
2004:298 CIV

E X A M E N S A R B E T E

Utformning av
GRAFISKT ANVÄNDARGRÄNSSNITT

till CDS 760 - en insättningsmaskin

 Caroline Björk
 Katarina Reiz

Luleå tekniska universitet

Civilingenjörsprogrammet
Institutionen för Arbetsvetenskap
Avdelningen för Industriell design

2004:298 CIV - ISSN: 1402-1617 - ISRN: LTU-EX--04/298--SE



 
 
 
 
 
 

Utformning av 
GRAFISKT ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

till CDS 760- en insättningsmaskin 
 
 

 
 
 

Caroline Björk 
Katarina Reiz 



 
 

FÖRORD 
 
Det här examensarbetet utfördes som det sista steget i civilingenjörsutbildningen 
Ergonomisk design och produktion, på SCAN COIN AB i Malmö under hösten 
2004. 
 
Vi skulle vilja tacka vår handledare, Alexander Bucur på SCAN COIN för hans 
entusiastiska handledning och brinnande engagemang, vår ämnesgranskare vid LTU 
Håkan Alm, för hans goda råd. Tack också till Håkan Berg som hjälpt oss att förstå 
CDS 760 och Orchard Standard, vår referensgrupp på SCAN COIN samt Zenit 
Design som hjälpt oss att brainstorma fram idéer. Sist men inte minst vill vi tacka alla 
anställda vid SCAN COIN som ställt upp i våra användartester och i vår fokusgrupp. 
 
 
 
2004-12-06 
 
 
_________________________ _________________________ 
Caroline Björk  Katarina Reiz 



ABSTRACT 
The main purpose of this master thesis has been to develop a new graphical user 
interface of the machine CDS 760 at Scan Coin AB.  
 
Today the company does not have a well designed GUI (Graphical User Interface) 
for the machine CDS 760 to offer its customers and that is perceived as a problem. 
Therefore our main task has been to design a user friendly GUI that match the 
company profile. Since a CDS does not have a specified target group it is important 
that the GUI reaches all kinds of users.  
 
Benchmarking and a thorough gathering of information combined with methods for 
generating ideas made it possible to reach the goal that was set up. Several concepts 
were developed during the design process. All suggestions were reviewed by a 
reference group, consisting of people employed at Scan Coin, and by a design 
bureau, Zenit design, in Malmö. Specific ideas were continuously evaluated with 
informal Quick & dirty evaluations. 
 
The primary solution was evaluated with a usability test and the final solution 
evolved as a result of this design process.  
 



SAMMANFATTNING  
Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram ett nytt användargränssnitt till 
SCAN COINs insättningsmaskin CDS 760.  
 
Företaget har i dagsläget inga egna genomtänkta bildförslag som passar CDS 760 att 
erbjuda kunden, detta upplevs som ett problem. Vårt mål har därför varit att göra ett 
gränssnitt som har hög användarvänlighet och som känns SCAN COIN-mässigt. 
Gränssnittet måste nå ut till alla typer av användare då en insättningsmaskin inte 
riktar sig mot en specifik målgrupp. 
 
För att uppnå detta mål har marknadsanalyser och studiebesök gjorts. Studieresor 
och en grundläggande informationsinsamling har legat till grund för de idéer som 
vaskats fram med hjälp av olika idégenereringsmetoder.  
 
Flera olika koncept har tagits fram under arbetets gång. För att granska dessa har vi 
tagit hjälp av en referensgrupp på SCAN COIN, vi har haft kontakt med 
designfirman Zenit Design i Malmö samt kontinuerligt utfört informella Quick & 
Dirty test. Primärlösningen genomgick sedan ett utförligare användartest. Det 
slutgiltiga konceptet är resultatet av den här designprocessen. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
SCAN COIN är ett företag som erbjuder helhetslösningar inom kontanthantering. 
Företaget grundades 1966 i Malmö för att utveckla en mynträkningsmaskin, som 
numer finns i flera varianter. De går att få med myntsorterare, se figur 1, PC och i 
flera olika storlekar. 1988 kom den första insättningsautomaten, även kallad CDS, se 
figur 2, (Cash Deposit System). Med en CDS är det möjligt att sätta in pengar (både 
mynt och sedlar) på ett konto utan bankpersonalens hjälp. Förutom på banken, kan 
man hitta SCAN COINs maskiner på bland annat postkontor, på bussen (inom 
transportsektorn) och på casinon (inom nöjessektorn). 
 

 
 Figur 1. SC Active 2200, en av SCAN COINS 

senare myntsorterare. 
Figur 2. CDS 720, en av SCAN 
COINs senare CDSer.  

 
Idag har SCAN COIN, som även återfinns på den internationella marknaden, ett 
gediget teknikkunnande som gör dem till en av de stora inom branschen. För att 
möta de ökande kraven på design har ett designföretag anlitats för den yttre 
designen. Användargränssnittet som kommunicerar med människan, har inte 
prioriterats i arbetet. Med anledning av de problem SCAN COIN har haft med 
gränssnittslösningar i sina CDS-maskiner har detta examensarbete inom människa-
maskininteraktion initierats. 
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1.2 Innehåll  
Handhavandet av maskinen CDS 760 är komplicerat då de bilder som ska lotsa 
användaren genom insättningen inte är tillräckligt tydliga. De ger inte användaren 
tillräckligt med ledtrådar om vad som ska göras och vad som kommer i nästa steg.  
Genom att använda systematisk problembehandling, användartester och intervjuer 
ska ett nytt grafiskt gränssnitt som är tydligt och stämmer överens med maskinens 
yttre design tas fram. Resultatet ska kunna tas i bruk inom en tidsrymd av cirka ett år.  

1.3 Syfte  
Målet med projektet är att ta fram ett grafiskt användargränssnitt för en CDS med 
PC. Gränssnittet ska vara användarvänligt och flexibelt.  

1.4 Problemdefinition 
Att arbeta fram ett till SCAN COINs CDS 760 passande grafiskt gränssnitt. De 
bilder som visas måste utformas på ett sådant sätt att de hjälper användaren i varje 
situation. De ska inge förtroende och säkerhet genom att vara tydliga på ett sätt som 
gör att användaren inte tvekar om vad som ska göras. Det slutgiltiga konceptet ska 
uppfylla krav på användarvänlighet och flexibilitet. 

1.5 Problemformulering 
Hur skulle ett gränssnitt som ska passa alla målgrupper kunna se ut? Hur kan man på 
bästa sätt ge användaren så många ledtrådar om vad som ska göras som möjligt? Hur 
kan man ge gränssnittet en SCAN COIN-identitet och samtidigt få det att passa varje 
slutkund? Hur skulle riktlinjer för byggandet av ett gränssnitt kunna formuleras? 

1.6 Avgränsningar  
Vi kommer att arbeta mot SCAN COINs modell CDS 760. Huvudsaklig prioritet 
kommer att läggas på att ta fram ett väl fungerande gränssnitt som kan tas i bruk 
inom ett år. Om tid finns kommer vi även att undersöka trender för framtida 
gränssnittslösningar. Vi kommer enbart att titta på det som kunden möter, och inte 
arbeta med tekniken bakom. 
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2 TEORI 

2.1 Grafisk utformning av displayer 

2.1.1 Allmänt om grafisk utformning 
Användarens prestation i en process eller ett gränssnitt, beror till stor del på hur 
mycket information systemet ger. Om varje sida börjar med en rubrik som talar om 
vad sidan innehåller och på så sätt talar om vad som väntas av användaren, blir 
prestationen bättre.  
 
För att öka möjligheten till att bearbeta den presenterade informationen snabbt, bör 
displayen utformas så att goda gestaltlagar tillämpas vid placeringen och 
utformningen av information på displayen. Med gestalt menas ett arrangemang av 
separata delar som uppfattas som en helhet. Några av de viktigaste faktorerna som 
skapar denna helhet är: 
 

Närhet - ju närmare element befinner sig varandra desto tydligare syns 
gestalten de bildar. 
Likhet - element som liknar varandra hör ihop. 
Area - ju mindre arean är desto tydligare framstår gestalten. Ett mindre 
fält på en stor yta uppfattas lättare än den stora ytan i sig. 
Symmetri - symmetriska mönster ger upphov till gestalter. 
Slutenhet - ytterkonturer som omsluter en yta skapar en gestalt. 
Den goda kurvan - det arrangemang som orsakar den minsta störning 
eller avbrott i raka eller enhetliga kurvor skapar en gestalt vilket hjälper 
oss bland annat då vi läser kartor eller tittar på mosaik. 
Erfarenhet - kända former och företeelser hjälper människan att 
uppfatta gestalter.  
Lagen om gemensam rörelse- föremål som rör sig med samma 
hastighet och åt samma håll framstår som en gestalt. 

Rune Monö (1997) 
 
Andra faktorer att ha i åtanke vid utformningen av en display för västvärlden är 
följande: 

 Ju färre antal element desto kortare blir avsökningstiden (tiden det tar att 
upptäcka en signal). Detta gäller både displayen och miljön runt om.   

 Vi söker hellre horisontellt än vertikalt eller diagonalt.  
 Framträdande och unika stimuli (t ex en stark färg) kortar avsökningstiden.  
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 Det ska vara klart vilken respons som ska följa stimulit.  
 Att använda symboler istället för text minskar reaktionstiden om symbolerna 

uppfattas korrekt.  
 Människans förväntningar har stor betydelse. Att t ex placera samma symbol 

på samma ställe, så att han/hon automatiskt söker efter symbolen just där, 
förkortar reaktionstiden avsevärt. 

 Man bör begränsa sådant som kan ge människan falska ledtrådar, t ex felaktig 
färgkodning.  

 Förväntningar som beror på vår kunskap om systemet. 
 Storlekskodning uppfattas bäst om de på varandra följande storlekarna skiljer 

sig åt med en faktor 1,5.  
 Blinkkodning bör ha en frekvens mellan 2 och 5 Hz. 

Mats Danielsson, Kursanteckningar (2003)  
Shneiderman (1998)  

2.1.2 Symboler och ikoner 
En bild säger som bekant mer än tusen ord. Symboler och ikoner uppfattas snabbare 
och ofta mer korrekt än text, och användaren slipper ägna tid åt att läsa och analysera 
text.  
http://www.hf.faa.gov/Webtraining/VisualDisplays/Symbols/Symbols3.htm (2004) 
 
En kort definition: 

Ikon –Liknar det den avbildar. Papperskorgen som finns på datorns 
skrivbord är en ikon, eftersom den liknar en riktig papperskorg. Därför 
vet man också vad den ska användas till. 

Symbol – Har ingen relation till det den avbildar, utan fungerar som en 
överenskommelse mellan individer. Betydelsen av en symbol måste 
därför läras in. Posthornet är en typisk symbol som har funnits så länge 
att den nästan är självklar.  

Rune Monö (1997)

Det är viktigt att välja symboler och ikoner så att den avsedda användaren förstår 
dem. En samling symboler och ikoner för allmänheten skiljer sig med stor 
sannolikhet från exempelvis ingenjörens. 
Riktlinjer vid val av symboler/ikoner: 

 Välj utifrån användare.  
 Välj utifrån användningsområde.  
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 Välj så klara och tydliga element som möjligt.  
 Använd standarder där det är möjligt. 
 Använd så rena och enkla linjer som möjligt.  
 Använd varje symbol/ikon till endast en betydelse.  
 Testa urvalet på användarna.  

2.1.3 Text och teckensnitt 
Text som återfinns på självlysande displayer, har inte alls samma läsbarhet som tryckt 
text på ett papper eftersom bokstäverna flyter ut, ”blöder” på skärmen. För att en 
liten text ska vara läsbar på en skärm, krävs högre ljusstyrka och större kontrast. Det 
är därför viktigt att tänka på att göra texten större än när den är tryckt, men ändå inte 
så stor att den blir svår att läsa. Den optimala storleken på bokstaven beror av 
användarens placering relativt skärmen, både avståndet till den och vinkeln i vilken 
användaren ser skärmen.  
 
Avståndet mellan bokstäverna är viktigt för att man ska kunna urskilja de olika 
bokstäverna. Förhållandet kan vara upp till 0.25:1, men får inte bli större då det blir 
svårare att uppfatta bokstäverna som en enhet, ett ord. Även avståndet mellan 
raderna är viktigt att tänka på när man vill förbättra läsbarheten. Som regel kan man 
sätta radhöjden minst 3-4 punkter större än typsnittet för att få rätt avstånd. För ljusa 
bokstäver på mörk bakgrund bör detta avstånd ökas något mer. Att välja teckensnitt 
så att texten på skärmen blir lättläst är också av stor vikt. Följande riktlinjer bör 
iakttas: 

 Välj teckensnitt efter användningsområde och tänk på att inte använda för 
fantasifulla teckensnitt till användningsområden som rör allmänheten. De 
passar bäst till reklam och personliga dokument av olika slag. 

 Välj enkla teckensnitt utan seriffer eftersom dessa kan ”blöda” och på så sätt 
minska läsbarheten. Detta är extra viktigt för ljusa texter på mörka 
bakgrunder. 

 Det allra bästa är att välja teckensnitt som har konstruerats för att se bra ut på 
en skärm, som t ex Verdana. 

 Hela ord skrivna med versaler är svåra att läsa eftersom dess storlek inte 
skiljer sig åt på samma sätt som gemener. Att använda versaler och gemener 
som man gör i en flytande text som denna, underlättar läsandet. För att 
understryka ett ord kan versaler användas. Kursiv text bör undvikas på 
skärmar eftersom skärmen inte kan återge lutande linjer korrekt. Kursiva 
texter är dessutom mer svårlästa. 

http://www.hf.faa.gov/Webtraining/VisualDisplays/text/Text1.htm (2004) 
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För att texten i meddelandet till användaren ska uppfattas snabbt och korrekt, bör 
texten uppfylla ett antal kriterier. Den ska vara så specifik och precis som det är 
möjligt för att undvika missförstånd. Detta uppnås ofta med korta, enkla meningar. 
Det är också viktigt att texten är konstruktiv och talar om för användaren vad som 
väntas av henne. Självklart ska texten ha en positiv ton och inte verka nedlåtande.  
Att använda samma terminologi, förkorta ord på samma sätt och använda samma 
grammatiska form genom serien av meddelanden bidrar till att de uppfattas korrekt. 
Det är också av vikt att vara konsekvent med utseende och placering av 
meddelandet.  
Shneiderman (1998) 

2.2 Människans förutsättningar  

2.2.1 Perception 
Perception beskriver hur människan behandlar och tolkar sinnesintrycken från 
omvärlden till information som är användbar för oss. De perceptuella processerna är 
automatiska och snabba men varierar mycket i komplexitet, där signalupptäckt är den 
enklaste uppgiften och läsning är bland de mest komplexa. Det finns två olika typer 
av perception, analog och symbolisk. För den analoga perceptionen handlar det om 
att bedöma absoluta fysiska egenskaper som längd, avstånd och hastighet. I den 
symboliska perceptionen är de fysiska egenskaperna irrelevanta eftersom ett och 
samma förhållande kan representeras på flera olika sätt. Vi vet t ex hur ett a ser ut, 
oavsett om det är med mormors handstil eller ett konstigt teckensnitt på datorn.  
 
Två viktiga yttre faktorer som man bör ta hänsyn till (men inte alltid gör) är dels 
händelsefrekvens, hur ofta förändringar av läget inträffar och dels kostnaden för 
missade händelser, vad som kan inträffa om jag inte är uppmärksam. En annan viktig 
yttre faktor är hur framträdande informationen är. Information kan vara 
framträdande på grund av: 
 
Färg - Färganvändning kan var både bra och dålig. Man bör ha i åtanke att inte alla 
individer har samma kapacitet att bedöma färger. 7 % av den manliga befolkningen är 
t ex färgblinda. 
Rörelse – Blickarna drar sig mot det som rör sig i en miljö där det mesta är 
stillastående. 
Placering – västerländska individer riktar ofta först sin uppmärksamhet längst upp 
på grund av läsordningen, eller centralt. 
 
Andra saker som har inverkan på vår uppmärksamhet är: 



2 TEORI  
 

Caroline Björk & Katarina Reiz 
Ergonomisk design och produktion 

11 

 Mentala modeller, som är unika för varje användare. 
 Trög anpassning till relativa frekvenser. Vi tenderar att ta lång tid eller inte 

alls anpassa oss till händelsefrekvenser, utan uppmärksammar saker när det 
känns viktigt. 

 Bristfälligheter i minnet. Vi glömmer bort om vi har tittat på saker. 
 Förvarningar. 
 Tunnelseende. När vi blir stressade minskar vårt användbara synfält. 

 
För att underlätta perception är det viktigt att tillämpa goda gestaltlagar, se kapitel 
2.2.1. Bland de viktigaste är närhets- och likhetsprinciperna.  Funktioner som ligger 
nära varandra och är lika, bör vara relaterade på ett eller annat sätt. Människan har 
begränsningar som i stor grad påverkar utformningen av displayer, dels fysiologiska, 
som synen, och dels psykologiska/mentala, som arbetsbelastning och perception. 

2.2.2 Mental arbetsbelastning 
För att kunna definiera begreppet mental arbetsbelastning är det viktigt att klargöra 
alla ingående faktorer och vad det är som samordnar och kontrollerar dessa. Den 
mentala arbetsbelastningen är flerdimensionell. 
 

1. En arbetsuppgift kan ställa många olika krav på operatören. En uppgift 
kanske kräver hög tidspress, speciella krav på noggrannhet eller mental 
ansträngning etc.  

2. Användarens frustrationsnivå och skattning av den egna prestationen spelar 
in i hur en arbetsuppgift upplevs. 

 
3. Det är en komplicerad relation mellan å den ena sidan uppgiftens krav och å 

andra sidan mental ansträngning och prestationsnivå. 
 

4. Mental ansträngning påverkas av motivationsnivån. Motivationen är i sin tur 
beroende av belastning och uppgiftskrav. 
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Figur 3. Blockdiagram över interaktioner. 
 
Bilden ovan visar de interaktioner som sker då en operatör söker en medelväg mellan 
alla störningar, varianser, varierande motivation, färdigheter etc. 
 

 Människa – maskingränssnittet representeras av blocken ”sensorimotor – 
controlsystem” och ”controlled element”. 

 Vilken strategi och hur stor uppmärksamhet som måste ägnas åt processen 
hanteras av blocket ”meta-control system”. Man skulle kunna beskriva detta 
som ett sorts övervakningssystem som har till uppgift att kontrollera hur stor 
”mängd” mental kapacitet som krävs. 

 Det sker hela tiden ett utbyte mellan dessa block. Operatören reflekterar över 
variationer i miljön, störningar och eventuella oförutsedda händelser. 

 En prioritering görs: 1. Att hålla processen stabil. 2. Att lyckas prestera i linje 
med egna mål och samtidigt uppfylla uppgiftens krav. 3. Att lyckas hålla 
processen på en sådan nivå att en acceptabel nivå av mental arbetsbelastning 
krävs. 

 
En människas mentala arbetsbelastning varierar hela tiden, ett exempel från det 
vardagliga livet kan belysa detta. Tänk er följande scenario där en man och en kvinna 
är på väg ut från sitt kontor för att äta lunch. De går och småpratar om vilken 
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restaurang de ska välja samtidigt som de tar på sig och knäpper sina rockar. Den här 
proceduren består av rutinhandlingar och kräver inte särskilt stor mental 
ansträngning.  
 
Om man nu skulle förväxla deras rockar (så att knäppningen blir tvärtom) och låta 
det vara en isfläck precis där de sätter ned fötterna, hur skulle scenariot då se ut? 
Deras småprat om restaurangval skulle förmodligen upphöra och deras ”meta-
kontrollsystem” skulle jobba för fullt med all ny input, svårigheter med knäppning 
och balans. Meta-kontroll systemet har alltså slagit om från att ha inte ha varit 
ansträngt till att jobba för fullt. De primära funktionerna, att återfå balans och 
knäppa rocken, prioriteras framför de sekundära när meta-kontroll systemet börjar 
behandla den nya situationen. Efter det här är människan kapabel till att berätta om 
vad det var som gjorde att småpratet upphörde vilket visar att människan är 
medveten om den aktivitet som pågår i hjärnan och alltså kan utvärdera och 
uppskatta kapacitet vad gäller mental ansträngning.  
 
Allt sammantaget har lett till en definition av mental arbetsbelastning: ”den mänskliga 
operatörens uppskattning av den perceptuella belastningsmarginalen (mellan motiverad kapacitet och 
kapaciteten som krävs för att lösa uppgiften) [i en relevant situation]” (H R Jex). Motiverad 
kapacitet kan förklaras som tillgänglig kapacitet, och kan variera över tid och med 
uppgiftens karaktär. Jex menar alltså att upplevd mental arbetsbelastning är omvänt 
proportionell mot den upplevda reservkapaciteten. Är marginalen liten upplevs den 
mentala belastningen som stor, är marginalen stor upplevs belastningen som liten, se 
figur 4. 
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Figur 4. Marginaler i mental arbetsbelastning. 
 
Hancock, Peter A (1988) 

2.2.3 Färgurval 
När man väljer att använda färger bör man tänka på att inte använda för många, inte 
fler än tio och helst färre än fem. De utvalda färgerna bör användas med försiktighet 
eftersom de kan förvirra lika mycket som de hjälper i en annan situation. Ju sämre 
ljusförhållanden desto färre färger är synliga. De färger man väljer bör ligga så långt 
ifrån varandra på färgskalan som möjligt för att vara lätta att skilja åt. 
 
Färgkodningen ska om möjligt vara ett tillval för användaren, och det är viktigt att 
vara konsekvent så att det är liknande respons som följer på stimulit, i det här fallet 
färgen. 
 
Färger fungerar bra som redundant information eftersom de i princip processas 
automatiskt och parallellt tillsammans med form, storlek och rörelse. Färgkodning 
kan också koppla ihop saker som ligger långt ifrån varandra spatialt. Mot en enfärgad 
bakgrund syns färger tydligt, vilket gör att färgkodade saker är lätta att hitta på en 
display. 
 



2 TEORI  
 

Caroline Björk & Katarina Reiz 
Ergonomisk design och produktion 

15 

Man bör så långt det är möjligt ta hänsyn till och utnyttja kulturella stereotyper för att 
öka tydligheten, men det är också viktigt att tänka på att stereotyper ser olika ut i 
olika länder. 
Wickens Cristopher D (1999) 
http://www.hf.faa.gov/Webtraining/VisualDisplays/VisDisp1.htm (2004) 
Shneiderman, Ben (1998)  

2.3 Användarvänlighet 

2.3.1 Allmänt om användarvänlighet 
Man kan säga att ett system är användarvänligt när faktorer såsom feedback, 
synlighet, yttre design etc. samverkar. För att ett system ska vara användarvänligt 
måste designerns/konstruktörens konceptuella modell stämma överens med 
användarens mentala modell.  
 
Enligt Schackel (1990) kan man dela upp betydelsen av användarvänlighet i fyra delar: 

 Effektivitet. Hur effektivt klarar användaren att lösa givna uppgifter med 
endast gränssnittet som hjälp? 

 Inlärningstid. Kräver systemet någon inlärningstid och hur mycket övning 
behövs för att en användare ska kunna lösa en uppgift på ett effektivt sätt? 
Om inlärningstid krävs och det går lång tid mellan de gånger systemet 
används, behövs det då lång tid att återkoppla till de kunskaper man tidigare 
förvärvat om systemets uppbyggnad? 

 Flexibilitet. Hur väl fungerar gränssnittet om miljön kring gränssnittet eller 
uppgiftens karaktär ändras? 

 Attityd. Hur uppfattas systemet av användaren, upplevs gränssnittet som 
frustrerande eller går kunden nöjd därifrån? 

 
Begreppet användarvänlighet ska ställas i relation till den specifike användaren och 
till specifika uppgifter. Det är alltså viktigt att tydligt klargöra vilken målgrupp man 
riktar sig mot, samt vad man vill att gränssnittet ska förmedla. Ett system som är 
användarvänligt är oftast ”osynligt” i den bemärkelsen att det inte genererar några 
klagomål utan fungerar problemfritt. Att utföra användartester under 
framtagningsfasen av ett system kan vara en hjälp för att uppnå hög 
användarvänlighet. 
Danielsson Mats (2001) 
Redmond-Pyle David, Alan Moore (1995) 



2 TEORI  
 

Caroline Björk & Katarina Reiz 
Ergonomisk design och produktion 

16 

2.3.2 Mentala modeller 
När man bildar en mental modell över ett system bygger man upp en ”inre bild” av 
hur systemet är sammankopplat. En bra mental modell över ett system hjälper 
användaren att förutse vilka konsekvenser dennes sätt att handla kommer att få. Det 
är lättare att göra sig en mental modell av ett system som är lättöverskådligt och som 
visar hur de olika delarna hänger ihop, d v s som visar vad som händer om man 
exempelvis väljer att gå in i en meny, och samtidigt visar var någonstans i 
menysystemet man befinner sig.  
 
Användaren bildar sig alltså en mental modell över systemet. Konstruktören som 
arbetat länge med sitt projekt, med dess funktioner och hur dessa ska visas grafiskt 
har också byggt upp en inre bild, en konceptuell modell av hur systemet fungerar. 
Problem kan uppstå när konstruktörens konceptuella modell och användarens 
mentala modell inte stämmer överens. Konstruktören väljer genom sin design av 
systemets gränssnitt vilken information som ska visas för användaren. Ibland är 
denna information tillräcklig och presenterad på ett lättförståeligt sätt, ibland är det 
inte alls den information som användaren behöver för att kunna utföra sin uppgift. 
Då användaren tvingas navigera i ett system som är svåröverskådligt och uppbyggt på 
ett ologiskt sätt blir resultatet ofta att man testar sig fram utan att ha någon aning om 
utgången, eller så utförs manövern helt efter instruktion utan avvikelser. Detta kan 
fungera ända tills något går fel, då användaren ställs inför en ny mer komplex uppgift 
som inte kan lösas utan djupare förståelse, en bra mental modell, för systemet. 
Mentala modeller bildas med hjälp av erfarenhet, träning och instruktioner. De 
bygger ofta på hur användaren tolkar ett system och hur överskådligt och strukturerat 
det är. Desto mer systemet används, desto mer utvecklas den mentala modellen.  
Danielsson Mats (2001) 
Norman Donald A. (1998)  
Preece, Rogers, Sharp (2002) 
 

2.3.3 Feedback – Återkoppling 
Ett bra system ger användaren rätt feedback vid rätt tillfälle. Feedback kallas de 
signaler som skickas tillbaka till användaren efter att denne utfört en handling. I ett 
system kan audiell, visuell, eller taktil återkoppling ges. Ofta används en kombination 
av dessa.  
 

 Audiell feedback kan t ex vara att man hör en upptagetton i telefonen när det 
är upptaget hos personen man söker, eller att man hör sin egen röst när man 
talar. 
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 Tänk dig att du håller på med en transaktion vid en uttagsmaskin, du är precis 
färdig och har tryckt på KLAR, en text med meddelandet: Kvitto skrivs ut 
visas. Detta är ett exempel på visuell feedback. 

 Taktil feedback kallas den återkoppling som har med känselsinnet att göra. 
Varje gång man trycker ned en tangent på ett tangentbord så känner man ett 
litet motstånd, nedtryckningen ger dessutom upphov till ett klickande ljud. 

 
Genom att använda sig av feedback vid rätt tillfälle undviker man att göra 
användaren osäker. Det är också viktigt att feedbacken har en naturlig koppling till 
den handling användaren utför, om man t ex trycker på ringklockan på en dörr 
förväntar man sig en ringsignal. En lysande lampa hade i det här sammanhanget varit 
fel och förvirrat mer än förtydligat. Tydlig feedback låter användaren förstå vilket 
skede processen befinner sig i och vilka handlingsalternativ som finns.  
Danielsson Mats (2001) 
Norman Donald A. (1998) 

2.3.4 De sju designfrågorna 
Under framtagandet av ett användargränssnitt är det bra att kontinuerligt använda sig 
av de sju ”designfrågorna” som är framtagna av Donald A. Norman (1998). Med 
hjälp av dessa kan man utvärdera sina idéer och se om man är på rätt spår. 
 
How Easily Can One: 
 
1. determine the function of the device? 
2. tell what actions are possible? 
3. tell if system is in desired state? 
4. determine mapping from intention to physical movement? 
5. determine mapping from system state to interpretation? 
6. perform the action? 
7. tell what state the system is in? 
 
Norman Donald A. (1998) 

2.3.5 Användartester 
För att få ta del av användarnas åsikter om det system som arbetas fram, kan 
användartest utföras. När testet planeras är DECIDE-modellen ett bra stöd då 
testplanen ska tas fram. 
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1. Determine - Klargör vad man önskar uppnå med testet - målsättning.   
2. Explore – Undersök de specifika frågorna man vill ha svar på. 
3. Choose – Välj passande utvärderingsparadigm och teknik.  
4. Identify – Ta hand om alla praktiska detaljer som måste vara ordnade innan testet 

genomförs, tex val av testpersoner.  
5. Decide – Bestäm hur etiska spörsmål ska hanteras. 
6. Evaluate – Tolka och presentera data. 
 
Efter att en målsättning för testet arbetats fram och frågor som man vill ha besvarade 
undersökts, väljs passande utvärderingsparadigm. Två olika utvärderingsparadigm 
kommer att användas. Under konceptframtagningsfasen används paradigmet Quick 
and Dirty och för att utvärdera det slutgiltiga konceptet används paradigmet Usability 
testing. 
 

Quick and Dirty 
Paradigmet Quick and Dirty används då man på ett informellt sätt vill ha feedback från 
användare. Man önskar ta reda på om användarnas behov och åsikter är i linje med 
de framtagna idéerna. En sådan här sorts utvärdering kan göras vid vilken tidpunkt 
som helst under produktutvecklingsstadiet och tyngdpunkten ligger mer på att få in 
snabb input än på noggrant dokumenterade resultat. Utvärderingen resulterar i 
anteckningar och skisser samt intervjumaterial och samlade kommentarer.  
 
Usability testing 
När man utgår från paradigmet Usability testing undersöker man hur väl en användare 
klarar att lösa väl förberedda uppgifter som systemet är designat för. Exakt vad man 
väljer att fokusera på beror av i vilket skede i produktutvecklingscykeln man väljer att 
utvärdera produkten. Om man utvärderar en produkt i ett tidigt skede kan det vara 
intressant att undersöka hur användarvänlig produkten är och hur väl vissa idéer 
fungerar. Om man väljer att testa sin produkt i slutet av produktutvecklingscykeln 
kan man t ex utföra ett valideringstest. Ett sådant test syftar mer till att undersöka om 
produkten uppfyller alla krav som satts upp, eller för att se hur produkten fungerar 
som en helhet. En annan variant som fungerar bra som utvärderingsmetod 
oberoende av var i processen man är kallas jämförelsetest. Ett jämförelsetest kan 
också kombineras med andra utvärderingstyper. Om det utförs sent i 
utvecklingsprocessen kan det vara intressant att jämföra sin produkt med en 
konkurrents produkt. Om man väljer att göra ett jämförelsetest i början av processen 
kan det vara intressant att ställa två helt olika koncept mot varandra. På detta sätt kan 
många nya idéer vaskas fram och de olika koncepten kanske kan kombineras på ett 
lyckosamt sätt. 
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För att få fram resultat att analysera kan man mäta parametrar som t ex felfrekvens, 
mental arbetsbelastning och processtid. Frågeformulär och intervjuer används för att 
få reda på användarnas åsikter om systemet. Oavsett i vilket skede i 
produktutvecklingen man väljer att utföra ett test enligt paradigmet Usability testing ska 
det utföras i en lugn och kontrollerad miljö där det är förhörsledaren som styr testet. 
 
Informationen som fås från testerna samlas och kategoriseras och om antalet 
testpersoner är stort nog utförs statistiska beräkningar. 
Preece, Rogers, Sharp (2002) 
Rubin (1994) 
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3 METOD 

3.1 Systematisk problembehandling 

3.1.1 Informationsinsamling 
Litteratursökning 
Bibliotek och internet användes för att hitta lämplig information. Databassökningar 
från Hjälpmedelsinstitutets hemsida, samt från Sveriges Tvärvetenskapliga 
Intresseförening För Människa-Datorinteraktion har gjorts. Kurslitteratur och artiklar 
förvärvade under utbildningens gång kom väl till pass. 

3.1.2 Problemundersökning  
Marknadsanalys 
I ett tidigt skede gjordes en marknadsanalys för att få bättre överblick över ATM-
branschen. Efter att ha varit i kontakt med SCAN COINs marknadsavdelning fick vi 
god information om vilka som räknas som företagets närmaste konkurrenter. Denna 
information byggdes på med hjälp av internetsökningar samt fältstudier i den mån 
det var möjligt. 
 
HTA/Bristanalys 
Det nuvarande gränssnittet utvärderades med hjälp av en metod som kallas 
hierachical task analysis (HTA). I en HTA delas processen (i det här fallet en 
insättning) upp i delmoment. Varje moment analyseras sedan. Syftet är dels att 
undersöka uppgiften noga och dels att försöka förstå var problem kan komma att 
uppstå och varför. När själva insättningsprocessen analyserats gjordes en bristanalys 
av det nuvarande grafiska gränssnittet. Varje bild analyserades med resultaten från 
HTA:n som utgångspunkt. Syftet med bristanalysen var att undersöka om bilderna på 
något sätt hjälpte användaren med de svårigheter i insättningsprocessen som HTA:n 
visade på. 
 
Quick and Dirty 
Då en bristanalys genomförts utförde vi ett test, enligt paradigmet Quick and Dirty, 
med nio försökspersoner för att undersöka vad de upplevde som svårt med den 
nuvarande processen. Det var ett informellt test där de bilder som vanligtvis visas på 
CDS 760 här visades med hjälp av en PowerPoint-presentation. Försökspersonerna 
uppmanades att berätta hur de skulle gå till väga för att utföra det som bilderna 
uppmanade de att göra. Under testets gång ställdes olika frågor om bilderna och om 
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processen. Deras kommentarer och våra iakttagelser gav en fingervisning om vad 
bilderna saknade och hur de skulle kunna förändras. 
 
Studiebesök/Intervjuer 
För att ta reda på vad kunderna, d v s bankerna, upplever att slutanvändaren har för 
problem med bankens insättningsautomater genomfördes två studiebesök. En av 
SCAN COINs kunder samt en kund till ett konkurrerande företag besöktes. Vid 
varje bank genomfördes en strukturerad intervju med de ansvariga för CDS-maskiner 
på respektive bank.  
 
Beskrivning/Undersökning av CDS 760 
Parallellt med att bilderna som visas på maskinen analyserades, undersöktes också 
maskinen och den mjukvara som används. Olika scenarier, t ex insättning av falska 
sedlar et c testades för att se hur maskinen svarade. Med hjälp av konstruktörer och 
mjukvaruingenjörer på SCAN COIN kunde vi snabbt få en uppfattning om 
maskinen. Viktigt var också att undersöka hur bilderna och maskinen fungerade som 
en helhet. 
 
Kravspecifikation 
När uppgiften strukturerats och det gamla gränssnittet analyserats formulerades en 
kravspecifikation för det kommande grafiska gränssnittet. Olika kriterier utformades 
och delades upp i krav (kriterier som måste uppfyllas) och önskemål (kriterier som 
helst bör vara uppfyllda). 

3.1.3 Problemlösning  
Brainstorming 
Brainstorming är en idégenereringsmetod som användes i flera omgångar under det 
här projektet. Under en brainstormingsession försöker man, i en grupp om ca 5-15 
personer att komma på så många idéer som möjligt om ett specifikt ämne. Metoden 
är kvantitativ och således är ingen kritik tillåten. Tanken är att en idé ska leda till en 
annan.  
 
Studieresa 
En studieresa till Falsterbo för att studera de fem villor som Josef Frank ritat på 
femtiotalet gav nya och annorlunda infallsvinklar på hur den grafiska lösningen skulle 
se ut.  
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Grafiska magasin 
Flera grafiska magasin studerades för att se hur den grafiska utformningen ser ut 
idag. Bilder klipptes ut och diskuterades för att se hur man skulle kunna anpassa dem 
till CDS:ens gränssnitt.  
   
Idématris 
En idématris är ett kraftfullt verktyg för att föra samman alla de idéer som tagits fram 
genom brainstorming, studiebesök etc. En idématris är en matris där en produkts 
funktioner delas upp i subfunktioner och ett antal idéer till varje subfunktion förs in. 
Dessa kan sedan kombineras i en mängd olika konfigurationer. 
 
Konferens NordiCHI 
NordiCHI 2004 ägde rum i Tammerfors 23-26 oktober. Konferensen fokuserar på 
människa-datorinteraktion (Human-Computer-Interaction, HCI). Under den första 
dagen gavs en tutorial i ämnet Cross-Cultural User Interface Design. Tutorialen öppnade 
ögonen för olika kulturkrockar som kan vara ödesdigra för produkten eller tjänsten 
och gav också tips på hur man kan förebygga dem.  De följande två dagarna ägnades 
åt att lyssna på presentationer av rapporter i ämnet HCI. Konferensen gav en ökad 
förståelse i ämnet samt nya idéer och infallsvinklar.  

3.1.4 Konceptframtagning 
Alla idéer samlades i en idématris. De kombinerades sedan ihop till passande 
koncept. Med hjälp av Adobe Illustrator ritades sedan alla bilder i koncepten upp. 

3.2 Användartester 
Under framtagningen av koncepten har användartester utförts. I inledningsskedet 
gjordes informella tester, framförallt under framtagningen av symboler och enskilda 
idéer. När ett slutkoncept valts genomfördes ett mer utförligt användartest, se kapitel 
6. Testerna hjälpte oss att utvärdera idéer och koncept och har starkt bidragit till 
många förbättringar. 
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4 PROBLEMUNDERSÖKNING 

4.1 Marknadsanalys 
I Sverige jobbar SCAN COIN mot segmenten självbetjäning och 
bas/backofficeprodukter. SCAN COIN i Sverige har två huvudkonkurrenter som 
täcker upp varsitt segment.  
 
Inom självbetjäning, framförallt insättning räknas det ursprungligen tyska företaget 
Wincor Nixdorf till den främsta konkurrenten. Företaget tillverkar 
insättningsautomater, uttagsautomater, informationskiosker, och 
biljettinlösningautomater för t ex flygplatser. De utvecklar också egna programvaror 
för ATM-plattformar med både transaktions- och övervakningssystem för 
självbetjäningsutrustningar. Wincors produkter säljs dessutom som moduler vilka kan 
användas i andra miljöer än de Wincor själva levererar. SCAN COINs 
insättningsautomater är t ex hos vissa kunder anslutna till ett övervakningssystem 
från Wincor. 
 
I det andra segmentet, bas/backoffice, är SCAN COINs främsta konkurrent 
Rosengrens, ett företag som ägs av säkerhetskoncernen Gunnebo. Rosengrens har 
sitt ursprung i värdeskåpstillverkning, de har idag ingen egen produktion av 
kontanthanteringsutrustning, utan representerar ett antal företag som distribuerar 
självbetjäningsutrustning. Deras insättningsautomater kommer från Danska CT-
Coin. Andra företag som Rosengrens representerar är Tellac-Musachi, Billcon och 
NGZ som tillverkar sedel- och mynträkningsutrustning, samt Axlon en svensk 
tillverkare av sedel-och myntrulleväxlare. Gunnebo har också anskaffat det tyska 
företaget Kubon som tillverkar sedel- och myntrulleväxlare. 
 
Ett annat svenskt företag som hittills inte har utgjort något större hot mot SCAN 
COINs verksamhet är BanqIT. Grundare och ägare är Leif Lundblad, uppfinnare 
och entreprenör inom kontanthantering och systemlösningar för bankmarknaden. 
BanqIT tillverkar uttagsautomater som levereras till Asien. 
 
Berglund Anders, SCAN COIN svenska 
http://www.banqit.com 
http://www.rosengrens.se 
http://www.wincor-nixdorf.com 
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4.2 Intervjuer 
På Nordea på Södergatan i Malmö finns två av SCAN COINs CDS-maskiner. Den 
ena, CDS 702, har funnits där i 7-8 år medan den andra, CDS 760, bara funnits där i  
några månader. Carina Vesterberg är ansvarig för CDS-maskinerna där. På SEB vid 
Triangeln i Malmö fick vi tala med Camilla Fredriksson som är ansvarig för deras  
CDS från Wincor Nixdorf.  
 
De hade liknande upplevelser av insättningsautomater och problem i samband med 
dem. Både gamla och unga använder maskinerna, men med viss övervikt på de yngre. 
Det händer ibland att användaren tror att CDS:en är en bankomat, men upptäcker 
sitt fel ganska snart. Både Camilla och Carina berättade att användaren ibland inte vet 
var kortet ska stoppas in, ibland stoppar in fel kort, t e x bensinkort eller ICA-kort. 
Det händer också att användaren inte vet var sedlar eller mynt ska matas in. 
Anledningen tycks vara att bilderna inte visar tillräckligt klart var kort, sedlar och 
mynt ska matas in. Det klart vanligaste problemet är att det blir trassel i 
sedelinmatningen, vilket kan bero på smutsiga eller knöggliga sedlar eller för våldsam 
inmatning. Ibland upptäcks också falska sedlar. 

4.3 Användartester 

4.3.1 Inledande ”Quick and Dirty” 
Det nuvarande normalflödet testades av sammanlagt nio personer, män och kvinnor 
i åldrarna 25-58 år. Med hjälp av en enkel PowerPoint-redovisning visades varje bild 
som den visas i CDS 760. Endast det svenska normalflödet testades. Till de maskiner 
som ska placeras i Sverige används en knappsats på maskinen som är tänkt att kunna 
användas även i andra länder, KLAR är t ex utbytt till OK. I de bilder där 
knappsatsen visas, t ex då kontonummer ska anges, visas dock en bild av en engelsk 
knappsats där t ex OK representeras av Enter. Frågor ställdes till varje bild, se bilaga 1, 
och samma frågor ställdes till varje försöksperson. Försökspersonerna fick också 
kommentera varje bild. Svar och kommentarer antecknades och finns att läsa i kapitel 
4.4.1. 

4.4 Nulägesbeskrivning 

4.4.1 HTA-Hierachical Task Analysis 
För att få en uppfattning om de svårigheter som kan uppkomma i samband med att 
en användare ska sätta in pengar, analyserades det nuvarande flödet med hjälp av en 
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HTA, se bilaga 2. På detta sätt styckas processen upp och varje delmoment blir 
synligt. Det blir klart vad som krävs av användaren för att denne ska göra en lyckad 
insättning. 
 
Frågor som kan ställas i samband med denna analys av flödet, är om bilderna 
tillsammans med maskinen hjälper användaren att klara dessa uppgifter. Ges det 
tillräckligt med ledtrådar? Om inte, hur skulle det kunna visas för att det ska vara 
tydligt för användaren i varje steg vad som ska göras. Användaren ska inte behöva 
gissa sig till vad som ska göras härnäst eller vad som händer om en viss knapp trycks 
ned. Detta ska helst visas på något sätt. 

4.4.2 Bristanalys/Inledande ”Quick and Dirty” 
Det nuvarande grafiska gränssnittet till CDS 760 analyserades bild för bild med hjälp 
av en bristanalys. Endast det flöde som kunden möter om det inte uppstår några fel 
har analyserats. Med hjälp av ett Quick and Dirty identifierades problem och idéer 
inför det nya gränssnittet kom fram.  
 

Startbild, figur 5. Vi anser att bilden på 
kortet och kortläsaren inte är estetiskt 
tilltalande, den visar inte heller var på 
maskinen kortet ska matas in. 
Skillnaden mellan bild och bakgrund 
känns inte heller tillräcklig. 
Försökspersonerna förstod på grund av 
maskinens likhet med en bankomat var 
kortet skulle matas in. En 
försöksperson tyckte att bilden hjälper 
eftersom bilden på kortläsaren har 
samma format som kortläsaren på 
maskinen. Ett önskemål var att 
kortläsaren skulle vara placerad Figur 5. Startbild, sätt in ditt kort. 
närmare knappsatsen. 

 
Kontonummer, figur 6. Bilden på knappsatsen visar inte var på maskinen den sitter 
och det finns inte heller någon förklaring till var KLAR-knappen finns. Det är tänkt 
att den gröna OK-knappen på knappsatsen ska användas. Avbryt finns däremot på 
den översta funktionsknappen på höger sida. Fyra streck visas där kontonumret 
kommer upp. Vi tror att det kan få användare att associera till PIN-kod, vilket också 
verifierades av en försöksperson. Endast två av sju försökspersoner förstod att 
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kontonumret skulle visas på strecken, 
och fem av sju trodde att kontonumret 
bara skulle visas med stjärnor/asterisker. 
En försöksperson trodde att bilden på 
knappsatsen var en touchscreen. Alla 
försökspersoner utom en väljer med viss 
tvekan att bekräfta klar med rätt knapp. 
Den sista försökspersonen skulle trycka 
på Clear och uppfattade inte 
färgkodningen. Bilden hjälper bara 
försökspersonerna nämnvärt, eftersom 
de känner till hur man använder en 
knappsats som på en bankomat. 
Bakgrunden är OK i förhållande till 
bilden.  

Figur 6. Skriv in kontonummer. 

 
Sedlar, figur 7. Här kan det eventuellt 
behövas en annan, bättre förklarande text 
och dessutom en bild med mer av 
maskinen. Försökspersonerna upplevde 
att bilden var tillräckligt stor och visade 
allt de behövde veta. En försöksperson 
ville veta hur sedlarna skulle vara 
orienterade i sedelfacket. En 
försöksperson upplevde bakgrunden som 
lite för detaljerad och tyckte att den 
skulle kunna tonas ner eller byta färg för 
att skiljas från text och bilder.  

Figur 7. Lägg in sedelbunt. 
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Vänligen vänta, figur 8. Texten Vänligen 
vänta är placerad vid en funktionsknapp. 
Ingenting på skärmen visar att maskinen 
räknar pengar, vilket kan göra 
användaren osäker. Alla 
försökspersoner förstod dock ändå att 
det var det maskinen höll på med. 
 
Räknebild, figur 9. Räknebilden passar 
inte riktigt in med de andra bilderna då 
färgerna inte riktigt går ihop med 
bakgrunden, vilket också flera 
försökspersoner påpekade. De tyckte 
också att siffrorna vid varje valör var för 
små, och en försöksperson föreslog att 
man kunde ha en bild på sedeln istället 
för bara siffror. Flera försökspersoner 
efterlyste också ett tydligare samband 
mellan totalsumman och antalet sedlar i 
varje valör. Ett förslag var att ha 
multiplikationstecken mellan valör och 
antal, så att varje rad blir en delsumma 
och dessutom ha en summering av 
delsummorna till totalsumma som på så 
sätt hamnar under de räknade sedlarna. 
I rutan för totalsumma önskade några 
försökspersoner en förklarande text 
som säger Totalt insatt belopp eller 
liknande. En försöksperson ville trycka 

på OK för att godkänna belopp, medan de andra såg Godkänn belopp vid 
funktionsknappen. Flera försökspersoner påpekade att Godkänn belopp borde stå 
större så att man inte råkar trycka fel.  

Figur 8. Vänligen vänta. 

Figur 9. Räknebild. 
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Fler sedlar, figur 10. För att gå vidare i 
insättningsprocessen borde valet vara Ja 
eller OK istället för Nej, och alltså borde 
frågan Vill du sätta in fler sedlar?  
formuleras om, vilket också flera 
försökspersoner påpekade. En av 
försökspersonerna ville att man skulle 
komma tillbaks till sidan där man 
knappar in kontonummer om man 
trycker Ja, eftersom det inte är säkert att 
man vill sätta in på samma konto igen. 
  

Figur 10. Fler sedlar. Tag ditt kort, figur 11. Som på 
startbilden anser vi att bilden inte är 
estetiskt tilltalande, och inte hjälper 
användaren särskilt mycket. 
Försökspersonerna tyckte att bilden 
kunde visa var på maskinen kortet ska 
komma ut, och också gärna med en pil 
så att man förstår att kortet kommer ut.  
 

Figur 11. Tag ditt kort. 

28 
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Kvitto skrivs, figur 12. Våra åsikter är 
de samma som till figur 11 ovan. Bilden 
gör också att han inte går ifrån 
maskinen utan tar kvittot som maskinen 
uppmanar till.  

Bild 8. 
 
Vänligen vänta, figur 13. Att det står 
Vänligen vänta gör att alla 
försökspersoner skulle stå kvar och 
vänta till maskinen visar kundläge igen. 
De flesta förstår ändå att den förbereder 
sig inför nästa kund. Den användare 
som använt maskinen flera gånger kan 
lära sig detta. Samtliga försökspersoner 
önskade sig någon slags bekräftelse på 
skärmen att deras pengar kommit in, 
även fast de redan fått ett kvitto.  

Figur 12. Kvitto. 

Figur 13. Vänligen vänta. 
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4.4.3 Beskrivning av CDS 760  
 

Högtalare 

 

 

Funktionsknappar 

Knappsats för extra 
funktionsknappar 

Kortläsare 

Kvitto 

Knappsats

Sedelinmatning

Myntfack

Figur 14. Schematisk bild över CDS 760. 
 
Kunden matar in sitt kort i kortläsaren för att identifiera sig, en bild på skärmen visar 
kunden nästa alternativ. Olika val, t ex Avbryt kan göras med de åtta 
funktionsknapparna. Kontonumret matar kunden in på knappsatsen, med hjälp av 
denna kan man också bekräfta sina val med knappen OK eller t ex sudda ut en siffra 
som blivit fel med knappen Clear. Sedelbunten läggs in i luckan för sedelinmatning. 
När transaktionen är klar får kunden sitt kort tillbaka och ett kvitto skrivs ut. 
Synskadade kan använda sig av en talfunktion. Instruktioner ges då muntligt via 
högtalarna. Kontonummer matas in på knappsatsen där sifferknappen 5 är försedd 
med en liten upphöjning för att man lättare ska kunna känna var på siffersatsen man 
är. Knapparna OK och Avbryt är försedda med brailleskrift. För rullstolsburna finns 
en extra knappsats som visar de åtta funktionsknapparna. Denna knappsats syns inte 
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på bilden, men är placerad till vänster om knappsatsen i rutan markerad med ett 
kryss. En detaljerad beskrivning av maskinens flöde finns i bilaga 3  
 
4.5 Kravspecifikation  
Efter genomförd problemundersökning och brainstorming, fanns många krav och 
önskemål som kunde sammanställas i en kravspecifikation, se bilaga 4. 
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5 PROBLEMLÖSNING 

5.1 Brainstorming 
En brainstorming utfördes för att vaska fram alla tänkbara idéer. Brainstormingen 
utfördes av en grupp på sex personer alla anställda på SCAN COIN med varierande 
arbetsuppgifter, både marknadssidan och mjukvarusidan fanns representerade. Alla 
parter var väl insatta i de regler som gäller för en brainstorming och tre 
huvudpunkter behandlades.  
 
Tillgänglighet - Hur kan gränssnittet bli tillgängligt för alla, såsom äldre, 
förståndshandikappade, datorovana, synskadade och funktionshindrade? 
 
Logik -Hur ska man veta var i processen man befinner sig och hur långt det är kvar? 
Hur kan valen bli tillräckligt logiska?  
 
Utseende/design - Färger, bakgrund? Bilder? Typsnitt? Symboler, ikoner? Ska 
bilder och text som visas på skärmen gå i linje med maskinens yttre design eller ska 
det bryta av?  
 
Dessa punkter kompletterades sedan med frågor i den mån brainstormingen behövde 
lite skjuts framåt. 

5.2 Idématris 
Alla idéer och skisser som tagits fram kunde sedan föras in i en idématris, se bilaga 5, 
vilket gjorde det lätt att kombinera idéerna till fullständiga koncept. 

5.2.1 Quick and Dirty för symbolframtagning 
När tillräckligt antal symboler till koncepten tagits fram och ritats upp, genomförde 
vi ett Quick and Dirty för att se hur de uppfattades av folk som inte var engagerade i 
projektet. 16 testpersoner i åldrarna 20-55 år, ungefär lika många kvinnor som män, 
genomförde testet. Det bestod av ett papper med sju symboler till vänster och sex 
tillhörande texter till höger. Testpersonerna uppmanades att dra streck mellan den 
symbol och text som de tyckte passade ihop. Sammanställningen, se bilaga 6, gjorde 
att de bästa symbolerna kunde väljas, medan de andra fick arbetas om. 



5 PROBLEMLÖSNING  
 

Caroline Björk & Katarina Reiz 
Ergonomisk design och produktion 

33 

5.3 Konceptframtagning  
Under problemundersökningen kom vi fram till att det skulle vara bra med någon 
sorts hjälpfunktion. Bilder som ska visas då användaren tvekat för länge eller tryckt 
på fel knapp etc. Den här hjälpfunktionen ska vara utförlig och förklarande så att 
användaren förstår vad som händer och varför. Vi började emellertid med att ta fram 
en serie bilder för det normala flödet, de bilder som visas då allting går som det ska. 
De här bilderna är anpassade till ett svenskt tangentbord där man bekräftar med 
knappen Klar och avbryter transaktionen med Avbryt. 

5.3.1 Omgång 1 
Koncept 1 
Koncept 1, se figur 15, har en tidslinje som är uppdelad i fyra steg till vänster på 
skärmen. Till varje steg finns en symbol som visar vad steget handlar om. 
Symbolerna är kopplade till funktionsknapparna för att det ska finnas en möjlighet 
att gå tillbaka i processen om man så önskar. Detta koncept innehåller rörliga bilder 
för att visa hur varje steg i processen ska gå till, utan att använda mycket text. Den 
rörliga bilden är placerad på den nedre centrala delen av skärmen. Den övre centrala 
och högra delen är vikt till uppmaningar såsom Sätt in ditt kort. På skärmen intill de 
högra funktionsknapparna finns plats för text som Klar och Avbryt.  
 

 
  Figur 15. Koncept 1, omgång 1.  
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Koncept 2 
Det andra konceptet har en tidslinje i fyra steg som är placerad i nedre delen av 
skärmen. Symbolerna är formade som pusselbitar. Vid den översta funktionsknappen 
på vänster sida finns en möjlighet att välja enkelt eller utökat gränssnitt. Med det 
enkla gränssnittet finns ingen möjlighet att hoppa tillbaka i tidslinjen, medan det är 
möjligt i det utökade gränssnittet. Konceptet innehåller fotografier för att visa var på 
maskinen t ex kortet och pengarna ska in. Fotografierna ska placeras i den centrala 
delen av skärmen. På skärmen intill de högra funktionsknapparna finns plats för text 
som Klar och Avbryt. 
 

 
Figur 16. Koncept 2, omgång 1. 

 
Zenit och referensgrupp 
De två ovanstående koncepten presenterades och diskuterades på två möten. Mötet 
med kontaktpersonen på Zenit Design Group gav många nya tankar. Koncepten 
diskuterades fram och tillbaka för att få fram vad som var bra och dåligt med dem. 
Referensgruppsmötet gav också nya infallsvinklar.  

5.4 Konceptframtagning  

5.4.1 Omgång 2 
Efter de två mötena fanns många nya idéer, varför koncept 1 och 2 skrotades och 
fyra helt nya koncept arbetades fram. Logiken bakom bilderna behölls, liksom 
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tidslinjen. Inför de nya koncepten viktades de ingående delarna i varje bild 
(uppmaningstext, bild/animering, klar- och avbryt-knappar o s v) för att se om alla 
delar skulle få samma framskjutna placering se bilaga 7. Till denna omgång beslutades 
att använda samma färger i alla koncept, för att de skulle kunna bedömas på liknande 
grunder. I Ett av koncepten har mycket lite text använts, i ett annat är fraseringen 
användarcentrerad. Tidslinjerna har tonats ner, i ett av koncepten genom att inte 
använda symboler, och skiljer sig åt mellan koncepten liksom räknebilderna. Bilden 
på maskinen har behållits i alla nya koncept då den ansågs vara enkel och tydlig. 
Funktionen som gjorde det möjligt att förflytta sig fram och tillbaka i processen har 
tagits bort då vi ansåg att det skulle bli för komplicerat. Vi har också valt att ha 
dubbelkommando på Klar och Avbryt i samtliga koncept. 
 
Koncept Hiss 
Konceptet, se figur 17, behåller symbolerna i tidslinjen, men dessa är något omgjorda 
för att passa ihop bättre. Det aktuella steget i tidslinjen ramas in av den horisontella 
hissen. På den bild som visas är en blinkande ram placerad kring knappsatsen för att 
den ska vara lätt att upptäcka. 
 

 
 

Figur 17. Koncept Hiss, omgång 2. 
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Koncept Stereo 
För att ytterligare tona ner tidslinjen har symbolerna uteslutits i den. Tidslinjens 
aktuella steg representeras av att staplarna förlängs och texten visas i svart. Även här 
markeras knappsatsen med en blinkande ram. 
 

 
 

Figur 18. Koncept Stereo, omgång 2. 
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Koncept Skiva 
Konceptet behåller symbolerna, men har ändå en nedtonad tidslinje i och med de 
dova färgerna. Tidslinjen kan ses som en transparent skiva med ett hål i, där aktuellt 
steg visas. När skivan skjuts vidare till nästa steg blir den passerade symbolen 
”överkörd” av skivan samt nedtonad. I det här konceptet är Klar och Avbryt inte 
inramade för att minska risken att skärmen uppfattas som en touch-screen. 
Knappsatsen är här inringad för att ytterligare förtydliga vilken del av maskinen som 
ska användas då PIN-koden ska anges.  
 

 
 

Figur 19. Koncept Skiva, omgång 2. 
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Koncept Serie 
I det här konceptet var tanken att använda så lite text som möjligt och istället visa 
processen som en serie-strip. Konceptet är tänkt att vara animerat på det sättet att 
man ser människan gå fram och stoppa in kortet i maskinen. När bilden växlar ska 
den föregående bilden krympas och placeras på sin plats i tidslinjen, nästa bild växer 
sedan fram från sin plats. 
 

 
 

Figur 20. Koncept Serie, omgång 2. 

5.5 Val av koncept 

5.5.1 Kriterieviktning 
De kriterier det är önskvärt att koncepten innehåller, viktas mot varandra inför 
konceptviktningen, se bilaga 8. 

5.5.2 Konceptviktning 
Varje koncept bedöms mot de önskvärda kriterierna enligt en tregradig skala där 1 
uppfyller lite, 2 uppfyller bra och 3 uppfyller mycket bra. Denna poäng räknas om 
med vikten från funktionsviktningen till en delvikt. Summan av delvikterna är 
konceptets poäng som jämförs mot de andra konceptens poäng se bilaga 8. Enligt 
konceptviktningen uppfyller koncept Stereo bäst de uppställda kriterierna, tätt följd 
av koncept Hissen och Skivan. Koncept Serie hamnade något efter de tre.  
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5.5.3 Konceptvalsmöte 
Under det första konceptvalsmötet diskuterades de olika koncepten ur olika aspekter. 
Två koncept valdes ut för omarbetning. Till dessa lades de idéer från alla koncept 
som ansågs vara bäst. Ytterligare ett möte hölls och då valdes koncept Skiva som det 
segrande. 

5.6 Primärlösning 
Primärlösningen, se figur 21, är i grunden koncept Skiva. Tidslinjen har centrerats 
men har behållit sitt utseende i övrigt. Bilden på maskinen har förminskats 
förhållandevis mycket, till fördel för en förstoring av den aktuella delen av maskinen 
 

.  
Figur 21. Primärlösning. 
 

Förstoringen har animerats, så att det ser ut som att den växer fram från aktuell del 
på maskinen. 
 
Bild och uppmaningstext har placerats i en ram för att leda ögonen rätt. 
Uppmaningstexten är inte användarcentrerad. PIN-kod och kontonummer kommer 
upp i en vit ruta vid en blinkade markör, för att förtydliga att det är möjligt att ändra 
om man slagit in fel siffror. Färgerna har anpassats till SCAN COINs företagsfärger. 
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6 USABILITY TESTING 

6.1 Syfte 
Testet syftar till att ta reda på hur hög mental arbetsbelastning de nya bilderna 
innebär relativt det gamla bilderna, samt att på detta sätt undersöka om de nya 
bilderna innehåller större fel. 

6.2 Beskrivning av modell 
Litteraturen beskriver ett antal olika utvärderingsmodeller. Vi valde att utföra en 
kombination av valideringstest och jämförelsetest. Ett valideringstest utförs ofta 
relativt sent i produktutvecklingsstadiet. Det syftar till att utvärdera om produkten 
uppfyller den fastställda kravspecifikationen eller för produkten specifika standards 
och om så inte är fallet identifiera orsakerna till detta. En annan viktig del i ett 
valideringstest är att se hur väl alla komponenter i en produkt fungerar tillsammans. 
Ofta sker utveckling av olika komponenter isolerat från varandra t ex 
mjukvara/hårdvara och det är inte alltid allting fungerar ihop som man har tänkt sig.  
Ett valideringstest kan man kombinera med ett jämförelsetest för att utvärdera två 
eller flera varianter av ett koncept. Syftet är att undersöka vilket koncept som är 
lättast att använda och att lära sig, eller för att bättre förstå för- och nackdelar med de 
olika utformningsförslagen. 

6.3 Förberedelser 
Inför testet upprättades en testplan, se bilaga 9, som beskriver hur testet ska gå 
tillväga. Checklistor, se bilaga 10, arbetades också fram för att underlätta arbetet 
under själva testet. 

6.4 Utförande  
Testet omfattade 27 personer. Samtliga testpersoner utom två var anställda på SCAN 
COIN. Gruppen bestod av sju kvinnor och tjugo män, elva testpersoner hade använt 
maskinen tidigare. Åldern hos testpersonerna varierade från 27–62 år. 
Testpersonerna delades upp i tre grupper, varje grupp utförde samma uppgift men på 
olika koncept. Grupp ett testade grundkonceptet, grupp två testade det nya 
konceptet Skiva utan animeringar och den tredje gruppen testade koncept Skiva med 
animeringar. För att höja arbetsbelastningen ställdes frågor kontinuerligt under 
testets gång, relevanta för processen och irrelevanta se sid. 1 i bilaga 10. Detta syftar 
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till att upptäcka eventuella skillnader mellan koncepten som kan visa sig under 
stressiga förhållanden. 
 
Testet var uppdelat i en kvantitativ och en kvalitativ del. Försökspersonerna 
observerades av två försöksledare och en assistent. Den tid det tog att genomföra 
processen klockades, felfrekvens såsom feltryckningar, tvekan et c noterades, på detta 
sätt samlades den kvantitativa datan in. Försökspersonernas upplevda mentala 
arbetsbelastning fångades upp med hjälp av ett NASA-rtlx formulär, se bilaga 11. 
 
Den kvalitativa datan samlades in från intervjuer med samtliga testpersoner. För att 
utöka denna del valdes att också ha en fokusgrupp där fyra deltagare samt 
försöksledarna satt tillsammans och diskuterade koncept Skiva.  

6.5 Analys 

6.5.1 Kvantitativa data 
För att få en god överblick över de kvantitativa data som samlats in plottades grafer 
över processtid, NASA- rtlx och felfrekvens, se bilaga 13. Ur dessa kunde vi inte 
utläsa någon större skillnad mellan koncepten varför vi beslutade oss för att gå vidare 
med den kvalitativa biten.  

6.5.2 Kvalitativa data 
Då den kvantitativa datamängden studerats, strukturerades de kommentarer vi fått av 
testpersonerna, både från det första testet och från fokusgruppen. Kommentarerna, 
se bilagor 12 & 14, var både positiva och negativa och bekräftade till mesta del våra 
misstankar. 

6.6 Diskussion 
Att genomföra användartest är alltid bra, man ska dock vara uppmärksam på felkällor 
och granska de resultat som erhålls kritiskt. Vi har identifierat ett antal mer eller 
mindre allvarliga felkällor. Två stora felkällor var att vi inte utförde något pilottest 
samt att vi som försöksledare var ovana.  
 
Dessa hänger till viss del ihop. Vår intention var att genomföra ett pilottest dels för 
att vi som försöksledare skulle komma in i våra roller ordentligt, ta fram rutiner som 
skulle göra att t ex de frågor som skulle ställas till försökspersonen under processens 
gång ställdes vid samma tidpunkt för samma person. Dels för att se om enkäterna var 
utformade på ett lämpligt sätt och dels för att se att alla bilder fungerade tillsammans 
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med maskinen. Anledningen till att pilottestet uteblev var bristande planering. Den 
tid som var vikt åt pilottestet gick åt till en hel del extra strul med att få bilderna att 
fungera tillsammans med maskinen.  
 
En annan stor felkälla var att vi inte hade samma antal experter i varje grupp. Det 
faktum att vi hade en blandad grupp (experter, d v s folk som tidigare använt 
maskinen, och folk som inte använt den tidigare) gjorde att vi fick ett test med en fix 
behandlingsfaktor och två nivåer. Att vi inte hade samma antal experter i varje grupp 
gjorde att testet blev obalanserat vilket i sin tur innebär att testresultaten blir mer 
komplicerade att analysera. Detta tillsammans med att våra grundläggande 
jämförelser av testresultaten inte visade på stora skillnader gjorde att vi som sagt 
valde att gå vidare med den kvalitativa delen av undersökningen.    
 
Av tekniska skäl kunde vi inte slumpa ut koncepten bland försökspersonerna. Vi 
anser dock att det gav mycket att få testa bilderna på det sätt som de kommer att 
visas i en verklig situation. Trots att detta var en maskin som saknade kåpan som 
omsluter funktionsknapparna så ökade verklighetskänslan betydligt.  
 
Att hitta försökspersoner fick vi erfara är inte alltid helt lätt, en felkälla var att vi hade 
en försöksgrupp som var ganska homogen, det var mest män och kvinnor med 
liknande utbildning, samtliga utom två anställda på SCAN COIN. Även om inte alla 
försökspersoner använt maskinen innan så jobbar de ändå i insättningsbranschen 
vilket gör att de är något vana vid insättningsmaskiner på olika sätt. 
 
Om rätt sorts test utfördes kan också diskuteras. Med anledning av alla felkällor 
tillsammans med att de kvantitativa data vi fick fram inte visade på tydliga skillnader 
mellan koncepten valde vi som sagt att utvidga den kvalitativa biten. Kanske borde vi 
ha valt ett utförligare kvalitativt test från början istället. 
 
Trots felkällor och sena insikter gav användartesterna många värdefulla kommentarer 
som har legat till grund för förbättringar i slutkonceptet. 
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7 RESULTAT 

7.1 Slutgiltigt koncept 

7.1.1 Normalflöde 
Bilderna i slutkonceptet är anpassade till en internationell knappsats där KLAR är 
ersatt med OK. 
 

 
Figur 22. Välj insättning. 
 

Figur 22. Välj insättning. Det första användaren måste göra är att välja vilken typ av 
insättning som ska göras, mynt, sedlar eller både och. På den här sidan visas också 
bilder som talar om för användaren att inga vikta eller trasiga sedlar bör stoppas in, 
inte heller gem eller annat skräp. Om kvitto inte kan skrivas, ska den informationen 
också visas på den här sidan. 
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Figur 23. Sätt in ditt kort. 

 
Figur 23. Sätt in ditt kort. Denna bild visar en förstoring av hur kortet ska sättas in i 
maskinen. Efter användartestet valde vi att göra både inramningsrutan och 
förstoringen större, en ändring som har gjorts på samtliga bilder. Efter att kortet 
stoppats in läser maskinen av det och en identifiering av vilka konton som är 
kopplade till kortet sker. 

 
Figur 24. Ange PIN-kod. 
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Figur 24. Ange PIN-kod. Vissa banker önskar att kunden ska identifiera sig med hjälp 
av sin personliga PIN-kod. Inga ändringar utom storleken på inramningsrutan och 
förstoringen har gjorts. 
 

 
Figur 25. Ange kontonummer. 

 
Figur 25. Ange kontonummer. På den här bilden uppmanas användaren att ange sitt 
kontonummer och sedan bekräfta med OK. Här fanns tidigare möjligheten att 
bekräfta med Klar både uppe vid skärmen med hjälp av en funktionsknapp och nere 
på knappsatsen. Att det var dubbelkommando trodde vi skulle underlätta. 
Användartesterna visade dock att det ledde till funderingar, inte så att ingen förstod 
vad som skulle göras, men det kändes naturligare, för i stort sett alla, att använda 
knappen på pinpaden. Vi valde därför att ta bort alternativen Klar och Avbryt från 
skärmen.  Om man vill sätta in pengar på sitt eget konto så finns det angivet som ett 
snabbval vid en funktionsknapp. 
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Figur 26. Lägg in sedlar. 

 
Figur 26. Lägg in sedlar. I detta steg ska användaren lägga in sina sedlar i sedelfacket. 
Även här valde vi att ta bort alternativen Klar och Avbryt från skärmen, det minskar 
dessutom risken att skärmen uppfattas som en touchscreen. 
 

 
Figur 27. Lägg in mynt. 
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Figur 27. Om man gör en myntinsättning så visas denna bild när det är dags att hälla i 
mynten i mynttråget. Förstoringarna visar hur man först ska hälla i dem i tråget och 
sedan lyfta tråget för att tippa i dem i maskinen. 
 

 
Figur 28. Godkänn belopp. 

Figur 28. Godkänn belopp. I detta skede visas en animering under tiden som maskinen 
räknar pengarna. Denna animering har gjorts mer relevant, den tidigare versionen 
ansågs vara aningen oseriös och kopplades till spelautomater och slumpen. Här har vi 
valt att behålla Godkänn belopp uppe på skärmen, testpersonerna tyckte att det kändes 
mest naturligt eftersom det var ”däruppe man fattade beslutet”.   
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Figur 29. Tag kort. 

 
Figur 29 & 30 (nedan). Tag kort och tag kvitto. Här uppmanas kunden att ta sitt kort. 
Eftersom kortet måste tas innan kvittot skrivs så valde vi att ha uppmaningarna tag 
kort och tag kvitto på separata sidor. 

 
Figur 30. Tag kvitto. 
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Figur 31. Välkommen åter. 

 
Figur 31. Välkommen åter. På denna bild har vi lagt till texten Maskinen förbereder för 
nästa kund, eftersom maskinen ger ifrån sig samma ljud som när den räknar pengar 
när den tömmer sedelfacket var det många som inte ville lämna maskinen förrän 
startsidan kommit upp igen. Om man förklarar för kunden vad som verkligen sker, 
att maskinen är klar med kundens insättning hoppas vi att fler vågar gå ifrån 
maskinen fortare och på så sätt lämna plats för nästa kund.   
När vi har färgsatt konceptet har vi utgått från att ha få och tydliga färger som 
fungerar väl tillsammans, d v s kontrasten ska vara hög och bilderna ska vara 
vilsamma att titta på. Vi valde SCAN COINs företagsfärger då dessa uppfyllde våra 
krav. 

7.1.2 Hjälpfunktion 
Hjälpfunktionen bygger på samma princip som resten av konceptet. Hjälpbilderna, 
för exempel se bilaga 15, ska förklara för användaren vad som har blivit fel och hur 
det kan åtgärdas. Förstoringar tillsammans med en förklarande text visar hur man ska 
göra. Den förklarande texten är mer utförlig än den vanliga uppmaningstexten. 
Tidigare så inträdde en time-out, d v s maskinen gjorde ett automatiskt val, om 
kunden väntade för länge. Detta har vi ersatt med en förklarande bild och en text 
som beskriver vad som ska göras och vad som händer om det inte görs. På det sättet 
hoppas vi att kunden känner sig mer säker och blir lotsad igenom problemet. 
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7.1.3 Flöde 
1. Kundlägesbild, Välj typ av insättning, med information om hur mycket pengar som 
får sättas in, vilka valutor, inga gem eller pappersbitar. Vid vald insättningstyp 
kommer bild två upp. 
 
2. Sätt in kort. Efter en timeout övergår denna bild till kundlägesbild om inget händer. 
 
3. Eventuellt Ange PIN-kod (beror på kunden).  

⇒ Om felaktig PIN-kod slagits in, kommer bild försök igen 
där den vita rutan med markören finns med. 

⇒ Om felaktig PIN-kod slagits in igen, kommer en bild 
där man informeras om att detta är sista försöket innan 
maskinen tar hand om kortet. Även här finns den vita rutan 
med markören med. 

⇒ Om avbryt, kommer man till tag kort och välkommen åter. 
 
4. Ange kontonummer 

⇒ Om felaktigt kontonummer, kommer hjälpbild med 
förklarande text. 

⇒ Om felaktigt kontonummer igen, kommer bilden sista 
försöket innan insättningen avbryts. 

⇒ Om avbryt, kommer tag kort och sedan välkommen åter. 
5. Lägg in sedlar 

⇒ Om inget händer kommer hjälpbild med extra 
information. 

 Om fortfarande inget händer kommer en 
timeout och därefter en förklarande text att 
insättningen avbryts. 

⇒ Om inte OK men sedlar, kommer hjälpbild med extra 
information. 

 Om fortfarande inget händer sker en auto-
OK-timeout, förklarande bild att pengarna 
räknas. 

 
6. Räknebild med animering 
 
7. Räknebild med uppräkning 
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⇒ Om inget händer, kommer en förklarande hjälpbild 
upp. 

 Om val görs går man vidare i processen 
enligt nedan. 

 Om inget val görs, sker auto-OK med 
förklaring, som efter timeout återgår till 
vanlig process 

⇒ Om godkänn belopp, går man vidare i processen. 
⇒ Om pengar åter, ta ut sedlar, sedan vill du fortsätta eller 

avbryta med förklaring. 
 
8. Insättningen utförd 

⇒ Om kortet inte tas, kommer en förklarande hjälpbild. 
 Om kortet fortfarande inte tas, börjar 

maskinen pipa. 
 Om kortet ännu inte tagits, drar maskinen 

in kortet och en förklarande bild berättar 
vad som hänt. 

 
9. Välkommen åter! 

7.1.4 Utvärdering med de sju designfrågorna 
How easily can one determine the function of the device? 
För att kunden med hjälp av bilderna ska kunna avgöra att det är en 
insättningsmaskin visas en grundstartsida med texten Välkommen att göra din insättning 
överst. Under den textraden visas basinformation som att endast pengar ska stoppas 
in, inte gem och annat. Kunden uppmanas också att välja vilken typ av insättning 
som ska göras. Trots bilden kommer förmodligen flera kunder som tänkt sig att ta ut 
pengar att gå till den här insättningsautomaten vilket antagligen beror på att 
företagets kunder (bankerna) har som krav att maskinen ska efterlikna en bankomat 
till stor del, något som har både för och nackdelar. 
 
How easily can one tell what actions are possible? 
För att kunden ska förstå vad som ska utföras visas genomgående i konceptet en bild 
kompletterad med en uppmaningstext. Bilden som visas är en förstoring som växer 
fram från en mindre översiktsbild av maskinen. Tanken är att kunden ska uppfatta 
förstoring och uppmaningstext samtidigt och på så sätt snabbt förstå vad som ska 
göras. Översiktsbilden är tänkt som en hjälp om kunden har svårt att förstå var på 
maskinen handlingen ska utföras. På de bilder där kontonummer eller PIN-kod ska 
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skrivas in visas en vit ruta med en blinkande markör, detta visar kunden att maskinen 
är redo att ta emot information och att det är möjligt att skriva in i det här fallet sitt 
kontonummer. På kontonummersidan är det ibland möjligt att välja t ex sparkonto 
som snabbval, detta görs uppe vid skärmen med hjälp av en funktionsknapp.  
  
How easily can one tell if system is in desired state? 
För att kunden ska veta var i processen han/hon befinner sig har vi på alla bilder lagt 
in en tidslinje. Tidslinjen är uppbyggd av fyra symboler med tillhörande text. Tanken 
är att kunden ska förstå att när t ex symbolen insättning är markerad är det i denna 
fas man befinner sig och att det som återstår är bekräftelse. Innan räknesidan, d v s 
då maskinen räknar pengarna har vi lagt in en animering för att symbolisera att 
maskinen arbetar och att pengarna räknas. Bilderna i sig visar ju också om man är där 
man vill vara i processen. 
 
How easily can one determine mapping from intention to physical 
movement? 
I våra bilder har vi försökt att visa hur man ska göra för att t ex lägga in sina pengar i 
sedelfacket genom att visa en hand som utför den önskade handlingen. Vi har valt att 
ha stillbilder för att det inte skulle bli för plottrigt. För att visa riktning har vi istället 
lagt in pilar. De fysiska reglagen har vi inte fått ändra på. 
 
How easily can one determine mapping from system state to 
interpretation? 
Vi har som sagt lagt in en tidslinje för att visa var i processen man befinner sig. Våra 
användartester visade att ungefär hälften av testpersonerna lade märke till tidslinjen 
och dess syfte, de som inte lade märke till den stördes dock inte av den. Syftet med 
tidslinjen är alltså inte helt klar för alla användare. I alla fall inte första gången 
maskinen används. 
 
How easily can one perform the action? 
Vi har inte kunnat påverka den yttre designen och därför inte kunnat förbättra 
maskinens tillgänglighet för alla. 
 
How easily can one tell what state the system is in? 
Återigen är det genom tidslinjen och animeringen vid räknebilden som användaren 
med hjälp av bilderna kan utläsa i vilket läge i insättningen man befinner sig. Också 
här visar ju bildens innehåll i vilket läge systemet är. Om maskinen är ur funktion 
visas en speciell felbild et c. 
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8 FRAMTIDEN 
 
Många av idéerna vi fått under arbetets gång har varit omöjliga att involvera i vårt 
arbete, framförallt på grund av att tekniken inte är fullständigt utvecklad. 
 
För de funktionshindrade som sitter i rullstol, skulle ett löst tangentbord med 
funktionsknappar och gärna en liten skärm som visar samma information som 
skärmen på maskinen, vara bra. På så sätt skulle den funktionshindrade slippa sträcka 
sig för att utföra större delen av rörelserna som krävs för att utföra en insättning. 
Vissa moment, som t ex att placera sedlarna i sedelläsaren skulle fortfarande behöva 
utföras på maskinen. För att underlätta användandet för synskadade skulle det vara 
bra att utveckla en talfunktion.  
 
Redan under våra första Quick and Dirty insåg vi att folk gärna vill trycka på skärmen 
dels p g a dess storlek och dels för att de tecknade bilderna som  användes hade en 
3d-framtoning som uppmanade till att tryckas på. De första symbolerna som vi tog 
fram hade samma sorts ram som funktionsknapparna, den här ramen ökade 
knappkänslan och gjorde att folk ville trycka på skärmen. Det var därför viktigt att 
tänka på att göra bilder som gjorde att användarna inte uppfattade skärmen som en 
touchscreen. Ett av våra förslag inför framtiden är därför att använda en 
touchscreen. Det skulle göra tangentbord och funktionsknappar onödiga och 
minskar dessutom det uppmärksamhetskrävande området. 
 
Under konceptframtagningsomgång 1 funderade vi mycket på hur det skulle vara 
möjligt att minska antalet bilder samt att anpassa de bilder som visas till användaren. 
Ett av våra förslag var att mycket information skulle kunna lagras på kortet. Där 
skulle kunna finnas information om hur bilderna ska visas (med stor text, enkel text 
eller med möjlighet att göra avancerade inställningar) samt vilka konton som är 
knutna till kortet. Möjligheten att se konton knutna till kortet finns redan medan hur 
en personlig profil skulle kunna lagras på kortet skulle behöva utvecklas. En av 
nackdelarna med att ha all information på kortet, är att det bara fungerar på maskiner 
som är on-line (vilket ca 70 % av CDS:erna beräknas vara om ca ett år).  
 
Det finns mycket att göra i framtiden för att förbättra insättningsmaskinerna, 
framförallt när det gäller tillgänglighet för funktionshindrade. 
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9 DISKUSSION 
Vi koncentrerade oss på att ta fram ett flöde som skulle vara logiskt att följa, samt att 
få bilderna att passa till detta flöde. Hjälpbilderna som förklarar vad som hänt och 
vad som ska utföras härnäst är en stor del av denna logik. Hjälpbilderna skiljer sig lite 
från de vanliga bilderna på det sättet att förstoringarna är större och inte ligger på 
samma ställe som innan. Det finns både för- och nackdelar med detta. Att 
placeringen av förstoringen inte är densamma kan öka avsökningstiden, å andra sidan 
är förstoringen större vilket gör att det syns tydligare vad man ska göra. Texten är 
dessutom utförligare, och vi resonerade som så att om man inte förstod i första läget 
vad som skulle göras så kanske det kunde vara bra att informationen i hjälpbilderna 
visades på ett litet annat sätt. En nackdel med det framtagna konceptet kan vara att 
förstoringarna kanske inte är tydliga nog för alla. Detta hade varit önskvärt att testa. 
 
Utformningen av användartesterna kunde med fördel ha sett annorlunda ut. Vi valde 
att använda ett traditionellt användartest som gav till mesta del kvantitativ data. 
Intressantare hade kanske varit att ha en fokusgrupp på SCAN COIN och en 
fokusgrupp med synskadade och äldre. På konferensen NordiCHI i Tammerfors 
hölls flera föredrag om olika utvärderingsmetoder som också kunde ha passat.  
 
Kraven och önskemålen från kravspecifikationen är till stor del uppfyllda och många 
av de brister vi ansåg att nuvarande koncept har, har korrigerats. Bilderna har 
studerats av många olika personer, både inom ATM-branschen och inom 
designbranschen vilket har lett till att det presenterade materialet är både genomtänkt 
och konsekvent/korrekt. 
 
Ett av önskemålen i kravspecifikationen var att gränssnittet skulle vara anpassat för 
funktionshindrade. Att utveckla en talfunktion hade varit önskvärt, men hade också 
tagit alltför lång tid. Vår huvudsakliga uppgift var att ta fram bilder som ska visas på 
skärmen. Eftersom dessa till stor del hänger ihop med maskinen i övrigt, hade 
resultatet kunnat bli ännu bättre om vi hade fått möjlighet att flytta på exempelvis 
funktionsknappar och tangentbord så att de skulle hänga ihop på ett annat sätt än de 
gör idag. 
 
Något som man inte får glömma är att maskinens placering är en oerhört viktig del. 
Om den t ex placeras så att den står i motljus så spelar det ingen roll hur bra det 
grafiska gränssnittet eller hur genomtänkt maskinens yttre design är, användaren störs 
ändå av solljuset. Det hade varit roligt att fortsätta arbetet med att förbättra 
insättningsmaskiners tillgänglighet för alla.  
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BILAGA 1 
Sida 1(1) 

Frågeformulär inledande Quick and Dirty 
 

1. Var skulle du mata in kortet? 
2. Tror du att kontonumret kommer att synas någonstans när du knappar in 

det? I så fall, var? 
3. Tycker du att bilden hjälper dig? Hur kopplar du bilden till maskinen? 
4. Hur känns bakgrunden i förhållande till bilderna? 
5. Var vill du bekräfta ”Klar”, var vill du avbryta? 
6. Vad tycker du om storleken på bilden? 
7. Vad tror du att du väntar på? Skulle du trycka på någon knapp i den här 

situationen? I så fall, vilken? 
8. Hur mycket pengar har du totalt satt in? 
9. Hur många sedlar i varje valör har du satt in? 
10. Hur går du vidare för att avsluta din insättning? 
11. Hur gör du om du vill ha pengarna tillbaka? 
12. Vad tror du kommer att komma efter denna bild? 
13. Vad tror du händer om du trycker på nej? Vad händer om du trycker på 

ja? 
14. Var kommer ditt kort ut? Hjälper bilden dig? 
15. Var kommer kvittot ut? Hjälper bilden dig?  
16. Vad tror du att du väntar på nu? Skulle du gå ifrån maskinen om det var 

en verklig situation? 
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KB_Action_Start  
or NotesInInput

INIT _DEPOSIT

   Yes

No

If CloseInputShutter()

CLOSE_SHUT T ER_ST ART _DEPOSIT

   Yes

No

KB_Action_None
and autotimeout_enabled and

DepositOnTimeout

   Yes

No  

NoteInEscrow

   Yes

No

HaveRejects

   Yes

No

KB_Action_Stop

   Yes

No

RET RACT _ESCROW_FULL

NOT EERR_NOERROR

REJECT _FULL_ESCROW

   Yes

  No

NOT EERR_NOERROR

ACCEPT _FULL_ESCROW

   Yes

No

KB_Action_Yes
or NotesInInput

DEPOSIT _MORE_FINAL

   Yes

No

NoteInEscrow

REJECT _FINAL

   Yes

No

KB_Action_Yes
or NotesInInput

DEPOSIT _MORE

   Yes

No

NOTEERR_NOERROR or
NOTEERR_MAXLIMCOUNT

DISPLAY_T OT AL

   Yes

No

ACCEPT _FINAL (NO_REJECT _REASON)

REJECT _FINAL (ST OP_BY_CUST OMER)

KB_Action_Start

EMPT Y_REJECT _WHILE_COUNT ING

   Yes

T imeout

  

HaveRejects

   Yes

No

HaveRejects    Yes

  No

NoteInEscrow

   Yes

No

HaveRejects

Yes  

No

EXIT
EXIT

EXIT

KB_Action_Start

   Yes

No

KB_Action_Stop

   Yes

If a note error
is detected the next

state is determined in
NoteError().

ACCEPT _FINAL 

   Yes

No

NOT EERR_NOERROR

   Yes

No

HaveRejects

   Yes

No

HaveRejects

   Yes  

No

EMPT Y_REJECT _FULL_ESCROW

KB_Action_Start

   Yes

T imeout

?

EXIT

EXIT

EMPT Y_REJECT

KB_Action_Start

   Yes

T imeout

EXIT

HaveRejects

   Yes   

 No EXIT

EXIT

HaveRejects

   Yes

No

RET RACT _FINAL

EXIT

EXIT

  

Close shut ter(s)

CloseInputShutter(t rue)

GetNoteCount
OpenOutputShutter

waitkeyup
CloseOutputShutter

GetNoteCount

GetNoteCount

GetNoteCount
OpenInputShutter

doInsertNoteBundleScreen

EXIT

if (!tc.deposit_found)

   Yes

No

Done

NOT E_DEPOSIT _
RET URN_ABORT _
WIT H_NO_T OT AL

Close shut ter(s)

Close shut ter(s)
EmptyEscrow(false, t rue)

Close shut ter(s)
StoreBoxT oFile

EmptyEscrow(false, t rue)

Close shut ter(s)

Open shut ter(s)
waitkeyup

Close shut ter(s)

Open shut ter(s)
waitkeyup

Close shut ter(s)

   T imeout

No

NoteDeposit

Not supported yet

Not  supported yet



BILAGA 4 
Sida 1 (1) 

Kravspecifikation 
Beskrivning Krav/önskemål Datum 
Ingen inlärningstid K 04-07-02
Få menysteg Ö 04-07-02
Utstråla rätt attityd K 04-07-02
God överblick Ö 04-07-02
Förlåtande system K 04-07-02
Passa alla användare K 04-07-02
Tydliga skärmbilder och instruktioner K 04-07-02
Vara konsekvent K 04-07-02
Vara kompatibel med maskinens yttre design K 04-07-02
Vara handikappanpassat Ö 04-07-02
Om symboler tas fram ska de vara tidlösa K 04-07-02
Ska anpassas till skärm som passar CDS760 K 04-07-02
Estetiskt tilltalande K 04-07-02
Mall för framtida bilder Ö 04-07-02
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Text 1 2 1 1 1 6 0.24 

Tidslinje 0 1 0 0 0 1 0.04 

Avbryt 1 2 1 1 2 7 0.28 

Klar 1 2 1 1 2 7 0.28 

Maskinbild 1 2 0 0 1 4 0.16 

Summa      25  
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Tidslinje 1 0 0 1 0 1 0 3 0.061 

Avbryt 2 1 1 2 0 1 1 8 0.16 

Klar 2 1 1 2 1 1 0 8 0.16 

Valör 1 0 0 1 0 0 0 2 0.041 

Totalbelopp 2 2 1 2 1 2 1 11 0.22 

Animering 1 1 1 2 0 1 0 6 0.12 

Text 2 1 2 2 1 2 1 11 0.22 

Summa        49  
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Utbyggnadsbar  2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0
Ingen inlärningstid 1 1 1 0      0 0 0 0 1 0 1 1 6 0,04
Utstråla rätt attityd 1 1 1 0     0 0 0 0 1 0 0 0 4 0,03
God överblick 1         2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 2 14 0,097
Förlåtande system 1 2 2 1      1 1 1 1 2 1 1 1 15 0,1 
Passa alla användare 1 2 2 1      1 1 1 2 2 1 1 2 17 0,12
Tydliga skärmbilder och instruktioner            1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 17 0,12
Vara konsekvent 1 2 2 1          1 0 0 1 1 1 2 2 14 0,097
Vara kompatibel med yttre design               1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 2 1 10 0,069
Vara handikappanpassad 1 2 2            1 1 1 1 1 2 1 2 2 17 0.12
Tydlig tidslinje 1              1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 2 11 0,076
Estetiskt tilltalande               1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 7 0,05
   144
 
 



      Hissen Stereo Serie Skivan
       Vikt Poäng Delvikt Poäng Delvikt Poäng Delvikt Poäng Delvikt
Utbyggnadsbar      0,08 2 0,16 3 0,24 1 0,08 2 0,16
Ingen inlärningstid 0,04         3 0,12 3 0,12 3 0,12 3 0,12
Utstråla rätt attityd 0,03         3 0,09 3 0,09 2 0,06 3 0,09
God överblick 0,097 2     0,194 3 0,291 1 0,097 2 0,194
Förlåtande system 0,1         2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2
Passa alla 
användare 

0,12         3 0,36 3 0,36 2 0,24 3 0,36

Tydliga skärmbilder 
och instruktioner 

0,12         2 0,24 3 0,36 2 0,24 2 0,24

Vara konsekvent      0,097 3 0,291 3 0,291 3 0,291 3 0,291
Vara kompatibel 
med yttre design 

0,069 3     0,207 2 0,138 2 0,138 2 0,138

Vara 
handikappanpassad 

0,12         1 0,12 1 0,12 1 0,12 1 0,12

Tydlig tidslinje 0,076 3     0,228 2 0,152 1 0,076 3 0,228
Estetisk tilltalande 0,05         2 0,1 3 0,15 2 0,1 3 0,15
SUMMA        2,31 2,512 1,762 2,291
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Testplan 041011 
Nedan följer testplanen för att utföra användartester på de nya bilderna 
till Scan Coins CDS760. 
 
Syfte: Testet syftar till att ta reda på hur hög mental arbetsbelastning 
de nya bilderna innebär samt att på detta sätt undersöka om de nya 
bilderna innehåller större fel. 

Att undersöka: 
 
 –    Hjälper tidslinjen försökspersonen att förstå bilderna? 

– Vilken inverkan har animeringen på förståelsen av 
bilderna? 

– Hur lång tid tar det att göra en insättning med de nya 
bilderna jämfört med de gamla bilderna? 

 
Metod: Användartestet kommer att utformas så att oberoende grupper 
utför de tre olika testerna, s k utomgruppsdesign. En grupp ska utföra 
testet på de nuvarande bilderna för att ta fram en standard, hur lång tid 
det i medel tar att göra en insättning. En grupp vardera ska testa det nya 
konceptet med och utan animeringar.  
 
När försökspersonen anländer till testlokalen hälsas han/hon 
välkommen och får därefter svara på frågor om ålder, kön och tidigare 
erfarenhet av CDS760. Innan testet kan påbörjas läser försöksledaren 
upp från ett papper hur testet kommer att gå tillväga samt vad 
försökspersonen ska göra. Uppgiften är att göra en insättning genom att 
följa instruktionerna på skärmen. När testet är utfört får försökspersonen 
fylla i ett NASA-tlx-formulär. Därefter har försökspersonen möjlighet att 
ställa frågor om testet, varefter han/hon tackas för sin medverkan. 
 
Utrustning och lokal: Användartestet kommer att utföras i en 
testverkstad där olika maskiner står uppställda. Lokalen simulerar inte 
riktigt den miljö som maskinen kommer att stå i, men möjligheten att 
använda CDS-maskinen som den kommer att se ut anses uppväga detta. 
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Data att samla in:  
- Tid att genomföra hela processen 
- Felfrekvens i knapptryckningar och rörelser genom 

processen 
- Mental arbetsbelastning genom NASA-tlx 
- Vilken typ av fel som görs (tvekan, feltryckning o s v) 
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Frågor som ska besvaras av försökspersonen under 
testets gång. 
 

Frågor Rätt* Fel**
1. Vad heter du?   

2. Utövar du någon sport?   

3. Kan du på något sätt se 
att processen går framåt? 

  

4. Vilken dag är det idag?   

5. Var kan du bekräfta dina 
val? 

  

6. Var tror du att 
kontonumret kommer att 
visas? 

  

7. Hur många barn har du?   

8. Har du nåt husdjur?   

9. Hur mycket pengar har 
du satt in? 

  

10. Vart åkte du senast på 
din semester? 

  

11. Hur många delar är 
processen uppdelad i? 

  

12. Vart bor du?   

 
* Frågan besvaras med en gång. 
**Tvekan, längre än 3 sekunder, ses som ”fel” svar.  
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Checklista för grundkoncept 

Testperson Kön Ålder ggr-maskin* ggr-bilder** Färgblind 
Ja         Nej  

Tid (s)

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
* Hur många gånger personen varit i kontakt med maskinen CDS760 innan testet. 
** Hur många gånger personen har sett de bilder som visas i grundtestet  
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Uppgift 
 
Alla uppgifter som du lämnat kommer att behandlas konfidentiellt eftersom det är 
bilderna, och inte du, som ska testas. Vi kommer att ta tid på hur lång tid processen 
tar att genomföra, men varken ljud- eller videoupptagning kommer att ske. Om du 
känner dig iakttagen, kom ihåg att det INTE är du som testperson som ska testas, 
utan bilderna.  
 
Din uppgift är att sätta in erhållen sedelbunt på följande konto: 4521 56789, använd 
det kort du kommer att få av försöksledaren. Observera att kortet sätts in med 
magnetremsan nedåt, till skillnad från t ex svenska bankomater. Försöksledaren 
kommer att ställa frågor kontinuerligt under insättningsprocessen. Om du stöter på 
problem, försök lösa detta såsom du skulle ha gjort om det vore en verklig situation. 
Försöksledaren kommer endast att svara på frågor i nödfall.  
 
Efter testet kommer du att få fylla i en enkät samt möjlighet att kommentera 
processen. Vi är tacksamma om du sparar dina kommentarer till efter testet.   
 
Tack för din medverkan! 
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Enkät NASA-rtlx 
 
Läs frågan och värdera på den streckade linjen hur väl uppgifterna överensstämmer 
med frågan. 
 
MENTAL ANSTRÄNGNING 
1. Hur mycket var du tvungen att ”tänka” (komma ihåg, söka, titta, besluta) för att 
klara av uppgiften?  
 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 Lite Mycket 
 
 
2. Kändes uppgiften lätt eller krävande att utföra? 
 

----------------------------------------------------------------------------   
Lätt Svår     
 
 

FYSISK ANSTRÄNGNING 
3. Hur kändes uppgiften att utföra med avseende på fysisk aktivitet (arm- och 
huvudrörelser et c)? 
 

----------------------------------------------------------------------------   
Lätt  Svår   

4. Kändes uppgiften vilsam eller arbetskrävande?  
 

---------------------------------------------------------------------------- 
Vilsam Arbetskrävande  
 
       

TIDSUPPLEVELSE 
5. Upplevde du att det fanns tillräckligt med tid för att genomföra uppgifterna?  
 

----------------------------------------------------------------------------    
Lite tid Mycket tid 
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6. Var uppgifterna snabba och hektiska eller långsamma och lugna? 
  

---------------------------------------------------------------------------- 
Lugna Hektiska  

      
7. Hur upplevde du tidspressen? 
 

----------------------------------------------------------------------------   
Låg Hög  
    

ANSTRÄNGNING 
8. Hur mycket var du tvungen att anstränga dig (mentalt och fysiskt) för att nå upp 
till din egen förväntade prestationsnivå? 
 

----------------------------------------------------------------------------    
Lite Mycket  
   

9. Hur stor var den möda du lade ner på uppgifterna? 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
Låg Hög  
      

PRESTATION 
10. Hur väl tror du att du uppfyllde målen som satts upp? 
 

----------------------------------------------------------------------------  
Lite Mycket     

11. Hur nöjd är du med din egen prestation? 
 

----------------------------------------------------------------------------   
Lite Mycket 
    

FRUSTRATIONSNIVÅ 
12. På en skala där hög innebär en känsla av osäkerhet, stress, irritation och 
missmodighet och där låg innebär en känsla av säkerhet, kontroll och att vara nöjd 
och avslappnad, var placerar du då din egen frustrationsnivå? 

----------------------------------------------------------------------------  
Låg Hög     
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Kommentarer från fokusgrupp 

Helhetsintrycket 
Helhetsintrycket är att konceptet är stilrent och endast innehåller relevant 
information. Det enda som uppfattades som störande var animeringen då pengarna 
räknas som inte känns trovärdig utan mest hetsig och just störande. Två av 
personerna ser först texten medan de andra två först ser bilden (förstoringen). 
Maskinbilden uppfattas endast perifert, precis som önskvärt, snarare än att den 
hamnar i blickfånget. Det påpekades också att maskinen är inbyggd i de allra flesta 
fall och därför inte ser ut som den gör på bilden. Det enda som gör testpersonerna 
något osäkra är att det inte är helt klart var klar och avbryt ska bekräftas, om det ska 
ske uppe vid skärmen eller på pinpaden. 

Bilder 
Förstoringen skulle kunna göras större men det är inte önskvärt att zooma in 
bilderna mer, personerna vill behålla sammanhanget i bilderna. Samtidigt är det inte 
helt tydligt åt vilket håll kortet ska stoppas in eftersom den bilden är för liten. En 
kommentar var att den röda ringen visar ett mindre område än förstoringen. Rent 
tekniskt är det felaktigt.  

Funktionsknappar 
Det är inte helt klart var klar och avbryt ska bekräftas. I alla val förutom det där det 
insatta beloppet ska godkännas, önskar personerna bekräfta valet på pinpaden. Vid 
godkänn belopp ”är” man ändå uppe vid skärmen, varför det känns naturligt att 
bekräfta det valet där. Kopplingen mellan knapptexterna på skärmen och 
funktionsknapparna är så pass tydligt då klar finns på den översta knappen och 
avbryt finns på den understa. Det påpekades också att ordningen i vilken klar och 
avbryt står på skärmen skiljer sig från ordningen på pinpaden. 

Tidslinje  
Tidslinjen är personerna till hjälp, även om de inte explicit tittar på den. Den liknar 
tidslinjer som finns när man t ex beställer resor på Internet. Texten, både den aktiva 
och de icke-aktiva, är svår att läsa. Identifiering känns som ett lite främmande ord när 
man bara stoppar in sitt kort. Kontonummersymbolen känns lite konstig när det inte 
är riktiga siffror. Bindestrecket mellan de olika delarna av kontonumret känns lite 
onödigt då det inte kommer upp något bindestreck när kontonumret skrivs in. 
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Kontonummer 
I de fall där kontonumret inte fyller ut hela den vita rutan är det lätt att bli 
konfunderad, är det rätt kontonummer?  

Räknebild 
Informationen om antalet valörer känns relevant och intressant och visar även 
pålitlighet, att maskinen klarar av det mesta. Om en ny insättning till ett annat konto 
skulle göras på samma identifiering (alltså utan att sätta in kortet på nytt), skulle det 
vara bra att få ett kvitto på de redan insatta pengarna först. Information om att man 
kan göra flera insättningar på samma konto samt hur många sedlar man kan sätta in i 
taget, skulle kunna finnas innan insättningen påbörjas på en av de bilder som 
maskinen bläddrar emellan. 

Uppmaningstext 
Texten är tillräckligt stor, men en önskan om att ha allting i bestämd form 
framfördes. Bekräftelsen ”Insättning lyckad” ger användaren en känsla av att det är 
förvånande att insättningen gick bra. 
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Analys av användartest 

Processtid
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Antal försökspersoner
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Grund
Icke animerat
Animerat

 
Vid en jämförelse av processtiderna upptäcktes två uteliggare, tid ett i det animerade 
konceptet och tid fem i det icke animerade konceptet. Om dessa värden utesluts kan 
ingen större skillnad mellan koncepten utläsas. 
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NASA-RTLX

0
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Även resultaten från NASA-enkäten är väl samlade 
undantaget en uteliggare i det icke animerade 
konceptet fråga fem.  

Fråga 
nr 

Kategori 

1-2 Mental 
ansträngning 

3-4 Fysisk aktivitet 
5-7 Tidsupplevelse 
8-9 Total 

ansträngning 
10-11 Egen 

prestationsnivå 
12 Frustration 
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Felfrekvens
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 Feltyp nr Beskrivning 
1 Testpersonen stoppar in kortet på fel sätt. 
2 Testpersonen försöker trycka på skärmen. 
3 Testpersonen försöker/vill bekräfta sitt val på fel ställe. 
4 Testpersonen tvekar längre än 3 sekunder. 
5 
 

Testpersonen förstår inte hur/var kontonumret kommer 
att synas på skärmen. 

6 Testpersonen förstår inte hur sedelbunten ska placeras, 
dvs. började sortera sedlarna 

7 Testpersonen förstår inte vad som ska göras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detta något spretiga diagram kan möjligtvis indikera att inget av koncepten har större 
benägenhet än de andra att få användaren att göra fel. Positivt var dock att 
felfrekvensen på feltyp sju var noll för de båda nya koncepten. 

Diskussion 
Det är viktigt att påpeka att de tre koncepttesterna hade olika många ”experter”. I 
grundkoncepttestet hade fyra personer varit i kontakt med maskinen tidigare och tre 
personer hade sett bilderna förut. I icke animerat koncepttest hade en person varit i 
kontakt med maskinen tidigare och en person hade sett bilderna. I animerat 
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koncepttest hade 5 personer varit i kontakt med maskinen tidigare och en person 
hade sett bilderna. 
 
Efter dessa grundläggande analyser kunde vi konstatera att inga tydliga skillnader 
mellan koncepten kunde skönjas. Det i kombination med att vi omedvetet gjorde ett 
obalanserat test, har gjort att vi har valt att gå vidare endast med den kvalitativa delen 
och inte genomföra analyser för att få fram eventuella signifikanta skillnader. Av den 
anledningen har vi valt att göra kompletterande intervjuer för att fördjupa den 
kvalitativa delen.  
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Allmänna kommentarer från användartestet 

Grundkoncept 
Inte användarvänlig. 
 
Kontonumret på skärmen visas i en speciell gruppering som skiljer sig från ”vanlig 
gruppering” vilket gör att det blir svårare när man ska kontrollera att rätt 
kontonummer angivits. 
 
Processen känns enkel i förhållande till andra mjukvaror. 
 
På räknesidan är skillnaden på hur totalbeloppet och antal valörer visas inte 
tillräckligt stor. 
 
Bilderna hjälper inte till att förmedla en känsla av att pengarna processas i maskinen. 
 
Samtliga testpersoner skulle vänta med att lämna maskinen tills att den tystnat, trots 
att en bild med texten Välkommen åter visas. 

Icke animerat koncept 
Testperson letade efter Klar-knapp på PIN-paden. I testläget var maskinen utrustad 
med ett utländskt PIN-pad där OK representerar Klar. 
 
Bilderna var lätta att förstå, rent och enkelt. 
 
Processen kändes logisk. 
 
Man vill kunna godkänna belopp med PIN-padens Klar-knapp. 
 
Tre testpersoner skulle inte lämna maskinen förrän den tystnat, trots att bilden 
Välkommen åter visas. 
 

Animerat koncept 
Flera testpersoner vill använda PIN-paden i alla lägen till att bekräfta sina val. 
 
Vissa testpersoner saknar information om hur sedlarna ska matas in, dvs. om de 
behöver sorteras eller inte. 
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Snabb process. 
 
En testperson vill ha ytterligare bekräftelse på att pengarna verkligen har satts in på 
kontot. Vill helst kolla att sedelfacket är tomt. 
 
Skärmen upplevs som stor, en testperson hade svårt att få en helhetsbild. Hade 
önskat sig större typsnitt och att skärm och PIN-pad placerats bredvid varandra. 
 
En testperson önskar en mer relevant animering på räknesidan, kopplar animeringen 
till ett lotteri vilket inte ger ett så seriöst intryck. 
 
Räknebilden riskerar att bli plottrig då stora summor pengar sätts in och då 
kontonumren är långa. 
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Exempel på en hjälpbild. 
 
Bilden beskriver vad kunden ska göra om sedlar blivit returnerade. 
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