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Abstract
The background of this master thesis is ATG´s need for a direct betting prototype with a
smooth, well designed interface. ATG is looking for a construction basis for the direct betting
and this includes building a prototype and evaluate the prototype using end users.

My goal with this master thesis has been to create an interface which both beginners and
experienced personnel, now using the agent terminals, can use without problems or
interference from the interface, stopping or delaying their tasks.

The problem solving process included prototyping with the following five steps. I have during
the work iterated through the process once.
1. Identify central needs
2. Develop a first prototype
3. Demonstrate and discuss improvements
4. Include improvements
5. Does the prototype cover the needs?

In order to solve the problem I have at all times tried to have the end user in mind and tried to
involve them as soon as I have been given a possibility. This I have done using questionnaires
and testing where the users told me what they thought of the interface.

The result of the master thesis is a prototype that needs some improvement. The most positive
result is that the prototype was perceived as easy to understand which simplifies learning and
decreases the faults.

I have been given informative feedback from the users I involved and the result would not even
have been close to this one if it had not been for them.
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Sammanfattning
Bakgrunden till det här examensarbetet är att ATG ville få fram ett konstruktionsunderlag till
en direktspelsapplikation med ett väl fungerande gränssnitt. Detta inkluderar att bygga en
prototyp och utvärdera denna med hjälp av användarna.

Mitt mål med examensarbetet har varit att skapa ett gränssnitt som både nybörjare och erfarna
totomatanvändare ska kunna använda utan att stöta på problem eller tycka att gränssnittet
hindrar eller fördröjer de arbetsuppgifter de har att sköta.

I min problemlösning har jag använt mig av prototyping som innehåller följande fem steg vilka
jag har gått igenom en gång under mitt exjobb.
1. Identifiera centrala behov
2. Utarbeta första prototyp
3. Demonstrera och diskutera förbättringar
4. Införa förbättringar
5. Täcker prototypen behoven?

För att lösa problemet har jag försökt att hela tiden ha den tänkta användaren i åtanke och
försökt involvera dessa så fort möjlighet givits bl a genom enkäter och testkörningar där
användarna fick berätta om hur de upplevde gränssnittet.

Resultatet av mitt examensarbete är en prototyp som behöver genomgå förbättringar men som
även har vissa lyckade delar. Det som var mest positivt var att prototypen uppfattades som lätt
att förstå vilket förenklar inlärning och minskar felnivån.

Jag har fått mycket bra och informativ feedback från de användare jag involverat och resultatet
hade nog inte blivit tillnärmelsevis så bra utan deras medverkan.
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1 Inledning

1.1 Introduktion
ATG har nu börjat med direktspel mellan travbanor i Sverige och vill även undersöka hur
direktspel hos ombud skulle kunna se ut. Det är kanske framförallt med tanke på Svenska Spel
och deras kasinon som man vill möta konkurrensen med ett koncept för travspelande som
påminner lite om kasino. Man funderar på att ha vissa ombud som är lite större och där försöka
skapa en trevlig atmosfär där man sitter och spelar på travet likväl som att man skulle gå till ett
kasino. I konceptet finns även med att man ska kunna spela på internationella travlopp såsom
Prix d´Amerique.

1.2 Bakgrund
Bakgrunden till examensarbetet är att ATG vill undersöka möjligheterna till muntligt vad hos
ombud. Idag sker allt spel med hjälp av kupong (med ett undantag för snabbspel på Harry
Boy). Som ett led av detta vill de utveckla en prototyp som kan ge en bild av hur detta skulle
kunna se ut. ATG vill att jag ska inhämta och strukturera de krav som finns från beställarna
(affärsområde ombud och Spelavdelningen). Utifrån dessa krav ska en prototyp för muntliga
vad hos ombud byggas. Denna prototyp ska sedan genomgå användartester. Resultatet ska
vara ett konstruktionsunderlag för utveckling av en direktspelsapplikation i ATGs totomat.

1.3 Problem
Problemet att lösa är att utforma gränssnittet för att passa till de tilltänkta användarna.
Användarna är ATG:s ombud som har en väldigt heterogen sammansättning vad gäller ålder,
kön, språkkunskaper och erfarenhet. Samtidigt ställs det höga krav på att det inte får bli fel,
t ex att ombudet spelar på fel häst och loppet hinner gå. Att det är en pekskärm som är 640 *
480 stor är också ett problem att ta hänsyn till eftersom det är ett ganska begränsat utrymme
när allt som går att välja på skärmen måste vara stort nog att trycka på.

Idag sker så gott som allt spel med hjälp av kuponger enligt arbetsgången som illustreras i
bilaga 41. Arbetsgången är densamma även vid muntligt spel med några skillnader. Kunden
lämnar nu fram en kupong istället för att ange ett spel muntligt, och istället för att knappa in
spelet sätter ombuden ner kupongen i terminalen. När man ska avsluta ett spel anger man detta
med en knapp “Avsluta kund” vilket signalerar att kunden betalat och ombudet har lämnat över
kvittot.

1.4 Syfte och mål
Målet med examensarbetet är att skapa en prototyp med ett användargränssnitt som gör att
den är lätt och intuitiv att använda både för ett nytt ombud och för gamla ombud. Nya ombud
eftersom de ej har någon erfarenhet av totomaterna och erfarna ombud eftersom jag vill att de
ska kunna känna igen sig. Målet ska nås genom att utifrån en användarcentrerad design och
utvärdering skapa ett lättanvänt och funktionellt gränssnitt.

                                                       
1 Se bilaga 4, use-case 2
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1.5 Avgränsningar
1. Just nu är det en pekskärm som används och inom den närmaste framtiden kommer det

att fortsätta vara så. Pekskärmen är 640 * 480 stor vilket är ett ganska begränsat
utrymme eftersom allt som går att välja på skärmen måste vara stort nog att trycka på.

2. Det är en prototyp som jag utvecklar med ett gränssnitt som huvudsakliga testområde,
inget färdigt program med alla funktioner.

3.  I början togs allt med som fanns i totomaten men begränsades sedan till endast speldelen
eftersom tiden inte skulle räcka till allt.

4.  ATG ska i fortsättningen försöka utveckla så mycket som möjligt med hjälp av java och
har då valt Visual Age som ett lämpligt utvecklingsverktyg därför är prototypen gjord i
Visual Age.

1.6 Användarcentrerad utveckling
Enligt en undersökning2 1995 gjord av analysföretaget Standish Group blev endast 19 procent
av 8000 projekt klara i tid och på budget. Förklaringen , enligt Standish Group, var en
bristande hantering av användarnas krav. Detta kostade inte bara tid och pengar under
utvecklingen utan även senare i tid som användarna tvingades slösa bort på ett dåligt
gränssnitt.

De huvudsakliga faktorerna att ta hänsyn till när man analyserar ett människa-dator gränssnitt
är relaterade till användarna, deras uppgifter och deras arbetsplats med omgivningar. Detta
inkluderar bl a den aktuella uppgiftens karaktär och allt som påverkar användarna. För att
kunna göra ett bra användargränssnitt måste man använda sig av de personer som kommer att
använda gränssnittet och ta hänsyn till vilka de är och hur uppgiften ser ut . När man låter
dessa personer vara med redan tidigt i utvecklingen och använder sig av användarcentrerad3

design är chanserna större att användarna kommer att vara nöjda med gränssnittet. Med ett bra
gränssnitt kan även användarna genomföra sina arbetsuppgifter snabbare och mer korrekt
vilket kan spara mycket pengar4 som t ex en kund till WM-Data som årligen sparar 40 miljoner
kronor på att ha gjort sitt system mer användarvänligt.

                                                       
2 [ 5] Datateknik nr4 1999 sidan 20
3 [ 5] Datateknik nr4 1999 sidan 20
4 [ 5] Datateknik nr4 1999 sidan 26
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2 Utveckling av prototypen

Det är mycket att tänka på när man ska börja hitta olika användarbehov (vad ska systemet
göra, vilka data behövs, vad användarna behöver veta osv). De mest insatta är ombuden själva
så jag gav några en enkät att besvara och genomgick även den utbildning på totomaten som
ombuden själva får gå. För att få fram en bild av vilka saker ombuden behöver kunna göra och
därigenom vilka funktioner som bör finnas med användes scenarion och use-cases5. Från detta
skissades det för hand på papper hur layouten skulle kunna se ut. Dessa skisser visades och
diskuterades med personal från avdelningen. Slutligen skapades en prototyp som det har gjorts
användartester på.

2.1 Prototyping
Enligt Andersen S Erling, Systemutveckling [ 4], innebär en prototyp att man gör en
provversion av en kommande produkt. Prototypen behöver inte vara identisk med
slutprodukten, utan det viktiga är att det man vill testa är så verkligt som möjligt. De åsikter
som kommer fram när man sedan testar en prototyp leder fram till en bättre prototyp osv tills
man anser att man är färdig och man kan då välja att låta prototypen bli slutprodukten eller
kasta bort prototypen och börja om från början.

Varför är då  prototyping vald som metod? Eftersom examensarbetet kommer att ligga till
grund för fortsatt utveckling av muntliga vad hos ombud var det viktigt att användarnas krav
och önskemål kom fram6. Dessutom behövdes det snabbt få fram något att testa mot användare
för att få reaktioner och åsikter. Det finns med andra ord många fördelar med att använda sig
av prototyping. Man får en klar bild över användarnas krav, det är lättare att diskutera kring
något som man kan se och testa och användarna kan delta i utformningen

När man jobbar med prototyping genomgår prototypen flera iterationer där prototypen förfinas
för varje iteration tills man antingen har en färdig produkt eller fått fram all information man
sökte.

Själva prototypingen kan sägas bestå av 5 steg:
1. Identifiera centrala behov
2. Utarbeta första prototyp
3. Demonstrera och diskutera förbättringar
4. Införa förbättringar
5. Täcker prototypen behoven?
Dessa fem steg kan även beskrivas som i figur 2.1

Avsikten med det första metodsteget är att skaffa sig så mycket insikt i den verksamhet som
prototypen ska användas i som behövs för att kunna bygga den första prototypen. Man ska
med andra ord ringa in de mest centrala behoven för att därefter förfina dessa behov under
nästföljande iterationer.

                                                       
5 Se bilaga 3 och 4
6 [ 4] Systemutveckling,  Andersen S Erling, kapitel 17
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I det andra metodsteget ska den första prototypen utarbetas vilken ska sätta fart på
iterationerna. Den första prototypen får inte innehålla för mycket men inte heller för lite
eftersom man vill få igång diskussioner kring den.

Det tredje metodsteget är till för att få fram nya eller reviderade krav, prototypen är ett
redskap som man använder för att få fram användarnas synpunkter. En bra prototyp ger
upphov till mycket diskussioner och idéer till förbättringar.

I det fjärde metodsteget  är det dags att införa förbättringar och detta gör man genom att
bygga en ny prototyp som tar hänsyn till användarnas önskemål och åsikter. Det kan vara bra
att låta användarna ha tillgång till både en ny och gammal prototyp för att därigenom se om
ändringarna är bra eller om det var bättre tidigare.

Det femte och sista metodsteget avgör man om det krävs ytterligare en iteration eller om
prototypen täcker användarnas behov. Man märker detta lättast på att användarna inte har fler
synpunkter på prototypen som är av väsentlig karaktär.

Eftersom de centrala behoven i examensarbetet fanns hos ombuden var det befintliga systemet
och ombuden de viktigaste informationskällorna.

2.2 Undersökning av det befintliga systemet
I alla ATGs totomater finns en utbildning om just totomaten. För att börja undersöka det
befintliga systemet genomgicks utbildningen. En del liknade totomatkassan på travbanorna,

Figur 2.1
Metod som använts, från Pressmans bok [ 3]
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men mycket var också nytt. Syftet var även att få en känsla av hur systemet kommunicerade
med användaren.

Efter detta behövdes lite feedback på hur det befintliga systemet uppfattas av användarna. Det
enda alternativ som var praktiskt möjligt var en enkät eftersom ombuden besöktes på deras
arbetsplats under arbetstid. Det måste gå relativt fort och inte kräva allt för mycket eftertanke
eftersom ombuden annars skulle kunna bli stressade och fylla i vad som helst.
Ett urval av frågor plockades från QUIS7 frågeformulär med graderade frågor. Ombuden
valdes ut så att de skulle vara olika i avseende på årsomsättningens storlek, ålder på utrustning
och hur många år de varit ombud. Totalt valdes 7 ombud ut som fick svara på enkäten. Alla
dessa 7 måste anses vara mycket positiva till det befintliga gränssnittet8. Hela 95 % av frågorna
besvarades med en 4 eller 5 (73% 5:or) där 5 är det bästa betyget man kan ge. En person ur
testpersonalen på ATG intervjuades även. Han var också mycket positiv till totomaten.
Totomaten verkar alltså fungera mycket bra och vara omtyckt.

Man måste kanske ändå förhålla sig lite skeptisk till de mycket positiva resultaten. Om
ombuden t ex fått mer information om att enkätens syfte var att vidareutveckla och förbättra
totomaten skulle det nog inte bli samma resultat. Ombuden skulle ha tänkt mer i banorna vad
som irriterar dem med dagens totomat än i om totomaten är bra eller dålig. Om man ska göra
en liknande undersökning i framtiden skulle man nog försöka med en lite annorlunda metod,  t
ex studera hur ombuden jobbar och utifrån detta ställa frågor om totomaten och kombinera
detta med en enkät.

De enkätsvar som influerade designen gällde framförallt skärmen och då frågorna om
sekvenser av fönster är förvirrande eller klara och frågan om föremål är lätta att välja aldrig
eller alltid. Bägge dessa frågor har besvarats med högsta betyg från alla de tillfrågade
ombuden. Detta har utnyttjats genom att se till att storleken på allt som kan väljas är lika stor
som i totomaten, varken större eller mindre. På detta vis behövdes ingen testning för att
komma fram till en knappstorlek som skulle fungera för alla ombud. Att sekvenserna av fönster
var klar innebar en strävan efter en liknande hierarkisk uppbyggnad av menyer och navigering
som i totomaten.

För att kunna vara helt säker på att enkätsvaren är lika för alla ombud skulle man behöva fråga
en större grupp av ombud. Urvalskriterierna däremot var bra eftersom det täckte in en stor del
av den heterogena gruppen som ombuden utgör.

2.3 Utveckling av prototypen
Prototyping har använts som metod och beskrivs här nedanför och hur prototyping har
applicerats på problemet.

2.3.1 Identifiera centrala behov
För att kunna göra en design måste man kunna definiera vilka det är som ska använda systemet
i slutändan. I det här fallet är det en väldigt stor grupp människor med väldigt olika bakgrund
och erfarenhet. Det är allt från unga människor till gamla, erfarna till oerfarna, män och
kvinnor, duktiga på svenska till dåliga på svenska. Detta i kombination med att det måste vara

                                                       
7 [ 1] Human Computer interaction sid 635
8 Se bilaga 1



11

en feltolerant applikation (inget fel ska kunna krascha systemet) ställer mycket höga krav på
gränssnittet. Alla ska kunna förstå det utan att det blir alltför trögjobbat för de erfarna. Det
behövdes även få fram en bild av vad som görs hur och när.

Med hjälp av scenarion och use-cases9  framkom en bild av vilka saker ombuden behöver
kunna göra och därigenom vilka funktioner som måste finnas med. De visar att det  mesta
fungerar som tidigare med den skillnaden att istället för att bara ta emot en kupong ska
ombuden trycka in önskat vad och sedan ge kunden ett kvitto.

2.3.2 Utarbeta första prototyp
För att ha något att utgå ifrån användes sedan papper och penna för att visa hur det skulle
kunna se ut och för att ha något att diskutera omkring med personalen på avdelningen.
Papperet som det ritades på hade samma storlek som skärmen sedan skulle ha och alla
komponenter den storlek de skulle få i prototypen. Detta hjälpte till ganska mycket eftersom
man direkt kunde se om saker skulle få plats och hur olika layouter såg ut. En av de första
sakerna som med hjälp av detta kunde testas var olika knappsatser. Först prövades en
knappsats med numren 0 till 9 och ett kommatecken att skilja hästar åt med, men eftersom det
inte är intuitivt, kräver en extra knapptryckning för varje häst och inte används i dagens
totomat ändrades detta till en “vanlig” knappsats med alla nummer med..

Nästa steg var att påbörja prototypen och då med det som måste vara med, knappar med
ikoner som representerar hästnummer och belopp. Knapparna skulle ge användaren känslan av
att man kan trycka på knappen som i verkliga livet, speciellt eftersom det är en pekskärm.
Vidare måste det synas att en knapp blivit nedtryckt. Lösningen på detta blev två gif-bilder, en
för den vanliga knappen som ej blivit nedtryckt, och en annan med mörkare färg för den
nedtryckta knappen.

Nästa problem var hur layouten för siffrorna skulle se ut. Antingen kunde siffror från 0 till 9
visas och skilja hästnumren åt med hjälp av kommatecken eller ha en knapp för varje häst
mellan 0 och 20. Fördelen med siffror från 0 till 9 är att denna knappsats skulle ta mindre plats
vilket är ganska viktigt eftersom utrymmet är så begränsat. Nackdelen var hur man skulle lösa
problemet med att spela mer än en gång på samma häst och hur utgråningen skulle skötas så
att rätt häst gråades ut. Fördelen med 0 till 20 är att knapptryckningarna blir färre för varje spel
vilket är viktigare eftersom fler kunder hinner spela.

Inmatningsfält  och kvitto- och summafält skulle vara med. Viktigt var att fonten var tillräckligt
stor så att det går att läsa den enkelt. En idé om att kunna klicka på olika vad i kvittofältet och
därigenom kunna ändra spelen diskuteras vidare i kapitel 5.

2.3.3 Demonstrera och diskutera förbättringar
För att få snabb feedback på det utvecklade användes personal på avdelningen som är van vid
den nuvarande totomaten och som har en högre feltolerans eftersom de är utvecklare själva. De
fick komma en och en och genomföra alla spelformer som finns. Om det fanns frågor eller
funderingar togs dessa upp direkt till diskussion. På detta sätt kunde många åsikter som annars
inte kommit fram (med en mer traditionell redovisning) fångas upp. Om gränssnittet  först
visats och beskrivits funktionellt för att därefter be om åsikter hade förmodligen inte så många
spontana reaktioner och frågor framkommit som det nu gjorde.

                                                       
9 Se bilaga 3 och 4
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Som ett andra led i testandet fick personal på ATG som antingen jobbar med ombud eller
jobbar i totokassorna på travdagar komma och testa applikationen under mer verklighetsnära
tester med mig som spelare som anger muntliga vad till personerna som de ska genomföra
samtidigt som observationer görs av hur ombuden beter sig. Några tester gjordes på Solvalla
under en tävlingsdag. Totalt var det 18 stycken som svarade på enkäten och testade alla
spelformer. Resultaten från dessa enkäter och tester redovisas i kapitel 4.

2.3.4 Införa förbättringar
De förbättringar som bör göras i en nästa iteration finns i kapitel 5 där förbättringarna beskrivs
och varför de bör göras och i vissa fall hur.

2.3.5 Täcker prototypen behoven?
Som prototypen är nu täcker den inte behoven, vilket inte heller var meningen, utan fler
iterationer måste genomföras med förbättringar.

2.4 Utrustning
Under utvecklingen har det använts en PC med Windows NT och VAJ  2.0 Enterprise Edition
(Visual Age for Java ) som utvecklingsmiljö. Detta tillsammans med VAJ:s virtuella maskin,
JDK och Swing-version. Senare har även en PC med Windows Nt med en pekskärm modell
multiQ använts för att kunna användartesta prototypen.
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3 Prototypen

Det är en mycket heterogen sammansättning människor som använder totomaten och därför
måste prototypen passa till väldigt många olika människor. Med tanke på de goda
enkätresultaten10 om totomaten har vissa utseendemässiga och användningsmässiga egenskaper
mappats från totomaten till prototypen, såsom utseendet på knappar osv. Detta var viktigt
eftersom ett av målen var att erfarna användare lätt skulle känna igen sig.

3.1 Prototypens utseende
Prototypen är uppbyggd i olika menyer. Den hierarkiska uppbyggnaden som finns i totomaten
där man har ganska få undermenyer och varje meny är tydligt skild från de andra har mappats.
Navigeringen mellan menyerna är gjord med tanke på hur totomaten ser ut med t ex back-
knapp och avsluta kund knapp.

Den första menyn man stöter på är den sk ATG-menyn som består av olika val såsom spel,
spelinformation, makulering och övriga delar som redan finns i totomaten. Nästa meny är
spelmenyn (se figur 3.1).

                                                       
10 Se bilaga 1

Figur 3.1 Spelmenyn



14

Menyn består av de sex olika spelformerna man kan välja för muntligt vad , information om
tävlingsbana, aktuellt lopp och dagens datum. Det finns även en kvittodel till höger som visar
de spel som kunden angett men som ej har skrivits ut och under denna kvittodel ett fält som
visar summan av dessa spel. Kvittodelen i den nuvarande totomaten visas i en egen meny och
till vänster. Kvittodelen sitter till höger eftersom det blir mer logiskt att skriva till vänster för
att sedan läsa till höger. Kvittot är i samma meny som inmatningen för att undvika många
undermenyer, dålig översikt och ändå ha möjlighet till ändringar av spel.

Avsluta kund skriver ut spelen på ett kvitto och nollställer summadelen. Den är även tänkt att
användas om en kund vill hämta ut en vinst så måste man trycka avsluta kund för att man ska
kunna ta emot nästa kund. Knappen avsluta kund finns även i totomaten där den har samma
funktion och det är därför jag har mappat över knappen.

De olika spelformernas menyer har även de kvitto och summadel, och som man kan se i figur
3.2, även en uppsättning knappar för inmatning av hästnummer och belopp. Först skulle man
kunna ha alla spelformsknapparna i alla spelformsmenyer men eftersom det inte får bli fel
valdes detta bort. Då är det bättre att vara tvungen att  göra en extra knapptryckning om det
totalt blir mindre fel vilket är troligt.

Alla spel kunden angett visas i kvittodelen i alla menyer. Uppe till vänster finns två textfält för
inmatning av hästnummer och belopp. Uppe till höger finns information om spelform,
tävlingsbana, aktuellt lopp och dagens datum.

Figur 3.2 Vinnarmeny där hästarna 8, 19 och 15 har valts. OK-knappen klickbar.
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För att genomföra ett spel använder man knapparna för att ange hästnummer. När man tryckt
på en knapp blir ok-knappen för hästnummer klickbar. Suddar man hästnumret blir den utgråad
igen. När man har valt de aktuella hästarna klickar man på ok-knappen och då blir textfältet för
belopp aktivt och textfältet för hästnummer blir inaktivt. Utgråningen av knappar bygger till
viss del på hur det ser ut i totomaten. I totomaten så visas endast de knappar som kan väljas,
men jag vill även ge mer information som jag tycker utgråningen kan ge. Om ok-knappen är
utgråad så förstår man att det saknas ett hästnummer innan man kan klicka på ok-knappen,
likaså belopp, om ok-knappen är utgråad där inser man att man måste ange ett belopp.

Man anger belopp med hjälp av knapparna 1 till 9 inklusive nollan som blivit klickbar när man
klickat på ok-knappen för hästnummer. När man angett beloppet och klickat på ok-knappen
för belopp flyttas värdena från textfälten till kvittot och en summa räknas ut. Detta kan man se
i figur 3.3 som visar dagens dubbel menyn. Man kan se hur vaden allt eftersom läggs till i
kvittodelen och hur alla vaden summeras. Man kan nu välja att antingen fortsätta att spela i
samma spelform, avsluta kund eller spela mer men i en annan spelform. Man kan även välja att
ta bort hela det sista vadet med hjälp av ”back”-knappen. Om man vill spela mer fast i en annan
spelform trycker man på ”spela mer” knappen och kommer då tillbaka till spelmenyn. I
kvittodelen ser man alla spel kunden angett och summan av dessa spel.

Figur 3.3 Dagens dubbel meny. Hästarna 7,8 och 9 har valts till ett belopp av 10
kronor. När ok-knappen för belopp har tryckts kommer vadet att flyttas till kvittodelen
där man kan se de tidigare gjorda vaden och summan av dessa vad.
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I figur 3.4 kan man se V3-menyn som skiljer sig lite från de andra menyerna. Man kan endast
välja en häst åt gången, har man valt en häst gråas alla andra hästnummer ut. Man väljer sedan
hur många andelar man vill satsa på hästen. Detta var en av de saker som användarna
reagerade på (se kapitel 4 och 5). V3-menyn är också speciell eftersom man alltid måste
avsluta alla andra spel innan man kan spela V3 och man måste avsluta V3-spelet innan man kan
spela i de andra spelformerna. Detta sätt är valt eftersom V3 är ett ganska krångligt spel i sig
och det är lätt att göra fel. Om man då endast har ett V3-spel på gång blir det enklare att
koncentrera sig och kvittot visar endast V3-spelet som ombudet knappar in.

Figur 3.4 V3-meny.
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4 Resultat och diskussion

Totalt fick 18 personer testa prototypen och svara på en enkät11. Av dessa var 10 kvinnor och
8 män med en ålder varierande från 34 till 59 år. Förutom att bara svara på en enkät ombads
försökspersonerna att kommentera vad de tycke var bra, dåligt, problematiskt osv samtidigt
som de testade prototypen. Tillsammans visar dessa att prototypen innehåller både bra och
dåliga saker.

4.1 Användarnas kommentarer
De vanligaste kommentarerna från användarna tas upp här nedan och i kapitel 5 beskrivs vad
som kan och bör göras för att tillmötesgå användarna med avseende på deras kommentarer.
Man måste dock vara mycket lyhörd och även väga in andra saker, dels sånt som kan ha
påverkat användarna (t ex rädsla för förändring), dels om det är praktiskt och tekniskt
genomförbart.

Så gott som alla användare har reagerat på att när man trycker på ok-knappen för hästnummer
så gråas siffrorna 10-20 ut. Reaktionen har varit att man inte förstår varför man inte tar bort de
siffrorna helt istället och vissa har trott att de varit snabbknappar för belopp. De har även
frågat efter just sådana snabbknappar för belopp som 10, 20, 50 och 100 kronor. Detta beror
förmodligen på att av de 18 som var med i testerna jobbar de flesta i kassorna på Solvalla och
banterminalerna har snabbknappar för belopp.

Väldigt många påpekade att kunder som spelar V3 för det mesta vill spela samma antal andelar
på flera hästar och att inmatningen blir för långsam om man i de fallen endast kan välja en häst
åt gången. Fördelen med att endast kunna välja en häst åt gången är att det oftare blir rätt
direkt, nackdelen är att det tar för lång tid. Kunderna är tyvärr ganska sena med att ange sina
vad och därför är det viktigt att det ej tar för lång tid. Kunderna har också en tendens till att
välja alla hästar när man spelar just V3 och i viss mån dagens dubbel och att man därför i dessa
menyer bör ha en ”alla-knapp”.

Funderingar kring ergonomin har varit många, man har frågat om skärmens placering, om man
sitter ned osv. Det som är bra med pekskärmen är att man kan vara ganska flexibel i placering
och därigenom dels kan hitta en bekväm ställning dels enkelt kan variera arbetsställning.
Sudda-knappen har ingen bra ikon eftersom det nästan inte är någon som förstått vad den
knappen betyder.

Många av dessa kommentarer beror troligtvis på att de flesta jobbar med banterminaler. Det är
dock ingen nackdel eftersom man vill att direktspelet hos ombud ska påminna om banspel och
många av de tilltänkta kunderna är vana travbanebesökare som anger spel och begär spelinfo
på ett specifikt sätt. Detta måste man ta hänsyn till för att få tilltänkta kunder att tycka att det
är lika bra och roligt som att vara på banan och då är detta ett sätt att tillgodose det behovet.
Kunderna kommer inte att förändra ett inlärt beteende och det är då bättre att dra nytta av det
än att kämpa emot.

                                                       
11 Se bilaga 2
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4.2 Enkäten
Även denna enkät byggde på QUIS 12 frågeformulär med graderade frågor. Enkäten13 visar att
bokstäver och knappar är lättlästa, lätta att förstå, föremålen på skärmen är lätta att välja och
att gränssnittet är lättbegripligt. Det som är mindre bra är tillgången på information, att
utseendet gör uppgifter lite svårare, att utgråningen inte är till hjälp14, att det uppfattas som lite
stelt och otillräckligt och att det är en mindre vacker design.

De enkätsvar som influerade designen gällde framförallt skärmen och att enkäten då visar att
prototypen var lättläst, lätt att förstå och att föremålen på skärmen är lätta att välja var extra
roligt. Font-storleken har även valts så att bokstäver och siffror skulle vara så stora och
lättlästa som möjligt. Det är ju också bra att prototypen uppfattas som lättbegriplig eftersom
detta gör att den är lättare att lära sig.

Som påpekats tidigare kan en viss del av det negativa tillskrivas att så många är vana vid en
banterminal och blir lite “hemmablinda”. Om ombud får testa prototypen så skulle man kunna
få reda på mer information, inte nödvändigtvis bättre, men kompletterande information. Man
kan också se att personer som svarat negativt på en fråga oftast har svarat negativt på alla
frågor vilket kan bero på att dessa personer känner sig lite hotade av den nya tekniken och tror
att jobb kommer att försvinna.

Om man tittar på antalet 4:or och 5:or (7 - 10 i sista delen av prototyp-enkäten) i de olika
enkäterna ser man att totomaten får hela 95 % i svar som 4:or eller 5:or att jämföra med 60%
för prototypen.

Vad gäller följden av fönster var 61% 4:or eller 5:or vilket är mindre bra eftersom det var en av
de saker som försökte mappas över från totomaten. En del av förklaringen kan vara att det inte
var ombud som svarade på denna enkät så de som svarade är inte vana vid totomatens
uppbyggnad. När det däremot handlade om hur lätta föremål var att välja på skärmen har 89%
svarat 4:or eller 5:or vilket är mycket bra eftersom skärmen som användes vid testerna var
ganska dålig vad gällde känslighet för val. Det visar också att mappningen av storleken på
knapparna till prototypen var ett riktigt val.

4.3 Resultatet i jämförelse med målet
Målet med examensarbetet var att skapa en applikation med ett användargränssnitt som gör att
den är lätt och intuitiv att använda både för ett nytt ombud och för gamla ombud. Nya ombud
eftersom de ej har någon erfarenhet av totomaterna och erfarna ombud eftersom de ska kunna
känna igen sig. Om man tittar på de kommentarer och enkätsvar jag fått så ser man att
prototypen är lättbegriplig vilket är mycket positivt eftersom det blir lättare att lära sig. Även
om endast ca 10% förstod direkt hur de olika spelmenyerna fungerade så behövde 90% ingen
mer hjälp när de förstått hur den första menyn fungerade. Kanske borde prototypen vara mer
intuitiv än så men om ombud skulle testa prototypen skulle troligen fler direkt förstå hur
spelmenyerna fungerade.

                                                       
12 [ 1] Human Computer interaction sid 635
13 Se bilaga 2
14 Se ovan, kap 4.1
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I stort sett är enkäten och användarnas kommentarer är ett positivt betyg till prototypen. Det
finns mycket kvar att förbättra men det är en bra början. Prototypen är lättbegriplig och om
man kan få in lite mer intuitivt utseende kan det bli riktigt bra.
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5 Fortsatt arbete

Det är mycket arbete kvar innan en färdig produkt är klar och här tas några saker upp som jag
tycker man bör ta med i ett fortsatt arbete.

Vid utvärderingarna har det kommit fram mycket och bra feedback om vad som önskas av
applikationen, bl a snabbknappar för vanliga belopp såsom 10, 20, 50 och 100. En lösning på
detta är att man tar bort de utgråade hästnumren 10 till 20 och istället placerar snabbknappar
på dessa platser. Man bör även sortera hästnumren i kvittodelen för att få en överskådligare
bild av vilka hästar som kunden spelat på. Man kan då snabbare hitta hästnummer och
kontrollera om det stämmer med vad kunden ville spela på.

Något som vore mycket bra att införa är klickbara spel i kvittodelen. På detta vis kan man
snabbt och enkelt ändra på spel. Det skulle fungera som så att om man trycker på ett spel i
kvittodelen får man fram menyn för den önskade spelformen med just det spelet man klickade
på. Man kan då enkelt förändra spelet om något blivit fel, om kunden ville spela för ett annat
belopp osv. För att då enkelt kunna förflytta sig mellan inmatningsfälten för hästnummer och
belopp kan man antingen göra dessa textfält tryckbara, så att man väljer fält genom att trycka
på det, eller genom att införa en till knapp som låter användaren hoppa mellan textfälten. Om
man genomför denna förändring behöver man ej ok-knapparna. Man skulle annars kunna tänka
sig en slags ”enter-knapp” som skulle likna enter-knappen på ett tangentbord till funktion; om
man matat in färdigt i ett textfält trycker man enter för att komma till nästa eller för att lägga
upp ett spel i kvittodelen.

En annan sak man bör kunna göra åtminstone i framtiden är att kunna ändra lopp så att man
kan spela på lopp längre fram i tiden än nästa lopp. Det bör då se ut som på en banterminal, om
man ändrar loppet som kunden vill spela på så ändras aktuellt lopp automatiskt tillbaka till
närmaste lopp i framtiden när man spelat på det andra loppet. Man kan kanske tänka sig att
man ska kunna välja en annan bana än den nu aktuella banan. T ex mellan alla banor som kör
tävlingar samma tävlingsdag, men kanske även internationella banor kan vara intressanta.

Hästar som är strukna gråas ut med en speciell symbol som visar att de är strukna (kanske
överkryssning?), och om antal startande hästar är mindre än 15 respektive 20 så visas inte
ikonerna för de ej startande hästnumren.  Man bör även förändra suddaknappens ikon eftersom
det var väldigt få som förstod vad funktionen var endast genom att titta på knappen.

Alla hästar som valts bör man kunna se i inmatningsfältet för hästnummer vilket kan lösas
genom att göra inmatningsfältet större. Det är ju inte så bra om man måste sudda en massa
hästnummer för att kunna se vilka som blivit valda tidigare.

Allt detta är förslag på vad som kan och bör göras. Det fortsatta arbetet bör vara att man
förbättrar prototypen enligt önskemål som framkommit genom intervjuer och enkäter och
därefter utvärderar prototypen tills inga fler önskemål av vikt kommer från ombudens sida.
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Bilaga 1
Enkät till ombud och testpersonal rörande den nuvarande totomatens fördelar och nackdelar.

Hur länge har du jobbat med totomaten?
Använder du datorer i övrigt och i så fall hur många timmar per vecka?

SKÄRMEN
Bokstäverna och knapparna på pekskärmen är
Svårlästa Lättlästa
           1        2           3                 4                   5

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

Utseendet gör uppgifter
Svåra Lätta
           1        2           3                 4                   5
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2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

Sekvenser av fönster är
Förvirrande Klara
           1        2           3                 4                   5
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1 2 3 4 5
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Föremål på skärmen är lätta att välja
Aldrig Alltid
          1        2           3                 4                   5

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

Knapparna på skärmen är
Svåra att förstå                                                     Lätta att förstå
          1        2           3                 4                   5

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

TERMINOLOGI OCH SYSTEM INFORMATION
Användandet av termer är
Inte konsekvent Konsekvent
          1        2           3                 4                   5
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3

4

5

6

7

1 2 3 4 5



24

Meddelanden som dyker upp på skärmen (feedback) är
Inte konsekventa                Konsekventa
          1        2           3                 4                   5

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

Instruktionen till användaren är
Förvirrande Klara
          1        2           3                 4                   5

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

Systemet informerar dig om vad som händer
Aldrig Alltid
          1        2           3                 4                   5

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5
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Felmeddelanden är
Inte till hjälp Till hjälp
          1        2           3                 4                   5

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

ATT LÄRA SEJ SYSTEMET
Att lära sej använda systemet är
Svårt Lätt
          1        2           3                 4                   5

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

Att komma ihåg termer och kommandon är
Svårt Lätt
          1        2           3                 4                   5

0
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3

4

5

6

7

1 2 3 4 5
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Vad tycker du om den nuvarande totomaten
Inte alls imponerande Imponerande
          1        2           3                 4                   5

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

Frustrerande tråkig Rolig och stimulerande
          1        2           3                 4                   5

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

Svår Enkel
          1        2           3                 4                   5

0
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2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5
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Ineffektiv Kraftfull
          1        2           3                 4                   5

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

Oflexibel Flexibel
          1        2           3                 4                   5
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3

4

5

6

7

1 2 3 4 5
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Bilaga 2
Enkät angående direktspelsprototypen

Bokstäverna och knapparna på pekskärmen är
Svårlästa           Lättlästa
      1             2              3                  4                    5  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5

Kvinnor

Män

Utseendet gör uppgifter
Svåra             Lätta
     1              2              3                  4                    5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5

Kvinnor

Män

Följden av fönster är
Förvirrande           Logisk
     1              2              3                  4                    5  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5

Kvinnor

Män
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Föremålen på skärmen är lätta att välja
Aldrig            Alltid
     1              2              3                  4                    5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5

Kvinnor

Män

Det är lätt att förstå knapparna
Aldrig             Alltid
     1              2              3                  4                    5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5

Kvinnor

Män

Utgråningen är till hjälp
Aldrig             Alltid
     1              2              3                  4                    5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5

Kvinnor

Män
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Tillgången på information är
Dålig               Bra
     1              2              3                  4                    5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5

Kvinnor

Män

Utseendet är  
Tråkigt             Trevligt
     1              2              3                  4                    5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5

Kvinnor

Män

Att jobba med detta gränssnitt tror jag är
Svårt och tråkigt   Lätt och roligt
     1              2              3                  4                    5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5

Kvinnor

Män
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Kryssa för det alternativ du tycker passar bäst när det gäller ditt allmänna intryck av
prototypen.

Uselt              Underbart
    1            2            3            4            5            6            7            8            9            10

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kvinnor

Män

Frustrerande       Tillfredsställande
    1            2            3            4            5            6            7            8            9            10

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kvinnor

Män

Tråkigt         Stimulerande
    1            2            3            4            5            6            7            8            9            10

0
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3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kvinnor

Män
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Svårt  Lätt
    1            2            3            4            5            6            7            8            9            10

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kvinnor

Män

Stelt                Flexibelt
    1            2            3            4            5            6            7            8            9            10

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kvinnor

Män

Otillräckligt                                  Tillräckligt
    1            2            3            4            5            6            7            8            9            10
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5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kvinnor

Män
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Svårbegripligt                                Lättbegripligt
    1            2            3            4            5            6            7            8            9            10
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Kvinnor

Män

Ful design       Vacker design
    1            2            3            4            5            6            7            8            9            10
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Kvinnor

Män
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Bilaga 3

Användarscenarion

Spelformerna
De olika spelformer som är aktuella i en första direktspelsapplikation är: vinnare, plats, vinnare
och plats, V3 och komb. Vinnare går ut på att hitta den vinnande hästen i ett lopp, plats på att
hitta en häst som slutar på plats 1 till 3. Vinnare och plats är en kombination av de två ovan
nämnda spelformerna där man kan få pengar för både vinst och platsplacering samt för båda
dessa om hästen vinner. V3 är ett spel där man ska hitta vinnaren i tre lopp i rad och kom är en
spelform där man ska hitta ettan och tvåan i ett lopp.

Spelform V, P, VP
Kunden vill genomföra ett spel med spelform vinnare , plats eller vinnare och plats och betala
med pengar eller vinst. Betalning består av att kunden ger ombudet det belopp spelet uppgår
till eller kvittar det helt eller delvis mot en vinst.
1: Loppet är det lopp som närmast ska gå, det sk defaultloppet. Häst och belopp anges av
kund och ombudet matar in värdena till totomaten. Det sker en kontroll mot backend om vald
häst är struken.

a) Hästen är ej struken, betalning sker med pengar eller vinst.
b) Hästen är struken, nytt spel eller inget spel.

Kommentar: Måste kunna backa om belopp angivits / radera tidigare belopp

2 : Loppet är ej defaultlopp. Lopp, häst och belopp anges av kund och ombudet matar in
värdena i totomaten(alternativt kupongspel). Det sker en kontroll mot backend om vald häst är
struken

a) Giltigt lopp, häst ej struken, betalning sker med pengar eller vinst
b)  Ogiltigt lopp eller struken häst, nytt spel eller inget spel.

Kommentar: Alternativ att spel mot annat än defaultlopp sker med hjälp av kupong.

Spelform DD
Kunden vill genomföra ett spel med spelformen dagens dubbel där det gäller att plocka ut
vinnarna i två förbestämda lopp och betala med pengar eller vinst.
1: Hästar och belopp anges av kund och ombudet matar in värdena i totomaten. Det sker en
kontroll mot backend om någon av hästarna är struken.

a) Ingen häst struken, betalning sker med pengar eller vinst
b) Någon häst struken eller för högt hästnummer, nytt spel eller inget spel

Kommentar: Måste kunna backa i vadet

Spelform Komb
Kunden vill genomföra ett spel med spelformen komb där det gäller att plocka ut ettan och
tvåan i samma lopp i rätt ordningsföljd.
1: Hästar och belopp anges av kund och ombudet matar in värdena i totomaten. Det sker en
kontroll mot backend om någon av hästarna är struken

a)  Ingen häst struken, betalning sker med pengar eller vinst.
b)  Någon häst är struken, nytt spel eller inget spel.
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Spelform V3
Kunden vill genomföra ett spel med spelformen V3 där det gäller att lägga andelar på de eller
den häst man tror kommer att vinna och lyckas med detta i tre lopp i rad med de andelar som
ligger kvar efter varje lopp.
1: Nytt spel, hästar och andelar anges av kund och ombudet matar in värdena i totomaten. Det
sker en kontroll mot backend om någon av hästarna är struken.

a) Allt ok, inga strukna hästar, betalning sker med pengar eller vinst.
b) Häst struken, nytt spel eller inget spel

Kommentar: Måste kunna ändra i vadet eller backa

2: Byta andelar (innan första loppet eller senare). Kunden vill byta sina andelar antingen mot
nya hästar i samma lopp eller inför nästa lopp. Det sker en kontroll mot backend om någon
häst är struken.

a)   Vill byta innan loppet (lopp 1, 2 eller 3) har gått och ingen häst struken, byte
sker.

b)   Vill byta igen efter att ha bytt innan samma lopp (lopp 1, 2 eller 3) tidigare. Om ingen
häst struken sker byte.

c)   Som b) men på grund av strykning, byte sker.
Kommentar: Visa på skärmen hur vadet ser ut och ändra utefter det?
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Bilaga 4
Use-cases

Kund
Hämta ut
vinst

Det går ej att hämta ut
vinst (ingen vinst, inga
odds).

Validera vinst

Ta betalt (avsluta 
kund)

Pengar

Kvitto
Spel genomförs

Backend

Makulera

Spel fel

Är det en vinst och hur
stor är den.

Kund

Kund Ombud

Kund
Makulering OK, pengar
tillbaka eller nytt spel

Makulering ej OK,

T ex start har gått

Use-case 1 Kunden hämtar ut vinst och spelar.
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Kund Spel anges

Spel går ej att
genomföra, strykningar
osv.

Validera spel

Ta betalt (avsluta 
kund)

Pengar

Kvitto
Spel genomförs

Backend

Makulera

Spel fel

Strykningar, start har
gått

Kund

Kund Ombud

Kund
Makulering OK, pengar
tillbaka eller nytt spel

Makulering ej OK,

T ex start har gått

Use-case 2 Kunden  spelar.

Kund
Hämta ut
Lämna
pengar

Det går ej att hämta
vinst (ingen vinst,
odds).

Validera

Backend

Är det en vinst och
stor är den.

Use-case 3 Kunden hämtar ut vinst.
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Kund begär
spelinformatio
(odds,

Hämta

Backend

Begärd information
fram och

Information

Use-case 4 Kunden begär spelinformation

.


