan. Frågorna representerar behovet eller problemet som behöver lösas för att fortsätta och kan 

exempelvis handla om designfrågor, förtydliganden eller en möjlig defekt. Alternativ innebär de 

möjliga lösningar som på något sätt skulle kunna lösa detta problem. Vidare innefattar kriterier de 

kvaliteter vilka dessa alternativa lösningar bör tillfredsställa. Slutligen utförs en bedömning av vilka 

kriterier som stödjer eller motverkar respektive alternativ. (Dutoit & Paech, 2002) 

Frågor arkeras ed ett ”Q”, alter ativ markeras ed ett ”O” o h kriterier ed ett ”C”. Vidare 
visualiseras det designalternativet som valts att gå vidare med genom en box kring detta. Karaktären 

av respektive kriteriums påverkan presenteras genom heldragen eller streckad linje. En heldragen linje 

innebär att kriteriet medför ett stödjande bidrag till alternativet, medan en streckad linje implicerar 

ett negativt bidrag. (MacLean, et al., 1991) 

 

Figur 6: Exempel av QOC (MacLean, et al., 1991).  
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3 Metod 
Detta kapitel redogör för hur metodiken såg ut för att besvara uppsatsens frågeställningar. Kapitlet 

inleder med en förklaring och motivering av den övergripande processen. Därefter presenteras i detalj 

tillvägagångssättet av denna process. 

3.1 Övergripande process 
Projektet delades upp i tre separata faser: utforskning, konceptutveckling och användartest. I Figur 7 

nedan illustreras dessa tre faser tillsammans med en sammanfattning av fasernas innehåll och resultat. 

Detta avsnitt syftar till att ge en överblick av processen och innehållet i de olika faserna. 

 

Figur 7: Schematisk bild över projektets process. 

3.1.1 Utforskning 

Detta stadium syftade till att skapa ett omfattande och noga överlagt underlag till den efterföljande 

fasen, konceptutveckling. Ett första och essentiellt steg i denna fas handlade om att analysera tjänsten 

kring automaten och involverade aktörer genom att följa Stickdorn och Schneiders (2011) inledande 

riktlinjer för utveckling av tjänster. Detta för att skapa en tydlig bild över hur tjänsten ser ut och vilka 

olika krav som ställs på gränssnittet. Första uppgiften i Stickdorn och Schneiders (2011) utforskande 

fas innebär att förstå organisationen som ska erbjuda tjänsten. Andra delen består av att granska 

användaren och förstå den riktiga motivationen bakom användarens beteende samt se bortom 

empiriska studier. Den sista uppgiften handlar om att visualisera insikter från föregående uppgifter. 

Ytterligare ett syfte med denna fas var att skapa ett användarcentrerat perspektiv. Detta är något som 

enligt Stickdorn och Schneider (2011) är väsentligt, vilket framgår dels från deras utvecklingsprocess 

men också från deras fem principer för tjänstedesign. Även Gulliksen och Göransson (2002) påpekar 

vikten av att ha en djup förståelse för användaren, deras uppgifter och kontext. De menar att i ett tidigt 

stadium bör användarna fastställas för att sedan studera deras kognitiva, beteendemässiga, 

antropometriska och attitydmässiga aspekter. Med denna information är det lättare att utveckla ett 

system som uppfyller användarens behov och är även vitalt för att kunna utveckla ett användbart 

system enligt Gulliksen och Göransson (2002). De föreslår bland annat att ta fram användarprofiler, 

genomföra kontextuella intervjuer och uppgiftsanalyser för att uppnå detta. 

Aktiviteterna i detta stadium, tillsammans med en extraktion av riktlinjer från uppdragsgivarens 

uttryckta kärnvärden, låg till grund för det ramverk vilket koncept senare genererades kring. 
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3.1.2 Konceptutveckling 

Denna fas syftade till att generera koncept att applicera sömfylld design på. Konceptutvecklingen 

utfördes därför i detta stadium genom en iterativ process bestående av att skapa koncept, urval av 

koncept samt att förbättra koncept. För att generera koncept nyttjades metoder såsom brainstorming 

o h ”Questio s Optio s Criteria”. Resultatet av denna fas innefattade ett koncept som togs vidare till 

efterföljande användartester. 

3.1.3 Användartest 

Denna avslutande fas syftade till att utvärdera implikationerna av sömfylld design på konceptet från 

föregående stadium. Att utvärdera koncept objektivt är enligt Arvola (2006) av yttersta vikt. Enligt 

Gulliksen och Göransson (2002) är det dessutom i en användarcentrerad utvecklingsprocess viktigt att 

tidigt och kontinuerligt använda prototyper för att visualisera och utvärdera idéer och designlösningar 

med användare. Utvärderingen skedde genom att använda Rettigs (1994) grundprinciper för att utföra 

användartester på ett strukturerat vis. För att mäta användbarhet och utvärdera de framtagna 

koncepten objektivt användes flera variationer av användbarhetsmått som exempelvis prestandamått, 

prefere s ått o h ”S ste  Usa ilit  S ale” som beskrevs i avsnitt 2.3, Utvärdering av sömfylld design. 

Det var även i detta stadium som underlag för att besvara formulerade frågeställningar skapades 

genom att utvärdera hur identifierade sömmar påverkar användbarheten när de döljs respektive 

framhävs. 

3.2 Utforskning 
I detta avsnitt redovisas genomförandet av aktiviteterna från den första, utforskande fasen av 

projektet vilken markeras i Figur 8 nedan. 

 

Figur 8: Utforskningsfasen i projektets process. 

3.2.1 Aktörskarta 

Den inledande aktiviteten i denna fas bestod av att tillsammans med uppdragsgivaren, identifiera och 

analysera intressenter för att skapa en aktörskarta. Innan denna workshop diskuterades de mest 

självklara intressenterna, möjliga utfall samt rimliga inbördes relationer för att effektivisera tiden med 

uppdragsgivaren. 

Inledningsvis i workshopen identifierades samtliga involverande aktörer som på något sätt kommer i 

kontakt med, eller har påverkan på tjänsten eller automaten. Dessa skrevs på individuella post-it-

lappar för att enkelt ha möjlighet att förflytta och förändra dispositionen. Vidare kategoriserades dessa 

i lämpliga kategorier både för att skapa tydligare översikt och förbereda för att rita länkar och 

förhållanden mellan de olika aktörerna. Avslutningsvis ritades och diskuterades samtliga länkar och 

relationer. Alla dessa moment skedde i ständigt samarbete med uppdragsgivaren. 
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3.2.2 Service blueprint 

Även denna metod genomfördes tillsammans med uppdragsgivaren för att säkerställa att resultatet 

höll en god kvalitet och överensstämde med uppdragsgivarens bild av tjänsten. Inför denna workshop 

togs en mall fram i form av en stor affisch där en tom tabell med rubriker presenterades enligt Figur 4 

som presenterades i kapitel 2, Teoretisk referensram. Det första steget bestod sedan av att identifiera 

konsumentens interaktionsprocess vid ett köp av smoothie. Vidare innefattade det andra steget att 

relatera dessa moment till fysiska bevis vilka har som uppgift att bekräfta genomförandet av respektive 

aktivitet. Fortsättningsvis bearbetades de övriga rubrikerna vilka behandlar både den interaktion som 

är synlig för konsumenten, men också den som sker i bakgrunden. Avslutningsvis identifierades de 

stödjande processer vilka ansågs vara relevanta, samtidigt som samtliga länkar mellan aktiviteter och 

tillhörande processer diskuterades och illustrerades.  

3.2.3 Hierarkisk uppgiftsanalys 

Från de två föregående beskrivna metoderna identifierades ett antal huvudmål genom att tillämpa 

uppgiftsanalysen som beskrevs i avsnitt 2.4, Verktyg och metoder. Dessa huvudmål representerade 

de olika situationerna som automaten kommer att användas i. Detta innebär olika typer av köp från 

automaten, exempelvis när automaten är placerad i en galleria eller när automaten står i en butik. 

Dessa huvudmål bröts sedan ner i delmål, vilka representerade alla steg som respektive huvudmål 

innebar. Nästa steg i skapandet av uppgiftsanalysen var att bryta ner delmålen i operationer. Då 

konstruktionen av automaten inte var fastställd, baserades denna metod på hur uppdragsgivaren 

föreställde sig att automaten var tänkt fungera. 

3.2.4  Intervjuer 

För att identifiera brukskvaliteter som berörda aktörer ansåg vara relevanta, genomfördes intervjuer. 

Vidare var ytterligare mål med intervjuerna att undersöka vilken inställning användare har till sömmar 

som framhävs respektive döljs. Valet av respondenter baserades på den målgrupp 

smoothieautomaten riktar sig till samt de aktörer som identifierades med hjälp av aktörskartan och 

som vid något tillfälle kommer i kontakt med smoothieautomaten. Respondenter kontaktades dels 

genom författarnas personliga kontakter samt genom att kontakta företag som ansågs vara 

betydelsefulla aktörer. 

När samtliga intervjuer var schemalagda, planerades och anpassades intervjuerna för respektive grupp 

av aktörer, för att på så sätt få ut så relevant information som möjligt. Ett formulär med väsentliga 

frågor och möjliga följdfrågor skapades för respektive grupp. Intervjuerna realiserades därefter genom 

tillämpning av ett semi-strukturerat tillvägagångsätt. På så sätt var det enkelt att ställa följdfrågor vilket 

skapade ett naturligt samtal och ofta ledde till nya insikter och ämnen som tidigare inte reflekterats 

kring. Varje intervju tog ungefär en timma att genomföra och hölls på olika platser såsom kontor, 

bibliotek och lunchlokaler. För att dokumentera intervjuerna fördes anteckningar av en av 

moderatorerna medan den andra förde diskussionen framåt. Moderatorn som förde anteckningar var 

även delaktig i att ställa följdfrågor för att extrahera så mycket information som möjligt. Samtliga 

intervjuer spelades även in med en diktafon för att skapa möjlighet att kunna referera till 

respondenter, men även för att skapa en trygghet att allt dokumenteras. 
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3.2.5 Identifiering av brukskvaliteter 

För att identifiera åtråvärda brukskvaliteter följdes Arvolas (2006) process som beskrivs i avsnitt 2.3, 

Utvärdering av sömfylld design. I första steget analyserades inspelningarna och anteckningar från 

intervjuerna. Därefter listades meningsfulla och återkommande ord och fraser. Dessa kategoriserades 

och omformulerades till beskrivande ord och redundanta synpunkter filtrerades. Fortsättningsvis 

förklarades alla brukskvaliteter enligt Arvolas (2014) sex perspektiv. Utifrån dessa skapades ett målträd 

genom att först skriva varje kvalitet på en post-it-lapp. Därefter placerades post-it-lapparna på en vägg 

och genom diskussion växte kopplingarna mellan kvaliteterna gradvis fram. 

3.2.6 Identifiering av sömmar 

Kunskapen om användarens situation och produktens komponenter ökade ständigt med projektets 

framfart, därför identifierades kontinuerligt sömmar genom diskussion som på något sätt skulle kunna 

framhävas för att potentiellt kunna underlätta brukarens upplevelse och förståelse. För att 

dokumentera dessa sömmar genomfördes under projektets gång en fortlöpande samanställning av 

dessa. Vidare genomfördes ett moment för att på ett strukturerat vis försöka extrahera ytterligare 

sömmar som inte framkommit under tidigare stadium. Detta moment bestod av att först lista samtliga 

komponenter mellan vilka sömmar potentiellt skulle kunna uppstå, för att sedan generera en 

kombinationsmatris av dessa. Sedan fördes diskussion kring samtliga kombinationer och huruvida en 

relevant söm fanns mellan berörda komponenter eller inte. Detta skapade ett systematiskt 

tillvägagångssätt och säkerställde att inga relevanta sömmar försummades. 

3.3 Konceptutveckling 
I detta avsnitt redovisas utförandet av projektets andra fas, konceptutveckling. Denna fas illustreras i 

Figur 9 nedan. 

 

Figur 9: Konceptutvecklingsfasen i projektets process. 

3.3.1 Questions Options Criteria (QOC) 

För att generera en större mängd alternativa lösningar på olika problem genomfördes den tidigare 

beskrivna metoden QOC. Första steget i denna process var att ta fram de frågor som olika lösningar 

sedan genererades kring. Dessa frågor baserades på tidigare identifierade sömmar, brukskvaliteter 

samt generella frågor om gränssnitt vilka upplevdes relevanta. Exempel på frågor var allt från vilka 

typer av ikoner och färgkombinationer som bör användas, till hur användaren ska förstå var i 

köpprocessen denne befinner sig. 

Nästa steg i metodens utförande var att generera lösningsförslag för respektive fråga. Detta gjordes 

genom brainstorming och diskussion. Vidare togs kriterier fram genom att göra ett lämpligt urval av 

de identifierade brukskvaliteterna. I detta urval togs hänsyn till respektive brukskvalitets koppling till 

den aktuella frågan. De utvalda brukskvaliteterna vilka agerade som kriterier hade således en stark 

koppling till den aktuella frågan. 
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Avslutningsvis skapades i vissa fall positiva (heldragna linjer) och negativa (streckade linjer) länkar 

mellan lösningarna och kriterierna. Vissa lösningar gav möjlighet att objektivt utvärdera dessa länkar, 

medan andra innebar en uppenbar subjektiv bedömning. Den subjektiva bedömningen exkluderades i 

dessa fall, för att istället utvärdera hur olika lösningar påverkade brukskvaliteterna under kommande 

användartester. Emellertid var frågorna vars bedömning var subjektiv användbara för att generera 

lösningar, även om kopplingarna mellan kriterierna och lösningarna i dessa fall utelämnades. 

Tillsammans gav samtliga av dessa matriser och lösningsförslag ett grundligt underlag att basera 

kommande skissning och konceptutveckling på. Dessutom var den objektiva bedömningen i de fall där 

det var möjligt, ett smidigt verktyg för att genomföra en grov filtrering av orimliga eller orealistiska 

lösningsförslag. 

3.3.2 Skissning & urval 

Med materialet från föregående metod som grund, skapades handskisser både på helhetskoncept men 

även kring detaljer i gränssnittet. Under hela arbetsprocessen värderades och diskuterades lösningar 

kontinuerligt, exempelvis genom färgkodade plus- och minuslistor. I detta steg definierades inte 

detaljer, istället lämnades utrymme för att senare kunna applicera olika varianter av komponenter, 

knappalternativ och instruktioner. Emellertid valdes en uppsättning av detaljer och komponenter för 

att tillsammans skapa ett testbart koncept inför kommande användartester. Detta urval baserades 

främst på kommunikation och diskussion med uppdragsgivaren. 

För att kommande användartester skulle generera relevant återkoppling, användes medvetet något 

bristande information och symboler i flera skisser och koncept, för att senare lättare kunna avgöra om 

denna information var nödvändig eller inte. Detta på grund av att det upplevdes enklare att upptäcka 

ifall det uppstår problem vid avsaknad av information, än vad det är för användaren att föreställa sig 

hur det skulle upplevas utan en viss typ av information. 

3.4 Användartest 
I detta avsnitt redovisas utförandet av projektets tredje och avslutande fas, användartest. Detta avsnitt 

illustreras i Figur 10 nedan. 

 

Figur 10: Användartestfasen i projektets process. 

3.4.1 Utformning  

Syftet med användartesterna var att undersöka om användare uppmärksammade samt hur de 

reagerade då särskilda sömmar framhävdes respektive doldes. Vidare var avsikten även att utvärdera 

gränssnittets flöde, funktioner och förståelse. För att få en relevant svarsfrekvens att senare kunna dra 

väl underbyggda slutsatser utifrån var det inte möjligt att testa alla identifierade sömmar. Därför 

kategoriserades de identifierade sömmarna efter deras olika egenskaper för att sedan välja en lämplig 

söm från vardera kategori att användas i testet. För att hålla användartesterna inom en rimlig tidsram 

testades endast en söm per respondent. Användartesterna delades därför upp i olika grupper. 
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För att undvika felkällor kopplade till vilken ordning sömmens tillstånd presenterades i, genomfördes 

tester i samtliga följder. Det vill säga att för varje respondent genomfördes ett test där en söm först 

var framhävd och sedan dold, vilket följdes av samma test där sömmen först var dold och sedan 

framhävd. För att sedan ha möjlighet utvärdera sömmarnas påverkan, fick respondenterna genomföra 

flera köp av smoothieautomaten med den testade sömmen i framhävt respektive dolt tillstånd. 

3.4.2 Genomförande 

Varje test var förberett för att rymmas inom 30 minuter och innefattade att lösa framtagna uppgifter 

samt att diskutera och utvärdera gränssnittet. Uppgifterna var utformade så att användarna skulle 

använda så stor del av gränssnittet som möjligt. I användartesterna utnyttjades en pappersprototyp 

som representerade gränssnittet. Gränssnittets samtliga funktioner och tillstånd presenterades på 

papper som byttes ut varefter respondenten utförde olika handlingar. 

Under testerna dokumenterades uppgiftsframgången över respektive uppgift. Även identifierade 

problem, antal ignorerade funktioner, antal negativa kommentarer samt inkorrekta vägval noterades 

under denna observation. Dessutom sammanställdes huruvida användare uppmärksammade sömmar 

eller ej, samt deras uttryck och reaktioner vid förändringen mellan de olika sömmarnas tillstånd. 

Avslutningsvis mättes också tiden det tog för respondenten att genomföra olika handlingar. Detta för 

att undersöka eventuell skillnad då en söm doldes respektive framhävdes. Allt detta dokumenterades 

i ett protokoll som skapades innan användartesterna för att undvika inkonsekvens för hur testerna 

dokumenterades. 

Efter att respondenterna genomfört uppgifterna, diskuterades uppkomna problem samt motiveringar 

till respondentens val vid navigering i gränssnittet. Även de undersökta sömmarna diskuterades om 

inte dessa uppmärksammats och diskuterats under lösningsgången av uppgifterna. Frågor som 

diskuterades var exempelvis vad användaren förväntade sig när denne tryckte på en specifik knapp, 

om testpersonen föredrog att sömmen framhävdes eller doldes samt vilka fördelar och nackdelar som 

dessa olika tillstånd medförde. Även tidigare skisser på alternativa konceptförslag och detaljer som 

ansågs relevanta diskuterades med testpersonerna för att samla in återkoppling och tips inför 

kommande vidareutveckling. Avslutningsvis nyttjades det tidigare beskrivna användbarhetsmåttet 

System Usability Scale (SUS) för att skapa en helhetsbedömning av gränssnittet. 

3.4.3 Respondenter 

För att bemöta så stor del av primärmålgruppen som möjligt, vilken beskrevs i avsnitt 1.1, Bakgrund, 

låg fokus initialt på att identifiera och kontakta personer som föll inom denna ram. Målet med urvalet 

var även att få en spridning i ålder och intressen för att efterlikna en verklig situation. Detta enligt 

Gulliksens och Göranssons (2002) rekommendationer. Vidare följdes även Arvolas (2014) 

rekommendationer om att ta del av kritiska användares synpunkter och infallsvinklar. Respondenterna 

samlades in via personliga kontakter till författarna och bokades några dagar innan testerna. 

Respondenterna fick i detta skede information om tid, plats och att testerna handlade om en 

smoothieautomat. 
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4 Resultat 
Detta kapitel redovisar samtliga resultat vilka framkom under genomförandet av de tidigare beskrivna 

aktiviteterna. Resultatet är uppdelat efter de faser som metoden baserades på, för att lättare relatera 

dessa till varandra. De två första avsnitten redogör till större grad för resultatet som behandlar 

utvecklingen av det koncept vilket sömfylld design applicerades på. I det avslutande avsnittet 

presenteras därefter resultatet av användartesterna samt implikationerna av att dölja respektive 

framhäva sömmar. 

4.1 Utforskning 
Det inledande momentet resulterade i den aktörskarta som översiktligt illustreras i Figur 11. Vid ett 

senare tillfälle överfördes den fysiska modellen av aktörskartan till ett digitalt format. Denna 

illustration återfinns i Bilaga 5 och är således det slutgiltiga resultatet från denna metod. 

 

Figur 11: Fysisk modell av framtagen aktörskarta. 

Vidare skapades ett service blueprint vars resultat översiktligt visualiseras i Figur 12 nedan. Följaktligen 

skapades liksom tidigare en digital version av denna modell där samtliga detaljer framgår på ett 

tydligare sätt. Denna figur ses i Bilaga 6. 

 

Figur 12: Fysisk modell av framtaget service blueprint. 
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Fortsättningsvis presenteras nedan resultatet av de tre HTA-modeller som genererades. Den första 

uppgiftsanalysen visar ett scenario där konsumenten betalar via automaten, se Figur 13. Den andra 

uppgiftsanalysen visar scenariot där smoothie är gratis eller då betalning sker separat, exempelvis vid 

en kassa, se Figur 14. Den andra uppgiftsanalysen inkluderar även fallet då automaten står bakom en 

kassa och butikspersonalen således bereder smoothie åt konsumenten. 

Den tredje och sista uppgiftsanalysen beskriver scenariot då automatens kartong som innehåller 

smoothie ska bytas, se Figur 15. Då den befintliga prototypen inte innehåller alla tänkta funktioner, är 

uppgiftsanalyserna baserade på uppdragsgivarens bild av hur den slutliga interaktionen med 

automaten ser ut. 

 

Figur 13: HTA över köp av smoothie med betalning i automaten. 

 

Figur 14: HTA över köp av smoothie med separat betalning eller gratis smoothie. 
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Figur 15: HTA över byte av kartong. 

Fortsättningsvis genomfördes intervjuer med fyra olika kategorier av aktörer. Dessa fyra kategorier 

byggde på de aktörer som identifierades med hjälp av aktörskartan och som på något sätt kommer i 

kontakt med automaten. Den första gruppen bestod av slutkonsumenter, det vill säga de som 

konsumerar smoothie. För att bemöta denna kategori fördes samtal och diskussion med tre personer 

som omfattas i primärmålgruppen enligt beskrivningen i avsnitt 1.1 Bakgrund, samt två individer som 

arbetar i kontorsmiljöer. Flera av respondenterna i denna grupp hade särskilda preferenser när det 

gäller ingredienser på grund av allergier eller dieter. Den andra gruppen innefattade butikspersonal 

vilka arbetade på butiker kopplade till bensinstationer såsom Statoil. Från denna kategori intervjuades 

tre personer, varav den ena var ägare av en butik. Eftersom denna miljö är en potentiell placering av 

smoothieautomaten, var dessa personer av stor relevans för studien då de sköter en viktig del av den 

service och det underhåll som genomförs av butikens olika automater. Den tredje gruppen bestod av 

fastighetsförvaltare. Denna intressent interagerar inte med automaten i samma utsträckning som 

övriga brukare, varför endast en kortare intervju av denna typ genomfördes.  

Avslutningsvis för att skapa tydligare insikter kring service och underhåll, fördes diskussioner med den 

fjärde gruppen av aktörer, nämligen två olika reparatörer och leverantörer av kaffe- och 

varuautomater. Frågeformulären som skapades för dessa grupper återfinns i Bilaga 7 - Bilaga 10. 

Under dessa intervjuer framkom bland annat följande: 

 Butikspersonal och leverantörer av varuautomater har en positiv inställning till att visa reklam 

eller information på automatens skärm, medan slutkonsumenten har en tydligt negativ 

inställning. 

 En fräsch automat innefattar enligt respondenterna allt runt omkring automaten, fräscha 

produkter, ljus design samt lättstädade ytor. 

 Ärlighet i denna kontext innebär att inte dölja någon information för användaren samt att 

använda sig av bra råvaror. Att visa kylskåpstemperaturen eller att uppleva viss kyla vid kontakt 

med automaten tyder också på ärlighet på grund av att kvaliteten på varan förtydligas. 

 Att genom automatens teknik bli tvingad att städa den, är enligt butikspersonal väldigt positivt. 

 Automatens gränssnitt bör bemöta både de användare som är stressade och de som gärna tar 

lite längre tid på sig att utforska systemet. 
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 Personen som sköter beställningar måste känna sig trygg vid användning, exempelvis genom 

att notifieras då automatiska beställningar sker. 

 Statusindikation till butikspersonal och kontorspersonal som exempelvis innebär tekniska fel 

eller påfyllnad, måste ske vid rätt tidpunkt och via ett bekvämt medium. Butikspersonalen 

anser att kassan vore det bästa alternativet att förmedla denna status. Dessutom bör det visas 

i flera kanaler, både på automaten och något ytterligare alternativ. 

 Reparatörens interaktion med gränssnittet kan uteslutas, då de inte interagerar med denna 

vid reparation och inte ser någon potentiell fördel med detta. 

 I kontorssammanhang är det svårt att hålla öppet förbrukningsmaterial såsom muggar och glas 

i snyggt skick. 

 Konsumenter är tveksamma till öppen förvaring av förbrukningsmaterial på offentliga platser, 

då det sänker deras trygghet kring användning av produkten. 

 Att placera automaten framför disken, sparar enligt butikspersonal mycket tid. Om den ändå 

skulle placeras bakom disk, behövs inte lika detaljerad information såsom pris, valbar 

information och vilken mängd som levereras. 

Utifrån de genomförda intervjuerna identifierades brukskvaliteter vilka sammanfattades i ett målträd 

för att illustrera hur de byggs upp av varandra. Resultatet av detta målträd målträdet ses i Figur 16 

nedan. Samtliga identifierade brukskvaliteter beskrivs och förklaras utifrån olika perspektiv i Bilaga 11. 

 

Figur 16: Framtaget målträd baserat på identifierade brukskvaliteter. 
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Vidare sammanställdes de sömmar som identifierats under arbetets gång i en tabell. Dessa presenteras 

i Tabell 1 nedan. I tabellen beskriver den första kolumnen mellan vilka komponenter sömmen existerar. 

Fortsättningsvis ger nästa kolumn en beskrivning av sömmen och vad framhävandet av sömmen skulle 

kunna ge för effekt. Den sista kolumnen beskriver i vilken situation som sömmen uppstår. Som nämnt 

i kapitel 3, Metod, identifierades sömmar både genom kontinuerlig diskussion samt genom en 

kombinationsmatris. 
Tabell 1: Identifierade sömmar. 

Komponenter Beskrivning Situation 

Muggsensor -    
Mugg 

Smoothieautomaten kräver att muggen har en viss 
höjd för att en sensor ska detektera muggen. Denna 
söm skulle kunna framhävas för att förtydliga detta 
krav.  

Då andra muggar än 
plastmuggarna 
används. Exempelvis 
på kontor. 

Smaktillgänglighet - 
Servicepersonal 

Genom att framhäva smaktillgängligheten skulle det 
kunna bli lättare för servicepersonal att se 
tillgängligheten av smaker och planera sin arbetstid. 
Exempelvis om personalen behöver undvara tid åt 
påfyllning. 

Vid försäljning i butik. 

Betalningslösning - 
Konsument 

Genom att framhäva processen för betalning skulle en 
känsla av trygghet kunna skapas för konsumenten. 

Vid betalning. 

Smoothieautomat - 
Konsument 

Genom att framhäva automatens hantering av 
smoothie, exempelvis förtydliga kylda råvaror eller 
tillverkningsdatum, skulle konsumenten insyn i 
produktens kvalitet och råvaror kunna förbättras. 

Vid köp. 

Servicepersonal - 
Affärssystem 

Affärssystemet som är kopplat till 
smoothieautomaten är tänkt att automatisk lägga 
beställningar när smoothien börjar ta slut. Genom att 
framhäva detta skulle känsla av otrygghet vid 
automatiska beställningar kunna undvikas. 

Vid beställningar. 

Smaktillgänglighet - 
Konsument 

Genom att framhäva smaktillgängligheten till 
konsumenten skulle denne kunna agera efter den 
tillförda informationen. Om en smak exempelvis är 
slut men återkommer senare under dagen kan 
konsumenten åter besöka automaten när denna smak 
är tillgänglig. 

Vid köp. 

Spilltråg -
Smoothieautomat 

I smoothieautomaten finns ett spilltråg vilket inte är 
kopplat till något avlopp och kan därför bli fullt. 
Genom att framhäva detta till konsumenten skulle 
olyckor kunna undvikas vilket skulle medföra att 
automatens fräschhet inte drabbas. 

När som helst.  

Volymsensor - 
Konsument 

Konsumenten kan vara ovetande om rätt volym har 
levererats i muggen. Användaren kan uppleva att för 
lite smoothie pumpas ut. Genom att framhäva 
processen bakom pumpningen skulle detta kunna 
förhindras. 

Vid köp.  

Smoothieautomat - 
Organisation 

Konsumenten är ovetande om hur rengöring och 
underhåll utförs. Det finns risk att konsumenten 
upplever att automaten håller en dålig kvalitet och 
renhållning. Genom att framhäva processerna 
kopplade till automatens renhållning skulle detta 
kunna undvikas. 

Innan och under köp. 
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4.2 Konceptutveckling 
Det första momentet i denna fas var att tillämpa verktyget QOC för att skapa en grund inför kommande 

konceptutveckling. I Figur 17 och Figur 18 nedan presenteras två exempel av resultatet från denna 

metod. I den första figuren ges ett exempel då objektiva kopplingar mellan lösningarna och kriterierna 

kunde göras. I den andra figuren ges ett exempel då det ej var möjligt att skapa objektiva kopplingar. 

Dock listades alltid alla brukskvaliteter som hade koppling till frågorna för att använda dessa som stöd 

i kommande användartest. Samtliga frågor som utnyttjades i metoden presenteras i Bilaga 12. 

 

Figur 17: QOC med utvärderande länkar. 

 

Figur 18: QOC utan utvärderande länkar. 

Ett fåtal lösningsförslag filtrerades bort genom den grova filtrering som den objektiva bedömningen 

möjliggjorde. Exempel på dessa var renderade animationer på grund av tidsbegränsning samt en fysisk 

box att testa den medtagna muggens dimensioner i på grund av bristande realism. Utifrån resultatet 

av denna metod skapades sedan en mängd skisser kring både helhetskoncept samt detaljer. I Figur 19 

presenteras ett urval av dessa skisser. 
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Figur 19: Exempel på framtagna skisser. 

Valet av koncept att testa med användare genomfördes utifrån kommunikation med uppdragsgivaren. 

Detta medförde att ett övergripande sekventiellt koncept valdes att arbetas vidare med. Med ett 

sekventiellt koncept menas en design vars flöde medför stegvisa uppmaningar till användaren genom 

köpprocessen. Exempelvis diskuterades även ett mer parallellt koncept där samtliga val presenterades 

samtidigt, men som således uteslöts efter kommunikation med uppdragsgivaren. 

4.3 Användartest 
De identifierade sömmarna vilka presenterades tidigare i detta kapitel delades in i tre olika kategorier. 

Den första kategorin av sömmar är de vars syfte är att förhöja användarens upplevelse genom att 

förmedla en känsla, exempelvis sömmar som förtydligar varans kvalitet. Från denna kategori valdes att 

testa dold respektive framhävd kylskåpstemperatur, en lösning på sömmen mellan 

smoothieautomaten och konsumenten.  

Den andra kategorin är de sömmar vars syfte är att minimera risken för fel och skapa ett säkrare system 

genom att förklara systemets bakomliggande teknologi. Exempel från denna kategori är den mellan 

spilltråget och smoothieautomaten eller mellan betalmedel och konsument. Från denna kategori 

valdes att undersöka sömmen mellan mugg och muggsensor. 

Den sista kategorin är de sömmar som belyser bakomliggande processer för att tillåta användaren att 

utnyttja systemets begränsningar. Exempel på dessa är sömmen mellan servicepersonalen och 

affärssystemet som sköter den automatiska beställningen. Här valdes det att undersöka sömmen 

mellan konsument och smaktillgänglighet. 

Utöver dessa tre sömmar beslutades även att undersöka huruvida användaren föredrog att få all 

information kring smoothieautomatens olika smaker presenterad samtidigt, eller att informationen 

delades upp i undermenyer. Detta utvärderades då vissa användare i tidigare intervjuer uttryckte en 
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önskan att få mycket information kring smoothiens innehåll medan andra var mindre intresserade av 

detta. 

De tre sömmarna och informationsaspekten delades upp mellan tre olika tester: test A, B och C. Test 

A fokuserade på att testa sömmen mellan konsumenten och smaktillgängligheten. Test B fokuserade 

på att testa kylskåpstemperaturen och test C undersökte hur informationen skulle presenteras. 

Samtliga respondenter fick utvärdera sömmen mellan mugg och muggsensor. I test A och B användes 

konceptet där information delades upp i undermenyer. Detta då det ansågs vara ett bättre koncept 

och hade mer stöd i de identifierade brukskvaliteterna. Respondenterna fick under testerna 

genomföra två köp i smoothieautomaten. I det första köpet var sömmen som testades i ett tillstånd 

och vid det andra köpet i ett annat tillstånd. I och med att respondenten lär sig vad som fungerar eller 

inte i gränssnittet var detta tillvägagångssätt dock inte möjligt för mugg-sömmen eftersom den då har 

kännedom om vilken mugg som fungerar. På grund av detta fick istället hälften av respondenterna 

genomföra testet med sömmen framhävd och den andra hälften med sömmen dold. 

I test A fanns det tre möjliga tillstånd: alla smaker finns tillgängliga, en eller flera smaker är slut och 

dolda (söm dold) och att en eller flera smaker är slut men att detta visas (söm framhävd). Alla möjliga 

följder av sömtillstånd för detta test visas i Figur 20, där riktningen på pilen avgör vilket tillstånd 

testpersonen börjar respektive avslutar med. 

 

Figur 20: Möjliga följder i test A. 

I test B fanns det två möjliga tillstånd: dold kylskåpstemperatur eller framhävd kylskåpstemperatur. I 

detta test valdes det dock att dessutom framhäva sömmen i ett normalt tillstånd respektive i ett 

extremt tillstånd. Detta genomfördes för att undersöka om hur sömmen presenteras hade någon 

inverkan på hur respondenten reagerar. Det bedömdes dessutom mindre intressant att undersöka 

följderna mellan extremt tillstånd och dolt tillstånd då dessa antogs ge samma resultat som för 

följderna mellan normalt tillstånd och dolt tillstånd. De undersökta följderna i test B visas i Figur 21. 

 

Figur 21: Möjliga följder i test B. 
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I test C fanns det två möjliga tillstånd: att all information presenteras direkt eller att information 

presenteras i undermenyer. Dessa följder åskådliggörs i Figur 22. 

 

Figur 22: Möjliga följder i test C. 

I Figur 23 nedan visas delar av den pappersprototyp som användes i användartestet. Då 

pappersprototypen innehöll många funktioner och flera olika vägval, nyttjades ett förenklat filsystem 

där papperna sorterades i en mapp i olika kategorier för att på ett enkelt sätt manuellt kunna skifta 

papper. 

 

Figur 23: Delar av den framtagna pappersprototypen. 
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För att simulera en något verkligare situation skapades och utnyttjades även vissa fysiska verktyg. 

Dessa hjälpmedel innefattade en förenklad betalningsstation, en plats att placera mugg vid samt olika 

kreditkort och medlemskort och ses i Figur 24 nedan. För att undersöka sömmen mellan mugg och 

muggsensor fick respondenten välja mellan fyra olika muggar (varav två syns på bilden nedan) där 

endast en mugg var korrekt. Förutsättningarna för att muggen ska räknas som korrekt är att den 

rymmer minst tre deciliter (den volym smoothie som pumpas ur automaten) och att den är tillräckligt 

hög för att muggsensorn ska känna av muggen. En av muggarna rymde tre deciliter men var för låg, en 

annan mugg rymde mindre än tre deciliter och var för låg och den tredje felaktiga muggen rymde 

mindre än tre deciliter men var tillräckligt hög. 

 

Figur 24: Hjälpmedel för användaren vid användartest. 

I test A framhävdes respektive doldes sömmen mellan konsument och smaktillgänglighet i 

pappersprototypen enligt Figur 25. 

 

Figur 25: Framhävd (vänster) respektive dold (höger) söm kring presentation av smak som är slut. 
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I test B presenterades kylskåpstemperaturen i form av en text uppe i pappersprototypens högra hörn 

enligt Figur 26. Denna text fanns tillgänglig i prototypens alla steg när denna var närvarande. 

 

Figur 26: Framhävd (vänster), extremt framhävd (mitten) och dold(vänster) temperatursöm. 

I test C presenterades alternativa sätt att presentera information på kring smoothieautomatens olika 

smaker enligt Figur 27. 

 

Figur 27: Information presenterad samtidigt (vänster) respektive via undermenyer (höger). 

Sömmen mellan mugg och muggsensor presenterades i form av en instruktion tillsammans med 

uppmaningen om att placera muggen i automaten. När sömmen var dold visades endast 

uppmaningen. Se Figur 28. 

 

Figur 28: Framhävd (vänster) respektive dold (höger) söm kring instruktion för muggdimensioner. 
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Varje test tog cirka 30 minuter och innefattade att lösa framtagna uppgifter samt att diskutera och 

utvärdera gränssnittet. I test A och B tilldelades respondenterna följande uppgifter: 

1. Du har slut på kontanter, undersök om du kan använda automaten ändå. 

2. Du ångrar ditt val av smak. Byt smak och genomför ett köp.  

3. Du är sugen på en fettsnål smoothie. Välj lämplig smoothie och genomför ett köp genom att 

betala med <betalmedel>.  

Syftet med test C var att undersöka huruvida användarna föredrar lite respektive mycket information 

presenterad. Respondenterna i test C fick därför lite annorlunda uppgifter: 

1. Du har precis varit och tränat och vill ha en proteinrik smoothie. Välj lämplig smoothie och 

genomför ett köp. 

2. Du är sugen på en fettsnål smoothie. Välj lämplig smoothie och genomför ett köp genom att 

betala med <betalmedel>.  

Betalmedlet som respondenten fick i uppmaning att använda i det andra köpet varierades med jämn 

fördelning, för att på så sätt säkerställa att alla tillgängliga betalmedel utvärderades. I det första köpet 

fick dock respondenten själv välja betalmedel. Detta för att undersöka vilket betalmedel användarna 

själva föredrog. Under det första köpet hade den testade sömmen ett tillstånd och i det andra köpet 

visades ett annat. Protokollet som utnyttjades vid dokumentationen av användartesterna återfinns i 

Bilaga 13. 

Totalt krävdes tolv respondenter för att genomföra tester med samtliga möjliga följder. Med två 

respondenter per följd skulle det således behövas 24 deltagare, vilket ansågs vara ett rimligt antal för 

ett användartest med detta omfång. I både test A och B diskuterades dock konceptet där all 

information om smakerna presenterades på en gång efter att testerna genomförts. Av den 

anledningen ansågs det inte vara nödvändigt att genomföra de två testerna i test C där följden istället 

började med konceptet där information presenterades i undermenyer. Följaktligen genomfördes totalt 

22 användartester. 22 respondenter med ett åldersspann på 20 till 47 år bokades därför in varav tolv 

var män och tio var kvinnor. Vissa av respondenterna var väldigt intresserade och kunniga kring ämnet 

kost och hälsa medan andra var nästintill ointresserade. På samma sätt skiljde sig respondenternas 

tekniska förkunskaper. Vissa var väl bevandrade med touchbaserade gränssnitt medan andra hade 

mindre erfarenhet av detta. Flera av respondenterna hade dessutom särskilda preferenser när det 

gäller ingredienser på grund av allergier eller dieter. Urvalet följer därmed Arvolas (2014) åsikt om att 

det är viktigt att ta del av kritiska användares synpunkter och infallsvinklar vid utveckling av interaktiva 

system. 
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För att identifiera problem i gränssnittet samt för att undersöka dess generella flöde och funktioner, 

dokumenterades uppgiftsframgången av respektive uppgift vilka presenterades ovan. Figur 29 nedan 

redovisar resultatet av uppgiftsframgången kopplat till dessa uppgifter. Från detta diagram går det att 

urskilja att betydligt färre användare klarade av att genomföra uppgift 3. Detta gav en viktig insikt att 

funktionen som erbjuder extra information om de olika smakerna, måste förtydligas. 

 

Figur 29: Resultat av uppgiftsframgång för respektive uppgift. 

Fortsättningsvis identifierades en mängd problem under användartesterna. Dessa presenteras nedan 

med hänsyn till vilken frekvens de hade, där det vanligaste felet presenteras först. Siffran i parentesen 

åskådliggör frekvensen av respektive problem. 

 Användaren glömmer kontokortet i läsaren. (13) 

 Användaren trycker på brödsmulor. (10) 

 Användaren misstolkar eller missar knappen för mer information om smak. (8) 

 Användaren uppmärksammar inte eller kommer inte ihåg levererad mängd smoothie. (7) 
 Användaren förstår inte att det finns möjlighet att trycka upp samtliga knappar för mer 

information samtidigt. (6) 

 Användaren saknar vilka huvudingredienser eller hur stor del av varje ingrediens som finns i 

produkten. (3) 

 Användaren tror att fler val kring smoothien ko er efter ”välj s ak”. (3) 
 Användaren saknar ursprunget av produkten.(2) 

 A vä dare  förstår i te vad for uleri ge  ”ko tokortets orie teri g” i e är. 1  

 Användaren trycker på kryssymbolen vid felmeddelande. (1) 

 Användaren är osäker på hur sms-betalningen faktureras. (1) 
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För att kategorisera dessa problem ytterligare togs även hänsyn till dess grad av allvarlighet. Denna 
metod medför att kvadranten längst ned i högra hörnet i Tabell 2 nedan, innehåller de allvarligaste 
problemen, medan kvadranten längst upp till vänster rymmer de mest oväsentliga problemen. Detta 
skapade en indikation på vilka problem som bör prioriteras att lösa, även om de allra flesta problem 
bemöttes till viss utsträckning. 
 

Tabell 2: Allvarlighetsmatris. 

 Få testpersoner upplever ett problem Många testpersoner upplever ett 

problem 

Liten påverkan på 

användarupplevelsen 

 Användaren förstår inte vad 
formuleringen ”ko tokortets 
orie teri g” i e är. 

 Användaren trycker på kryssymbolen 
vid felmeddelande. 

 Användaren saknar vilka 
huvudingredienser eller hur stor del 
av varje ingrediens som finns i 
produkten. 
 

 Användaren trycker på brödsmulor.  
 Användaren förstår inte att det 

finns möjlighet att trycka upp 
samtliga knappar för mer 
information samtidigt. 

Stor påverkan på 

användarupplevelsen 

 Användaren saknar ursprunget av 
produkten. 

 Användaren tror att fler val kring 
smoothien ko er efter ”välj s ak”. 

 Användaren är osäker på hur sms-
betalningen faktureras. 

 
 

 Användaren misstolkar eller missar 
knappen för mer information om 
smak. 

 Användaren glömmer kontokortet i 
läsaren. 

 Användaren uppmärksammar inte 
eller kommer inte ihåg levererad 
mängd smoothie. 
 

I användartesterna användes även ett självrapporterade användbarhetsmått, SUS. Ett av resultaten 
från denna metod redovisas i Figur 30 nedan. Där visas medelvärdet av SUS-värdet för de olika testerna 
i vilka de olika sömmarna testades. Resultatet användes för att skapa en helhetsbedömning av 
gränssnittet, men även för att undersöka om det gick att se ett mönster mellan hanteringen av sömmar 
och SUS-värden. På grund av alldeles för små skillnader gick det emellertid inte att urskilja någon tydlig 
koppling mellan SUS-värdena och de olika testerna. 
 

 
 

Figur 30: Resultat av SUS för de olika testerna A, B och C. 
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Vidare i Figur 31 nedan illustreras hur medelvärdet av SUS-resultatet förändrades då sömmen som 

behandlar muggdimensioner framhävdes respektive doldes. Ur figuren går det att urskilja ett något 

högre SUS-resultat då sömmen doldes.  

 

Figur 31: Resultat av SUS för olika instruktioner kring muggdimensioner. 

Emellertid är påståendet att gränssnittet implicerade ett bättre helhetsbetyg då sömmen doldes något 

som inte stämmer med verkligheten, då majoriteten av användarna faktiskt var mer positiva då 

gränssnittet framhävde denna söm. Detta kan dels ses genom att uppgiftsframgången av rätt placerad 

mugg ökade markant då sömmen framhävdes, vilket presenteras i Figur 32. Även antalet negativa 

kommentarer var betydligt färre då sömmen framhävdes för användaren, vilket redovisas i Figur 33. 

 

Figur 32: Resultat av uppgiftsframgång för placering av korrekt mugg vid olika sömtillstånd. 
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Figur 33: Resultat av antal negativa kommentarer vid olika sömtillstånd. 

Fortsättningsvis är en väsentlig aspekt att det tog längre tid att placera korrekt mugg för majoriteten 

av användarna då sömmen som behandlade muggdimensioner framhävdes i jämförelse med då den 

doldes. I Figur 34 nedan, redovisas medelvärdet av den tid det tog för användare att placera korrekt 

mugg i de olika situationerna. Detta förutsatte emellertid att de valde korrekt mugg på första försöket. 

I de fall då respondenterna inte lyckades att välja korrekt mugg på första försöket tog det betydligt 

längre tid än för respondenterna då sömmen framhävdes. De respondenter som lyckades välja korrekt 

mugg utan framhävd söm motiverade sitt val med antingen att de valde den mugg som stod närmast 

eller den mugg som var störst för att vara på den säkra sidan.  

Vidare kunde fler testpersoner ana hur tekniken bakom fungerade då sömmen framhävdes, vilket i 

detta fall handlade om att en sensor var placerad vid en definierad höjd. Flera användare framförde 

även tanken att hålla upp en mugg som är för låg för att manipulera systemet till sin fördel. 

 

Figur 34: Resultat av medelvärden för uppmätt tid att placera korrekt mugg vid olika sömtillstånd. 

Ytterligare resultat från de undersökta sömmarna, uppkom under diskussion med användarna. Ett 

första resultat från denna diskussion, var att flera användare ansåg att när en smak är slut bör sömmen 

framhävas för återkommande kunder, vilket kan urskiljas i Figur 35. I denna situation bedömde de att 

de var intresserade av denna information. Dessutom gav det möjlighet att agera efter den framhävda 

sömmen i det fall då information om när smaken beräknas vara åter presenterades. Tvärtom, menade 

de att smaken bör döljas i de situationer eller i de miljöer där majoriteten av konsumenterna är 
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engångsköpare. Det bör understrykas att de flesta av respondenterna som ansåg att en smak som är 

slut alltid ska visas var de allra första som testades. Till dem ställdes inga följdfrågor kring om det finns 

några situationer då det är positivt att dölja smaken. Det var först efter ett par tester som dessa 

följdfrågor började att ställas till respondenterna. 

 

Figur 35: Resultat av användares åsikter över hur de föredrar att smak som är slut ska visas. 

Vidare innefattar ett resultat som också identifierades under diskussionerna att flera testpersoner 

uttryckte sig vara mer mottagliga och observanta för mindre synliga sömmar då de redan var bekanta 

med gränssnittet. Detta var något användarna själva uttalade, men även något som delvis gick att 

koppla till sömmen som innebar att visa eller dölja kylskåpstemperaturen. En del testpersoner 

uttryckte att de var så pass fokuserade på att lösa den givna uppgiften, att kylskåpstemperaturen inte 

uppmärksammades. När de sedan fick navigera fritt i gränssnittet och hade en viss vana, var det flera 

som uppmärksammade sömmen. Fortsättningsvis var de allra flesta positiva till att framhäva sömmen, 

eftersom det gav dem ökad förståelse kring produktens färskhet och förvaring. Det verkade dock inte 

finnas någon skillnad i hur respondenterna uppmärksammade sömmen i extremt tillstånd jämfört med 

normalt tillstånd. 
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5 Slutsatser 
Detta kapitel redogör för de slutsatser vilka är baserade på de användartester som tidigare 

genomfördes. Tillsammans svarar dessa slutsatser på de frågeställningar som drivit uppsatsen, vilka 

presenterades i det inledande kapitlet. 

Uppsatsens första frågeställning var följande: 

Hur och när ska sömmar framhävas respektive döljas för att verka som en resurs och 

informationsbärare för användare av ett system? 

För att besvara denna frågeställning extraherades det från användartesterna fem riktlinjer för hur 

sömmar bör hanteras. Dessa berör både när en söm ska framhävas respektive döljas samt vilka 

konsekvenser det medför på systemet i sin helhet. Nedan följder dessa fem riktlinjer: 

1. Sömmar vars syfte är att förtydliga bakomliggande teknik, bör inte framhävas i system där 

effektivitet och prestanda har stort fokus och där konsekvenserna av att göra fel är obetydliga.  

Denna slutsats baseras på det faktum att det för majoriteten av användarna, tog längre tid att placera 

korrekt mugg då sömmen kring denna problematik framhävdes. I denna situation är den extra tid det 

tar värdefullt eftersom det kan innebära spill av smoothie. Det är då lämpligt att framhäva sömmar då 

konsekvenserna av ett eventuellt fel har stor påverkan på användarupplevelsen.  

2. En söm bör döljas då användaren inte kan agera efter den information som sömmen gör 

tillgänglig. 

Källan till denna syntes kommer från analysen av två av de tre undersökta sömmarna. Vid engångsköp 

uttryckte flertalet användare att de inte hade intresse av att få information att en smak var slut, 

eftersom de ändå inte kunde agera efter denna information. Fortsättningsvis finns det ingen anledning 

att framhäva sömmen som visar instruktioner kring nödvändiga dimensioner på muggen, om 

automaten ändå är placerad i en miljö där endast de erbjudna muggarna används. Således bör en söm 

döljas om användaren inte aktivt kan agera efter den framhävda sömmen. 

3. En söm som underlättar manipulation av systemet bör döljas om manipulationen skulle kunna 

medföra betydande risker. 

Slutsatsen baseras på insikten att en söm har möjlighet att skapa förståelse kring bakomliggande 

teknik. Enligt användartesterna var det fler testpersoner som förstod att smoothieautomaten använde 

någon typ av sensor som befann sig på en given höjd, då sömmen som behandlade instruktioner för 

muggens dimensioner framhävdes. I och med detta ges användaren större möjlighet till att manipulera 

systemet, exempelvis genom att hålla upp en tillräckligt stor skål som annars inte skulle registreras 

framför sensorn och därmed riskera onödigt spill. Detta ligger i linje med Chalmers et al. (2003) 

påstående om att sömmar kan användas på sätt som de inte är ämnade för eller på sätt som 

utvecklaren inte föreställt sig. Med denna vetskap, är det därför lämpligt att dölja sömmar av denna 

karaktär i det fall då en manipulation skulle kunna innebära en allvarlig risk, exempelvis då 

användarens säkerhet äventyras. Emellertid, om en manipulation av systemet inte medför någon 

betydande risk, kan istället användare utnyttja sömmen för att underlätta deras personliga 

användning. 
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4. En söm bör endast framhävas om dess negativa tillstånd kan hanteras. 

Detta härstammar från sömmen som behandlar kylskåpstemperaturen och är särskilt kopplat till de 

sömmar vilka har syftet att förhöja en viss känsla eller upplevelse. I fallet då sömmen framhävs och 

visar normalt tillstånd, det vill säga normal temperatur i fallet med kylskåpstemperaturen, ges 

möjlighet till förhöjande av användarupplevelsen genom att användaren förstår att produkten är färsk 

och håller god kvalitet. Däremot, om sömmen framhävs och visar onormalt tillstånd vilket i detta fall 

skulle kunna innebära en kylskåpstemperatur som befinner sig på gränsen till acceptabel nivå, finns 

risk att användarupplevelsen istället påverkas negativt. Följaktligen måste det finnas beredskap för hur 

de sömtillstånd som skapar negativa känslor ska hanteras. 

5. Det är fördelaktigt att framhäva sömmar i system som användare nyttjar vid upprepade 

tillfällen. 

Detta påstående grundas i att många användare uttryckte att när de var mindre fokuserade på 

uppgiften och även erhållit viss vana av gränssnittet, var enklare att uppmärksamma mindre synliga 

sömmar. Användare tenderar att utforska mer av systemet när de förstått hur det fungerar, således 

skapas det vid dessa situationer bättre möjligheter att integrera exempelvis valbara menyer eller 

mindre synliga sömmar. 

Uppsatsens andra frågeställning var formulerad enligt följande: 

Kan sömfylld design appliceras i utvecklingen av en smoothieautomat med tydliga fördelar 

gentemot sömlös design? 

Denna frågeställning besvaras tydligast med uppgiftsframgången för placering av korrekt mugg. När 

denna söm doldes var uppgiftsframgången 41,7 procent för totalt tolv respondenter jämfört med 90 

procent för tio respondenter när sömmen var framhävd. Det verkar även finnas fördelar med att 

framhäva sömmen om smakers tillgänglighet då automaten står på en plats med många 

återkommande kunder. Vidare finns det en fördel att framhäva kylskåpstemperaturen då flera 

respondenter uttryckte att det förstärkte produktens känsla av fräschhet. 

Uppsatsens tredje och sista frågeställning handlade om huruvida sömfylld design uppfyller kriterierna 

för strong concepts och var formulerad enligt följande: 

Uppfyller sömfylld design Höök och Löwgrens (2012) kriterier för att kategoriseras som ett strong 

concept? 

Den paragraf i Höök och Löwgrens (2012) lista på kriterier som tidigare inte var verifierad var att ett 

strong concept besitter en grundtanke som har potentialen att användas i flera olika situationer och 

möjligen olika tillämpningsområden. 

Som tidigare nämndes har tidigare arbeten endast tillämpat sömfylld design på mobiltelefoner och 

annan bärbar teknik. Med svaret på föregående frågeställning kan det dock bekräftas att sömfylld 

design även är användbart på andra tillämpningsområden och därmed uppfyller ovanstående 

kriterium. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring uppsatsen och aktiviteterna som drivit projektet. Det diskuteras 

kring möjliga felkällor, vad som gjordes bra och vad som skulle kunna göras annorlunda. Diskussionen 

förs i kronologisk ordning kring projektets aktiviteter samt speglar författarnas egna åsikter till stor 

del. Avslutningsvis presenteras i detta kapitel möjliga framtida studier, exempelvis studier som skulle 

stärka och verifiera formulerade slutsatser. 

6.1 Litteraturstudie 
Uppsatsens inledande moment vilka till stor del bestod av att söka efter samt dokumentera relevant 

litteratur utgör den första diskussionspunkten. Det kan hävdas att liten variation av källor användes 

för att bemöta teorin kring sömfylld design. Emellertid fanns inte särskilt många vetenskapliga artiklar 

och liknande inom ämnet sömfylld design att tillgå. Detta implicerade att de få skribenter som faktiskt 

tidigare studerat ämnet, fick anses vara tillräckliga. Fortsättningsvis bör det uppmärksammas att vissa 

av de nyttjade referenserna kan upplevas något utdaterade, exempelvis den källa som refererar till 

skapande av lo-fi-prototyper och genomförande av användartester. Denna referens är daterad till 1994 

och skulle därför kunna anses vara orimliga att använda. Emellertid innehåller denna referens endast 

olika metoder och är därför inte knuten till någon specifik teori som skulle kunna bedömas vara 

föråldrad. Vidare är denna källa en viktig grundsten som kurslitteratur för undervisning i 

interaktionsdesign vid Linköpings Universitet och kan i och med detta motiveras vara både aktuell och 

relevant. För att bedöma huruvida en källa var tillförlitlig eller ej utnyttjades ingen uttalad metodik. 

Bedömningen gjordes istället utifrån varje enskild källa. Detta bör dock inte ha påverkat uppsatsens 

tillförlitlighet då majoriteten av källorna endast berörde de verktyg och metoder som använts, vilka 

fick anses vara vedertagna inom uppsatsens ämne. 

6.2 Metoddiskussion 
Det faktiska skapandet och tillämpningen av olika verktyg påbörjades därefter genom att generera en 

aktörskarta och ett service blueprint. Att skapa dessa tillsammans med uppdragsgivaren gav en direkt 

och korrekt bild av både tjänstens och produktens utformning. Således var det ett ypperligt sätt att 

eliminera eventuella felkällor. Om dessa metoder istället skulle ha genomförts på distans, skulle det 

ha tagit betydligt längre tid, uppstått många frågetecken samt inneburit en digital konversation som 

begränsat kommunikationsmöjligheterna av visuella illustrationer. Service blueprints skapas dock med 

fördel tillsammans med de påverkade aktörerna (Stickdorn & Schneider, 2011). Detta var tyvärr inte 

möjligt då uppdragsgivarens samarbetspartner ännu inte är fastställda. Det är möjligt att ett samarbete 

med de verkliga aktörerna hade visat på fler kopplingar än de som identifierades tillsammans med 

uppdragsgivaren. Dessa var dock tillräckliga för att fortsätta arbetet. 

Dessa två metoder tillsammans med de HTA-modeller som togs fram för olika scenarier, lade grunden 

för den nödvändiga förståelsen av den analyserade tjänsten och produkten. Utan dessa 

introducerande moment, är författarna övertygade om att efterföljande metoder hade blivit lidande, 

samt att denna information hade behövts införskaffas på något annat sätt senare i projektet, kanske 

vid tillfällen då fokus kring dessa områden inte hade varit fördelaktigt att prioritera. Även Stickdorn 

och Schneider (2011) ser detta steg som väsentligt för att förbättra interaktionen i ett system. 

Fortsättningsvis genomfördes intervjuer med syfte att skapa underlag för att identifiera 

brukskvaliteter. En vital aspekt att diskutera i detta sammanhang, är ifall tillräckligt antal intervjuer 

genomfördes, samt om ett lämpligt urval av respondenter gjordes. För att besvara den första av dessa 

punkter, anser författarna att detta uppfylldes eftersom det under de sista intervjuerna uppfattades 

att samma svar och diskussioner återkom samt att inga nya insikter uppkom. Vidare upplevs även ett 
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rimligt urval av respondenter ha genomförts då flera respondenter inom primärmålgruppen 

intervjuades, samtidigt som en något bredare spridning försökte tillämpas. Gulliksen och Göransson 

(2002) menar just att det är nödvändigt att välja respondenter som omfattas i den tänkta målgruppen. 

Samtidigt menar Arvola (2014) att det kanske är ännu viktigare att ta del av kritiska användares 

synpunkter och infallsvinklar. Detta var anledningen till varför en bredare spridning försökte tillämpas 

och varför respondenter med särskilda krav på smoothiens innehåll med anledning av allergier och 

dieter inkluderades i intervjuerna. Särskilt relevant var det att inkludera reparatörer i dessa intervjuer, 

eftersom det bidrog till att en viktig avgränsning kring reparatörens interaktion med 

smoothieautomaten kunde motiveras. Ytterligare en positiv aspekt med genomförandet av 

intervjuerna, var dess semi-strukturerade upplägg. Detta skapade både möjlighet till nya 

samtalsämnen och medförde en närmre förbindelse med användaren och bakgrunden till deras 

åsikter. Att förstå användaren och roten till deras synpunkter är enligt både Gulliksen och Göransson 

(2002) samt Stickdorn och Schneider (2011) av yttersta vikt vid utvecklandet av interaktionen i ett 

system. 

Intervjuerna skapade som tidigare nämndes grunden för identifiering av brukskvaliteter. Att extrahera 

dessa kvaliteter upplevdes vara en bra metod för att systematisk analysera vad som framkommit under 

intervjuerna. Emellertid tog detta relativt lång tid och det är rimligt att ifrågasätta om resultatet 

verkligen överväger den nedlagda tiden. Dessa brukskvaliteter skapade dock en bra förståelse kring 

hur olika egenskaper påverkar varandra och det var därför värdefullt att ha genomfört detta inför 

kommande vidareutveckling av smoothieautomaten. Fortsättningsvis användes resultatet från denna 

metod som underlag till metoden QOC, både för att skapa inspiration till uppställda frågor samt för att 

agera som kriterier. Med dessa anledningar ansågs det vara motiverat att ägna relativt lång tid åt 

brukskvaliteterna. I ett fall då ett mer kvantitativt tillvägagångssätt hade applicerats, skulle det även 

vara möjligt att använda brukskvaliteterna i ännu större utsträckning för utvärdering av gränssnittet, 

exempelvis i form av en enkät eller liknande. 

Den identifiering av sömmar som skedde är svår att härleda till någon specifik metod. Istället uppkom 

de flesta sömmar via diskussioner, intervjuer och tankar. Emellertid genomfördes ett försök till att 

systematiskt urskilja sömmar genom den kombinationsmatris som beskrevs i metodkapitlet. Detta 

tillvägagångssätt gav uppkomst till några enstaka sömmar, men ingen av dessa användes inte i de 

kommande användartesterna. Detta tillvägagångssätt tog relativt lång tid då metoden medförde 

väldigt många kombinationer som behövde utredas. Det är möjligt att det finns alternativa metoder 

där ytterligare sömmar skulle kunna identifieras. Dock genererades det en tillräcklig mängd sömmar 

för att kunna utvärdera dessa vidare och driva arbetet framåt, därför ägnades det inte mer tid åt att 

finna metoder som skulle kunna identifiera fler sömmar. 

För att skapa en mängd alternativa lösningar och för att skapa ett underlag för skissarbetet, 

genomfördes metoden QOC. Tillämpningen av metoden utfördes delvis enligt proceduren som 

MacLean et al. (1991) föreslår, men på grund av dess subjektiva bedömningsprocess valdes det att inte 

lägga något större fokus på bedömningen av kriterier. Det upplevdes mer relevant att försöka utnyttja 

användare för att utvärdera dessa kriterier, istället för att själva göra denna bedömning. Ett 

användarcentrerat perspektiv är enligt Gulliksen och Göransson (2002) viktigt för att åstadkomma ett 

användbart system. Eftersom användartesterna senare kom att fokusera på sömmar, var det 

emellertid svårt att dessutom inkludera detta i någon större utsträckning. De diskussioner som 

genomfördes under användartesterna bidrog dock till denna utvärdering. Metoden fungerade ändå 

väl eftersom den medförde ett strukturerat sätt att generera ett gediget inspirationsunderlag för 

kommande konceptutveckling. 
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Den fortsatta skissning och det tidiga urval som senare genomfördes, relaterar i högre grad till det 

gränssnitt som togs fram än till uppsatsens frågeställningar. Däremot kan ett dåligt utformat gränssnitt 

påverka hur sömmar upplevs och därmed indirekt påverka resultatet och slutsatserna. Därför 

upplevdes det väl motiverat att fördela tillräcklig arbetstid på både skissning och urval av koncept. En 

essentiell aspekt att diskutera i denna kontext är huruvida användaren togs med i dessa processer. 

Skissarbetet grundades väl i användarens synpunkter och återkoppling i och med att det baserades på 

föregående metod QOC, vilken i sin tur baserades på de brukskvaliteter som uppkom under 

intervjuerna. Emellertid skedde detta tidiga urval till största del av författarnas samt uppdragsgivarens 

åsikter. Eftersom metoderna GOMS och KLM valdes bort, genomfördes ingen objektiv urvalsprocess. 

Urvalet som gjordes i detta steg uppfattades dock inte vara avgörande för den kommande 

utvecklingen, då konceptet ständigt reviderades i och med de senare användartesterna och 

diskussionerna vilka genomsyrades betydligt mer av användarna själva. Anledningen till varför GOMS 

och KLM valdes bort var att dessa metoder inte ansågs passa denna typ av gränssnitt. Syftet med GOMS 

och KLM är att numeriskt prediktera snabbheten i ett system (Rogers, et al., 2011). Baserat på vilket 

system som är snabbast sker därefter ett urval. I detta fall är skillnaden i antalet steg mellan olika 

koncept minimal. Gränssnittet är tvunget att inkludera vissa steg och möjligheten till differentiering av 

olika koncept var begränsad. Ett urval med hjälp av denna metod skulle därför bli innehållslöst och får 

istället anses passa ett mer komplicerat system som tillåter större variation. 

Fortsättningsvis genomfördes användartester för att undersöka sömmarna och utvärdera gränssnittet. 

Användartesterna följde till stor del processen som Rettig (1994) beskriver. Dock menar han att 

användartesterna bör hållas av fyra personer som alla har specifika uppgifter. Då endast två personer 

fanns tillgängliga fick dessa fyra roller fördelas på två personer. Detta skapade emellertid inte något 

problem tack vare noga förberedelser över hur testerna skulle gå till. På grund av att testet var 

utformat för att utvärdera både sömmar och gränssnitt, kan det ifrågasättas om testerna blev ett 

mellanting mellan dessa och därför kan det föreslås att två helt olika test hade varit att föredra. Dock 

upplevdes det att det var positivt att användarna fick chansen att uppleva ett verkligt gränssnitt 

samtidigt som sömmarna undersöktes, då reaktionerna kring de undersökta sömmarna blev mer 

realistiska tack vare att de existerade i ett gripbart sammanhang. Rettig (1994) beskriver två olika typer 

av prototyper som kan användas vid användartester, lo-fi prototyping samt hi-fi prototyping. Det 

förstnämnda användes i detta användartest. Denna typ av prototyp är enligt Rettig (1994) att föredra 

i ett tidigt skede när fokus inte ligger på detaljer. Hi-fi prototyping menar han istället bör användas när 

syftet är att utvärdera uttryck och känslor. Dock lyfter han fram ett antal nackdelar med denna typ, 

exempelvis att prototypen är mer tidskrävande att skapa och att användaren kan haka upp sig på 

detaljer. Det kan därför argumenteras för att det i test B skulle vara mer lämpligt att använda sig av en 

hi-fi prototyp, då syftet med sömmen i test B var att förmedla en känsla. Det skulle dock bli svårare att 

koppla respondenternas känslor till just framhävandet av sömmen om det övriga gränssnittet var 

detaljerat. Detta eftersom att gränssnittet i sig då skulle påverka respondentens känslor. 

Användartestets utformning implicerade vissa felkällor vilka är viktiga att ha kännedom kring. För det 

första innebar testets utförande en märkbar avvikelse mot verkligheten. De ruffa pappersmodellerna, 

den iscensatta testmiljön samt moderatorernas specifika uppgifter till användarna är exempel på 

aspekter som bidrar till denna avvikelse. Det var exempelvis många användare som glömde 

kontokortet, förmodligen just på grund av denna deviation mot verkligheten. Det upplevdes även som 

tidigare nämndes att användarna var extremt fokuserade på att lösa de tilldelade uppgifterna, vilket 

påverkade deras vilja att utforska systemet på egen hand. Detta var sannolikt även anledningen till 

varför ingen större reaktion av användaren uppenbarades då kylskåpstemperaturen visade onormalt 

tillstånd. Vidare är en felkälla att moderatorerna lärde sig mer kring vad som behövde antecknas samt 

vilka följdfrågor som behövde ställas efter några tester genomförts. Detta medförde eventuellt att 
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vissa aspekter inte noterades under de allra första testerna. Dessutom blev moderatorerna med tiden 

mer införstådda med vilken introduktion användaren behövde för att kunna utföra testerna på bästa 

sätt, vilket kan ha påverkat testresultatet något. En tredje och sista felkälla behandlar genomförandet 

av SUS. Denna utvärdering genomfördes efter diskussionen med användaren som bland annat 

klargjorde uppkomna problem. Detta kan ha implicerat att användaren gav ett högre betyg, eftersom 

problemen redan diskuterats och användaren därmed skapat sig en bättre förståelse av gränssnittet. 

Emellertid hade inte resultatet av SUS någon inverkan på de dragna slutsatserna. 

6.3 Resultatdiskussion 
Det är betydelsefullt att diskutera hur resultatet av arbetet hade påverkats om testet genomförts 

tillsammans med betydligt fler respondenter samt om valet av respondenter hade någon inverkan. 

Valet av respondenter följde tankesättet som användes vid val av respondenter till intervjun och 

stämmer överens med vad Gulliksen och Göransson (2002) samt Arvola (2014) rekommenderar. Ett 

annorlunda urval av respondenter bör därför inte ge ett mer tillförlitligt resultat. Med fler 

respondenter hade utvecklingen av gränssnittet troligtvis inte förbättrats, eftersom resultatet av 

testerna började att mättas under den senare delen av dessa. Svaren upprepades och nya problem 

identifierades inte, varför det upplevs att ytterligare tester inte hade bidragit till ett bättre resultat. 

Nielsen (2001) menar dessutom att endast 3-5 respondenter krävs för att identifiera majoriteten av 

alla problem. Om hänsyn istället tas till huruvida slutsatserna hade påverkats, har antalet respondenter 

större betydelse. Det hade nödvändigtvis inte behövt leda till några ytterligare slutsatser eftersom 

respondenterna var väldigt eniga i diskussionerna. Dock hade de dragna slutsatserna kring sömfylld 

respektive sömlös design möjligtvis fått ett starkare belägg med fler respondenter. Antalet 

respondenter för varje designalternativ var minst fyra personer vilket enligt Nielsen (2001) talar för att 

åtminstone majoriteten av alla problem identifierades. Vidare hade det antagligen gått snabbare att 

urskilja samband från resultatet och även potentiellt kunnat medföra att nya mönster som inte kunnat 

urskiljas tidigare identifierats. I en studie av denna omfattning hade det emellertid inte varit möjligt 

att genomföra ytterligare användartester på grund av den tid det tar att hitta relevanta respondenter, 

att genomföra användartester samt att analysera och tolka dess resultat. 

Antal respondenter varierade mellan olika designalternativ och tester. De scenarion med lägst antal 

respondenter var uppgiftsframgången och tidmätningen för muggsömmen samt SUS-utvärderingen 

för de olika sömmarna. De omfattade som minst tio respondenter. Detta inkluderar inte SUS-

utvärderingen av test C, vilket endast omfattade två respondenter på grund av att det scenariot inte 

utvärderade en söm. För att uppnå Nielsens (2001) rekommendationer av 20 respondenter per 

designalternativ när användbarhetsmått används, skulle en fördubbling av antalet respondenter 

krävas. Detta skulle dock inte rymmas inom uppsatsens tidsramar och tio respondenter per 

designalternativ fick därför anses passande. Ett alternativ till fler respondenter skulle vara att 

respondenterna fick utföra två av testerna istället för endast ett. I och med att testerna tog cirka 30 

minuter skulle två tester per respondent rymmas inom Rettigs (1994) typiska testsessioner på en 

timme. Detta skulle ge en omfattning som når Nielsens (2001) rekommendationer för 

användbarhetsmått gällande sömmarna som behandlade kylskåpstemperatur och smaktillgänglighet. 

Det skulle dock krävas fler respondenter för att nå Nielsens (2001) rekommendationer för 

muggsömmen. Detta skulle också medföra ytterligare en nivå av komplexitet när det gäller utvärdering 

av testerna, nämligen i vilken följd de två testerna genomfördes och hur det påverkar resultatet. 

Det är även essentiellt att diskutera medelvärdet av SUS-resultatet vid de olika testerna, vilket 

representeras av Figur 30. Ur denna figur går det att urskilja ett generellt högre resultat för test C, där 

fokus låg på att testa om användarna föredrog att få all information presenterad direkt eller genom 

valbara menyer. Detta högre värde beror sannolikt på den låga svarsfrekvensen i detta test. Det var 
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endast två personer som genomförde test C. Emellertid diskuterades frågeställningen i test C i nästan 

samtliga övriga tester, vilket medförde att synpunkter kring hur information bör presenteras ändå 

samlades in i tillräcklig utsträckning. Vidare var diagrammet över SUS-resultatet ett försök till att 

identifiera en differens mellan test A och test B, vilka testade muggsömmen respektive 

temperatursömmen. Emellertid var skillnaden i SUS-resultatet för dessa test obefintlig, varför inga 

tydliga slutsatser kunde dras ur detta diagram. Test B visade dock ett något högre SUS-resultat, vilket 

skulle kunna bero på att temperatursömmen i detta test förhöjde upplevelsen av gränssnittet något. 

Från diagrammet som visualiserar SUS-resultatet i förhållande till då muggsömmen framhävdes 

respektive doldes, urskildes ett högre värde då sömmen doldes. Varför detta resultat, som inte 

stämmer med verkligheten uppstod, skulle kunna härledas från de felkällor vilka diskuterades i 

metoddiskussionen kring användartesterna. Den felkälla som starkast kopplar till SUS-resultatet, är 

sannolikt det faktum att SUS-metoden genomfördes efter det att gränssnittet diskuterats grundligt. 

Möjligen hade det varit lämpligare att genomföra SUS-metoden innan denna diskussion, vilket både 

hade kunnat skapa tydligare skillnader mellan de olika testerna samt ett mer realistiskt resultat över 

SUS-värdena för muggsömmen. 

Fortsättningsvis upplevs resultatet över uppgiftsframgången kring korrekt placerad mugg vara starkt 

belagt. Detta eftersom samtliga 22 användare testade denna söm, vilket implicerade en hög 

svarsfrekvens. Detsamma gäller figuren som illustrerar den uppmätta tiden för de olika tillstånden av 

muggsömmen. Denna mätning resulterade dessutom i en extremt tydlig skillnad för de olika 

tillstånden, varför resultatet bedöms vara särskilt trovärdigt. Emellertid kan det ifrågasättas om 

resultatet från denna enskilda söm, är tillräckligt för att kunna dra generella slutsatser utifrån. Dock 

anses resultatet från denna söm vara mest tillförlitligt då den utnyttjade en väldigt hög svarsfrekvens 

vilket nämndes ovan. Samtidigt kombinerades resultatet från de övriga två testade sömmarna för att 

tillsammans svara på frågeställningarna. Dessa två sömmar mättes inte kvantitativt på samma sätt som 

muggsömmen, utan utvärderades snarare genom diskussion. Det var dessutom få användare som 

uppmärksammade dessa sömmar under själva testet, varför istället en efterföljande diskussion var 

lämplig för att samla in återkoppling kring dessa. Emellertid anses resultaten från dessa diskussioner, 

vilket både innefattar användarnas ståndpunkt att framhäva smak som är slut vid återkommande 

tillfällen samt att sömmar uppmärksammas lättare då viss vana av gränssnittet erhållits, vara 

tillförlitliga. Detta eftersom det var flera av respondenterna som själva uttryckte dessa synpunkter, 

utan att moderatorerna frågade efter detta. Fortsättningsvis är dessa resultat två helt skilda 

synpunkter, vilka tillsammans motiverar och bygger upp slutsatsen att det är fördelaktigt att visa 

sömmar i system som brukas vid upprepade tillfällen.  

Utifrån användartesterna kunde flera slutsatser dras kring hur en söm ska hanteras i ett interaktivt 

system. Slutsatserna kring uppsatsens första frågeställning presenteras i form av riktlinjer för 

användandet av sömmar. I detta fall är det högst relevant att diskutera dessa slutsatsers tillförlitlighet 

och eventuella felkällor. Sömmarna kategoriserades i tre olika kategorier och en söm från vardera 

kategori utvärderades i testerna. Urvalet baserades på de sömmar vilka ansågs vara lätta att utvärdera. 

Det anses av författarna att det var rimligt att anta att samma resultat skulle erhållas om tester 

utfördes på andra sömmar i dessa kategorier. Detta på grund av att de andra sömmarna syftar till att 

framhäva samma typ av känsla eller kunskap som de testade sömmarna syftade till. Det är också 

relevant att diskutera betydelsen av på vilket sätt sömmen framhävs, särskilt i fallet med 

kylskåpstemperaturen. Det var inte alla som uppmärksammade kylskåpstemperaturen och det är 

rimligt att anta att hur sö e  fra hävs har et delse för upp ärksa hete . E  ”popup-ruta” som 

visar kylskåpstemperaturen eller en stor text med skrälla färger drar självklart till sig större 

uppmärksamhet. Det är dock inte säkert att användarens agerande skulle vara annorlunda. För att 
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svara på denna fråga behövs vidare studier, något som diskuteras i nästa avsnitt. Vidare bygger riktlinje 

två och fem från slutsatserna på det respondenterna uttryckte i diskussionen efter testerna och inte 

via deras handlingar. För att ytterligare säkerställa att deras ord överensstämmer med deras 

handlingar bör fortsatta studier genomföras även kring dessa påståenden. 

Huruvida de framtagna riktlinjerna är tillämpbara på andra områden utöver detta specifika fall är ännu 

en relevant punkt att diskutera. Författarna menar att riktlinjerna är tillämpbara på andra områden 

eftersom de med tydliga fördelar kunnat appliceras i detta analyserade system, men att det dock skulle 

vara intressant med en tillämpning av riktlinjerna på ett annat område för ytterligare verifiering. 

Anledningen till att det är rimligt att tro på dess tillämpbarhet, är att denna studie befäster Höök och 

Löwgrens (2012) påstående om att sömfylld design är ett strong concept. Eftersom sömfylld design 

således går att applicera på olika områden, finns det inget som tyder på att sömfylld design skulle 

behöva följa riktlinjer som är specifika för det tillämpade området. 

6.4 Framtida studier 
Det finns flera tänkbara områden inom sömfylld design som är av intresse för framtida studier. I viss 

utsträckning kan det behövas vidare studier för att både styrka och utveckla det resultat som denna 

uppsats presenterar. Till att börja med bör liknande sömmar undersökas i en verklig situation som inte 

medför lika stort fokus på att lösa uppgifter. Detta gäller speciellt för att se skillnaden i hur 

användarens upplevelse påverkas av en söm i normalt respektive onormalt tillstånd. En liknande studie 

skulle också vara intressant för att verifiera de slutsatser som fattades utifrån respondenters ord 

snarare än handlingar. Vidare skulle en mer kvantitativ studie med fler respondenter vara av intresse 

för att skapa ett starkare underlag. 

För att utveckla slutsatserna från denna uppsats skulle applicering av sömfylld design på andra 

områden vara intressant. En sådan studie skulle inte bara befästa sömfylld design som ett strong 

concept ytterligare, utan också kunna generera fler riktlinjer för hur sömmar ska hanteras. Vidare 

skulle en studie kring hur framhävningen av sömmar påverkar hur användaren upplever dessa och hur 

det påverkar användarens handlingar vara tänkvärd.
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 Formulär för System Usability Scale 
 

 

Figur 36: System Usability Scale (Blomkvist, 2014). 
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  Exempel på uppgift nedbruten med GOMS 
 

Goal: Delete a word in a sentence 

Method for accomplishing goal of deleting a word using menu option: 

Step 1. Recall that word to be deleted has to be highlighted 

Step 2. ‘e all that o a d is ut  

Step 3. ‘e all that o a d ut  is i  edit e u 

Step 4. A o plish goal of sele ti g a d e e uti g the ut  o a d 

Step 5. Return with goal accomplished 

Method for accomplishing goal of deleting a word using delete key: 

Step 1. Recall where to position cursor in relation to word to be deleted 

Step 2. Recall which key is delete key 

Step 3. Press delete key 

Step 4. Return with goal accomplished 

Operators to use in above methods: 

 Click mouse 

 Drag cursor over text 

 Select menu 

 Move cursor to command 

 Press key 

Selection rules to decide which method to use: 

1. Delete text using mouse and selecting from menu if a large amount of text is 

to be deleted 

2. Delete text using delete  ke  if s all u ers of letters are to e deleted. 

(Rogers, et al., 2011, p 522) 
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 Standardmått för KLM 
 

Tabell 3: Standardmått för att utföra olika typer av handlingar (Rogers, et al., 2011). 

Handling Beskrivning Tid (s) 
K Trycka på en tangent eller knapp 

Erfaren skrivare 

Genomsnittlig skrivare 

Ovan skrivare 

Trycka på Shift- eller Ctrl-knappen 

0,35 (medel) 
0,22 
0,28 
1,20 
0,08 

P 
P1 

Peka med musen eller andra anordningar mot ett mål  
Klicka på musen eller liknande anordning 

1,10 
0,20 

H Flytta handen till ursprungsposition på tangentbord  0,40 
D Rita en linje med hjälp av mus Varierar  
M Förbereda sig mentalt för att utföra en handling  
R(t) Systemets svarstid (används endast ifall användaren 

behöver vänta på systemet för att utföra tänkta 
handlingar) 

t 

 

Den uppskattade tiden för att genomföra uppgiften beräknas enligt följande formel: � �� � =  �� + � + �� + �� + �� + �  
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 Standardmått för KLM anpassad för mobiltelefoner 
Tabell 4: Standardmått för KLM anpassad för mobiltelefoner (Holleis, et al., 2007). 

Handling Beskrivning Tid (s) 
A Bilder/markörer 

NFC 
Generellt 

1,23 
0 
Beroende av uppgiften 

D Inte tillämpbar 
F  0,23 
G  0,80 
H  0,95 
I Externt 

Internt 
Optimala förutsättningar 
Inga antaganden 

5,32 
3,89 
1,18 
4,61 

K Genomsnittlig knappsats 
Snabb knappsats 
Snabbknapp 

0,39 
0,33 
0,16 

M  1,35 
P  1,00 
R NFC 

Visuella markörer 
Generellt 

2,58 
2,22 
Beroende av systemet 

SMakro  0,36 
SMikro Knappsats till display 

Snabbknapp till display 
Knappsats till Snabbknapp 
Generellt 

0,14 
0,12 
0,04 
0,14 

X Svag 
Stark 

6 % 
21 % 

 SMakro: Tiden för uppmärksamhetsskifte mellan telefon och omgivning. 

 SMikro: Tiden för uppmärksamhetsskifte mellan telefonens display och knappsats. 

 X: Distraktioner som kan uppstå i omgivningen, exempelvis konversationer. 

 A(t): Tiden för att utföra komplicerade handlingar som inte kan delas upp i mindre uppgifter, 

exempelvis röra en RFID-tagg med telefonen. 

 G: Tiden för att göra gester i luften, exempelvis rotation eller att rita nummer i luften. 

 F: Tiden för att flytta finger mellan två platser på telefonen. 

 I: Förberedelsetid, exempelvis lokalisera telefonen. Detta beror på om användaren initierar 

handlingen eller om detta steg sker från externt håll. 

Den totala tiden för att genomföra uppgiften beräknas enligt: � ��� =  ∑ + � × � �� + � × � ���� ×∈  

Där OP är använda handlingar, op är antalet handlingar och nop, dop och Dop är antalet handlingar utan 

distraktion, med svag distraktion respektive stark distraktion. 
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 Aktörskarta 

 

Figur 37: Aktörskarta över tjänstens nuvarande utformning. 
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 Service blueprint 

 

Figur 38: Service blueprint enligt tjänstens nuvarande utformning.
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 Frågeformulär slutkonsument & kontorspersonal 
1. Hur ofta använder du varuautomater? 

2. När, vid vilket tillfälle/situation skulle du vilja/vanligtvis interagerar du med en varuautomat? 

3. Vad får dig att använda en varuautomat? 

4. Kan du beskriva en produkt du anser har en god interaktionsdesign?  

a. Vad för egenskaper är det som skapar detta? 

5. Beskriv de steg som din köpprocess innefattar 

6. Vilka steg är för dig de mest avgörande vid denna process?  

7. Vilka steg har mindre påverkan av din upplevelse med produkten?  

8. Vilka egenskaper är oumbärliga eller önskvärda vid interaktion med en varuautomat?  

9. På vilket sätt vill du ledas genom processen? 

10. Vilka betalningssätt anser du behövs? 

a. Vilket skulle du föredra att betala med? 

11. I vilket steg i processen vill du betala i automaten? 

12. Hur skulle du vilja att en bekräftelse på ett köp levererades? 

a. Är det överhuvud taget nödvändigt? 

13. Var bör en varuautomat placeras? 

14. Vad är det första du vill mötas av hos en varuautomat? 

15. Vilka krav ställer du på informationen i en varuautomat? 

a. Vilken information kring varan önskas? 

16. Finns det någon information som vanligtvis saknas eller som upplevs överflödig? 

17. Hur vill du bli informerad kring automatens status? 

18. Använder du samtliga funktioner? 

a. Vilka används mest/sällan? 

19. Hur fungerar förvaring av tillbehör? 

a. Vad fungerar bättre/sämre? 

20. Vad anser du att kärnvärden äkta, ärlig och fräsch anspelar på hos en varuautomat? 

a. Hur kan dessa värden synas och upplevas i en varuautomat? 

21. Hur skulle du reagera på reklam under användandet av automaten? 

22. När i processen skulle det passa bäst med reklam? 

23. Hur bör reklam presenteras för att inte störa processen? 

24. Stämmer det att du vill att en automat ska vara [uppfattade kvaliteter]? 

a. Hur skulle du rangordna dem? 
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 Frågeformulär butikspersonal 
1. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

2. Hur ofta använder du varuautomater? 

3. När, vid vilka tillfällen/situationer interagerar du med varuautomater? 

a. Vad styr dessa situationer? 

4. Kan du beskriva en produkt du anser har en god interaktionsdesign? 

5. Beskriv de steg som dessa processer innefattar 

6. Vilka steg är för dig de mest avgörande vid denna process?  

7. Vilka steg har mindre påverkan av din upplevelse med produkten?  

8. Vilka egenskaper är oumbärliga eller önskvärda vid interaktion med en varuautomat?  

9. På vilket sätt vill du ledas genom processen? 

10. Vilket avtal är aktuellt vid inköp av en varuautomat? (Hyra/köpa/leasa/Pay-per-use) 

11. Vilka betalningssätt anser du behövs? 

a. Vilket tillvägagångssätt skulle du föredra? 

12. Var bör en varuautomat placeras? 

a. Hur påverkar placeringen din interaktion med automaten? 

13. Vilka krav ställer du på den informationen kring varuautomaten? 

a. Vilken information kring varan önskas? 

14. Hur servas befintliga automater?  

a. Vad fungerar bra/dåligt?  

b. Hur skulle det kunna förbättras? 

c. På vilket sätt vill du ledas genom processen?  

15. Hur informeras status i dagsläget?  

16. Hur vill du bli informerad kring automatens status? (Fyllas på, trasig, off-line) 

17. Finns det någon information som vanligtvis saknas eller som upplevs överflödig?  

18. Används samtliga funktioner?  

a. Vilka används mest/sällan? 

19. Hur fungerar förvaring av tillbehör?  

a. Var är den placerad?  

b. Använder kunderna förvaringslösningen på korrekt sätt? 

c. Hur fylls denna på?  

20. Vilka problem uppstår för kunderna vid användande av automater? 

a. Varför uppstår dessa problem? 

21. Går det att se något mönster i vilka personer som använder automaten flitigast? 

22. Hos en varuautomat, vad anser du att kärnvärden såsom äkta, ärlig och fräsch anspelar på? 

a. Hur kan dessa värden synas och upplevas i en varuautomat? 

23. Hur skulle en automat öka merförsäljningen? 

24. På vilket sätt skulle det vara intressant att visa reklam i automaten? 

25. Vilken typ av reklam eller information skulle vara intressant att visa? 

26. Stämmer det att du vill att en automat ska vara [uppfattade kvaliteter]? 

a. Hur skulle du rangordna dem? 
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 Frågeformulär fastighetsförvaltare 
1. Till vilken grad interagerar personal (vilken) på gallerior med automater? 

a. När, vid vilket tillfälle interagerar personen med en varuautomat? 

2. Vilket avtal är aktuellt vid inköp av en varuautomat? (Hyra/köpa/leasa/Pay-per-use) 

3. Var bör en varuautomat placeras? 

4. Hur vill du bli informerad kring automatens status? Fyllas på, trasig, off-line 

5. Hur informeras status i dagsläget? 

6. Hur servas befintliga automater? 

a. Vad fungerar bra/dåligt? 

b. Hur skulle det kunna förbättras? 
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 Frågeformulär reparatör 
1. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

2. Av vilka anledningar interagerar du vanligtvis med en varuautomat? 

3. Vad sköter ni respektive företaget ni servar åt? 

4. Hur servas befintliga automater?  

a. Vad fungerar bra/dåligt?  

b. Hur skulle det kunna förbättras? 

c. På vilket sätt vill du ledas genom processen?  

5. Vilka moment är mest kritiska/svåra/avgörande vid denna interaktion? 

6. Hur vill du få bekräftelse på korrekt utförd uppgift eller service? 

7. Hur vill du bli informerad om felaktigt utförd uppgift? 

8. Hur lång tid är acceptabelt att hela servicen tar? 

a. Hur lång tid tar det vanligtvis att utföra rutiner? 

9. Vilka egenskaper är oumbärliga och önskvärda vid interaktion med en varuautomat? 

10. Var bör en varuautomat placeras? 

a. Har placeringen inverkan på utförande av arbetsuppgifter och dess komfort? 

11. Vilka krav ställer du på den presenterade informationen hos en varuautomat? 

12. Vad är det första du vill se vid interaktion med en varuautomat? 

13. Hur vill du bli informerad kring automatens status? (Fyllas på, trasig, off-line) 

14. Hur informeras status i dagsläget? 

15. Vilka problem uppstår för kunderna vid användande av automater? 

16. Finns det någon information som vanligtvis saknas eller som upplevs överflödig? 

17. Används samtliga funktioner?  

a. Vilka används mest/sällan? 

18. Hur fungerar förvaring av tillbehör? 

a. Använder kunderna förvaringslösningen på korrekt sätt? 

b. Hur fylls denna på? 

19. Hos en varuautomat, vad anser du att kärnvärden såsom äkta, ärlig och fräsch anspelar på? 

a. Hur kan dessa värden synas och upplevas i en varuautomat? 

20. Stämmer det att du vill att en automat ska vara [uppfattade kvaliteter]? 

a. Hur skulle du rangordna dem? 
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 Brukskvaliteter 
1. Tydlig 

Tydlig är en kvalitet som påverkar alla nivåer av användare och en kvalitet som uttrycktes av samtliga 

respondenter i användarstudien. Denna kvalitet påverkar i stor grad hur pass användbar automaten 

upplevs och i slutändan även lönsamheten för företaget. Kvaliteten byggs upp av flera perspektiv. Det 

instrumentella perspektivet innefattar funktioner som ökar förståelsen för hur automaten skall 

användas, exempelvis visuella och audiella signaler. Det estetiska perspektivet byggs upp av aspekter 

som underlättar för synen, såsom kontraster och storlek men också utnyttjandet av gestaltlagar och 

vedertagen symbolik. Det etiska perspektivet behandlar vilka grupper som tas hänsyn till samt hur det 

påverkar tydligheten för dem som inte innefattas. Konstruktionsperspektivet innefattar prestandan av 

mekanisk och elektronisk hårdvara samt mjukvara, exempelvis skärmens upplösning och ljusstyrka, 

parallaxfel och fördröjning i systemets mjukvara. 

2. Fräsch 

Kvaliteten fräsch är både ett kärnvärde hos uppdragsgivaren och var återkommande i 

användarstudien. Att automaten är en fräsch smoothieautomat avgörande för att slutkonsumenten 

ska vilja interagera med den. Detta attribut har även potential till att stödja kvaliteter som byggs upp 

av social interaktion mellan människor. Fräsch innefattar alla perspektiv förutom sociala och etiska 

perspektiv. Det instrumentella perspektivet utgörs av de funktioner som tillhandahåller underhåll och 

varsam hantering av automaten. I det estetiska perspektivet innefattas exempelvis färgval och former 

som uppfattas som fräscha eller uttrycker kyla. Konstruktionsperspektivet utgörs av materialval och 

strukturer som uppfattas fräscha och samtidigt gynnar en smidig renhållning. Slutligen innefattar det 

organisatoriska perspektivet handlingar som upprätthåller ett fräscht utseende. I detta ingår 

exempelvis vem som utför handlingen, när handlingen utförs, hur handlingen utförs samt med vilken 

frekvens. 

3. Intresseväckande 

Automaten bör väcka intresse hos slutkonsumenten för att gynna den erbjudna tjänsten på flera plan. 

Ur ett instrumentellt perspektiv behöver hänsyn tas till skyltar, ljud och ljus men även de sociala medier 

som kan stödja denna process. Med sociala aspekter i åtanke, är just den intresseväckande egenskapen 

en grundsten i att skapa möjlighet för social interaktion mellan människor. Vidare, från ett estetiskt 

perspektiv bör den hälsosamma livsstilen presenteras och framstå för att väcka ett tidigt intresse hos 

den tänkta målgruppen. Från ett etiskt perspektiv är det viktigt att överväga om samtliga människor 

bjuds in till automaten eller om några kundgrupper medvetet ignoreras. Fortsättningsvis ur ett 

konstruktionsperspektiv har automatens utformning och dess dimensioner en stor inverkan på den 

intresseväckande kvaliteten. Avslutningsvis, sett från ett organisatoriskt perspektiv, stödjer denna 

kvalitet marknadsföring och etablering av både varumärket och produkten. 

4. Modern 

En modern produkt kan bidra till intresseväckande samtidigt som den upplevs som lyxig. En sådan 

produkt tilltalar även den primära målgruppen som gärna följer trender. Kvaliteten modern byggs upp 

av alla perspektiv förutom det sociala perspektivet. Det instrumentella perspektivet med avseende på 

slutkonsumenter syftar till att tillhandahålla de senaste betalningsalternativen och tillhandahålla 

funktioner som är adaptiva och reagerar på sin omgivning. För personer som sköter underhåll och 

service handlar det istället om att erbjuda en uppkopplad automat med funktioner som underlättar 

skötseln av automaten. Det estetiska perspektivet syftar till att följa trender inom användargränssnitt 
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samt färg och form. Det estetiska perspektivet innefattar problematik med en modern automat, såsom 

att vissa grupper utesluts från automaten på grund av svårigheter med ny teknik. Från ett 

konstruktionsperspektiv handlar det om att skapa en automat med modern teknik och hög prestanda, 

exempelvis högupplösta skärmar. 

5. Lyxig 

En uttalad och önskvärd egenskap från uppdragsgivaren är en känsla av premium-kvalitet och lyx, både 

kopplat till användning av automat, produktkvalitet och service. En instrumentell aspekt kring detta 

handlar om en genomtänkt funktionsmängd. En kaffeautomat med många valbara funktioner kan 

uppfattas som lyxig, medan en restaurang som erbjuder en allt för omfattande meny kan upplevas 

mindre lyxig. Denna balansgång kan vara besvärlig och bör därför tas i beaktning.  Lyx har en stor 

koppling till ett estetiskt synsätt då både produktens skaldesign samt gränssnittets flöde och 

presentation har påverkan på detta. Dessutom är det ur ett etiskt perspektiv essentiellt att analysera 

ifall en viss målgrupp utesluts vid uppfyllnad av detta attribut, särskilt eftersom lyx är ett starkt begrepp 

i detta sammanhang. En hög kvalitet påverkar även ur ett konstruktionsperspektiv materialval, val av 

komponenter, mjukvara samt hur insidan är uppbyggd för åtkomlig och smidig service. På en 

organisatorisk nivå kopplar detta till vem som utför service. Utbildad servicepersonal kan exempelvis 

uppfattas vara lyxigare än intern städpersonal. 

6. Neutral 

I genomförda användarstudier stod det klart att automaten bör forma ett neutralt, professionellt 

uttryck. Detta attribut har i sin tur potential att stödja uppdragsgivarens vision om en ärlig tjänst, då 

ett neutralt uttryck inte inkräktar på känslor och är helt och hållet opartiskt. Instrumentella aspekter 

som kopplar till detta är att ta hänsyn till kommunikationen mellan automat och användare, det vill 

säga vilka ordval och uttryck som används. Från ett socialt perspektiv är det väsentligt att undersöka 

hur placeringen av automaten påverkar användares associationer till automaten. Det kan exempelvis 

vara svårt att inte förknippa automaten med vissa känslor då den alltid står på en speciell plats eller 

alltid besöks vid ett specifikt tillfälle. Vidare är det från en estetisk utgångspunkt centralt att beakta 

huruvida design, färgval och finish påverkar det neutrala uttrycket. I ett etiskt sammanhang är frågor 

kring hur utformningen av automatens kommunikationskanaler påverkar användarens känslor 

relevanta att uppmärksamma. Avslutningsvis är hänsyn till konstruktionsaspekter såsom produktens 

utformning, materialval och ljuduppspelning betydelsefullt för denna kvalitet. 

7. Äkta 

Att stödja egenskapen äkta är ett av uppdragsgivarens kärnvärden och bör därför genomsyra både 

produkten och tjänsten. Från en instrumentell synvinkel kan detta syfta till de funktioner som 

exempelvis visar ursprung av råvaror och temperaturen i kylen. Den estetiska delen i detta 

sammanhang handlar om på vilket sätt detta presenteras. Ur ett etiskt perspektiv är det av yttersta 

vikt att beakta vilken typ av råvaror som faktiskt används, var de importeras ifrån och dess 

miljöpåverkan. Slutligen från ett organisatoriskt perspektiv bör fokus ligga på hur delar ur 

organisationen som påvisar produktens äkthet kan synliggöras. 

8. Ärlig 

Från genomförda användarstudier framkom det att kvaliteten som innefattas i begreppet ärlig innebär 

att tydliggöra information samt att inte försöka dölja aspekter som potentiellt skulle kunna missgynna 

försäljning för användaren. Ur ett instrumentellt perspektiv innefattar detta de funktioner som 

behandlar exempelvis ingredienser, bäst-före-datum, kylskåpstemperatur samt tillgänglighet av 
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smaker. De etiska aspekterna handlar som tidigare nämndes om att inte dölja information som skulle 

kunna påverka försäljningen negativt. I denna infallsvinkel är det också viktigt att se till att den 

levererade produktens kvalitet samt dess tillhörande upplevelse faktiskt motsvarar priset och de 

förväntningar som brukaren har. Till sist är det ur ett organisatoriskt perspektiv relevant att betänka 

hur delar ur organisationen som påvisar produktens ärlighet kan synliggöras. 

9. Nyttig 

Denna egenskap handlar om att automaten på något sätt ska presentera och förmedla till 

konsumenten att det är ett hälsosamt och nyttigt alternativ som erbjuds. Denna kvalitet kan vidare 

skapa grund för egenskapen lyxig. Ett instrumentellt perspektiv i denna kontext innebär att erbjuda 

funktioner för att visa denna typ av information. Informationen kan exempelvis innefatta ingredienser, 

näringsvärden eller vitaminer och mineraler. Nära kopplat till detta är de estetiska aspekter som 

behandlar på vilket sätt denna information presenteras. Fortsättningsvis sett till ett etiskt perspektiv, 

är det intressant att diskutera kunders olika preferenser för vad som anses nyttigt. Dessutom bör det 

beaktas vilken typ av argument som förmedlas i de a prese tatio . E e pelvis ka  fraser so  ”Du 
har nu minskat risken för kärlsjukdomar med så här många proce t” eller ” Nu orkar du reste  av 
dage ” i vissa fall upplevas er i for ativa ä  äri gsvärdesta eller, eda  i a dra fall a ses 
stötande eller vara för bra för att vara sanna. Vidare är det viktigt att förmedla både fördelar men 

också eventuella baksidor. Det finns risk att kunden upplever produkten och tjänsten som oärlig om 

endast de bra sidorna framgår. 

10. Indikera status 

Automaten måste på något sätt varna eller indikera dess status till personalen som är tänkt att hantera 

automaten. Denna kvalitet berörs av de flesta perspektiv. Det instrumentella perspektivet berör hur 

och när maskinen ska indikera status, exempelvis via vilket medium (SMS, mail etcetera). Ur ett socialt 

perspektiv är det viktigt att beakta automatens placering och val av indikationsmetoder. Kan 

indikationen skapa irritation eller stress hos mottagaren och dess omgivning? Vidare innebär det 

estetiska perspektivet att informationen som indikerar bör presenteras så att tänkt mottagare förstår 

samtidigt som den inte stör användarens upplevelse av automaten. Konstruktionsperspektivet 

behandlar den hård- och mjukvara som interageras i maskinen för att möjliggöra indikationer på ett 

smidigt sätt. Det organisatoriska perspektivet styr vilka som får ta del av informationen. I detta fall är 

det viktigt att beakta vid vilken tidpunkt informationen förmedlas samt till vilka personer inom 

organisationen informationen sprids. 

11. Mötesbildande 

Platsen runt automater är en naturlig mötesplats, speciellt i kontorslokaler där människor samlas och 

småpratar. En viktig del i exempelvis kaffedrickande är den sociala aspekten. Automaten bör därför 

utformas så att den främjar mötesbildning eller åtminstone inte hindrar det. Kvaliteten mötesbildande 

byggs främst upp av sociala perspektiv och konstruktionsperspektiv men också instrumentella och 

etiska perspektiv. I det sociala perspektivet ingår hur automaten placeras för att på så sätt styra hur 

människor interagerar och bemöter varandra. Konstruktionsperspektivet innefattar den mekaniska 

och elektroniska hårdvaran. Dessa är avgörande för att kunna skapa en automat som är tillräckligt tyst 

för att inte hindra konversationer. Samtidigt bör automaten vara tillräckligt snabb för att hindra långa 

köer, då köer enligt användarna inte gynnar mötesbildning. Det instrumentella perspektivet syftar till 

att skapa funktioner som gynnar sammanhållning eller uppmuntrar till att möta nya människor. 

Slutligen innefattar det etiska perspektivet vilka människor som automaten är tillgänglig för respektive 

inte tillgänglig för, det vill säga vilka grupper som är tänkta att ingå i denna mötesbildning. 
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12. Tillgängliga betalmedel 

En vital aspekt av tjänsten är att erbjuda en rimlig mängd betalmedel vilka är både säkra och bekväma 

att använda och samtidigt bemöter den avsedda målgruppen. Eftersom automaten är tänkt att 

placeras i många olika typer av miljöer, ställer detta krav på flexibilitet hos betalningslösningen. I vissa 

situationer ska exempelvis betalningsfunktionen vara möjlig att koppla bort helt och hållet, exempelvis 

på bensinstation eller på större företagskontor. De estetiska aspekterna i denna kontext handlar om 

hur de olika valmöjligheterna ska presenteras samt hur användaren leds igenom dessa. 

Fortsättningsvis är det utifrån ett etiskt perspektiv relevant att betänka om vissa personer utesluts från 

att bruka produkten på grund av vilka betalningsalternativ som erbjuds. Ur ett konstruktionsperspektiv 

är det även betydelsefullt att beakta vilka krav respektive betalmedel ställer på både hårdvara och 

mjukvara. Slutligen från ett organisatoriskt angreppssätt, är det rimligt att undersöka vilka krav på 

administrativa uppgifter de olika alternativen medför. 

13. Skyddade förbrukningsvaror 

För att slutkonsumenten ska vilja använda automaten är det viktigt att användaren upplever 

automaten som fräsch och ger den tillit. En stor del av kvaliteten skyddade förbrukningsvaror, handlar 

om situationen som uppstår då förbrukningsvaror står oskyddade. I denna situation finns ofta 

misstanke om att någon gjort något opassande med dem, samtidigt som det kan ge en rörig känsla av 

automaten i sin helhet. Detta är först och främst viktigt då automaten är placerad i offentliga miljöer, 

men har även uttryckts vara en negativ aspekt i kontorsmiljöer. I ett instrumentellt perspektiv ingår 

hur användaren ska få tillgång till förbrukningsvaror utan att skapa förvirring eller frustration. Ur ett 

estetiskt perspektiv är det viktigt att de skyddade förbrukningsvarorna passar in i automatens övriga 

estetiska profil. Det sociala perspektivet berör hur automaten ska kunna konstrueras eller placeras så 

att antingen risken för sabotage minskar eller att tilliten till automaten ökar. Därmed skulle behovet 

av skyddade förbrukningsvaror minska. Ett konstruktionsperspektiv innebär att välja material och 

utforma automaten så att sabotage kan förhindras. Slutligen innefattar det organisatoriska 

perspektivet hur säkerhetsåtgärder förändrar arbetsbördan inom organisationen. Kan det exempelvis 

vara så att endast vissa aktörer som nyttjar automaten har tillgång till påfyllning av 

förbrukningsmaterial, eller medför säkerhetsåtgärderna att påfyllningen tar längre tid? 

14. Valbar detaljgrad 

Automaten är tänkt att stå i flera olika miljöer och måste således kunna passa in i många olika 

situationer och bemöta olika grupper av människor. Automaten måste tillfredsställa både 

primärmålgruppen och deras intresse för kost och hälsa, personer med mindre intresse av detta samt 

personer med mycket respektive lite tid. Kvaliteten valbar detaljgrad byggs upp av instrumentella, 

sociala och etiska perspektiv. Det instrumentella perspektivet innefattar hur gränssnittet ska byggas 

upp för att möjliggöra valbar detaljgrad av information. Det sociala perspektivet innefattar hur 

köbildning och irritation hos omgivningen påverkas av att ge möjlighet att ta del av mer information 

för de som vill. Slutligen innefattar det etiska perspektivet frågan kring vilken information som ska 

innefattas samt vilka grupper som tillfredsställs av denna information. 

15. Felsäker 

För att användaren ska känna sig trygg vid användning av automaten, krävs att det finns tydliga 

instruktioner men även att det ska vara svårt för brukaren att göra fel som på något sätt hämmar 

upplevelsen eller automaten. Automaten bör således vara felsäker. Utifrån ett instrumentellt 

perspektiv är det essentiellt att erbjuda funktioner för olika typer av bekräftelse. Det kan exempelvis 

handla om en bekräftelse av vald smak, att en godkänd mugg har placerats på korrekt position eller 
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att servicepersonalen har installerat en kartong av smoothie på rätt plats. Ett socialt perspektiv 

innefattar aspekten att användaren förstår vilka bakomliggande processer som inträffar. På så sätt 

undviker användaren att begå misstag som försätter denne i socialt jobbiga situationer. Detta kan 

exempelvis handla om ljud eller ljus som drar till sig oönskad uppmärksamhet då det inte finns täckning 

på kreditkortet. De estetiska sidorna av samma aspekt handlar om hur denna information ska 

presenteras med hjälp av illustrationer, ljud eller animationer. Slutligen har även konstruktionen av 

automaten inverkan på denna egenskap. Hur ska automaten utformas för att förhindra personskador? 

Vilket är ett optimalt avstånd från pipen ner till muggen för att undvika spill och olyckor? Hur ska 

elektronik döljas för både kund och servicepersonal på bästa sätt? 

16. Flexibel 

Som nämnt ovan kommer automaten att stå i flera olika miljöer och behöver således vara anpassad 

för flera olika grupper av människor. Automaten bör exempelvis vara anpassad för återkommande 

konsumenter, för engångsanvändare och nyblivna konsumenter. Automaten bör därför vara flexibel 

och anpassa sig efter konsumentens preferenser. Denna kvalitet präglas av instrumentella, sociala och 

etiska perspektiv. Det instrumentella perspektivet bygger på att skapa funktioner och flöden som 

anpassar sig efter användarens förkunskaper, erfarenheter och vanor. Ur ett socialt perspektiv får 

automaten inte upplevas mänsklig och på så sätt inkräkta på användarens integritet. Det etiska 

perspektivet innefattar frågan kring vilka användare som ska beaktas i utvecklandet av automatens 

flexibilitet och hur andra grupper påverkas genom att inte ta hänsyn till dem. 

17. Kundanpassad  

Automatens placering ställer olika krav på information och funktionalitet. I en butiksmiljö kan den 

exempelvis positioneras framför eller bakom kassan. Vidare i en kontorsmiljö skulle det kunna vara 

intressant med olika nivåer av serviceansvar, exempelvis från att kontorspersonalen sköter allt 

underhåll till att de inte ansvarar över något alls. Samtidigt krävs det en noga överlagd uppsättning av 

funktioner för att automaten ska passa slutkonsumenten i alla dessa situationer. Kopplat till detta är 

kvaliteten kundanpassning, vilken berör de flesta perspektiv på något sätt. Det instrumentella 

perspektivet berör vilka funktioner som ska interageras i automaten samt hur dessa funktioner ska 

presenteras respektive döljas beroende på vald ansvarsnivå. Ett etiskt perspektiv behandlar vilka 

grupper som vinner respektive förlorar på att vissa funktioner visas eller döljs. Det kan exempelvis 

finnas funktioner som används sällan och som därför tas bort, men som istället drabbar en specifik 

användargrupp. Från ett konstruktionsperspektiv ställer detta krav på att automaten konstrueras på 

ett adaptivt sätt och att den överensstämmer med de ansvarsnivåer som införs. Ett organisatoriskt 

perspektiv innefattar de krav som ställs som olika funktioner medför samt hur arbetsfördelning och 

uppgifter förändras beroende på ansvarsnivå. 

18. Informativ 

Brukskvaliteten informativ influeras framförallt av primärmålgruppen, det vill säga de som är 

intresserade av kost och hälsa samt är noga med vad de äter. Denna kvalitet färgas främst av de 

estetiska och etiska perspektiven. Det estetiska perspektivet styr hur information kan presenteras på 

ett sådant sätt att ointresserade konsumenter inte störs. Det etiska perspektivet berör vilken 

information som presenteras och dess detaljgrad. Det är sannolikt att vissa grupper utesluts genom att 

information som är för djup och kräver tidigare kunskap presenteras. På motsatt vis riskeras en 

målgrupp att förloras genom att alltför grundläggande information som primärmålgruppen kan tycka 

vara ointressant presenteras. Konstruktionsperspektivet behandlar samma attribut som kvaliteten 

tydlighet, det vill säga skärmens upplösning, ljusstyrka samt eventuella parallaxfel.  
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19. Driftsäker 

En driftsäker automat var enligt användarstudien ett återkommande önskemål, både för 

servicepersonal och konsument. Denna egenskap bygger delvis upp den senare beskrivna kvaliteten 

kring enkelt underhåll, då en tillförlitlig maskin som sällan krånglar kräver mindre ansvar av kunden 

som förvaltar automaten. Inledningsvis innebär driftsäkerhet utifrån ett instrumentellt perspektiv en 

automat som är ständigt i funktion, alltid påfylld samt att det sällan uppstår incidenter som kräver 

särskild uppmärksamhet. Detta kopplar även till den tidigare beskrivna kvaliteten angående 

felsäkerhet. Denna tillförlitlighet är även viktig i ett socialt perspektiv. En pålitlig maskin har en längre 

livslängd och står därför kvar på samma plats under en längre tid. På detta sätt ges större möjlighet att 

skapa återko a de ku der vilka ”går o h tar e  s oothie” e e pelvis tillsa a s ed kollegor a. 
Om dessutom automaten är tillförlitlig, skapar detta en trygghet hos användaren att bruka produkten. 

Vidare från ett estetiskt angreppssätt är en intressant fråga om, och på vilket sätt, hög driftsäkerhet 

och tillförlitlighet bör presenteras ytterligare för användaren. Fortsättningsvis ur en etisk synvinkel är 

det relevant att beakta planerad produktföråldring. Det kanske inte är etiskt korrekt att medvetet 

konstruera automaten så att den behöver bytas ut om exempelvis fem år. Dock kan detta skapa en bra 

möjlighet för att säkerställa återtagning och återvinning av automaten, optimera dess komponenter 

så att majoriteten av dessa slutar att fungera samtidigt, samt för att leverera eventuella uppföljare. 

Slutligen ställer en hög driftsäkerhet större krav på kvalitetskomponenter i automaten, vilket kan vara 

nödvändigt att ta hänsyn till sett från ett konstruktionsperspektiv. 

20. Tyst 

Denna kvalitet innebär en låg ljudnivå från automatens inre processer, både under konsumentens, 

servicepersonalens och reparatörens interaktionsmoment. Den tidigare beskrivna kvaliteten lyxig, kan 

delvis byggas upp av en låg generell ljudnivå. Sett från ett instrumentellt perspektiv kan detta bidra till 

ökat fokus vid brukande av automaten, vilket i sin tur skulle kunna minska mänskliga misstag och en 

ökad användarupplevelse. Sociala aspekter såsom främjande av samtal är också relevanta. 

Fortsättningsvis ur ett konstruktionsperspektiv ställer en låg ljudnivå större krav på högpresterande 

komponenter, god isolering och regelbundet underhåll. Till sist skulle ett organisatoriskt synsätt vara 

att denna låga ljudnivå är en del i ett större sammanhang kring god arbetsmiljö, det vill säga en bullerfri 

vardag och tystare kontor. Detta skapar även möjlighet till nya potentiella kunder av automaten, 

exempelvis bibliotek. 

21. Säker  

Kvaliteten säker nämndes av flera olika respondenter i användarstudien och kan ha olika betydelser 

beroende på vilket perspektiv den betraktas med. Ur ett instrumentellt perspektiv ska automatens 

funktioner vara säkra, exempelvis att betalningen sker på ett säkert vis och att den information som 

presenteras är korrekt. Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att förmedla korrekt information kring 

tjänsten och att inga skadliga ämnen används i varorna. Detta är en punkt som är extra viktig för 

primärmålgruppen då dessa personer ofta är medvetna om detta. Konstruktionsperspektivet 

innefattar hur konstruktionen av automaten tillåter en säker användning av automaten så att ingen 

skadar sig eller att smoothien hamnar där den inte borde. 

22. Snabb 

Ytterligare en egenskap som har stor relevans och påverkar användarupplevelsen är automatens 

snabbhet. Denna kvalitet kan dock ha skilda betydelser, därför är det förnuftigt att analysera detta från 

flera olika perspektiv. Utifrån ett praktiskt, instrumentellt perspektiv handlar snabbhet om hur snabbt 

produkten levereras från dess att kunden genomfört det sista steget innan produkten pumpas fram, 
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tills att den är redo att drickas. Värt att notera är att i denna process ingår även att ta del av de tillbehör 

som automaten tillhandahåller såsom lock, sugrör och servetter. Om ett socialt angreppssätt tillämpas, 

är frågan snarare om snabbheten har påverkan på möjligheten till social interaktion. En snabbare 

automat medför mindre köbildning, men kan även ha negativ inverkan på automaten som en 

mötesplats, då personer snabbare försvinner därifrån. Vidare utifrån ett estetiskt perspektiv, är 

gränssnittets utformning och dess interaktionsflöde av stor vikt för att bidra till en snabb köpprocess. 

Samtidigt är det från en etisk synvinkel nödvändigt att ta hänsyn till olika personers preferenser och 

acceptans till snabbhet. Det som en person upplever som snabbt, kan upplevas långsamt i en annans. 

Dessuto  ka  e  alldeles för s a  auto at göra att a vä dare  ”i te hi er ed”, då vissa 
användare föredrar eller kräver något långsammare tempo. Det kan även medföra att kunder blir 

oroliga om allt verkligen gick rätt till, att det spills mer för att kunden blir stressad eller att kunden 

missar information eller eventuell reklam som presenteras. Avslutningsvis ur ett 

konstruktionsperspektiv ställer en snabb automat högre krav på pumpar och andra mekaniska 

element, elektronik och mjukvara då kommunikationen både mellan dessa komponenter och till 

användaren måste kunna ske utan fördröjning. 

23. Enkelt underhåll 

En essentiell aspekt vilken en stor majoritet belyste under genomförda intervjuer var enkelt underhåll 

av automaten. Eftersom personen som servar och underhåller automaten oftast varierar beroende på 

dess placering, ställer detta stora krav på utformningen av automaten. En instrumentell åskådning av 

denna fråga skapar medvetenhet om att enkla och användbara processer måste utformas för att kunna 

tillämpas av olika typer av personal. Om dessa processer är enkla och effektiva att utföra, kan 

exempelvis butikspersonal få mer tid till att fokusera på kunden, vilket ur ett socialt perspektiv är 

positivt. Ur ett estetiskt perspektiv är snarare frågan hur denna information ska presenteras på ett 

användbart sätt via gränssnittet. Det kan exempelvis handla om grafiska instruktioner på skärmen eller 

färgkodning av lock och komponenter som skapar gynnsammare förutsättningar för underhåll. Vidare 

är konstruktionsaspekten som innebär att utforma automaten för att skapa tillräckligt med utrymme 

för enkel åtkomst för underhåll och service betydelsefull. Det är nödvändigt att ta hänsyn till 

komponenters placering och deras inbördes påverkan. Avslutningsvis innebär en organisatorisk 

synpunkt i detta sammanhang att både snabb och smidig service bör finnas lättillgänglig vid behov. 

24. Hygienisk 

Eftersom automaten kräver hantering av mjölkprodukter samt att det alltid finns en mänsklig faktor 

vilken kan medföra spill och övriga olyckor, är hygien av yttersta vikt i detta sammanhang. Denna 

kvalitet har stor koppling till en fräsch automat och bygger därför delvis upp denna kvalitet som 

beskrevs tidigare. Från ett socialt perspektiv är det viktigt att samtliga operatörer känner trygghet i att 

använda automaten. I detta hygieniska sammanhang innebär detta att brukaren inte känner någon 

oro över smittor och bakterier vid användning. Vidare ur en estetisk infallsvinkel, innebär en hygienisk 

automat att den ser ren och städad ut. Vidare från ett etiskt perspektiv handlar det snarare om vilka 

kemikalier och rengöringsmedel som används för att åstadkomma denna hygien. Fortsättningsvis ur 

ett konstruktionsperspektiv associeras hygien till inre komponenter vilka bör vara i gott skick, rena och 

smorda. Detta perspektiv kan även innefatta automatens utformning, exempelvis hur skarvar och olika 

material påverkar den hygieniska faktorn. Slutligen innefattar ett organisatoriskt synsätt vilka 

aktiviteter som bör utföras, på vilket sätt och med vilken frekvens de bör ske för att säkerställa och 

upprätthålla en god hygien. 
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25. Medgörlig service 

Denna kvalitet härstammar från butiksbiträden och karaktären av deras arbetsdagar. Kvaliteten har 

därför störst inverkan för dem men kan troligtvis vara till nytta vid andra situationer. I en butiksmiljö 

är butiksbiträdens största fokus och prioritet deras kunder. Situationer kan kräva att personalen utan 

förvarning behöver bistå kunder. Arbetsuppgifterna bör därför anpassas utifrån dessa förutsättningar. 

Medgörlig service färgas av det instrumentella perspektivet och konstruktionsperspektivet men också 

av ett estetiskt och organisatoriskt perspektiv. Det instrumentella synsättet innefattar funktioner som 

gör att personal tillfälligt kan utföra andra uppgifter för att sedan kunna återgå till påbörjad service 

utan hinder. Ur ett estetiskt perspektiv behöver automaten förmedla information till konsumenter om 

att service är påbörjad när personalen för tillfället utför andra uppgifter. Ur ett 

konstruktionsperspektiv innebär detta att automaten bör konstrueras på ett sådant sätt att olika 

aktiviteter i servicen kan utföras helt oberoende av varandra. Avslutningsvis innebär det 

organisatoriska perspektivet att tjänsten bör utformas så att personalen själv kan disponera tid till att 

utföra nödvändig service. 

26. Automatisk 

Under användarstudien framkom att konsumenten önskade en automat där många processer hade 

möjlighet att ske automatiskt. Med hjälp av de olika perspektiven analyserades detta begrepp vidare. 

Från ett instrumentellt, det vill säga praktiskt perspektiv, är det relevant att undersöka en nästintill 

automatisk betalning. Detta skulle vara särskilt fördelaktigt för återkommande kunder. Vidare är det 

sett från ett socialt angreppssätt viktigt att ta hänsyn till att graden av automation kan påverka den 

kontroll och trygghet brukaren upplever. Exempelvis skulle en helautomatisk muggleverans av kunden 

kunna upplevas som att denne inte har kontroll över processen. Fortsättningsvis kan ett estetiskt 

perspektiv kring automation kopplas till ett naturligt flöde i gränssnittet där effektivitet är i fokus och 

oväsentliga mellansteg inte tar någon plats. Slutligen kan automation i ett organisatoriskt 

sammanhang associeras med automatiska beställningar av produkten samt automatisk övervakning 

och loggning av tillgängliga nivåer. 

27. Sekventiell 

Ett tydligt önskemål från genomförda intervjuer var att både interaktionsprocessen vid köp och service 

skulle ske sekventiellt. Denna egenskap har möjlighet att hjälpa attribut såsom tydlig och informativ. 

Ur ett instrumentellt perspektiv handlar detta om hur informationen kan presenteras sekventiellt för 

att förenkla den totala användningen av automaten. 

28. Naturlig 

Ett naturligt och intuitivt flöde i gränssnittets design är av yttersta vikt för flera operatörer och har 

även potential att kunna stödja attribut såsom lyxig, tydlig och snabb. En vital aspekt ur ett estetiskt 

perspektiv handlar om hur interaktiva flöden kan struktureras på ett logiskt sätt så att användaren 

förstår vad som kommer att ske i nästa steg. 
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 QOC – Frågor 
Sömmar 

1. Hur ska sömmen som uppstår vid osäkerhet kring godtagbara muggar som förekommer mellan 

komponenterna mugg och muggsensor hanteras? 

2. Hur ska sömmen kring tillgänglighet hos smaker mellan servicepersonal och volymsensor behandlas? 

3. På vilket sätt ska sömmen som omfattar osäkerhet vid köpprocessen som existerar mellan 

komponenterna konsument och betalningslösning behandlas? 

4. Hur ska sömmen kring användares osäkerhet om produktens kvalitet som uppstår mellan kylskåp och 

bag-in-box hanteras? 

5. På vilket sätt ska sömmen som inbegriper servicepersonalens osäkerhet vid automatiska beställningar 

som förekommer mellan komponenterna servicepersonal och affärssystem behandlas? 

6. Hur ska sömmen mellan konsument och affärssystem som behandlar konsumentens osäkerhet kring 

tillgänglighet av smaker hanteras? 

7. Hur ska sömmen mellan kreditkort och kortläsare hanteras så att konsumenter blir medveten om dess 

orientering? 

8. Hur ska sömmen mellan mugg och volymsensor hanteras så att konsumenten förstår hur mycket som 

ska hällas upp? 

9. Hur ska sömmen mellan spilltråg och automat hanteras så att konsumenten inte missförstår spilltråget 

som avlopp? 

10. Hur ska sömmen mellan automaten och organisation hanteras så att konsumenten blir medveten om 

rutiner kring rengöring och underhåll? 

Grafik & tydlighet 

11. Typ av ikoner? 

12. Vilken sorts typsnitt? 

13. Typ av knappar? 

14. Typ av reklam? 

15. Typ av former? 

16. Färgkombinationer? 

17. Typ av animationer? 

18. Vilka formuleringar? 

Uttrycka värden 

19. Hur ska äkta uttryckas? 

20. Hur ska ärlig uttryckas? 

21. Hur ska fräsch uttryckas? 

22. Hur ska premium-kvalitet uttryckas? 

23. Hur ska nyttig uttryckas? 

Flöde & information 

24. Typ av flöde? (Disposition, layout, menyer) 

25. Hur ska väntetider presenteras? 

26. Hur ska olika kundsituationer bemötas? 

27. Hur ska tillgängliga betalningsmedel presenteras? 

28. Hur visas var användaren befinner sig i processen? 

29. Hur hanteras korrigering och tillbakafunktioner? 

30. Hur ska statusindikation förmedlas? 

31. Hur presenteras gjorda val? 

32. Hur ska kunden kunna få kvitto? 

33. Hur ska medgörlig service implementeras i gränssnittet? 
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 Användartester – Protokoll 
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