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Abstract 
 
Title:  Usability – A casestudy of a point-of-sale system 
 
Authors: Henrik Nilsson and Tarja Järvensivu  
 
Supervisor: Christer Rindebäck 
   
Problem:  Our opinion is that it is important to consider about usability in 

system development. In this thesis we will focus on usability in 
point-of-sale systems. The point-of-sale system we base this thesis 
on is Extenda Retail. Our case study is performed on Ica Kvantum in 
Bromölla, which implemented Extenda Retail about two years ago. 

 
Purpose: The purpose of this thesis is to figure out what important factors 

there are to consider, in usability aspects, when developing point-of-
sale systems, with focus on the cashier. We also wish to find out the 
cashiers opinions about the Extenda Retail system. 

  
Method: The information gathered for this thesis consists of literature and 

interviews. All the information has been studied and analyzed. 
 
Result: We have reached the conclusion that the end users consider Extenda 

Retail to be a good point-of-sale system in usability aspects. It also 
shows that the guidelines we have chosen, with minor modifications, 
supports development of point-of-sale systems. 

 
Keywords:  Usability, guidelines, point-of-sale system, users 
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Sammanfattning 
 
Titel:  Användbarhet – En fallstudie av ett point-of-sale system  
 
Författare:  Henrik Nilsson och Tarja Järvensivu 
 
Handledare: Christer Rindebäck 
 
Problem: Vi anser att användbarhet är viktigt att tänka på vid utveckling av IT-

system. I denna uppsats kommer vi att lägga fokus på 
användbarheten i point-of-sale system. Vi har riktat in oss på point-
of-sale systemet Extenda Retail. Vi har förlagt vår fallstudie till 
butiken ICA Kvantum i Bromölla som för cirka två år sedan 
implementerade Extenda Retail. 
  

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att komma fram till vad som är viktigt 
att tänka på gällande användbarhet vid utveckling av point-of-sale 
system, med fokus på kassörskan. Vi önskar dessutom ta reda på vad 
kassörskorna anser om Extenda Retail. 

 
Metod: Vi har studerat litteratur och utfört intervjuer som sedan har 

granskats och analyserats. 
 
Resultat: Vi har i vår undersökning kommit fram till att slutanvändarna anser 

att Extenda Retail är ett bra point-of-sale system ur 
användbarhetsperspektiv. Det har också visat sig att de av oss utvalda 
riktlinjer, med viss modifiering, är till god hjälp vid utveckling av 
point-of-sale system. 

 
Nyckelord:  Användbarhet, riktlinjer, point-of-sale system, användare 
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1. Inledning 
 
Vi har valt att studera området användbarhet då det är viktigt att tänka på vid 
utveckling av system. Användbarhet är ett av de centrala begreppen inom 
forskningsområdet Human Computer Interaction (HCI). Ett systems användbarhet 
är avgörande för hur väl användarna kan tillvarata dess funktionalitet. 
 
Detta är ett ämne som intresserar oss båda. Innan vi bestämde oss undersökte vi 
vilka andra studier som gjorts inom området. Vi upptäckte då att det redan gjorts 
många undersökningar, främst om användbarhet på webben. Detta var en 
bidragande orsak till att vi ville förlägga vår undersökning på något annat slags 
system. Vi hade redan haft funderingar på att studera användbarheten på ett point-
of-sale (POS) system. När det sedan visade sig att vi inte kunde finna några andra 
undersökningar som handlade om just användbarhet på ett point-of-sale system, 
beslutade vi oss för att förlägga vår undersökning på ett sådant system. En annan 
aspekt som vägde för vårt val är att vi har bra kontakter på en stormarknad, som 
för ett tag sedan implementerat ett nytt POS-system. Detta innebär en rad fördelar, 
bland annat möjligheten att enkelt kunna få tag i den information vi behöver, 
genom intervjuer av både anställda och ägare. Vi såg heller inget problem med att 
systemet varit i bruk i tag, snarare tvärtom. Fördelen med detta är att vi trodde att 
vi skulle få ett större djup i vår studie, och att vi skulle kunna dra bättre slutsatser 
om systemets användbarhet. 
 
POS-systemet vi har valt att grunda vår undersökning på heter Extenda Retail och 
har utvecklats av ett företag som heter Extenda. Företaget som vi kommer att 
förlägga vår fallstudie till är ICA Kvantum i Bromölla, som använder just Extenda 
Retail som kassasystem. 
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1.1. Bakgrundsinformation  
 
“Why are so many high-tech products, such as computer-based systems, electronic 
equipment, and even everyday appliances, so hard to use?” (Jeffrey Rubin, 1994).  
 
I dagens samhälle ställs vi dagligen inför tekniska produkter såsom olika 
datorsystem, bankomater, telefoner och diverse elektroniska prylar. Många av 
dessa produkter kan ur användares synvinkel vara svåra att använda. Jeffrey Rubin 
(1994) nämner i sin bok en del aspekter som gör att ett system blir svårt att 
använda. En viktig aspekt han nämner är att utvecklare ofta lägger tonvikt på 
maskinen eller systemet, istället för på människan som är slutanvändaren. Rubin 
nämner också att det är svårt och oförutsägbart att designa användbara system. 
Många organisationer gör felet i att behandla användbarhet i system som sunt 
förnuft (Rubin, 1994). Ett av de största problemen inom systemutveckling är att 
skapa system som uppfyller sitt ändamål. Systemen ska vara anpassade efter 
användaren och dess arbetsuppgifter, de ska inneha rätt funktionalitet och vara 
lätta att lära och att använda. 
 
Dålig användbarhet i ett system kan för användaren vara ett stressmoment som i 
sin tur kan leda till ohälsa. I ett point-of-sale system är det av särskild vikt att lägga 
fokus på användbarhet. En kassörska är tvungen att interagera med point-of-sale 
systemet samtidigt som fokus även måste riktas mot kunden. Om ett point-of-sale 
system inte är användbart kan produktiviteten försämras.  
 
Användbarhetsproblem är vanligt förekommande i alla slags IT-system. Enligt 
Fossum (1996) är användbarhetsproblem de aspekter av ett datorsystem som bidrar 
till att användbarheten hos systemet försämras. Fossum utgår ifrån Nielsens 
definition av användbarhetsbegreppet och menar att användbarhetsproblem är de 
aspekter som gör det svårare för användaren att lära och att minnas. Det framgår 
också att långa svarstider eller opraktiskt in- och utmatning kan försämra 
produktiviteten. Vidare nämner Fossum aspekter som leder till att användaren kan 
göra fel, exempelvis dåliga eller oklara namn på menyer eller knappar. 
 
Vi har valt att förlägga vår fallstudie till ICA Kvantum som öppnades den 11 april 
1984. ICA Kvantum har för tillfället 65 anställda. När butiken öppnades hette den 
Prima Stormarknad. Den 10 mars 2004 bytte butiken till sitt nuvarande namn, ICA 
Kvantum. Anledningen till namnbytet är för att på långt sikt stärka butiken och för 
att namnet ICA Kvantum ska bli mer legitimt på marknaden. Butiken innehar ett 
stort sortiment såsom mat, kläder, sportartiklar, trädgårdsartiklar, blommor och 
mycket mer.  
 
För cirka två år sedan implementerade butiken ett nytt kassasystem, Extenda 
Retail. Företaget som har utvecklat Extenda Retail heter Extenda och har för 
närvarande två kontor, i Stockholm respektive Göteborg. Företaget ägs av fyra 
privatpersoner, som är verksamma inom företaget, och har i dagsläget 92 anställda. 
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Extenda grundades 1982 och var då endast verksamma inom handeln. Idag 
utvecklar Extenda programprodukter till både Handels- och Finanssektorn 
(Internet 1). 
 
Extenda är marknadsledande inom utveckling av butiksdatasystem. Med Extenda 
Retail, som är riktat mot handelssektorn har Extenda nått den topposition de idag 
besitter. Extenda Retail används för närvarande av 23 stora kedjor inom både 
dagligvaruhandeln och fackhandeln. Systemet finns idag i cirka 4000 butiker som 
sammanlagt huserar 10000 kassor (ibid).  
 

1.1.1. Beskrivning av Extenda Retail  
 
Extenda Retail är baserad på standardiserade plattformar (Windows, Linux) och 
metoder som flerskikt, objektorientering och komponentbaserad struktur. 
Applikationen är baserad på Java och Delphi.  
 
Extenda Retail består utav ett flertal olika moduler, POS Application, POS Server 
och Backoffice. POS är kassamodulen och POS Server och Backoffice erbjuds för 
att hantera och följa upp den dagliga försäljningen i butikerna. Utöver dessa tre 
moduler finns det ytterligare produkter från tredjepartsutvecklare som erbjuder 
affärssystem, ekonomisystem, kontokortslösningar, kundklubbssystem, 
elektroniska presentkort och dylikt. Extenda Retail är uppbyggt på 
industristandarder vilket gör att systemet stödjer alla ledande gränssnitt. Fördelen 
med detta är att kunden kan integrera Extenda Retail med sina egna system och 
tredjepartssystem (ibid). 
 

 
 
Figur 1: Extenda Retail 
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1.2. Problemområde 
 
Vi vill göra er uppmärksamma på att vi har flera olika benämningar på både 
kassörskor och point-of-sale system. De benämningar vi har på kassörskor är 
slutanvändare och användare. Våra benämningar på point-of-sale system är 
system, kassasystem och POS-system. Vi vill också göra er uppmärksamma på att 
Tarja jobbar extra på helger på ICA Kvantum, vilket vi anser kan ge oss en bättre 
insyn av kassamiljön. 
 
En kassörska har en viktig roll som butikens ansikte utåt gentemot kunden. I 
kassamiljön är det mycket att hålla reda på såsom koder, transaktioner och kontakt 
med kunden. På grund av den stressiga arbetsmiljön är det viktigt med ett väl 
fungerande kassasystem som smärtfritt hjälper kassörskan med sina 
arbetsuppgifter.  
 
Det finns olika metoder för att utvärdera ett systems användbarhet exempelvis 
heuristisk utvärdering, observationer och intervjuer. I vårt arbete kommer vi att 
utgå ifrån slutanvändarnas åsikter. 
 

1.3. Frågeställning 
 
Följande frågor är tänkta att ge svar på vårt problem: 
 

Vad är viktigt att tänka på vid utveckling av ett point-of-sale system ur 
användbarhetsperspektiv? 

♦ 

♦ Vad anser slutanvändarna om Extenda Retail ur användbarhetsperspektiv? 
 

1.4. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att komma fram till vad som är viktigt att tänka på 
gällande användbarhet vid utveckling av point-of-sale system, med fokus på 
kassörskan. Vi önskar dessutom ta reda på vad kassörskorna anser om Extenda 
Retail. 
 

1.5. Avgränsningar  
 
För att avgränsa arbetet har vi valt att enbart studera ett point-of-sale system, 
Extenda Retail. Arbetet avgränsas ytterliggare genom att vi koncentrerar oss på 
användargränssnittet i systemet. Vidare kommer vi inte att undersöka flera företag, 
utan vi kommer att förlägga vår fallstudie på ICA Kvantum i Bromölla 
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1.6. Metod 
 
Det finns flera sätt att gå till väga vid en vetenskaplig undersökning. I detta kapitel 
beskriver vi några forskningsmetoder utifrån litteraturen som vi anser vara 
relevanta för vårt arbete. Vi beskriver också vilka metoder vi har valt att använda 
oss av i vår studie och varför vi har valt just dessa. 
 

1.7. Metodgenomgång 
 
Fallstudier och experiment är två olika sätt att lägga upp en undersökning på. 
Enligt Patel och Davidson (1994) betyder en fallstudie en undersökning på en 
mindre avgränsad grupp. Ett fall kan utgöras av en individ, en grupp, en 
organisation eller en händelse. Fallstudier är användbart när processer och 
förändringar ska studeras. Syftet med en fallstudie är att få så täckande information 
som möjligt (Patel & Davidson, 1994). 
  
Ett experiment är enligt Patel och Davidson (1994) ett undersökningsupplägg där 
några enstaka variabler studeras och man försöker få kontroll över sådant som kan 
påverka dessa variabler. Vid ett experiment finns det både beroende och oberoende 
variabler att arbeta med. Den oberoende variabeln går det att manipulera med, det 
vill säga ge olika värden. Den beroende variabeln är däremot beroende av 
manipulationen med den oberoende variabeln. Utmärkande för alla typer av 
experiment är att man försöker kontrollera alla faktorer som kan påverka de olika 
variablerna. Enligt författarna är de viktigaste faktorerna att kontrollera 
individfaktorer och situationsfaktorer. Ett experiment kan antingen utföras i ett 
laboratorium, eller om det inte finns tillgång till det går det också bra att 
genomföra experimentet i verkligheten (Patel och Davidson, 1994). 
 
Det finns flera tekniker för att samla in information, exempelvis intervjuer, enkäter 
och litteraturstudier. 
 
En intervju är en vanlig metod för att samla in kvalitativ information. Den 
vanligaste formen av intervju är ett möte mellan två personer vilket ska resultera i 
att intervjuaren ska få respondenten att lämna ifrån sig information (Merriam, 
1994). Det går även att genomföra intervjuer via telefonsamtal (Patel & Davidson, 
1994). Det finns två aspekter som är viktiga att beakta vid arbete med att få fram 
intervjufrågor, grad av standardisering och grad av strukturering.  
 
Standardiseringsgraden i en intervju avgör hur mycket ansvar som lämnas till 
intervjuaren när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning. 
Struktureringsgraden fastställs utifrån hur fritt det är för respondenten att tolka 
frågorna utifrån sin egen inställning eller tidigare erfarenheter (Patel & Davidson, 
1994). Intervjuer med låg standardiseringsgrad eller ostandardiserade intervjuer 
används när frågorna formuleras och struktureras under intervjuns gång. Vid 
standardiserade intervjuer ställs samma frågor i samma ordning till alla 
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respondenter (ibid). När det är fråga om grad av strukturering handlar det om hur 
mycket svarsutrymme respondenten får. Vid en helt strukturerad intervju lämnas 
det väldigt lite utrymme åt respondenten att svara inom och det är lätt att förutsäga 
vilka alternativa svar som är tänkbara (ibid). 
 
Enligt Patel och Davidson (1994) är det viktigt att klargöra på vilket sätt 
individens bidrag kommer att användas och om det är konfidentiellt eller ej.  
 
En enkät bygger liksom intervjuer också på frågor. Skillnaden är att en 
enkätundersökning består av frågeformulär. En enkätundersökning är för det mesta 
av en mer standardiserad karaktär och innefattar oftast fasta svarsalternativ som 
berör problemområdet (Patel & Davidson, 1994). Oftast förknippas enkäter med 
formulär som skickas via post men, det finns också enkät under ledning vilket 
innebär att man besöker den som ska besvara formuläret. Fördelen med enkät 
under ledning är att vid behov kan personen som ska besvara enkäten få hjälp med 
att eventuellt få vissa frågor förtydligade (Patel och Davidson, 1994). 
 

1.8. Val av metod 
 
Vi har valt att lägga upp vår undersökning som en kvalitativ fallstudie eftersom vi 
ska studera ett mindre företag. Vi har en kvalitativ ansats eftersom vi vill få ett 
större djup i studien och inte bara skrapa på ytan.  
 
För att samla in information ska vi studera litteratur, intervjua utvecklarna av 
systemet, ägare och kassörskor på ICA Kvantum. Intervjun med Extenda ska ske 
via mejl eller telefon och intervjuerna med ägare och kassörskor på ICA Kvantum 
ska genomföras personligt. Vi kommer att göra ett urval av riktlinjerna vi funnit 
genom litteraturstudier. 
 
Vi ska besöka ICA Kvantum och intervjua fyra kassörskor och ägaren. 
Anledningen till att vi har valt att endast intervjua fyra kassörskor är att vi ville få 
en kvalitativ undersökning. Vi tror att om vi vänder oss till det fåtal utvalda 
personer, kommer vi att få ut mer användbar information. Det underlättar 
dessutom för oss om vi behöver komma tillbaka för att komplettera insamlingen av 
information. Intervjun med kassörskorna kommer att ske i kassamiljön för att det 
ska ge oss en bättre insikt i hur de arbetar. Vi kommer också att intervjua ICA 
Kvantums ägare som var den som tog beslutet om att implementera det nya 
systemet. Vi tycker också att det kan vara av intresse att veta vad han anser om 
systemet och dess användbarhet. Vidare kommer vi att via mejl kontakta ansvariga 
på Extenda och ställa frågor angående Extenda Retail. Vi vill få reda på hur 
utvecklarna har tänkt under utvecklingsprocessen ur användbarhetsperspektiv. 
 
Våra intervjufrågor kommer vi att utforma utefter Nielsens fem 
användbarhetsattribut. Vi kommer sedan att analysera intervjuerna med 
kassörskorna gentemot de fem användbarhetsattributen. 
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Vidare kommer vi att med hjälp av Nielsens heuristiker, Shneidermans gyllene 
regler och intervjuerna med Extenda och ICA Kvantums ägare försöka komma 
fram till vad vi anser är bra att tänka på vid utveckling av användbara POS-system. 
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2. Teoretisk bakgrund 
 
I detta kapitel kommer vi att ta upp olika forskares definitioner av begreppet 
användbarhet. Vi tar också upp metoder som kan användas för att uppnå 
användbarhet och vilka riktlinjer för design av system som finns.  
 
”Human-Computer Interaction (HCI) is about designing computer systems that 
support people so that they can carry out their activities productively and safely.” 
(Preece, 1994) 
 
Termen Human-Computer Interaction (HCI) började användas i mitten av 1980-
talet (Preece, 1994). Denna term används för att beskriva att det inte enbart är 
design av gränssnitt som är viktigt, utan också allt annat som berör interaktion 
mellan användare och dator. Det som ska åstadkommas med HCI är att bygga 
system som är användbara, säkra och funktionella (ibid).    
 

2.1. Användbarhet 
 

2.1.1. Vad är användbarhet? 
 
Det finns många definitioner på ordet användbarhet. Den internationella 
standarden ISO 9241-11 definierar användbarhet enligt följande: 
 
”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för 
att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i 
ett givet användningssammanhang” (ISO 9241-11 Guidance on usability). 

I definitionen innebär ändamålsenligt hur väl användaren kan uppnå sitt mål 
genom att använda produkten. Med effektivitet vill man veta vilken resursåtgång 
som krävs, till exempel i tid. Tillfredsställelse pekar på vad användaren tycker om 
sin interaktion med systemet. Systemet ska inte kännas obekvämt, utan det ska 
vara tilltalande att använda (Internet 2).  

Dumas och Redish (1999) menar att användbarhet innebär att människorna som 
använder produkten kan göra det snabbt och lätt för att utföra sina uppgifter. 
Denna definition bygger på följande fyra punkter: 
 

1. Användbarhet innebär att fokusera på användarna. 
2. Människor använder produkter för att bli produktiva. 
3. Användare är upptagna människor som försöker utföra uppgifter. 
4. Användare bestämmer när en produkt är lätt att använda. 
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Vidare säger Dumas och Redish (1999) att användbarhet är ett attribut som 
inkluderar allt som utgör en produkt, det vill säga hårdvara, mjukvara, menyer, 
ikoner, meddelanden, manualer, online hjälp och träning. 

Enligt Ottersten (2002) är användbarhet en kvalitetsegenskap hos interaktiva 
produkter. En produkt anses ha hög användbarhet om den uppfyller beställarens 
och målgruppens syften (Ottersten, 2002). 

Ottersten (2002) säger att följande egenskaper bör tas i beaktande för att utforma 
en användbar produkt:  
 

1. Det mänskliga systemet – det vill säga de egenskaper som bärs av de 
individer som använder produkten. Det finns både generella och specifika 
egenskaper hos målgruppen. Generella egenskaper är gemensamma 
mönster för hur vi människor ser, uppfattar och minns information. 
Specifika egenskaper hos målgruppen är exempelvis kunskaper, 
värderingar, attityder och förväntningar. 

 
2. Det sammanhang där produkten ska användas – Ottersten talar om fyra 

olika slags sammanhang: 
 

• Det fysiska sammanhanget, exempelvis dålig belysning eller 
störande ljud. 

• Det psykiska sammanhanget, exempelvis stress eller 
sekretessbelagda uppgifter. 

• Det sociala sammanhanget, exempelvis kompisrelationer eller 
social ställning. 

• Det organisatoriska sammanhanget, exempelvis huvudkontoret eller 
ordermottagning. 

 
3. Den nytta som produkten förväntas ge – den interaktiva produkten 

förväntas bidra med någon slags nytta. För den som tillhandahåller 
produkten kan det exempelvis vara samhällsnytta, verksamhetsnytta eller 
ekonomisk vinst och för den som använder produkten kan det vara 
förenkling, effektivisering eller nöje. 

 
Ur historisk synvinkel har användbarhetsbegreppet utvecklats från att enbart 
fokusera på det mänskliga systemet, till att dessutom se produkten och dess 
användning i ett sammanhang. En allvarlig brist i de flesta metoder och modeller 
är att kopplingen mellan den förväntade nyttan och produkten behandlas väldigt 
ytligt eller inte alls. Även om en produkt är väl anpassad till det mänskliga 
systemet och sammanhanget kan den inte anses ha hög användbarhet om den inte 
uppfyller den förväntade nyttan. Därför betonas behovet av att utgå från den 
förväntade nyttan för att säkerställa en produkts användbarhet (Ottersten, 2002). 
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Jenny Preece (2002) anser att användbarhet handlar om att försäkra sig om att 
interaktiva produkter är lätta att lära, effektiva att använda och att de ska vara 
behagliga ur användarnas perspektiv. Preece har brutit ner användbarhetsbegreppet 
till specifika mål: effektivitet, kompetens, säkerhet, nytta, lätt att lära och lätt att 
komma ihåg. Effektivitet är ett generellt mål som refererar till hur bra ett system är 
och hur bra systemet är på att utföra dess uppgifter. När Preece talar om 
kompetens menar hon hur väl ett system stödjer användarna i deras 
arbetsuppgifter. Begreppet säkerhet innebär att skydda användaren från farliga 
tillstånd och oönskade situationer. Vidare menar Preece att nytta refererar till att 
systemet ska innehålla tillräcklig funktionalitet för att en användare ska kunna 
utföra sina uppgifter. Lätt att lära refererar till hur lätt ett system är att lära sig att 
använda. En användare ska inte behöva spendera en massa tid till att lära sig att 
använda systemet. Attributet lätt att komma ihåg refererar till hur lätt det är för 
användaren att använda systemet när denne väl har lärt sig det. Denna aspekt är 
särskilt viktig för system som används sällan.  
 
Bilden nedan illustrerar Preeces mål med användbarhet.  

 
 

 
 
Figur 2: Användbarhetsmål ur Preeces synvinkel (Efter Preece, 2002, sid 19). 
 
 
Jonas Löwgren (1993) har en definition av användbarhet vilken han kallar för 
REAL. Han anser att användbarhet är ett resultat av Relevans, Effektivitet, Attityd 
och Lätt att lära (REAL). Relevans fokuserar på hur väl systemet uppfyller 
användarens behov. Attributet effektivitet bestämmer hur effektivt användaren kan 
utföra sina arbetsuppgifter genom att använda systemet. Med attityd menar 
Löwgren hur subjektivt tilltalande systemet är för användaren. Det sista attributet, 
lätt att lära syftar till hur lätt det är att lära sig systemet och i hur stor utsträckning 
användaren kommer ihåg hur systemet fungerar.  
 
Jakob Nielsen (1993) menar att användbarhet består av ett flertal komponenter. 
Han associerar användbarhet med fem användbarhetsattribut: lätt att lära, 
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effektivitet, lätt att komma ihåg, misstag och tillfredsställelse. Nielsen illustrerar 
användbarhetsbegreppet i ett vidare perspektiv (se bilden nedan). 
 

 
Figur 3: En modell av Nielsens användbarhetsbegrepp i ett vidare perspektiv (Nielsen, 1993, sid 
25). 
 

2.1.2. Nielsens användbarhetsattribut 
 
Användbarhetsattributen beskriver vad Jakob Nielsen associerar med 
användbarhet. Varje attribut beskriver vad ett användbart system skall kunna 
erbjuda sina användare. Dessa fem attribut är på ett eller annat sätt mätbara, vilket 
betyder att man kan ta reda på om ett system är användbart. Det kan utrönas 
genom att till exempel utföra tester som kopplas till vart och ett av attributen 
(Nielsen, 1993). 
 
Lätt att lära 
Den första kontakt en användare får med ett system är då denne skall lära sig att 
använda det. Kort sagt måste de lära sig vad de olika funktionerna och 
egenskaperna i gränssnittet betyder och vad de gör. Inlärning kan ske genom en 
utbildning av systemet där användaren blir vägledd genom gränssnittet. Det skall 
både vara lätt och gå snabbt att lära sig (Nielsen, 1993). 
 
Effektivitet 
Det ska gå att använda ett system på ett effektivt sätt. När användaren har lärt sig 
att använda systemet, ska det vara möjligt att få ut en hög produktivitet. Graden av 
kunnighet som användaren har utvecklat för systemet är också viktig för att nå en 
hög effektivitet. För att nå den högsta graden av kunnighet och då samtidigt den 
bästa effektiviteten kan det behövas en långvarig användning av systemet. 
Användaren blir då expert på systemet och kan allt vad gränssnittet har att erbjuda. 
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Det är inte alla användare som når detta mål, och det är inte alltid att de behöver 
det heller (ibid).  
 
 
Lätt att komma ihåg 
Ett bra system bör vara lätt att minnas. Användare bör komma ihåg hur systemet 
används, även om de inte har använt det på en tid. Systemet skall inte vara så svårt 
att användarna måste lära sig systemet på nytt, efter ett uppehåll. Med anledning 
av detta behöver gränssnittet vara enkelt att komma ihåg, även efter en lång tids 
frånvaro (ibid). 
 
Misstag 
En användare skall kunna utföra sitt arbete med så få misstag som möjligt. Ett 
misstag kan definieras som vilken händelse som helst som inte är önskvärd på 
vägen till det mål som eftersträvas. När ett misstag inträffar skall det kunna rättas 
till på ett enkelt sätt. Det finns olika misstag som beror på olika förutsättningar. 
Dels är det de som användaren själv skapar genom att trycka på fel knapp, fel 
inmatning etcetera. Den andra typen av misstag uppstår när utvecklarna har missat 
några av sina misstag, som får till följd att systemet kraschar, eller att användarens 
utförda arbete plötsligt försvinner, och så vidare (ibid).  
 
Tillfredsställelse  
Tillfredsställelse är ett mått på hur behagligt ett system är att använda. Användarna 
skall tycka om att arbeta med systemet. Det är användarnas känslor inför det 
specifika systemet, och inte generellt för datorer i allmänhet. Trots det, så smyger 
det sig antagligen också in några sådana synpunkter som påverkar användaren, 
även om det inte är medvetet (ibid). 
 
 

2.2. Metod för att uppnå användbarhet 
 

2.2.1. Användarcentrerad systemdesign 
 
Användarcentrerad systemdesign är ett arbetssätt för att uppnå användbarhet vid 
utveckling av IT-system. Tillvägagångssättet fokuserar på att utveckla system som 
tillgodoser användarnas krav och förväntningar. Användarcentrerad systemdesign 
representerar inte bara teknikerna, processerna, metoderna och procedurerna med 
att designa användbara system. Det anses vara lika viktigt med filosofin att placera 
användaren i centrum (Rubin, 1994). 
 
Med användare avses de som kommer att interagera med systemet för att utföra 
uppgifter i arbetet eller andra sammanhang, det vill säga de verkliga användarna av 
ett system och inte de som beställer systemet (Gulliksen & Göransson, 2002). Det 
är viktigt att hålla isär de verkliga användarna från beställarna av systemet. 
Anledningen till detta är att det ofta inom en organisation finns människor som tror 
att de vet hur användare arbetar och reagerar, vilken sällan stämmer (ibid). 
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Centrerad innebär att något placeras i mitten. Detta behöver nödvändigtvis inte 
betyda att användarna involveras i utvecklingsaktiviteterna, även om allt som görs 
kretsar runt och handlar om dem. Författarna anser dock att användarcentrerad 
systemdesign innebär att användarna aktivt involveras under hela processen. 
Användarna ska inte vara passiva och bara ges tillfälle att tycka till om färdiga 
lösningar, det är viktigt att de också deltar aktivt i framtagandet av lösningarna 
(Gulliksen & Göransson, 2002). 
 
Gulliksen och Göransson (2002) definierar begreppet användarcentrerad 
systemdesign enligt följande: 
 
”Användarcentrerad systemdesign är en process som fokuserar på användare och 
användbarhet genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom hela 
livscykeln.” 
 
Gulliksen (2002) har formulerat ett antal grundprinciper vilka han anser måste 
följas för att verklig användarcentrerad systemdesign skall kunna äga rum. 
Principerna är en summering av forskningsresultat och erfarenheter av att integrera 
användarcentrerad designfilosofi i ett stort antal organisationer och projekt. 
 
Principen om användarfokus betyder att alla i ett projekt måste förstå 
verksamhetens mål och att användarnas arbetsuppgifter och behov tidigt ska vara 
vägledande i utvecklingen. Gulliksen (2002) talar om aktiv användarmedverkan i 
utvecklingen. I denna princip framgår det att det är viktigt att användarna bör 
involveras direkt i utvecklingsprojekt, och att de bör medverka kontinuerligt 
genom hela systemets livscykel. 
 
I principen om evolutionär utveckling talar Gulliksen om vikten av att 
designlösningarna kontinuerligt bör itereras med användarna. En iteration måste 
innehålla en ordentlig analys av användarnas krav, en designfas och en 
dokumenterad utvärdering med konkreta förslag till förändringar. För att alla 
inblandade parter ska få gemensam och delad förståelse skall designen 
dokumenteras på ett som alla förstår. Vidare påpekar Gulliksen att prototyper 
tidigt och kontinuerligt ska användas för att visualisera och utvärdera idéer och 
designlösningar med användarna. Arbetet med prototyper bör ske tillsammans med 
användarna i deras egen arbetsmiljö (ibid). 
 
Principen utvärdera verklig användning innebär att användbarhetsmål ska 
specificeras och så långt som möjligt styra utvecklingen. Gulliksen uppmanar att 
utvärdera designen gentemot användbarhetsmålen och designkriterierna 
tillsammans med användare (ibid). 
 
Explicita och uttalade designaktiviteter innebär att gränssnitts- och 
interaktionsdesignen är avgörande för ett interaktivt systems användbarhet. Det 
händer alltför ofta att designen snarare uppstår, än att den är resultatet av en 
medveten och strukturerad aktivitet. För användaren är det gränssnittet som är 
systemet (ibid). 
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Principen tvärdisciplinära team innebär att utvecklingen skall utföras av effektiva 
team med en bredd av kompetenser. Det är viktigt att sätta upp tvärvetenskapliga 
team för att täcka alla aspekter i utvecklingsprocessen och hjälpa alla medlemmar i 
teamet med ett arbetssätt som gör dem effektiva. Rutinerade 
Användbarhetsförespråkare bör också involveras tidigt och vara med under hela 
utvecklingsprojektets gång. Det är viktigt att en användbarhetsexpert fungerar som 
en drivande kraft under den användarcentrerade designprocessen (ibid). 
 
För att uppnå integrerad systemdesign bör alla delar i systemet som påverkar 
användbarheten utvecklas parallellt, kontinuerligt och beroende av varandra. Även 
andra delar av användningssammanhanget såsom utrustning, social miljö och 
fysiskt miljö bör tas i beaktande vid integrerad systemdesign (ibid). 
 
För att tillgodose olika organisationers krav bör processerna lokalanpassas. Detta 
innebär att den användarcentrerade processen bör specificeras, anpassas och 
införas lokalt i varje organisation. Det anses också vara nödvändigt att en 
användarcentrerad attityd etableras. Alla projektmedlemmar måste träffa verkliga 
eller potentiella användare (ibid). 
 
Det är viktigt att tydligt definiera organisationens syn på användarcentrerad design 
och specificera tydliga generella principer för att undvika att begreppet 
missbrukas. Som tidigare indikerats, är användarcentrerad systemdesign en 
process som talar om för utvecklarna vad de skall göra, hur och när och vilket 
resultat som kan förväntas. Slutligen är attityden till användarcentrering avgörande 
för framgången i att utveckla användbara system (ibid). 
 
Jeffrey Rubin (1994) talar om tre principer för användarcentrerad systemdesign. 
Den första principen innebär i enlighet med Ottersten (2002) att tidigt fokusera på 
användaren och dess uppgifter. I nästa princip talar han om empirisk mätning av 
produktens användning. Med detta menar han mätning av hur lätt det är att lära 
sig, och hur lätt det är att använda systemet. Mätningen sker med tester av 
prototyper med hjälp av slutanvändare. Slutligen nämner Rubin (1994) iterativ 
design vilket han menar att systemet designas, modifieras och testas kontinuerligt. 
 

2.3. Riktlinjer  
 
Vi har valt att begränsa oss till att beskriva Ben Shneidermans åtta gyllene regler 
och Jakob Nielsens tio heuristiker. Anledningen till detta är att under 
informationsinsamlingen upptäckte vi att det är många andra författare/forskare 
som hänvisar tillbaka till ovan nämnda författares riktlinjer. 
 

2.3.1. Nielsens heuristiker 
 
Jakob Nielsen har utvecklat tio heuristiker för design av gränssnitt. Han har 
utvecklat de på ett sätt som gör att de går att använda vid utveckling av vilket 
gränssnitt som helst, oavsett om de är textbaserade eller grafiska (Nielsen, 1993). 
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Tydlig systemstatus  
Systemet bör alltid hålla användaren uppdaterad med information om vad som 
händer på skärmen (Internet 3).  
 
Synka systemet med verkligheten  
Nielsen uppmanar att använda ett språk som användarna förstår. Använd hellre 
termer som användarna känner igen än tekniska termer (ibid). 
 
Ge användaren kontroll och frihet 
Användarna väljer ofta systemfunktioner av misstag och behöver då väl markerade 
”utgångar”. Metoderna ”ångra” och ”gör om” bör stödjas (ibid). 
 
Var konsekvent och använd standarder   
Se till att olika delar av systemet fungerar på samma sätt. En användare ska inte 
behöva fundera över om olika ord, situationer eller händelser innebär samma sak 
(ibid). 
 
Förhindra uppkomst av fel 
Något som är bättre än bra felmeddelanden, är design som förhindrar att fel 
uppstår (ibid). 
 
Bättre att känna igen än att komma ihåg 
Objekt, händelser och valmöjligheter bör synas klart och tydligt. Även 
systeminstruktioner bör finnas synliga eller vara enkla att ta fram, när situationen 
kräver det (ibid).  
 
Flexibelt och effektivt att använda 
Erbjud tillgång till snabbkommandon som snabbar upp interaktionen för 
expertanvändare. På så vis kan systemet tillgodose både oerfarna och erfarna 
användares behov. Tillåt också användare att anpassa frekventa funktioner (ibid). 
 
Designen skall vara estetisk och endast innehålla det nödvändiga  
Dialoger ska inte innehålla irrelevant eller onödig information (ibid).  
 
Hjälp användaren att identifiera, diagnostisera och rätta till fel 
Felmeddelanden bör vara utformade med ett enkelt språk. De bör även på ett 
tydligt sätt visa exakt vad problemet är och ge en bra lösning (ibid). 
 
Hjälp och dokumentation 
All hjälp och dokumentation skall vara lätt att använda. De bör ej vara för 
omfattande, utan endast innehålla det som användare kan tänkas behöva (ibid). 
 

2.3.2. Shneidermans gyllene regler 
 
Ben Shneiderman (1998) har definierat åtta allmänna regler för hur datorsystem 
skall designas för att ge användaren en så behaglig upplevelse som möjligt. 
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Reglerna är heuristiskt framtagna genom erfarenhet. För varje system som görs, får 
man tolka och modifiera reglerna så att de passar den miljö där systemet ska vara i 
drift. 
 
Sträva efter konsekvens  
Shneiderman (1998) menar att man skall vara konsekvent vid utformning av 
liknande sekvenser av händelser, så att de beter sig och ser ut på samma sätt. Detta 
gäller menyer, hjälp, layout etcetera. Även kommandon skall vara konsekventa 
genom hela systemet, så att inte ett kommando gör något helt annorlunda än vad 
det gjorde i en tidigare situation. De tillfällen då systemet är inkonsekvent skall 
begränsas.  
 
Möjliggör för vana användare att använda genvägar 
När en användares användning av systemet ökar, så ökar också användarens 
effektivitet. Vid tillfällen då en användare inte kan bli mer effektiv genom att 
använda systemet på ett traditionellt sätt, bör det finnas genvägar. Dessa genvägar 
skall snabba upp åtkomsten till specifika funktioner. Genvägar kan till exempel 
vara snabbkommandon och dolda kommandon (Shneiderman, 1998).   
 
Erbjud informativ feedback 
För varje operation som systemet utför bör det finnas någon form utav feedback. 
Feedbacken skall vara propositionsenlig till den operation som utföres. Feedback 
vid vanliga operationer bör vara enkla, medan vid ovanliga operationer bör 
responsen vara mer omfattande (ibid). 
 
Designa dialoger som har en tydlig början och ett tydligt slut 
Sekvenser av händelser bör arrangeras i grupper, som skall innehålla en början, en 
mitt och ett slut. Det bör också ges informativ respons när en händelse är avslutad. 
Då vet användaren att denne kan gå vidare till nästa händelse (ibid). 
 
Erbjud avvärjning av fel och enkel felhantering 
Ett system skall konstrueras så att det blir svårt för användaren att göra allvarliga 
fel. Om användaren ändå lyckas göra fel, skall systemet upptäcka felet och erbjuda 
begripliga metoder för att rätta till det (ibid).     
 
Enkel ångring av händelser 
Händelser skall vara enkla att ångra. Erbjuds denna egenskap, minskar 
användarnas oro inför att göra fel beslut, eftersom de då vet att det är enkelt att 
ångra en händelse. Detta ger användarna en trygghet, så att de vågar utforska vad 
systemet har att erbjuda (ibid).   
 
Stöd den inre känslan av kontroll 
Vana användare vill gärna känna att det är de som kontrollerar systemet och att det 
reagerar på det sätt som denne har tänkt sig. Detta ökar effektiviteten hos 
användaren. Det är därför viktigt att systemet inte överraskar användaren, vilket 
kan leda till att denne blir osäker (ibid).  
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Reducera belastningen på korttidsminnet 
Mängden av information en människa kan komma ihåg är i viss mån begränsad. 
Det kan skapa en negativ bild av systemet om det kräver för mycket utav 
användarna. (ibid).  
 

2.4. Reflektioner  
 
Nielsens och Preece definitioner av användbarhetsbegreppet är väldigt lika i vissa 
avseende. Båda författarna talar exempelvis om vikten av att ett system ska vara 
lätt att lära sig. De anser båda att en användare inte ska behöva spendera en massa 
tid på att lära sig systemet. En annan aspekt båda två talar om är att ett system ska 
vara lätt att komma ihåg. Vidare nämner författarna effektivitet när de talar om 
användbarhet. Också här har de ungefär samma synpunkter. Preeces attribut 
kompetens, nytta och säkerhet finns även de representerade i Nielsens attribut, fast 
inte som egna punkter.  
 
Vi ser också liknelser mellan Nielsens attribut och den ISO-standard som finns för 
användbarhet. ISO-standarden trycker också på effektivitet och tillfredsställelse. 
Dessutom kan vi se ISO: s ändamålsenlighet speglas i ett flertal av Nielsens 
attribut. 
 
Nielsens definition av användbarhet är dock den som tilltalar oss mest. Vi har 
därför beskrivit den mer utförligt. Vi ska dessutom använda oss av den i vår analys 
av slutanvändarnas åsikter av Extenda Retail. 
 
Vid val utav riktlinjer har vi valt att begränsa oss till att beskriva Jakob Nielsens 
tio heuristiker och Ben Shneidermans åtta gyllene regler. Anledningen till detta är 
delvis för att vi under informationsinsamlingen upptäckte att det är många andra 
författare/forskare som hänvisar tillbaka till ovan nämnda författares riktlinjer. 
Dessutom anser vi att de återspeglar mycket av det Nielsen förespråkar i de fem 
användbarhetsattributen. 
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3. Genomförande 
 
I detta kapitel sammanställs intervjuerna med kassörskorna, ICA Kvantums ägare 
och kontakt på Extenda. 

3.1. Intervjuresultat  
 

3.1.1. Intervju med kassörskor 
 
Vi inledde intervjun med att fråga kassörskorna om de använder dator mer än på 
jobbet och i så fall i vilken utsträckning. Majoriteten svarade att de inte använde 
någon dator, bortsett från den kontakten de har med datorer i arbetet. Resterande 
använder dator i måttlig utsträckning, cirka en gång i månaden. Ingen av de 
tillfrågade har arbetat som kassörska på något annat företag. Samtliga av de 
utfrågade ställer sig positiva till att lära sig nya saker. 
 
Vi frågade kassörskorna vad de förväntade sig av det nya systemet. Alla hade 
förhoppningar om att det skulle bli bättre. De trodde att systemet skulle vara 
lättare, effektivare och att det skulle underlätta mycket i arbetet. 
 
Alla de tillfrågade tyckte att det var lätt att lära sig att använda det nya systemet. 
Merparten av de tillfrågade har fått någon slags utbildning av systemet. De som 
fått utbildning var nöjda med både utbildningens utformning och de tyckte även att 
utbildningen var tillräckligt lång. För de flesta tog det ungefär en timme att lära sig 
det nya systemet. 
 
Alla kassörskor tyckte det var lätt att logga in på systemet. De var nöjda med 
layouten på användargränssnittet och de ansåg att det var bra färgkombinationer 
och en rolig design. Majoriteten tyckte inte att det var ofta det uppstod problem/fel 
vid användning av systemet. Vid frågan om det var lätt att förstå felmeddelanden 
när väl ett fel uppstod fick vi lite blandade svar. De flesta tyckte att de var lätta att 
förstå. Endast en av de tillfrågade ansåg sig ha svårt att förstå felmeddelandena. 
Resterande tyckte att det varierade beroende på vilket fel som uppkommit.  
 
Vi frågade också om det var lätt att gå vidare då ett fel har uppstått. Utav de 
tillfrågade svarade minoriteten att det var svårt att gå vidare och att de ofta fick be 
om hjälp. Minoriteten av de tillfrågade ansåg att det berodde på vilket fel som hade 
uppstått. Fel som uppstått tidigare hade de oftast inga problem med att hantera. 
Resterande hade inga problem med att gå vidare. 
 
Kassörskorna tyckte att systemet var både enhetligt och logiskt uppbyggt. De 
tyckte det var lätt att hitta i menyerna och att de var uppbyggda på ett bra sätt. 
Majoriteten av de tillfrågade tyckte det gick snabbt att hitta det de sökte i 
menyerna. Endast en tyckte att det tog för lång tid att finna det de sökte. Vi 
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undrade om de tyckte det var svårt att hitta det de sökte. De tillfrågade ansåg sig ha 
lätt för att hitta det de sökte. De hade heller inga problem med att hitta rätt i sina 
menyval. En av de tillfrågade antydde dock att när systemet var nytt kunde det 
ibland hända att de hamnade fel. 
 
Svaren på om det finns någon funktion som inte ger önskat resultat blev ett 
enhälligt ”Nej”. Det var ingen av de tillfrågade som tyckte att något kunde 
förbättras med systemet. En stor anledning till detta svar var att de inte hade något 
annat liknande system att jämföra med. De tyckte det gick snabbare överlag att få 
igenom kunderna med det nya systemet jämfört med det gamla. Vid frågan om de 
tyckte att något blivit krångligare med det nya systemet svarade alla ”Nej”. 
Däremot tyckte de att det fanns en del som blivit lättare med det nya systemet. De 
tyckte det var lättare att korrigera fel. Det går till exempel att gå in och plocka 
bort/lägga till en post mitt i kvittot, vilket tidigare inte gick att göra. Det går också 
att parkera kvitto. Att parkera ett kvitto innebär att om en kund till exempel av 
någon anledning inte kan betala, går det att spara ner kvittot och sedan hämta upp 
det igen när kunden kommer tillbaka för att betala.  
 
Kassörskorna tyckte det fanns fler fördelar än nackdelar med det nya systemet. De 
tyckte gränssnittet var överskådligt på så vis att de hela tiden kan se alla inslagna 
poster. Det går också att radera en post var som helst på kvittot och göra retur på 
inbytta varor innan kvittot är utslaget. En funktion de ansåg vara bra var att det går 
att sätta in pengar på sitt ICA-kundkort.  
 
Vi frågade också vad kassörskorna ansåg att användbarhet är. Denna fråga tyckte 
de var svår att besvara. De flesta visste inte vad som menades med användbarhet. 
En av dem svarade så här: 
 

 ”Användbarhet är bra, det underlättar för oss.” 
 

Resten av de tillfrågade kunde inte svara på frågan. Eftersom de flesta inte kunde 
svara på den föregående frågan förklarade vi vår syn på begreppet användbarhet 
vilket gav de vägledning inför nästa fråga. Frågan som följde var om de tyckte att 
systemet uppfyllde deras krav för användbarhet. Hälften svarade ”Ja” på denna 
fråga och resten svarade inte alls. Vi tror att de som inte svarade, fortfarande kände 
sig osäkra på vad som egentligen menades med begreppet användbarhet.  
 
Kassörskorna tycker att det är viktigt att ett system är lätt och snabbt att använda 
och att kontokortsfunktionerna fungerar.  
 
Vi frågade även vad de anser om att kunden får sköta mer och mer utav 
aktiviteterna själv. På den frågan blev det blandade svar. En av de tyckte det var 
jobbigare eftersom det tar längre tid och att det var svårt att lära de äldre 
människorna. Denna person tycke ändå att det underlättade till viss del. Resterande 
tyckte att det var bra speciellt att de slapp hantera mynt och kontokort. Som en 
underfråga till ovan nämnda fråga undrade vi hur de trodde att det kommer att 
påverka deras yrke att kunden får sköta mer och mer själv. De flesta trodde att 
kassörskorna till viss del skulle försvinna och att de skulle få agera kontrollant 
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istället för kassörska. Några utav kassörskorna trodde också att de skulle bli mer 
uttråkade. 
 

3.1.2. Intervju med ICA Kvantums ägare 
 
Tisdagen den 27 april intervjuade vi Thomas Andersson, ägare till ICA Kvantum i 
Bromölla. Thomas har varit verksam inom handeln sedan 1983.  
 
Det nya kassasystemet implementerades för cirka två år sedan. Anledningen till 
systembytet var enligt Thomas att han inte hade mycket att välja på. Han berättade 
att det var ICA som bestämde att ett nytt system skulle införas och att hans enda 
val var att ha det gamla kvar, eller att implementera det nya. Eftersom Thomas inte 
tyckte att det gamla systemet var särskilt användbart föll sig valet naturligt.  
 
Thomas hade en del förväntningar av det nya systemet innan det implementerades. 
Han trodde det skulle vara mycket säkrare ur driftsynpunkt och att systemet skulle 
vara mycket effektivare att använda. Om Thomas själv hade fått ställa några krav 
på systemet hade det enligt honom sett annorlunda ut. På denna fråga talade han 
inte så mycket om den delen av systemet som kassörskorna använder, utan det 
handlade om rapporter och sådana funktioner Thomas själv använder. Ur den 
synvinkeln tycker han inte att det nya systemet alltid är så användarvänligt. Om 
han hade fått välja så hade systemet varit mer traditionellt uppbyggt som andra 
program i Windowsmiljö. Han anser att utvecklarna tagit för mycket hänsyn till 
det gamla systemet och att de har utvecklat det nya utefter det.  
 
För Thomas innebär användbarhet att man lätt ska känna igen sig i systemet och 
att de som har datorvana lätt ska komma igång och arbeta med det. Han anser 
också att systemet ska vara uppbyggt enligt någon specifik standard. 
 
Thomas tror att det är lättare för en ny kassörska, som inte arbetat med något annat 
system, att lära sig att använda det nya systemet. Han tror också att de flesta 
kassörskorna tycker att det är kul med förändringar.  
 
Vi frågade honom vad han anser om att kunden får sköta allt fler aktiviteter själv. 
Detta tyckte han enbart var positivt. Han trodde att det skulle bli mindre 
arbetsskador, mindre stress och att det skulle bli effektivare. Thomas talade också 
om kundvård. Med det menade han att kassörskan skulle få mer tid att hjälpa till 
och även hinna prata med kunden. 
 
När vi diskuterade kassörskans roll i framtiden trodde Thomas att det så 
småningom skulle behövas färre kassörskor, han trodde dock inte att de skulle 
försvinna helt. Han anser att ju större butikerna är desto viktigare är mötet med 
kassörskan. Thomas trycker också på att det måste bli effektivare på grund av 
arbetsskador, vilket han ser som en stor kostnad. 
 
Vi frågade Thomas hur han trodde det skulle kunna se ut i framtiden i kassalinjen. 
Det visade sig att de redan har kommit långt i utvecklingen. Han berättade att det 
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finns något som kallas för self-scanning. I de butiker som har self-scanning finns 
det en pistol vid entrén som kunden tar med sig. Kunden får sedan själv scanna 
varorna direkt och lägga de i sin varukasse. Thomas var positivt inställd och sade 
att det funkade bra på dagligvaror. En nackdel med detta är dock att det inte funkar 
på larmade varor, såsom kläder och specialvaror. Self-scanning finns bland annat i 
Göteborg, Norrköping och Stockholm. 
 
Thomas berättade även om en annan metod. Den metoden går ut på att kunden 
själv scannar varan i kassan, alternativt lägger varan på ett band med optiskt 
läsning där varan sedan mäts, vägs och pris skickas in. 
 

3.1.3. Intervju med kontakt på Extenda 
 
Vi har intervjuat en kontaktperson på Account Management och produktutveckling 
på Extendas kontor i Stockholm. 
 
Vi började vår intervju med att fråga hur de definierar begreppet användbarhet. 
Deras definition innebär att det ska finnas funktionella stöd för alla operationer 
och händelser som uppstår vid en kassaplats. Dessa operationer ska också 
integreras med kassören på ett optimalt sätt vilket skapar en hög genomströmning i 
kassorna. De anser att det är användbarheten i Extenda Retail som är en av dess 
framgångsfaktorer. Vidare anser de också att detta ger dem en fördel gentemot 
konkurrenterna. 
 
En fråga som vi ställde tog upp området användbarhetstester. Vi undrade om det 
hade gjorts några användbarhetstester under utvecklingen utav Extenda Retail. På 
den frågan svarade de att de utvecklar sina applikationer i nära dialog med 
kunderna och får på så sätt en ständig respons. Slutanvändarna blir på detta vis 
involverade i hela utvecklingsprocessen, från design till leverans. Innan produkten 
tas i bruk körs systemet i butiker. Extenda lyssnar ständigt på synpunkter från 
användarna. Dessa synpunkter används för att kontinuerligt förbättra Extenda 
Retail. Med anledning av detta anser de att användbarhetstester i bänkmiljö är 
onödiga. 
 
Gällande utvecklingen av systemet frågade vi om de hade arbetat efter några 
generella riktlinjer. Vi undrade även om det finns speciella riktlinjer som används 
vid utveckling av point-of-sale system. Extenda har själva utvecklat generella 
riktlinjer med hjälp av experter och kunder. Det finns dock specifika riktlinjer som 
de har provat genom att utveckla Backoffice applikationer efter, vilka dessvärre 
inte har fått något genomslag i branschen. 
 
Extenda har även gjort tidigare generationers point-of-sale system. Vi undrade då 
hur deras synsätt på användbarhet har förändrats. De svarar med att de har en 
ständig fokus på användbarhet, och att det har förstärkts under senare år. De anser 
att användbarheten är viktig för att uppnå långsiktiga relationer när systemet är i 
drift och förvaltning hos kunderna. Lyckas man med det så skapar det nöjda 
användare och det i sin tur ger ett bra rykte på marknaden. 
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4. Analys  
 
I detta kapitel analyseras de svar som framkommit under intervjuerna. 
Intervjuerna med kassörskorna analyseras gentemot Nielsens fem 
användbarhetsattribut. Vidare kommer vi att analysera de riktlinjer vi tidigare 
beskrivit under teoriavsnittet, och undersöka huruvida de lämpar sig vid 
utveckling av point-of-sale system. 
 

4.1. Nielsens användbarhetsattribut 
 
För att komma fram till slutanvändarnas åsikter om Extenda Retail ur 
användbarhetsperspektiv ställer vi här kassörskorna svar mot Nielsens 
användbarhetsattribut. 
 
Lätt att lära 
Under intervjun framkom det att flertalet av kassörskorna inte hade någon tidigare 
erfarenhet av datorer. Det visade sig att alla de tillfrågade tyckte det var lätt att lära 
sig att använda Extenda Retail. De flesta fick genomgå en kortare utbildning i 
samband med införandet av det nya systemet. Vidare visade det sig att det tog i 
genomsnitt en timme för de att lära sig Extenda Retail. De tillfrågade är positivt 
inställda till att lära sig nya saker, vilket vi tror kan vara en bidragande orsak till att 
de har haft det lätt att lära sig systemet. 
 
Effektivitet  
Kassörskorna tycker att det går snabbt och att det är lätt att hitta i menyerna. Det 
visade sig att det går snabbare överlag att få igenom kunderna med det nya 
systemet gentemot det gamla. De tycker det är smidigt att exempelvis lägga 
till/plocka bort en post var som helst på kvittot, en funktion som inte fanns på det 
gamla systemet.  En annan funktion som påvisar systemets effektivitet är att det 
går att parkera ett kvitto. Vad som är effektivt med denna funktion är att de slipper 
slå om alla varor på nytt, istället hämtar de bara upp kvittot och tar betalt. 
 
Lätt att komma ihåg  
Det framgick under intervjun att kassörskorna tycker att Extenda Retail har en 
layout som är enhetlig och logiskt uppbyggd.  De anser sig också ha lätt för att 
hitta rätt funktioner vid rätt tillfälle. De tillfrågade tyckte även att systemet hade 
bra och informativa funktioner. 
 
Misstag  
Det visade sig att det sällan sker misstag/fel vid användning av systemet. Det 
framkom dock att majoriteten av kassörskorna anser att det är lätt att förstå 
felmeddelanden när väl ett misstag/fel uppstår. De anser sig även ha lätt för att gå 
vidare i sitt arbete efter att ha tolkat felmeddelandet. 
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Tillfredsställelse  
Alla de tillfrågade var nöjda med layouten. De ansåg att den var stilren med bra 
färgkombinationer och att det var en rolig design. De tycker att systemet har 
många användbara funktioner som underlättar deras arbetsuppgifter.  
 

4.2. Utvärdering av riktlinjer  
 
I vår utvärdering av riktlinjer kommer vi att utgå ifrån Nielsens heuristiker men 
även undersöka vad Shneidermans regler har att erbjuda i förhållande till Nielsens. 
Vi kommer också att använda oss utav våra intervjuer med vår kontakt på Extenda, 
ICA Kvantums ägare och kassörskor. Vi kommer att utvärdera riktlinjerna för att 
söka svar på frågan om vad som är viktigt att tänka på vid utveckling av point-of-
sale system. 
 
Tydlig systemstatus   
Nielsen talar om vikten att alltid hålla användaren uppdaterad med information om 
vad som händer på skärmen. I ett point-of-sale system är det särskilt viktigt att 
användarna ständigt blir uppdaterade. Det måste finnas information om de poster 
som förs in i systemet, vilka sedan kommer att skrivas ut på ett kvitto. Under 
intervjuerna med kassörskorna noterade vi att de ansåg att detta var en viktig 
aspekt i deras arbete. En annan viktig aspekt är att när en händelse utförts, bör det 
lämnas någon sorts av bekräftelse av att den har utförts. Detta för att användaren 
ska kunna göra en granskning för att se om händelsen givit önskat resultat. Även 
Shneiderman betonar vikten av denna aspekt i sin regel, Erbjud informativ 
feedback.  
 
Synka systemet med verkligheten 
Nielsen uppmanar om att använda ett språk som användarna förstår. För att en 
användare ska kunna tolka ett systems gränssnitt är det viktigt att synka systemet 
med verkligheten. Detta är naturligtvis inget undantag för ett point-of-sale system. 
Om användaren inte förstår den information eller de symboler som visas, blir det 
en hög barriär att ta sig över innan systemet kan komma till nytta. Under 
intervjuerna framkom det att kassörskorna anser att det är viktigt att ett POS-
system är lätt och snabbt att använda. Om systemets gränssnitt är svårt att tolka är 
det inget lätt system, vidare kommer det heller inte att gå snabbt för kassörskorna 
att använda. 
 
Ge användaren kontroll och frihet   
Nielsen påpekar att det bör finnas tydliga ”utgångar” vid tillfällen då användare av 
misstag valt fel funktion. Han anser även att möjligheten till att ångra och göra om 
ska stödjas. I regeln Enkel ångring av händelser trycker Shneiderman också på 
denna egenskap. Att kunna ångra en vald operation/händelse är något som är 
viktigt även i ett point-of-sale system. Det underlättar att det går att rätta till när 
det sker felinmatningar. Det framgick under intervjuerna att kassörskorna tycker 
att det underlättar att var som helst kunna göra rättelser av poster. 
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Var konsekvent och använd standarder   
Det är viktigt i ett point-of-sale system att layouten och menyerna designas på ett 
konsekvent sätt. Det underlättar för användarna med ett enhetligt gränssnitt. 
Nielsen i likhet med Shneiderman poängterar vikten av att utvecklare av system 
ska Sträva efter konsekvens. För en kassörska är det viktigt med ett enhetligt 
gränssnitt. De ska inte behöva leta sig fram i olika menyer/vyer för att utföra en 
aktion. Under intervjuerna framgick det att kassörskorna tycker att Extenda Retail 
är både enhetligt och logiskt uppbyggt. Vi tolkade det som positivt ur deras 
synvinkel. 
 
Förhindra uppkomst av fel  
Det är av vikt i alla slags system att förhindra uppkomst av fel. I ett point-of-sale 
system kan det dock vara ännu viktigare. Om fel uppstår i ett point-of-sale system 
kan det innebära att genomströmmingen i kassan stoppas upp på grund av att 
kassörskan inte förstår felet, eller helt enkelt inte vet hur det ska åtgärdas. Denna 
riktlinje kan härledas till Shneidermans Erbjud avvärjning av fel och felhantering. 
Här poängterar Shneiderman att system ska utvecklas på ett sätt som förhindrar 
användaren att göra fel. Även i Nielsens användbarhetsattribut Misstag kan vi 
utläsa vikten av att förhindra uppkomst av fel. 
 
Bättre att känna igen än att komma ihåg 
Nielsen betonar att det är bättre att känna igen ett systems funktioner än att komma 
ihåg de. Point-of-sale systemets användare bör inte belastas med onödiga detaljer 
av systemet. Det är därför viktigt att gränssnittet innehåller tydliga instruktioner 
om systemets funktionalitet. Shneiderman har en liknande regel (Reducera 
belastningen på korttidsminnet) där han påvisar att människans förmåga att ta till 
sig information är begränsad. I vår intervju med ICA Kvantums ägare framkom det 
att han anser att ett POS-system bör vara traditionellt uppbyggt som andra program 
i Windowsmiljö.  
  
Flexibelt och effektivt att använda   
Med denna riktlinje menar Nielsen att expertanvändare ska erbjudas 
snabbkommandon för att snabba upp interaktionen med systemet vilket även 
Shneiderman poängterar i regeln Möjliggör för vana användare att använda 
genvägar. Vidare anser Nielsen också att användare ska tillåtas att anpassa 
frekventa funktioner. Under intervjuerna framkom det att kassörskorna förväntade 
sig att ett system ska vara effektivt och underlätta deras arbete. 
 
Designen skall vara estetisk och endast innehålla det nödvändiga   
Nielsen menar här att dialoger endast ska innehålla relevant information. Om ett 
POS-system visar mer information än vad som krävs för att utföra en 
arbetsuppgift, kan det istället för att hjälpa, göra användaren förvirrad.  
 
Hjälp användaren att identifiera, diagnostisera och rätta till fel   
Nielsen talar om att det är viktigt att felmeddelanden är konstruerade på ett sätt 
som är enkelt att förstå för användaren. Felmeddelandena bör indikera om exakt 
vad som är fel och sedan förslå en lösning. Shneiderman anser också att när väl ett 

 
24 



 

 
Användbarhet – En fallstudie av ett point-of-sale system 

 

 
fel uppstår ska systemet erbjuda begripliga metoder för att rätta till felet i regeln 
Erbjud avvärjning av fel och enkel felhantering. Vi noterade också i intervjuerna 
med kassörskorna att de tycker det är viktigt att felmeddelandena ska vara lätta att 
förstå. I ett POS-system är denna heuristik extra viktig för att inte stoppa upp 
genomströmningen i kassorna. 
 
Hjälp och dokumentation 
Nielsen poängterar att ett system bör kunna användas utan dokumentation. Han 
anser dock att hjälp och dokumentation bör erbjudas vid behov. Vi håller med 
Nielsen i att ett system bör kunna användas utan dokumentation då det inte är 
vidare smidigt om slutanvändarna tvingas stanna upp för att leta efter hjälp i 
dokumentation under en arbetssession.  
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5. Resultat  
 
I detta kapitel svarar vi på vår frågeställning i uppsatsen. 
 
Vad är viktigt att tänka på vid utveckling av ett point-of-sale system ur 
användbarhetsperspektiv? 
 
Med denna fråga hade vi för avsikt att komma fram till vad vi anser vara viktigt att 
tänka på vid utveckling av point-av-sale system ur användbarhetsperspektiv. Vi 
har under analysen av Nielsens och Shneidermans heuristiker/regler kommit fram 
till att de flesta är bra att tillämpa vid design av point-of-sale system, för att uppnå 
användbarhet.  
 
Den slutsats vi drar utifrån vår analys av riktlinjerna är att vid utveckling av point-
of-sale system är det till god hjälp att följa ovannämnda riktlinjer med en viss 
modifiering. Riktlinjerna är så pass generella att de även passar att applicera vid 
utveckling av point-of-sale system. En observation vi har gjort är att, aspekter som 
är bra att tänka på vid utveckling av POS-system inte märkbart skiljer sig ifrån vad 
som är bra att tänka på vid utveckling av andra slags system. 
 
Vi har också kommit fram till några rekommendationer vi anser vara bra att tänka 
på vid utveckling av point-of-sale system ur användbarhetsperspektiv. En viktig 
notering är att de är väldigt generella och kan även användas vid utveckling av 
andra slags system.  
 
Rekommendationer 
 

Det är viktigt att redan från början specificera användbarhetsmål och låta 
dem styra under hela utvecklingen. Denna aspekt är lika viktigt vid 
utveckling av point-of-sale system som vid andra slags system. 

♦ 

♦ 

♦ 

 
Involvera de ”verkliga” slutanvändarna direkt och låt dem få medverka 
kontinuerligt genom hela utvecklingen. Det är viktigt att slutanvändarna får 
komma med sina åsikter och förslag. Eftersom kassamiljön är unik, är det 
extra viktigt att samla in så mycket information det går för att kunna skapa 
ett system som blir specifikt för denna målgrupp. 

 
Lägg stor vikt på kvalitativ utbildning. Utforma utbildningen på en nivå 
som är lätt för användarna att förstå. Tala användarnas språk och använd 
inte tekniska termer. Det är viktigt med en bra utbildning för att 
kassörskorna med en gång ska kunna arbeta effektivt med systemet.  
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♦ 

♦ 

♦ 

Lägg fokus på att systemet ska vara enkelt att använda, hellre än att erbjuda 
avancerade funktioner som inte finnes nödvändiga. Onödiga funktioner kan 
skapa förvirring hos användarna.  

 
Skapa ett gränssnitt som är tilltalande för användarna. Layouten ska vara 
konsekvent och tydlig. Detta för att användarna ska trivas med sitt 
arbetsverktyg. 

 
Tänkt på att det är viktigt för genomströmningen i kassan att systemet är 
snabbt och effektivt. 

 
 
 
Vad anser slutanvändarna om Extenda Retail ur användbarhetsperspektiv? 
 
Med denna fråga hade vi för avsikt att få slutanvändarnas synpunkter på Extenda 
Retail gällande användbarhet. För att besvara den har vi gjort intervjuer med 
slutanvändare på ICA Kvantum i Bromölla. Intervjun analyserade vi sedan efter 
Nielsens fem användbarhetsattribut.  
 
Under intervjun framkom det att alla slutanvändarna tyckte att det var lätt att lära 
sig systemet. Det visar sig inte minst i att användarna inte hade någon tidigare 
erfarenhet av datorer. En annan aspekt är att inlärningstiden var kort. 
 
Utav slutanvändarnas respons på våra frågor kan vi dra slutsatsen att systemet 
anses vara effektivt att använda. De tycker att systemet är snabbt och att det är lätt 
att hitta i menyerna. Dessutom tycker de att systemet erbjuder många effektiva 
funktioner. De anser också att det går snabbare att få igenom en kund med Extenda 
Retail än vad det gick med det gamla systemet. 
 
Extenda har lyckats utforma ett system som är lätt att komma ihåg. Detta grundar 
vi på att slutanvändarna anser att Extenda Retail har en layout som är enhetligt och 
logiskt uppbyggd. De har lätt för att hitta rätt funktioner vid rätt tillfälle. 
 
Slutanvändarna berättade att det sällan uppstår fel vid användning av systemet. 
Vid de få tillfällen då fel uppstår anser de sig ha lätt för att åtgärda det. Även med 
denna aspekt har Extenda lyckats i sin utveckling av systemet. 
Extenda har också lyckats skapa ett system som tillfredställer slutanvändarnas 
behov och sinnen. Detta grundar vi på att alla slutanvändare anser sig vara nöjda 
med layouten av systemet. De tycker att den innehåller bra färgkombinationer och 
att det är en rolig design. Att de dessutom anser att systemet har många 
användbara funktioner som underlättar i arbetet påvisar också att de är nöjda med 
systemet. 
 
Vid en sammanfattning av ovanstående resultat kan vi konstatera att användarna 
anser att Extenda Retail är ett användbart point-of-sale system.  
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6. Diskussion  
 
När vi genomförde denna undersökning upptäckte vi ganska tidigt att det var svårt 
att finna relevant information om just användbarhet i ett point-of-sale system. Vi 
upptäckte också svårigheter med att tolka Nielsens och Shneidermans riktlinjer. Vi 
tror dock inte ovannämnda problem har påverkat vårt resultat på ett negativt sätt. 
 
Vi tog kontakt med Extenda ett par veckor in i arbetet. De var positivt inställda 
och var villiga att svara på våra frågor. Vi fick reda på att Extenda hade tagit fram 
egna riktlinjer, tillsammans med experter och kunder. Dessvärre kunde vi inte få 
tillgång till dessa riktlinjer. Anledningen till detta var att vi skulle vilja jämföra de 
med Nielsens och Shneidermans riktlinjer för att se om det fanns relationer mellan 
dem. Det skulle ha varit intressant att se hur pass mycket de skiljer sig från 
varandra. Kanske möjligheten finns att Extendas experter har influerats utav 
Nielsen eller Shneiderman. Vi tror att om vi hade fått möjlighet att göra 
ovannämnda jämförelse skulle det kunnat bidra till ett annorlunda resultat i vår 
fråga om vad som är viktigt att tänka på vid utveckling av point-of-sale system. Vi 
har nu istället endast bearbetat Nielsens och Shneidermans riktlinjer och 
intervjuerna för att komma fram till svaret på frågan. 
 
Vi blev förvånade över att alla de intervjuade kassörskorna var så positivt inställda 
till systemet. Med en av frågorna vi ställde till kassörskorna, ville vi ta reda på vad 
de anser att användbarhet är. Denna fråga visade sig vara svår för dem att besvara. 
Vi inser nu i efterhand att användbarhet inte är ett begrepp som är vida känt 
utanför datavetenskapskretsarna. Eftersom vi har läst om ämnet innan och även 
kommit i kontakt med det i både uppsats- och projektsammanhang, reflekterade vi 
inte över att det kunde vara ett begrepp som kassörskorna inte hade någon vetskap 
om.  
 
I början av arbetet diskuterade vi möjligheten att utföra användbarhetstester på 
Extenda Retail. Detta var tyvärr inte möjligt att genomföra vilket vi tyckte var 
synd eftersom det hade varit intressant att göra en jämförelse av slutanvändarnas 
egna synpunkter gentemot resultatet från ett användbarhetstest. Vi anser dock att 
vi har lyckats med att få fram slutanvändarnas synpunkter gällande Extenda Retail 
ur användbarhetsperspektiv på ett bra sätt. 
 
Resultatet av vår första fråga tror vi beror på att riktlinjerna var tillräckligt 
omfattande för att även innefatta point-of-sale system. Vi upptäckte under arbetets 
gång att det var svårt att finna användbarhetsaspekter som är unika enbart i point-
of-sale system. 
 
Under intervjun med Extenda framkom det att de har ständigt fokus på 
användbarhet. Detta tror vi kan vara en bidragande orsak till att slutanvändarna är 
nöjda med Extenda Retail. Vidare har vi i vår analys uppmärksammat att systemet 
uppfyller Nielsens fem användbarhetsattribut väl. 
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6.1. Förslag till vidare forskning    
 
Eftersom vi inte hade möjlighet att utföra användbarhetstester på Extenda Retail är 
det något vi tycker skulle vara intressant att genomföra. 
 
Något som också skulle vara intressant är att förlägga undersökningen till flera 
butiker och sedan jämföra de olika slutanvändarnas åsikter om Extenda Retail. 
 
Slutligen skulle det också vara intressant att studera flera olika slags point-of-sale 
system och sedan utvärdera de gentemot varandra. 
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Bilagor 
 

Frågor till ICA Kvantums ägare 
Thomas Andersson 
 

1. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att byta kassasystem? 
 
2. När implementerades det nya systemet? 

 
3. Uppstod det några problem vid integreringen av det nya systemet? 

 
4. Vad är din uppfattning om det nya systemet? 
 
5. Vad förväntade du dig av systemet? 

 
6. Skulle systemet ha sett annorlunda ut om du själv fått ställa krav på det?  
 
7. Finns det något du tycker skulle kunna bli bättre? 

 
8. Vad anser du att användbarhet är? 
 
9. Hur tror du att kassörskorna upplever det nya systemet? 

 
10. Märker du någon skillnad på deras inställning nu gentemot när systemet 

var alldeles nytt? 
 

11. Vad tycker du om att kunden får sköta allt fler aktiviteter själva? 
 

12. Hur tror du att det kan komma att se ut i framtiden? Om t. ex. 10 år. 
 

13. Tror du att kassörskans roll i framtiden kommer att vara hotad? 
 

14. Tycker du det gamla systemet var användbart? 
 

15. När bildades företaget? 
 
16. Hur många anställda har ni? 

 
17. Hur länge har du arbetat inom handeln? 
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Frågor till kontaktperson på Extenda 
 

1. Vad är din definition av begreppet användbarhet? 
 
2. Anser ni att det är viktigt med användbarhet i ett POS-system? 

 
3. Har användbarhetstester gjorts under utvecklingen av ert Extenda Retail 

system? 
 

3.1. Har ni testat på slutanvändare, hur och när har de i så fall involverats? 
 
3.2. I vilket/vilka skeden har användbarhetstester gjorts? 
 
3.3. Hur har testerna genomförts? 
 
3.4. Har testerna haft stor betydelse i utvecklingen, i så fall på vilket sätt? 

 
4. Har ni följt generella riktlinjer som finns för användbarhet (HCI-regler) 

under utvecklingen? 
4.1. Finns det speciella riktlinjer för just utveckling av POS-system, i så 

fall vilka? 
 

5. I förhållande till tidigare POS-system ni utvecklat hur har ert synsätt på 
användbarhet förändrats? 
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Frågor till kassörskor på ICA Kvantum 
 

1. Använder du dator mer än på jobbet? 
1.1. I så fall i vilken utsträckning? 

 
2. Hur länge har du arbetat på Prima? 

 
3. Har du arbetat som kassörska på något annat företag? 

 
4. Tycker du att det var lätt att lära dig det nya systemet? 

 
5. Fick du någon utbildning på det nya systemet? 

5.1. Var den tillräcklig? 
5.2. Kunde den ha gjorts bättre, i så fall hur?  
(Fler dagar, inlärning på ett annat sätt?) 

 
6. Hur var ni involverade i utvecklingen av systemet? 

 
7. Hur kände du inför systembytet? 

 
8. Vad förväntade du dig av det nya systemet? 

 
9. Tycker du det är kul att lära dig nya saker? 

 
10. Är det lätt att logga in på systemet? 

 
11. Vad anser du om layouten på systemet t.ex. färger, design?   

 
12. Är det lätt att förstå felmeddelanden? 

 
13. Är det lätt att gå vidare efter att ett fel har uppstått? 

 
14. Anser du att systemet är enhetligt och logiskt uppbyggt, varför, varför inte? 

 
15. Tar det lång tid att hitta det du söker? 

 
16. Tycker du det är svårt att hitta det du söker? 

 
17. Händer det ofta att du hamnar fel i dina menyval? 

 
18. Tycker du annorlunda om systemet nu än vad du gjorde i början? 

 
19. Finns det någon funktion som inte ger önskat resultat, om ja, vad? 

 
20. Finns det något du tycker skulle kunna bli bättre med systemet? 
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21. Går det snabbare att få igenom en kund med detta nya system än det 

gamla? 
 

22. Vad anser du om att kunden får sköta mer och mer utav aktiviteterna själv? 
22.1. Hur tror du att det kommer att påverka ditt yrke att kunden får sköta 
mer och mer själv? 

 
23. Uppstår det ofta problem/fel vid användning av systemet? 

 
24. Är det något som blivit krångligare med det nya systemet? 

 
25. Är det något som blivit lättare med det nya systemet? 

 
26. Tycker du det finns fler fördelar än nackdelar med det nya systemet, i så 

fall vilka? 
 

27. Hur lång tid tog det för dig att lära dig det nya systemet (timmar, dagar, 
veckor månader)?  

 
28. Vad anser du användbarhet är? 

28.1. Anser du att systemet uppfyller dina krav för användbarhet? 
 

29. Tycker du det gamla systemet var användbart? 
 

30. Vilket av systemen tycker du är mest användbart? 
 

31. Vilka funktioner/egenskaper anser du vara viktigast i ett kassasystem? 
 
  

 
iv 


