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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar den process då ett befintligt koncept på en kaffekvarn skall utvecklas med hänsyn till 
interaktion och gränssnittsdesign.

Litteraturstudier utfördes för att få en djupare kunskap inom ämnen som designprinciper, färglära, semiotik 
och användbarhet. I förstudien gjordes en marknadsanalys där målet var att få användarens syn på den kaffek-
varn som används. Samtliga tillfrågade användare var nöjda med den kvarn som brukas och ansåg att det ljud 
som uppstår vid malning är en viktig signal som ges till användaren. Med de kommentarer som uppstod och 
den marknadsanalys som utfördes skapades en kravspecifikation med krav som att kvarnen skall vara lätt att 
rengöra och användaren skall förstå dess funktion utan manual.

Konceptgenereringsmetoder som moodboard och stimulianalys användes för att generera nya koncept som 
utvärderades med hjälp av pluralistisk genomgång. Utefter dessa metoder, och den information som under 
tidigare faser erhållits skapades ett slutligt koncept; en kaffekvarn med lutad display för att öka användarens 
betraktningsvinkel samt böjda gejdrar för en smidig insättning av filterhållare. Ett gränssnittskoncept ska-
pades där användaren har möjlighet att genom en touchdisplay göra inställningar på kvarnen, som till exempel 
justera språk, ställa in kornstorlek samt se statistik över mängd malet kaffe.

Abstract
This report describes the process when an existing concept of a coffeegrinder was developed regarding the in-
teraction and the interface design.

Literature studies were made to get a deeper knowledge within subjects as design principles, colour, semiotics 
and usability. A market research was performed to find out the users’ thoughts of the coffegrinder they are us-
ing. The candidates were happy with the grinder being in use and thought that the most important feedback 
given to the user was the noise starting while grinding. The comments that appeared as well as the market 
research created a specification with demands such as a coffee grinder that is easy to clean and with aesthetics 
that will show the user how it functions. 

Moodboard and stimuli analysis was used for generating new concepts which were evaluated in a pluralistic 
walkthrough. After evaluation a final concept is presented; a grinder with an angled front to give the user a 
good view if the display and rails to make the positioning of the filter holder smooth. The interface has func-
tions such as adjustments of language and fineness of the grinded coffee.
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1Utveckling av kaffekvarns användargränssnitt
Lisa Jostrand

Inledning
Crem International AB arbetar idag med att vidareutveckla en kaffekvarn anpassad för HoReCa-sektorn (Ho-
tell, Restaurant och Catering). Den här rapporten behandlar den del i processen där uppdraget är att förbättra 
interaktionen och gränssnittsdesignen på detta koncept. 

En litteraturstudie och marknadsanalys utförs för att kunna uppfylla uppdragsgivarens krav och optimera det 
slutliga konceptet. Med hjälp av en utvärderingsgrupp granskas detta. Utvärderingen leder till att eventuella 
ändringar görs för att slutligen kunna presentera ett välarbetat koncept.

I N L E D N I N G   F Ö R S T U D I E   L I T T E R AT U R S T U D I E   K O N C E P T G E N E R E I N G  U T V Ä R D E R I N G   R E S U LTAT   D I S K U S S I O N
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1.1 Bakgrund och företagsinformation
Crem International är idag mest kända för sitt breda sortiment av kaffemaskiner, men de tillverkar även tillbe-
hör till dessa, såsom kaffekvarnar för bryggkaffe. De kvarnar för bryggkaffe som Crem International erbjuder 
är av modellen som maler upp till 34 koppar kaffe under en malning. Dessa kvarnar tillhör deras ordinarie 
sortiment och är anpassade för HoReCa-sektorn. Deras önskan är att en vidareutveckling av denna kvarn skall 
skapa en ökad efterfrågan på marknaden för kaffekvarnar av den här sorten. 

Crem international
Crem International skapades våren 2008 då svenska företaget Coffee Queen och det spanska företaget Crem 
bildade ett nytt gemensamt bolag. Då Crem International har en tydlig fokusering på utveckling är deras förut-
sättningar att vara världsledande tillverkare av kaffemaskiner utmärkta. Deras mål är att världen över kunna 
lansera sina produkter så att alla skall kunna få tillgång till en god kopp kaffe. 

Företaget har ca 220 anställda i Sverige, Spanien, Kina, Tyskland samt Norge. Tillverkningen av produkterna 
sker vid företagets anläggningar som är belägna i Arvika i Sverige, Gandia i Spanien samt Shanghai i Kina

”Crem Internationals affärsidé bygger på att de utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustningar som bygger 
på dryckesprincipen, till rätt kvalitet för rätt kontor, restaurant, storkök och servicehandel.”  (Crem Interna-
tional, 2009)

Coffee Queen
Coffee Queen är ett svenskt företag som under 40 år har skapat sig ett välkänt varumärke inom kaffebranschen 
där fokus ligger på kaffemaskiner för den så kallade HoReCa-sektorn. Deras stora passion för kaffe och kaffe-
maskiner har resulterat i innovativa lösningar och en ständig produktutveckling. Det har i sin tur lett till att 
Coffee Queen har producerat ett 50-tal kaffemaskiner som lanserats världen över. 

Crem
Det spanska företaget Crem bildades i mitten av 60-talet tack vare en ökad turism och det nya behov som ska-
pades inom hotell- och restaurantbranschen. Crem började med att importera espressomaskiner från Italien, 
men med en ökad efterfrågan började de själva producera och lansera espressomaskiner. Dessa var skapade för 
hotell- och restaurantbranschens behov, och försäljningen av produkterna ökade snabbt världen över. Under 
2000-talet kom efterfrågan om en mer ekonomisk maskin, vilket ledde till en vidareutveckling av deras dåvar-
ande espressomaskin och våren 2008 startade Crem även ett samarbete med svenska Coffee Queen och bildade 
företaget Crem International.
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1.2 Uppdrag och målsättning
Hos Crem International pågår det idag ett utvecklingsprojekt av den kaffekvarn som ingår i deras nuvarande 
sortiment, Kvarn Original (figur 1.1). Med det koncept som tagits fram har produkten förbättrats med hänsyn 
till funktion, säkerhet och det estetiska uttrycket. På konceptet fungerar bönpåfyllning på så sätt att fronten 
dras utåt och nedåt (figur 1.2). Bönbehållaren följer då med vilket möjliggör att denna kan plockas ur för 
rengöring. Vid malning placeras filterhållaren i gejdrarna (figur 1.3) och användaren startar manuellt malnin-
gen. Som figur 1.3 visar är konceptet avskalat med raka linjer och ett fåtal detaljer.

Figur 1.1. Kvarn Original Figur 1.2. Princip för bönpåfyllning.  

Figur 1.3. Den kaffekvarn som Crem International önskar utveckla. a) gejdrar, b) perspektiv framifrån, c) perspektiv bakifrån.

a) b) c)
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I det examensarbete som behandlas i denna rapport är uppdraget att förbättra den interaktion som sker mel-
lan användare och kaffekvarn hos det framtagna  konceptet. Under projektets gång utförs en granskning och 
utveckling av kaffekvarnens gränssnitt och användbarhet. Det finns ett antal problem med det koncept som 
tagits fram, vilket ger stor möjlighet till förbättring. Bland annat är det inte helt tydligt var användaren skall 
greppa för att öppna luckan för bönpåfyllning. På konceptet kan det vara svårt att få filterhållaren på plats då 
gejdrarna, figur 1.3, a, ger relativt lite utrymme för användaren och det lätt kan uppstå en felplacering. Detta 
sker nu i den ytterfront som är placerad en bit ut på kvarnens framsida, se figur 1.3, b. Bönbehållaren är utfor-
mad som figur 1.4 visar och skall på ett smidigt sätt kunna tas ut för rengöring och en förändring av denna är 
något som eventuellt kan göras för att underlätta för användaren. Förändringar på konceptet görs även för att 
underlätta avtorkning då spill kan förekomma. Hur produkten manövreras är idag inte bestämt för konceptet 
utan är något som i detta arbete utvecklas. Endast knappen för ström av/på har utvecklats och är placerad på 
kvarnens baksida, se figur 1.5, synligheten för denna kan eventuellt förbättras. 

Kvarn Original (figur 1.1) används inom HoReCa-sektorn där användaren ofta befinner sig i en stressad miljö 
och med ett behov av att användandet skall gå snabbt och smidigt. Den interaktion som sker mellan kvarn och 
användare är vid bönpåfyllning vilket sker på kvarnens ovansida där en lucka öppnas för att få den ca 15x15 cm 
stora öppningen tillgänglig, Bönbehållaren rymmer 2 kg bönor och fylls på efter behov. Rengöring sker också 
efter behov och för att slippa spill av bönor bör den fyllas på då bönbehållaren innehåller så lite bönor som 
möjligt. En filterhållare sätts in i kvarnens gejdrar, användaren ställer in önskad mängd malda koppar och try-
cker på startknappen. Ett ljud uppstår vid malning och användaren vet att malningen är färdig då ljudet avtagit. 

Figur 1.4. Bönbehållaren i det framtagna konceptet. Figur 1.5. Knapp för ström av/på placerad på 
konceptets baksida.
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Projekt: Crem International 
Kravspecifikation för:
Utveckling av kaffekvarns användargränssnitt
Utgåva 1

K=Krav
Ö=Önskvärt

Krav

K

K

K

1. Funktion
1.1. Kvarnen skall vara avsedd för att mala bönor i HoReCa-sek-
torsmiljö.
1.2. Behållaren för bönor skall kunna fyllas på med/hålla 2 kg 
bönor.
1.3. Fästen för filterhållare skall vara anpassade till filterhållare 90 
m

Ö

Ö

2. Interaktion
2.1. Användaren skall förstå kvarnens funktion och hur den an-
vänds utan hjälp av manual.
2.2. Inställningar som t.ex. kornstorlek och mängd malet kaffe 
skall kunna utföras utan hjälp av manual. 

K

Ö

Ö

3. Formgivning
3.1. Inga förändringar får göras som kommer att påverka kvarnens 
funktion.
3.2. Kvarnens formgivning skall visa hur den skall användas.
3.2. Kvarnen skall inge en känsla av exklusivitet och kvalitet.

K 
4. Underhåll
4.1. Kvarnen skall vara enkel att rengöra.

Ö 
5. Service
5.1. Kvarnen skall vara lätt att serva.

Tabell 1.1. Kravspecifikation tilldelad av Crem International.

Litteraturstudier och förstudie utförs för att komplettera kravspecifikationen samt få en god kunskap över an-
vändarens integration med kaffekvarnen. Litteraturstudier kring bland annat designprinciper, semantik och 
färger ger dessutom nyttig information som kan användas i konceptgenereringsfasen. De koncept som framtas 
utvärderas därefter och beroende på resultatet justeras konceptet för att presenteras i kapitel 6; Resultat. Det 
slutresultat som Crem International önskar är en smidig interaktion med kvarnen utan att förändringar av 
formgivningen påverkar den redan bestämda funktionen. Brukande, rengöring och eventuella reparationer 
skall kunna ske utan manual. Krav för produkten har satts upp av en företagsrepresentant, vilka kan ses i tabell 
1.1.
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Förstudie
Under en förstudie bestäms mål, begränsningar och förutsättningar för ett projekt. Crem International styr 
projektet genom att sätta upp riktlinjer och krav för produkten. Dessa kompletteras sedan med krav som fast-
ställs under utförandet av en marknadsanalys och funktionsanalys. För att få en klarare bild över vilka steg 
interaktionen består av studeras och intervjuas användaren, vilket sedan ligger till grund för en HTA (Hierar-
chical Task Analysis). Detta ger goda förutsättningar för fortsatt arbete då en större förståelse för produkten 
kan fås.

2
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2.1 Marknadsanalys
En marknadsanalys genomförs för att se vilka produkter som finns på marknaden idag samt användarens ar-
betsgång och önskemål. Information om användarens synpunkter fås genom utförande av intervjuer med 
slutkund. Ett kollage av konkurrenters produkter samt bra och dåliga gränssnitt sammanställs för att få en 
god överblick av vad marknaden erbjuder och vilka delar som kan bevaras och has i åtanke vid utveckling av 
kaffekvarnen. 

2.1.1 Slutkund
Första steget i processen att utveckla en kaffekvarn är att förtydliga målgruppen och hur deras användning av 
produkten ser ut. För att få detta klargjort observeras användaren i sin rätta miljö och där frågor sedan ställs 
för att få information och tankar kring arbetet och kvarnen. Semistrukturerade intervjuer är en metod som 
ger kvalitativ information där frågorna ställs så att kandidaten inte är bunden till ett specifikt svar. Metoden 
är även bra då möjlighet att gå in på djupet finns eftersom det ges utrymme för följdfrågor och ytterligare dis-
kussion. För att få en enhetlighet över kandidaterna så får samtliga deltagare samma frågor. Innan frågorna 
bestäms är det viktigt att ha ett tydligt mål med intervjun och en klar bild om vad som eftersträvas (Repstad, 
1990, Breakwell m.fl., 2000). 

Målet med intervjun är att få användarnas syn på respektive kaffekvarn, vilka tankar de har kring gränssnitt, 
formgivning, ljudnivåer och funktionalitet. Genom att utforma frågorna på så sätt att användaren inte blir 
styrd i sina svar kan nyttig och uppriktig information kring dagens kaffekvarnar fås. Det är då viktigt att inte 
vinkla frågorna åt ett specifikt håll (Repstad, 1990, Breakwell m.fl., 2000), till exempel:

”Skulle det vara bra om kvarnen var lite tystare så att den inte stör gästerna?”
Fråga istället: ”Vad anser du om kvarnens ljudnivå?”

”Skulle det vara bra om kvarnen hade fler inställningsmöjligheter?”
Fråga istället: ”Saknar du någon funktion på kvarnen?”

”Tycker du att det finns dåligt med plats runtomkring kvarnen?”
Fråga istället: ”Vad tycker du om placeringen av kvarnen?”

De frågor som ställdes kan ses i bilaga 2. Vid samma besök på caféerna observeras miljön kring kvarnen, dess 
placering, höjd på arbetsytan och arbetet med kvarnen.

Bland de undersökta caféerna är det endast två som använder sig av en sådan kvarn som maler en större mängd 
bryggkaffe, ca 15 koppar. Dessa kvarnar maler kaffet direkt ner i en filterhållare som sedan flyttas över till bryg-
garen där en hel kanna bryggs. Övriga caféer använder kvarnar som maler kaffe för varje kopp som säljs, och de 
har då bryggare som brygger kopp för kopp. Dessa caféer maler även direkt ner i påsar för försäljning. 

2
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Trots att bara två av kvarnarna är av den sorten som i detta projekt skall utvecklas tros informationen från alla 
intervjuer vara intressant för att få en uppfattning om hur användningen ser ut, behov, önskemål samt vad an-
vändaren anser vara positivt/negativt med de kvarnar som används.

Inför intervjun med slutkund valdes ett antal punkter ut som ansågs vara väsentliga för arbetet med just gräns-
snittet. Dessa punkter bildade frågor som grundades på vilka möjligheter användaren har att utföra vissa in-
ställningar, som till exempel kornstorlek och mängd malet kaffe, samt vilken feedback användaren får av kvar-
nen. Dessa frågor ansågs vara viktiga för att eventuellt kunna förändra gränssnittet och dessutom få kunskap 
om vad det är som gör en kvarn enkel att förstå och att använda. Nedan kan dessa punkter och resultatet från 
frågorna ses. 

Resultat
Inställningsmöjligheter
Mängd
Hos hälften av de kvarnar som studerades fanns möjlighet för användaren att manuellt kunna justera den 
mängd kaffe som skall malas. Det här är något som sker i samband med leverans, då antingen av serviceper-
sonal eller av en anställd med särskilda kunskaper. Beroende på vilken sorts kvarn det är och hur gammal den 
är utförs dessa inställningar på olika sätt. Det görs antingen manuellt eller med hjälp av justeringar på kret-
skortet. Resterande kvarnar har ingen automatisk avstängning utan maler upp den mängd bönor som finns i 
behållaren. Användaren fyller då på rätt mängd bönor inför varje maltillfälle. 
 
Kornstorlek
Möjlighet att kunna ställa in vilken kornstorlek det malda kaffet skall ha, finns hos samtliga kvarnar. Detta var 
dock något som hos hälften utfördes av servicepersonal eller en anställd med motsvarande kunskap. Hos rest-
erande kvarnar justerades kornstorlek med hjälp av ett vridreglage placerat på kvarnens framsida. Det varierar 
hur ofta denna funktion används, då kvarnarna har olika användningsområden.

Ett av de caféer som maler för enskilda koppar eller i påse för hemmabruk har önskemål om en kvarn där med 
hjälp av knappar önskad mald mängd manuellt kan ställas in. Detta är en funktion som för andra caféer anses 
vara onödig, då de endast brygger 15-koppars kannor och inte har något behov av att brygga färre koppar än så. 

Start av malning
Majoriteten av kvarnarna har en knapp för start (och eventuellt stopp) av malning, vilken är placerad på kvar-
nens högra, nedre del. Ett av caféerna använder däremot en kvarn styrd av sensor, någon knapp behövs då inte 
här.
 
Ljud – en viktig feedback
Enligt undersökningen är det ljud som uppstår vid malningen den viktigaste feedbacken som fås vid användan-
det. För de äldre maskinerna är detta mycket viktigt, då det är just ljudet som signalerar om bönorna har tagit 
slut eller om maskinen ens är igång. Det är ljudet som hjälper användaren att ha kontroll över hur mycket 
bönor som mals, att den inte maler tom eller om eventuella fel uppstår.
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Problem och service
Samtliga användare som tillfrågades var nöjda med den kvarn de brukar. De tyckte att användandet av kvarnen 
föll sig naturligt och att det sällan var några problem. Det som händelsevis kunde inträffa var att ett snöre el-
ler en sten kunde hamna i malverket, för att minimera risken för sådana problem kan noga kontrollerade och 
sorterade bönor användas. Den kvarn som var utrustad med en sensor är mer tekniskt avancerad, detta leder 
till att fler problem kan uppstå. Ett exempel är att den sensor som skall känna av vilken mängd kaffe som skall 
malas kan påverkas av smuts och damm som kommer i vägen. 

Som produktutvecklare är det viktigt att få användarens kommentarer och tankar kring den produkt som skall 
utvecklas. Den information som fås är ett verktyg för att kunna utveckla produkten så den tillgodoser använda-
rens behov på bästa möjliga sätt. När användaren har svårt att se kritiskt på produkten är det därför viktigt att 
produktutvecklaren gör det för att kunna lösa problem som användaren ej själv tror sig ha.

2.1.2 Aktuella marknaden
Idag finns en mängd olika kaffekvarnar tillgängliga på marknaden. För att få en bättre uppfattning om dessa 
samt se möjligheter inom funktion och form så utförs en enklare research. Olika kvarnar studeras utifrån form 
och uttryck men det väsentliga anses vara att granska befintliga produkters knappar och gränssnitt. Detta görs 
därför mer ingående. Figur 2.1 är ett kollage av ett antal utvalda bilder från studier kring knappar, displayer 
och lock. Genom att se på till exempel hemsidor, mobiltelefoner, mikrovågsugnar och kaffemaskiner erhålls en 
uppfattning om vad som kännetecknar väl fungerande gränssnitt.

Figur 2.1. Ett urval av bilder från marknadsanalys - knappar, displayer och lock.
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2.2 HTA 
En grafisk uppställning baserad på ett strukturerat teckensystem, HTA, utförs för att specificera en prob-
lemställning. Huvuduppgiften delas upp i deluppgifter som sedan ställs upp i en hierarkiskt ordnad struktur 
(Benyon m.fl., 2005). Förståelsen för uppgiftens olika delar underlättas genom att dessa listas upp i ett trädsys-
tem som i sin tur består av boxar. Metoden utförs eftersom den passar bra vid gränssnittsutformning av prob-
lem. 

Efter analys kring dagens kaffekvarn från Crem International och efter utförda observationer då användaren 
interagerar med maskinen har en HTA utförts. Detta underlättar för att få en enkel, strukturerad bild över vilka 
steg användandet i dagsläget sker i. Den utförda HTAn ligger även till grund för den utvärdering av gränssnitt 
som kommer att utföras senare i designprocessen. I figur 2.2 kan den utförda HTAn ses. 

Gör ordning 1-2
Gör 3
Gör 4

Gör 1.1.
Gör 1.2.
Gör 1.3.

2.1. Tag filterhållare

2.2 Sätt i filter

2.3. Placera hållare i fästen

3.1. Tryck på powerknapp

Gör 2.1.
Gör 2.2.
Gör 2.3.

2. Sätta i filterhållare

3. Starta malning

4. Ta ur filterhållare

mala kaffe

1.1. Öppna lock

1.2. Häll i bönor

1.3. Stäng lock

1. Fylla på bönor

Figur 2.2. HTA som visar flödet hos Crem Internationals Kvarn Original. 
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2.3 Funktionsanalys 
För att förtydliga en produkts huvudsyfte kan en funktionsanalys utföras. Produkten delas upp i moduler för 
att med hjälp av ett substantiv och ett verb, beskriva varför produkten har just denna egenskap eller utformn-
ing. Funktionerna bedöms sedan efter uppgift: huvudfunktion, stödfunktion (bifunktion) eller delfunktion 
(underordnade funktioner). Funktionen delas i sin tur in i olika klasser vilka är: nödvändigt, önskvärt, tänkvärt 
och onödigt. Identifiering av problemet underlättas då fokus ligger på funktionerna istället för de tekniska 
lösningarna (Cross, 2006). 

Metoden kommer att underlätta jämförelsen av konkurrenters produkter och dess funktioner. Funktionsana-
lysen tillsammans med den HTA som tidigare utförts bildar en bra grund för kravspecifikationen. I tabell 2.1 
kan ett utdrag ur funktionsanalysen ses, resterande kan ses i bilaga 2. 

2.4 Kravspecifikation
Kravspecifikationen omarbetas, där de krav Crem International har på produkten kompletteras med de krav 
som uppkommit genom tidigare metoder som till exempel HTA och funktionsanalys. Kravspecifikationen de-
las in i områdena säkerhet, funktion, interaktion, formgivning och underhåll. Bland annat så är det önskvärt 
att användaren genom kvarnens form skall förstå dess funktion och hur den används utan hjälp av manual. 
Detsamma gäller för inställningar som till exempel kornstorlek och mängd malet kaffe. 

Tabell 2.1. Funktionsanalys över huvudfunktionen hos Kvarn Original. 

Funktion Klass Prioritet Anmärkning
Mala Bönor HF N

Motta Ström DF N 110 - 230 V

Medge Rengöring DF N

Tåla Vatten DF N

Tåla Rengöringsmedel DF N

Förtydliga Funktionerna SF Ö

Vara Modulanpassad DF N

Uttrycka Kvalitet DF N

Uttrycka Exklusivitet DF N

Uttrycka Stabilitet DF N

Uttrycka Enkelhet DF N

Uttrycka Klarhet DF N
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Tabell 2.2. Kravspecifikation utgåva 2, de krav och önskemål som har tillkommit är av upprätt teckentyp.

De krav som uppkom i förstudien och litteraturstudien diskuteras med företagsrepresentanten och utifrån 
det fastställs den slutliga kravspecifikationen. Det som tillkom är ett krav på en touchdisplay som används för 
manövrering av kvarnen, vilket ökar den mängd funktioner som kvarnen innefattar. Företagsrepresentanten 
hade till exempel önskemål om en funktion där textmeddelande automatiskt skickas till servicepersonal då 
problem med kvarnen uppstår. Den viktigaste funktionen är självklart att mala, underfunktioner är att ändra 
kornstorlek och antal koppar, medan övriga inställningar har lägre prioritet. Dessa krav och önskemål läggs till 
i utgåva 2 (se tabell 2.2). I denna utgåva delas även krav som “kvarnen skall vara enkel att rengöra” in i delprob-
lem. Idag är det istället fyra krav; höljet skall vara lätt att torka av, bönbehållare skall enkelt kunna rengöras, 
malverket skall vara lättillgängligt samt att spillbrickan skall vara löstagbar. 

Projekt: Crem International 
Kravspecifikation för:
Utveckling av kaffekvarns användargränssnitt
Utgåva 2

K=Krav
Ö=Önskvärt

Krav

K
Ö

1 .  S ä k e r h e t
 1.1 Filtret skall ej överfyllas.
 1.2 En sensor och programmering av mjukvaran skall finnas som förhindrar 
att filtret överfylls. 

K
K
K
Ö
Ö

2 .  F u n k t i o n
2.1. Kvarnen skall vara avsedd för att mala bönor i HoReCa-sektorsmiljö.
2.2. Behållaren för bönor skall kunna fyllas på med/hålla 2 kg bönor.
2.3. Fästen för filterhållare skall vara anpassade till till filterhållare 90 mm.
2.4. Användaren skall kunna ställa in önskad kornstorlek
2.5. Användaren skall kunna ställa in önskad mängd malda koppar.

Ö
Ö

Ö

3 .  I n t e r a k t i o n
3.1 Kvarnen skall manövreras med hjälp av en touchdisplay.
3.2. Användaren skall förstå kvarnens funktion och hur den används utan 
hjälp av manual.
3.3. Inställningar som t.ex. kornstorlek och mängd malet kaffe skall kunna 
utföras utan hjälp av manual. 

K
Ö
Ö

4 .  F o r m g i v n i n g
4.1. Inga förändringar får göras som kommer att påverka kvarnens funktion.
4.2. Kvarnens formgivning skall visa hur den skall användas.
4.3. Kvarnen skall inge en känsla av exklusivitet och kvalitet.

K 
K 
K
Ö 

5 .  U n d e r h å l l
5.1. Kvarnens hölje skall vara lätt att torka av.
5.2. Det ska vara lätt att komma åt att rengöra malverket i kvarnen.
5.3. Bönbehållare skall enkelt kunna rengöras
5.4. Uppsamlingsbricka för spill skall vara löstagbar.
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Litteraturstudie
Människans beteende och hur en formgivares medvetna val skapar en produkt utifrån användaren är en nyt-
tig kunskap som krävs för fortsatt utveckling av kaffekvarnen. Litteraturstudier utförs för att ge en bättre och 
djupare kunskap samt konkret fakta inom ämnet. Designprincipen Paretos princip studeras, regeln underlättar 
vid de val som görs vid utveckling av gränssnittet, informationssystemet och kring de funktioner som kvarnen 
skall ha. Eftersom displayens gränssnitt skall utvecklas utförs studier kring just displayer och de delar som 
detta innefattar, som exempel färger, ljus och symboler. Tips, idéer och riktlinjer som bör följas fås, vilka sedan 
kommer till användning då de fastställda problemen med kvarnen skall lösas och koncept skall genereras. Efter 
samtliga avsnitt reflekteras det kring den information som har fåtts och hur den kommer att vara till hjälp för 
fortsatt arbete. 

3

I N L E D N I N G   F Ö R S T U D I E   L I T T E R AT U R S T U D I E   K O N C E P T G E N E R E I N G  U T V Ä R D E R I N G   R E S U LTAT   D I S K U S S I O N
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3.1 Paretos princip
Då val måste göras över de funktioner som kvarnen skall ha krävs en förståelse över värdet hos olika typer av 
funktioner. Paretos princip underlättar det fortsatta arbetet då det kommer till prioriteringar kring dessa. 

Paretos princip även kallad 80/20-regeln grundades för att effektivisera ett arbete som skall utföras. Till en 
början användes den inom ekonomi, men tillämpas idag inom de flesta områden såsom; gränssnittsdesign, 
teknik, kvalitetskontroller med mera. Grundidén är att värdera de element som en produkt/gränssnitt består 
av för att kunna optimera produkten. Den funktion som används 80 % av tiden är den som bör få mest fokus, 
medan resterande 20 % skall utvärderas för att se det värde den ger produkten. Beroende på resultatet beslutas 
det om utvecklaren skall designa om, eller helt ta bort funktionen (Lidwell m.fl., 2003).

Vid utformning av kvarnens gränssnitt kommer hänsyn att tas till den huvudsakliga användaren; den som 
maler bönor med hjälp av en kvarn där kornstorleken redan är inställd. De resterande användarna som vill 
justera kornstorlek eller mängd malt kaffe kommer att komma i andra hand, vilket betyder att deras uppgift 
då tillhör en bifunktion. Dessa funktioner skall inte försvåra utförandet av huvuduppgiften. Skall de finnas 
kvar bör de alltså vara placerade på ett sådant sätt att de inte får maskinen att se komplicerad eller svåranvänd 
ut. Bifunktionerna får heller inte bidra till en förlängd process för att få det malda kaffet. Hur lång tid får det 
egentligen ta att utföra en enkel uppgift? Är det mer accepterat att det tar längre tid att utföra en viss handling 
för att ha dessa extrafunktioner? Detta är frågor som kommer att behandlas i utvärderingen av det koncept som 
framkommer i konceptgenereringen, kapitel 5. 

3.2 Displayer
En display används som hjälpmedel för att ta emot och skicka ut signaler till användaren. Då en produkt utrus-
tas med en display finns det i stort sett inga begränsningar då det finns möjlighet till att visa mycket informa-
tion. Text, symboler, dynamiska bilder och annat som underlättar för användaren kan användas och utveck-
laren begränsas inte till att enbart använda ljusindikatorer. En studie görs för att fastställa vilken sorts text 
som är mest lämplig att använda på en display. Det kommer även studeras vilka färger och symboler som bör 
användas och hur knappar kan grupperas för att underlätta vid användandet. För att underlätta användarens 
interaktion med displayen kan följande punkter finnas i åtanke (Woodson m.fl., 1992):

• Använd en så enkel display som möjligt – ju mer komplex displayen är desto längre tid tar det att läsa och 
tolka informationen. Detta gör att observatören eller användaren är mer benägen att missförstå informa-
tionen eller misslyckas att använda den korrekt.

• Använd en display som inte är alltför exakt – försök motstå att göra displayen alltför dekorativ då detta kan 
göra den svårare att läsa och förstå. Att kräva att användaren skall vara mer exakt än nödvändigt ökar bara 
svarstiden, därmed ökar trötthet eller psykisk stress, och leder slutligen till att användaren gör onödiga 
misstag. 

• Använd det mest naturliga eller väntade displayformatet – obekanta format kräver extra tid för att an-
vändaren skall vänja sig. De leder ofta till misstag vid avläsning och förståelse som ett resultat av att de 
stör ett vanemönster. När nya och obekanta format behövs, överväg användartester för att fastställa om ett 
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sådant format fungerar med de baskunskaper användaren har.
• Det är viktigt att tänka på betraktningsavståndet i relation till storlek, betraktningsvinkel, kontrast samt 

minimalisering av störningar som bländande ljus. 
• Överväg möjliga visuella avvikelser hos den förväntande användaren som försämrad syn, färgblindhet eller 

när- och långsynthet. 
• Formge eller välj dynamiska displayer (som har rörliga delar, varningsindikatorer etc.) som ger användaren 

information om displayen krånglar. Om det inte är självklart överväg en speciell indikator för fel, som t.ex. 
en varningslampa. 

• Förändringar i skärmstatus skall indikera ändringar av funktionell status istället för enbart visa resultat av 
kontrollaktivering. Frånvaron av en signal eller visuell indikation bör inte användas för att påvisa ”felfunk-
tion” eller att produkten är ”ur funktion”. Emellertid kan frånvaro av en ”ström-av” indikering användas 
för funktionsskärmar, dock inte för underhållsskärmar. Frånvaro av en signal eller visuell indikation skall 
heller inte användas för visa ett ”redo” - eller ”arbetartillstånd”.

3.2.1 Typsnitt 
Användningen av ord i en display tillför en extra dimension för ökad informationsöverföring. Det kan emeller-
tid öka komplexiteten och den tid det tar för användaren att känna igen och förstå innebörden av den informa-
tion som framförs. Den vanligaste displayen är troligtvis den med tecken, vilken kan användas för identifier-
ing, vägledning, varning och för instruktioner. Trots en del meningsskiljaktigheter om vilken som är den bästa 
textstilen för skyltar, etiketter och redskapsmärkning, finns en enad åsikt om att följande parametrar är viktiga 
att ta hänsyn till vid val av font (Woodson m.fl., 1992): 

• Rätt höjd/bredd förhållanden, det vill säga tecknets proportioner.
• Rätt tjocklek och bredd på de linjer som utgör bokstaven.
• Maximal kontrast mellan tecken och bakgrund.
• Tillräcklig storlek för det tänkta betraktningsavståndet. 
• En enkel stil hellre än en utarbetad, generellt sett föredras en blockstil istället för en med serifer. 
• Rak hellre än kursiv stil.
• Lämpligt avstånd mellan bokstäverna.
• Endast versaler för korta etiketter/märkningar och skyltar till skillnad från både versaler och gemaner för 

längre texter så som instruktionsmaterial. 
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3.2.2 Betraktningsvinkel och ljus
I de flesta fall är det önskvärt att ljusskärmen är synlig från den vidaste betraktningsvinkeln som är möjlig, en 
utåtbuktande lins är att föredra för att öka denna, figur 3.1. Undvik att försänka lampan under ytan av en instru-
mentpanel eller andra strukturella ytor. Detta gäller i de flesta fall förutom då betraktningsvinkeln vill begrän-
sas så att endast vissa observatörer kan se lampan. När det är önskvärt att lampan endast skall vara synlig för 
vissa, använd luftfilter, speciella riktningslinser eller rikta displayen mot den tänkta användaren. Detta är bra 
för apparater som stoppljus som endast är tänkta för en grupp av bilister och som kan vara förvirrande för andra 
(se figur 3.2). Ljusnivån på en belyst display skall vara kompatibel med den förväntade omgivningsbelysningen 
och skall då vara minst 10 % högre än det omgivande ljuset (Woodson m.fl., 1992). 

Figur 3.1. Vidvinkelvy. Figur 3.2. Begränsad vy.

3.2.3 Pil- och pekgrafik 
Pilar är ett bra hjälpmedel vid utformning av bland annat displayer och manualer, de har en benägenhet att dra 
till sig uppmärksamhet eftersom de antyder ”följ detta”. Vid utformning av pilar bör igenkännbara riktnings-
visare väljas, dessa bör samtidigt vara tillräckligt utmärkande för att kunna urskiljas bland en mängd olika 
geometriska former och bakgrunder. Pilar underlättar användningen av komplexa maskiner (speciellt de som 
används av allmänheten). Figur 3.3 visar de pilar som anses vara bäst respektive sämst utformade gällande 
igenkännelse (Woodson m.fl., 1992). 

Figur 3.3. Pilar som anses vara bra respektive dåliga ur “följ detta” synpunkt.

Bra Bättre Bäst

Mindre bra
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3.2.4 Knappar  
Det finns vid utformning av knappar riktlinjer som kan följas för att underlätta för användaren. För att förtydli-
ga att knappar har olika funktioner så används olika former beroende på deras ändamål. Enligt Woodson, m.fl.
(1992) används kvadratiska former ofta för tryckknappar medan rektangulära används vid informations- eller 
teleljus och runda former för ledljus. Komponenter som ser likadana ut bör alltså undvikas då det kan förvirra 
och missleda användaren. Woodson, m.fl. (1992) menar också att som figur 3.4 visar, är det lättare att skilja de 
olika komponenterna åt då de har sin egen utformning. Detta kan underlättas ytterligare om knapparna även 
grupperas beroende på vilken funktion de har.

Figur 3.4. Knappar som grupperas olika beroende på deras funktioner. 

3.2.5 Ljus 
Användning av ljus kan förenkla kommunikationen mellan maskin och användare. Beroende på lampans färg 
och form, var den sitter, och/eller beroende på om det är ett stadigt eller blinkande ljus kan olika signaler ges 
till användaren. Woodson, m.fl. (1992) har satt upp ett antal punkter för hur en enstaka lampa eller en uppsät-
tning lampor kan användas för att visa information. Dessa kan ses nedan. 

Lampor för ”ström på” 
Lampor för ”ström på” används för att visa att elektrisk ström är kopplad till utrustningen. Lampor för detta 
bör begränsas till en per maskindel eftersom fler indikatorer kan förvirra användaren om inte varje ledljus har 
märkts ut. Ledljus bör inte vara ljusare än vad som krävs för att kunna bestämma om de är tända eller inte. Det 
finns annars en risk att störa produktens andra visuella delar.

Blinkande ljus 
Ett blinkande rött ljus bör endast användas när det finns en direkt extrem fara. Det blinkande ljuset förtydligar 
och får mer uppmärksamhet än enbart en röd lampa, denna skall därför endast användas i situationer av större 
vikt. Om ett blinkande ljus skall användas rekommenderas en blinkningsgrad mellan tre och fem blinkningar 
per sekund med ungefär samma längd vid en tänd eller släckt lampa. Blinkningar bör därför minimeras och 
endast användas då det är nödvändigt att fånga användarens uppmärksamhet för att omedelbart ge tillsyn på 
ett visst tillstånd.
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Speciella risktillståndsljus 
Vissa produkter uppvisar potentiella risker som användaren inte upptäcker om inte ett varningsljus ges. Det 
är därför viktigt att genom ljuset påminna användaren att vara extra försiktig, till exempel om en produkt blir 
upphettad vid användning.

Ljus för operatörsfunktioner 
En enkel tryckknappskontroll används på vissa maskiner för att minska antalet vippbrytare. Det här är huvud-
sakligen för att tryckknappen kan vara bakgrundsbelyst, inte bara med en lampa, utan som i kopieringsmask-
iner, med både en vit och en röd bakgrundsljuskälla; den röda lampan visar att maskinen är i ett uppvärmn-
ingsläge och den vita lampan visar att maskinen är klar att börja användas.

Lokaliseringsljus 
Vissa ledljus kan effektivt användas för att hjälpa till att identifiera ett av en serie system eller produkter. Möjli-
ga applikationer för det här positionsljuset är många och formgivaren måste komma ihåg att ljusindikatorerna 
och de apparater de representerar är logiskt relaterade.

Felfunktionsljus 
En enkel lampa kan användas som en första ledtråd om att ett fel har uppstått eller kommer att uppstå. Om 
det finns mer än ett sådant ljus måste de vara ordentligt utmärkta för att se till att användaren inte blir förvir-
rad. Ibland är det mer riktigt att enbart använda felfunktionsljuset och ta bort ledljuset som indikerar att allt 
fungerar som det skall.

3.2.6 Färg 
Val av färg för en produkt har en stor betydelse då det är den som förhöjer den känslan som vill uppnås med 
formen. Då färger skall väljas kan detta ske i fyra olika segment såsom analoga, triadiska, kompletterade samt 
kvadratiska färger (figur 3.5). Analoga färger är en kombination av nära intilliggande färger där till exempel 
blått eller grönt av olika nyanser kan användas. Triadiska färger är de färger som ytterspetsarna av en triangel 
pekar på. Kompletterade färger är två färger som ligger mitt emot varandra i färgcirkeln där symbolen är ett 
rakt streck. Slutligen symboliseras kvadratiska färger av två kvadrater, som är placerade i varandra och dess yt-
terkanter pekar på de färger som skall användas. 

Figur 3.5. Segment där färgerna a) är analoga b) är kvadratisk c) kompletterande och d) triadiska. 
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Figur 3.6. Exempel på hur naturen använder sig av de fyra segmenten.

Studier kring växt- och djurriket visar en tydlig koppling mellan de fyra segmenten och naturen (figur 3.6) 
Genom att använda dessa riktlinjer säkerställs att de färger som väljs ut ej konkurrerar ut varandra, utan istäl-
let kompletterar. Då det kommer till neutrala färger, exempelvis grått, så konkurrerar inte dessa ut andra 
färger i färgcirkeln och kan därmed kombineras med alla andra färger. Beroende på om mörka eller ljusa färger 
kombineras kan olika effekter fås, de ljusa utstrålar vänlighet medan de mörka utstrålar ett seriöst och profes-
sionellt uttryck (Lidwell m.fl., 2003)
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Vissa färgkodningsstadgar är relativt väletablerade och bör därför föl-
jas såsom att färger som redan har en viktig betydelse för allmänheten 
inte bör ändras. Kan det inte bevisas att ändring av färgkoder ökar 
förståelsen och därmed ökar kapaciteten bör därmed stadgarna följas. 
Färger på ljus kan följa samma riktlinjer gällande färger i allmänhet 
(Woodson m.fl., 1992). Färger appliceras på produkter för att ge in-
dikation kring funktion och dess villkor. De riktlinjer som presenteras 
nedan (se figur 3.7) är typiskt västerländska inlärda modeller (Wood-
son m.fl., 1992) (notera att dessa färger kan uppfattas på andra sätt i 
andra kulturer):

Rött
Rött bör användas för att göra användaren uppmärksam på att vissa 
situationer kan göra att systemet inte fungerar, såsom ett fel, misstag, 
fungerar ej eller ett tillstånd som kan leda till personskada.

Gult
Gult bör användas för att upplysa användaren om en situation där för-
siktighet, återkontroll eller fördröjning är nödvändig, alltså ett till-
stånd där en kontroll bör ske för att inte en farlig situation skall uppstå.

Vitt
Vitt används för att indikera status, alternativa funktioner, olika funk-
tionslägen, ett test som körs eller liknande som antingen visar på fram-
gång eller misslyckande hos systemet. 

Grönt
Grönt indikerar ofta att utrustningen fungerar som den skall eller att 
arbetet kan fortskrida. Det kan användas för att visa att en serie steg 
i en process framgångsrikt har genomförts, och därigenom skapat en 
grund för att kunna fortsätta med nästa steg. 

Blått
Blått ljus bör undvikas eftersom det generellt sett inte har någon stand-
ardbetydelse. Det har dock blivit tilldelat en viss betydelse inom ett be-
stämt operativsystem, blått ljus har t.ex. använts inom design av bilar 
för att visa att helljuset är på. 

Figur 3.7. Fem olika färger som ger människan olika signaler.
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3.3 Sammanfattning kring litteraturstudie
Den information och kunskap som litteraturstudierna resulterat i påverkar de val som görs senare i processen. 
Följande avsnitt reflekterar kring hur de områden som studerats kan tillämpas på kvarnen.  

Om det första intrycket av en produkt är att den är estetisk tilltalande så är mycket redan vunnet hos både 
användaren och företaget som lanserar och säljer den. Många gånger kan det tyckas att en produkt blir mer 
tilltalande ju fler funktioner den har och ju mer avancerad teknik som används. Det finns dock en risk att 
användarens inlärning fördröjs, vilket är beroende av utformningen av gränssnittet. Vad är det då som gör an-
vändningen hos en kaffekvarn enkel att hantera? Detta är en relevant fråga som bör finnas med i fortsättningen 
av kvarnens utveckling. Det är viktigt att kvarnen inte är utrustad med alltför komplexa funktioner. Skall fler 
funktioner än ”start av malning” finnas bör detta finnas i ett undersystem för att användaren enkelt skall kunna 
bestämma om detta är något som de är i behov av att använda eller ej. Huvudsystemet bör vara utvecklat på 
ett enkelt och lättförståeligt sätt, med tydlig visualisering av vad huvudfunktionen är. Då systemet kommer 
att styras med knappar på en tryckkänslig display så är det viktigt att tänka på hur grupperingen av dessa sker. 
Detsamma gäller deras storlek, färg och form. Detta kommer att påverka användarens förståelse för produkten 
och kommer att spara både tid och energi. För att ytterligare underlätta för användaren kan eventuell text på 
knappar och display vara utan serifer, och eventuellt möjlighet till att kunna justera textens storlek samt kon-
trast och ljusstyrka. Användaren skall inte bara enkelt kunna förstå kvarnen, det är också viktigt att knappar 
och display har rätt betraktningsavstånd i relation till storlek och betraktningsvinkel. Gällande färger så är det 
generellt sett viktigt med en kombination som representerar produkten på ett önskvärt sätt och som underlät-
tar användningen av displayen. 

Belysning i form av lampor kan i en display vara en bra egenskap hos en produkt, för att påvisa att elektrisk 
ström är kopplad till den. Det bör begränsas till att en komponent per maskindel har detta eftersom flera 
komponenter kan förvirra användaren. Olika sorters belysning kan användas då något är markerat eller aktivt, 
men finns detta så bör det vara utformat så att det inte finns risk för missuppfattning. Alternativt så kan endast 
felfunktionsljuset användas, istället för ledljuset som visar att allt fungerar. Genom att ta hjälp av befintliga 
riktlinjer vid utformning av kaffekvarnens display kan användandet underlättas och den tid som behövs för 
manövrering kortas. 

Genom att använda en display på en produkt kan fler funktioner och inställningsmöjligheter fås utan att intry-
cket av produkten blir för rörigt eller ser komplicerad ut att använda. Detta förutsätter att gränssnittet för dis-
playen är noggrant utvecklat och att de riktlinjer som finns för både displayer och fysiska manövreringselement 
beaktas och i största mån tillämpas. Det är alltså lika viktigt vid utformning av gränssnittet på en display som 
vid fysiska knappar att ta hänsyn till de riktlinjer som finns. Att använda en display på kaffekvarnen möjliggör 
för utvecklaren att de funktioner som är viktigast kan väljas ut och sättas i fokus utan att för den delen plocka 
bort funktioner som kan ge ett mervärde för produkten. På så sätt kan kaffekvarnen tillgodose behovet hos 
användare med olika kunskapsnivåer och användningsmönster. Det är dock mycket viktigt att de val som görs 
är noga genomtänkta och att konceptet testas utav användare för att ge en försäkran om att målet med ett lät-
thanterligt gränssnitt är uppnått.
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Användning av display kan dock kännas överflödigt och kanske inte alltid nödvändigt på den produkt som är 
under utveckling. Det finns även risk att display, främst touchdisplay, är obekant för användaren och kan därför 
orsaka osäkerhet och eventuella missförstånd. Fysiska knappar har fördelen att de kan utformas tydligt utefter 
hur de skall användas, exempel tryck- drag eller vridknapp. På en display behöver detta synliggöras med hjälp 
av bland annat pilar. Displayen har dessutom risk att i speciellt ljusa miljöer reflektera omgivningen vilket leder 
till att det blir svårt att tyda den informationen som visas. 



23Utveckling av kaffekvarns användargränssnitt
Lisa Jostrand

Konceptgenerering
För att ge en visuell bild av produktens utstrålning skapas en moodboard, vilket är ett bra sätt för att visual-
isera tankar och idéer som finns kring både färg och form, men även den önskade känsla som kvarnen skall 
utstråla. Inspiration till gränssnitt, knappar och funktioner fås genom Stimulianalys. Metoden bidrar till en 
”Flödesstruktur hos systemet” där gränssnittets olika funktioner och signaler schematiskt visualiseras. 

I N L E D N I N G   F Ö R S T U D I E   L I T T E R AT U R S T U D I E   K O N C E P T G E N E R E I N G  U T V Ä R D E R I N G   R E S U LTAT   D I S K U S S I O N
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4.1 Moodboard
Enligt Österlin (2003) är en moodboard ett bra verktyg då designern vill 
förmedla och visuellt visa ett tema genom att en organiserad bild sätts 
samman av olika urklipp, där detaljer eller färger tillsammans illustrerar 
vad som eftersträvas hos produkten. 

Moodboards ger en tydligare bild av vad produkten skall utstråla. Den 
ger möjlighet till att kunna stämma av med Crem International att de 
krav de har angående formgivning och uttryck har uppfattas rätt. I figur 
4.1 ses det uttrycket som önskas med just denna kvarn, och är skapad 
utifrån mötet med företagsrepresentanten. Den uttrycker genom mate-
rial och färgval exklusivitet samt en känsla av elektriska flöden. Formatet 
visar bönornas flöden, deras väg uppifrån och ner till en stabil botten. 
Moodboarden diskuterades med Crem International och blev godkänd 
för rätt uppfattat uttryck hos produkten.

4.2 Stimulianalys
Enligt VanGundy (1988) syftar stimulimetoden till att designern skall 
bryta sitt tankemönster under utvecklingen av en produkt. Metoden ut-
förs för att stimulera fram nya lösningar till den aktuella produkten. Det-
ta görs genom att 10 slumpartade objekt studeras och därefter beskrivs 
med fokus på funktion och andra utmärkande egenskaper.

Stimulianalys utförs för att se hur andra produkter fungerar och ser ut 
då det kommer till knappar, tekniska lösningar, gränssnitt med mera. 
Resultatet av metoden ger förslag om vad som kan tillämpas på kvar-
nen (Van Gundy, 1988). De produkter som utvärderas är bland annat 
förstärkare, mikrovågsugnar, mobiltelefon med touchdisplay samt en 
kaffebryggare. 

En mängd punkter anses vara väsentliga att ha med i åtanke vid koncept-
genereringen, bland annat:
• powerknapp med symbol på
• skärm lyser upp vid användning
• touchdisplay
• standbyfunktion 
• nedsläckt under standbyläge
• tänds vid vidröring
• symboler på knappar

Figur 4.1. Moodboard som  visar den känsla 
som vill uppnås med kvarnen.
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• klickljud vid skrollning
• vibrationer i knappar (användaren får en feedback av att rätt knapp har valts)
• olika knappar för olika funktioner och grupper
• knappar på display (ser ut som knappar, förstoras- ringas in vid tryckning, symbol och text)
• symboler som som hela tiden finns på skärmen, (ex tillbaka knapp)
• inga seriffer på text
• framhävning av färg vid val av funktion
• räfflor/prickar vid öppningen av bönbehållaren.

Dessa punkter är alla funktioner som kan vara intressanta att tillämpa på kvarnens display eller fysiska ele-
ment. Många av de punkter som listats handlar om att ge ett förtydligande till användaren, att göra gränssnittet 
så lätt att använda som möjligt. Knappar kan bli tydligare genom att använda symboler, att knapparna ser olika 
ut beroende på dess funktion och att signaler ges till användaren då val görs. 

4.3  Flödesstruktur hos systemet
Då användning av kvarnen kommer att ske genom en touchdisplay är det viktigt att med ett enkelt och lätt-
förståeligt gränssnitt visa för användaren hur nyttjandet av kaffekvarnen fungerar. Kunskap från litteraturstud-
ier och information som erhölls från användarstudier lade grunden till ett flödesschema baserat på en HTA 
(Benyon m.fl., 2005) där displayens gränssnitt kan illustreras. Signalen som användaren får visas med en streck-
ad linje, medan funktionen är heldragen. I figur 4.2 kan detta ses i ett övergripande schema, för att få en mer 
ingående inblick, se bilaga 4. Flödesschemat gav en bra överblick över de funktioner och signaler som systemet 
önskas ha, det strukturerar upp tankarna och är dessutom en bra grund för den kommande utvärderingen.

Tanken är att gränssnittet skall vara så enkelt att förstå som möjligt. Den viktigaste funktionen, att mala bönor, 
skall vara den tydligaste symbolen som användaren upptäcker först. Det skall även vara möjligt att kunna gå in 
under ”meny” för att kunna justera inställningar som önskade antal malda koppar, kornstorlek, inställningar 
rörande språk, ljusstyrka med mera. Det finns dessutom en möjlighet att kunna få information om kvarnen, 
och antingen genom text och bild, eller med en film kunna få förståelse för hur till exempel påfyllning av bönor 
sker. Under ”avancerat” kan inställningar rörande bland annat automatisk beställning av bönor att utföras. 
Användaren skall vid varje steg få tydliga signaler om vad som händer i systemet och genom att justera inställn-
ingar kan ljusstyrka, text- och symbolstorlek anpassas efter användarens önskemål. Det skall alltid finnas möj-
lighet att kunna gå tillbaka i systemet och chans till att ångra för att få användaren mindre rädd över att göra fel. 

Som nämnts i avsnittet litteraturstudier så är igenkännbarhet ett bra medel för att få användaren att enkelt 
förstå en produkt eller ett gränssnitt. Inspiration tas därför från de produkter som analyserades i stimulianalys 
samt marknadsanalys. Enligt litteraturstudierna bör bland annat text placerad på en display vara upprätt och 
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utan serifer, detta används därför i detta fall.  I figur 4.3 kan fler exempel ses på vad som anses vara välkända 
symboler ses. Dessa symboler och texter, samt kvarnens form och system utvärderas i nästa kapitel för att se 
om de uppfattas på rätt sätt.  

Figur 4.4 visar förslag på hur displayens olika steg kan se ut där varje bild har ett urval av symboler för knappar. 
En mer detaljerad beskrivning om vad som sker i de olika stegen kan läsas nedan.

1 
Informationssystem

1.1 
Lås upp

1.1.1.2

Meny

1.1.1.3.2 Kornstorlek

1.1.1.3.4 Manualer / information

1.1.1.3.1 Antal koppar
Antal koppar

Filterstorlek

Malning pågår

1.1.1.1

Mala

Malning färdig 1.1.1.3.3 Inställningar

1.1.1.3.5 Avancerat

1.1.1

 Startsida

Antal inställda 
koppar

Inställd 
filterstorlek

Figur 4.2. Ett flödesschema som visar interaktionen med informationssystemet. 

Figur 4.3. Symboler som anses ha en god igenkännbarhet av användaren. A) symbol för inställningar/avancerat,
b) hjälp, c) kaffe, d) låst, e) tillbaka, f) låst resp öppet, g) power.

d)c)b)a) e) f) g)
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1. Informationssystem
Displayen går ur sitt sovläge och visar för användaren att kvarnens display är 
låst, vilket visualiseras med ett stängt hänglås. Genom att trycka på knappen 
kommer nästa bild fram.

1.1. Lås upp
Detta är steg nummer 2 för att öppna knapplåset. Genom att trycka på det up-
plåsta hänglåset kommer systemet att låsas upp. De två stegen krävs för att ej av 
misstag avaktivera den låsta displayen och av misstag starta en malning.

1.1.1. Startsida
Startsidan består av en startknapp och en menyknapp (1.1.1.1 och 1.1.1.2). 
Startknappen får malning att starta och menyknappen tar användaren vidare 
till ett underordnat menysystem.

1.1.1.2 Meny
Under ”meny” kan en mängd olika inställningar göras. Antal koppar och korn-
storlek är överordnande och har därför större symboler än inställningar, man-
ualer/information och avancerat. Det finns även möjlighet att gå tillbaka till 
startsidan genom att trycka på de två gröna pilarna eller startknappen.

1.1.1.3.3 Inställningar
Under inställningsmenyn kan olika inställningar göras som visualiseras med 
hjälp av symboler och en förtydligande text. Symboler som är igenkännbara och 
som lätt kan kopplas ihop med den tilltänka inställningen såsom en bild av 
jorden för att indikera på att det är val av språk som utförs. Möjlighet till att 
återvända till huvudmenyn görs genom att trycka på de gröna pilarna.

Språkinställning
Genom att koppla ihop en världsbild eller olika flaggor medför det att användaren 
kan förstå att under denna inställning görs ändring av språket. Möjlighet till att 
återvända till inställningar och huvudmeny görs genom att trycka en respektive 
två gånger på de gröna pilarna.

Figur 4.4. Förslag på hur displayen kan se ut vid upplåsning.

 1.1.1.1

 1

 1.1

 1.1.1

 1.1.1.3.3
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4.4 Koncept
Litteraturstudier och marknadsanalys gav information som hjälpte till vid utveckling av formen hos konceptet, 
se figur 4.5-4.6. Ett av Crem Internationals krav var att på grund av sanitets- och funktionsfrågor behålla det 
formspråk som redan utvecklats, på grund av detta har grundformen valts att ha kvar. Mindre förändringar för 
att underlätta interaktionen och användandet av kvarnen har dock genomförts. Kvarnen delas in i olika om-
råden som har förbättras; front, hål för filterhållare, baksida och bönbehållare. Specifikt vad som har utveck-
lats hos dessa presenteras nedan:

Front
Vinkling av fronten ger användaren en bättre betraktningsvinkel. Från att tidigare vara helt rak är den nu lutad 
med 3,5o (figur 4.5, a). Detta är den största vinkeln som fronten kan lutas i utan att påverka hur komponenterna 
är monterade inuti. Toppen på fronten kommer att höjas samt rundas. Detta kommer att tydliggöra vart bönbe-
hållaren skall öppnas, och rundningen kommer att ger användaren ett behagligare grepp. Idag sker påfyllning 
av bönor i en behållare som med hjälp av en knapp på insidan av fronten sänker ned behållaren i arbetshöjd. 
Då fronten är avlång finns det stor risk att knapparna missas, för att minimera denna chans bör dessa sträckas 
hela vägen runt frontens baksida, se figur 4.5, b. 

Hål för filterhållaren
Hålet där filterhållaren skall placeras har fått en rundning för att underlätta för användaren då det behöver 
torkas rent (figur 4.5, c). De gejdrar som håller fast filterhållaren har fått formen justerat för att filterhållaren 
enklare skall ledas in i ”filterhålet”, se figur 4.5, d. Dessa gejdrar kommer att vara flexibla för att kunna anpassas 
till andra filterhållare av andra märken än Crem International. Detta kommer att underlätta för användaren då 
inte en inte ny filterhållare behöver skaffas om inte så önskas. 

Figur 4.5. Det koncept som har utvecklats. A) visualiserar vinkling av front, b) knapp för lucköppning, c) rundning för att underlätta vid 
rengöring, d) gejdrar som underlättar vid instättning av filter

a)

d)

c)

b)



29Utveckling av kaffekvarns användargränssnitt
Lisa Jostrand

Baksida
På baksidan av kaffekvarnen sitter en strömbrytare, denna har justerats genom att flytta ut den en bit. Detta 
kommer ge en ökad förståelse över att det är en tryckknapp, se figur 4.6, a. Knappen består av en diod som 
genom ett ljus tydligt visar om ström är kopplad till den eller ej. Knappen har rundats för att försäkra att den 
syns från så många betraktningsvinklar som möjligt. Dioden kommer att lysa upp med en grön färg då ström 
är kopplad till den, och inget lyse kommer att finnas annars.

För att vid eventuella reparationer komma åt elektronik och malverk tas kvarnens bakstycke bort. Två skruvar 
skruvas ur för att sedan greppa i underkant och lyfta av bakstycket (figur 4.6, b). Inga förändringar har gjorts 
på ytterhöljet då detta skulle förstöra den rena ytan. Däremot har ingröpningar satts på undersidan, trots att 
detta inte visar för användaren vart lyftet sker så är det nu bättre åtkomlighet. 

Bönbehållare
Bönbehållaren har en grundform där ej stora förändringar är tillåtna. Den har fått en utformning för att skapa 
ett bra flöde för bönorna samt hålla totalt 2 kilo bönor. Det ansågs dock vara av värde att förenkla steget då 
användaren skall rengöra byttan. Handtag placerades därför på sidorna av bönbehållaren för att enklare kunna 
få grepp, detta kan ses i figur 4.6, c.

Figur 4.6. a) Rundning av strömbrytare, b) ingröpningar i kvarnens botten, c) bönbehållare.

a) c)b)
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Utvärdering av koncept
Det framtagna konceptet utvärderas för att se hur det uppfattas av användaren samt hur det uppfyller de krav 
som sattes i projektets början. Genom en pluralistisk genomgång får en utvärderingsgrupp med olika erfaren-
heter grundligt gå igenom konceptets olika delar. Efter detta kommer eventuellt en ytterligare utveckling ske 
innan det slutliga konceptet presenteras. 

5

I N L E D N I N G   F Ö R S T U D I E   L I T T E R AT U R S T U D I E   K O N C E P T G E N E R E I N G  U T V Ä R D E R I N G   R E S U LTAT   D I S K U S S I O N



31Utveckling av kaffekvarns användargränssnitt
Lisa Jostrand

5.1 Pluralistisk genomgång
Pluralistisk genomgång är en teknik som systematiskt granskar ett gränssnitt och dess flöde ur användarens 
perspektiv. Metoden är flexibel och bra då olika typer av användare tas till hjälp för att se hur just de uppfattar 
gränssnittet. Utvärderingsgruppen kommer att ha olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper vilket kan 
leda till att diskussioner uppstår. Diskussionerna kommer att leda till nya tankar och idéer som kan tillämpas, 
tas bort eller bli justerade i gränssnittet. Bias (1994) föreslår hur utförande av metoden kan gå till och hur den 
ultimata gruppen ser ut:

Utvärderingsgruppen bör bestå av sex personer; två experter inom interaktionsområdet, två produktutvecklare 
och två användarrepresentanter. Deltagarna upplyses om metodens regler, vad den tänkta uppgiften är och 
hur scenariot ser ut. Paneler med så verklighetstroget material som möjligt visas upp för att demonstrera hur 
gränssnittet ser ut för den specifika uppgiften. Efter varje uppgift får användaren ett frågeformulär angående 
användbarheten på det undersökta gränssnittet, alla i gruppen inväntas för att sedan kunna starta en diskus-
sion. Denna avslutas med att experterna gör uttalanden om syftet med gränssnittets design och hur det är tänkt 
att uppfattas. 

Fyra personer, ovetande kring projektets innebörd användes för att utvärdera den interaktion som sker med 
kvarnen, både kring form och kring gränssnitt. Gruppen fick tre olika uppgifter att utföra; mala bönor, justera 
språk och fylla på bönbehållaren. För att även få kommentarer kring knappars utseende och placering byggdes 
de fönster som skulle utvärderas upp i skala 1:1. Detta var en bra utgångspunkt för att förstå uppgiften bättre 
och för att framkalla diskussion. 

Uppgift 1: Att mala bönor
Första uppgiften var att avaktivera knapplåset för att sedan sätta igång en malning. Då 
första bilden visades (figur 5.1, a) var det för en del av gruppen självklart att låset bety-
dde ”låsa upp”. Det visade sig dock att resterande gruppmedlemmar trodde att malning 
skulle starta direkt då filtrerhållaren sattes i gejdrarna. 

Då nästa bild (figur 5.1, b) visades var det oenighet kring om detta betydde att en till 
tryckning krävdes för att avaktivera låset eller om det redan var upplåst. Förslag till 
förändring var att det låsta hänglåset övergår till ett öppnat, alltså endast med en sym-
bol i respektive bild.

Då sista bilden visades (figur 5.1, c) gav utvärderingsgruppen bra kommentarer och 
frågor som i sin tur kan ge idéer till förbättringar. Första kommentaren var ”vet kvarnen 
att filterhållaren är isatt?”, detta är en viktig fråga som kommer att följa med i utveck-
lingsprocessen. Vid ”starta malning” och ”meny” sågs en tendens för missuppfattning. 
Knapparna var ej tydliga nog då de inte uppfattades som två skilda kommandon. Vid 
diskussion kring varför det uppfattats på detta sätt visade det sig att det var av olika 
anledningar; blandningen av text och symbol och den centrerade placeringen hos dessa 
två kommandon. 

 a)

c)

b)

Figur 5.1. A) Display är 
låst, b) aktivering av 
display, c) startsida.

5
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Uppgift 2: Ändra språkinställning
Då utvärderingsgruppen hittade till ”meny” hade de på grund av valet av ikoner svårt att 
se vart de skulle trycka för att ändra språk. Valen stod mellan ”inställningar” och ”infor-
mation”, se figur 5.2, a. En diskussion uppstod kring behovet att kunna ändra språk och 
generellt sett vilka funktioner som tros vara ett behov i en kaffekvarn. Gruppen talade 
om antalet funktioner som är passande för en kvar och i slutändan enades de om att så 
länge de är upplagda på ett överskådligt sätt så att de inte distraherar användaren så är 
det befogat. Bildens layout var tänkt att symbolisera huvudfunktionen som de två större 
knapparna och underfunktionerna som de mindre, detta var något som förvirrade några 
av gruppmedlemmarna då de uppfattade detta som två olika gränssnitt.

Då nästa bild (figur 5.2, b) visades var det stor klarhet i att nästa ikon som skulle tryckas 
på var jordgloben, för att efter detta hitta fram till den slutliga bilden. Här kom förslag 
på att istället för att ha flaggor som symboliserar ett språk (figur 5.2, c), skriva ut text. 
Positiva reaktioner var de återkommande symbolerna, i detta fall ”tillbaka”-knappen, 
detta gav en slags trygghet.

Uppgift 3: Påfyllning av bönor
Då sista uppgiften skulle utföras uppstod återigen en stor diskussion kring gränssnittet 
i stort och kring vilka funktioner som gruppen ansåg vara väsentliga att ha på en kaffekvarn. Fokus förlorades 
därmed på den tänkta uppgiften och endast en kommentar kring uppgiften uppkom: ”Jag vill rycka uppe på 
kvarnens topp för att fylla på bönor.”

Det var dock andra kommentarer kring kvarnen och gränssnittet generellt sett som tillvaratogs.  
• Kvarnen känner av då filterhållaren är korrekt isatt, den slås då automatiskt på och frågar användaren om 

malning önskas ske. Då inte kvarnen används går displayen in i ett sovläge, där mindre energi kommer går 
åt och kvarnen kommer att vara låst så att av användaren av misstag inte startar en malning eller ändrar 
inställningar. 

• Vid diskussion kring feedback och om det krävs något mer än det ljud som uppstår vid malning tyckte 
utvärderingsgruppen att det hade varit en bra funktion om användaren själv kunde ställa in om signaler 
och/eller knappljud skall användas. Att kvarnen själv skulle kunna justera volym efter det buller som upp-
står i arbetsmiljön hade varit det ultimata då användaren vid stress kan effektivisera sitt arbete.

• Större delen av gruppen ansåg att ju fler funktioner som finns desto mer exklusiv känns den, ju fler funk-
tioner - desto dyrare är den. Ett samtal fördes även kring om ett genvägssystem skulle finnas tillgängligt, på 
så sätt kan användaren själv bestämma vilka funktioner de vill ha tillgängliga. 

a)

b)

c)

Figur 5.2. A) Menysidan, 
b) inställningar c) språk.
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5.2 Reflektioner
Den pluralistiska genomgången gav ett mycket bra resultat. Trots att inte alla uppsatta uppgifter avklarades så 
startade en stor diskussion kring gränssnitt och produkter i stort. Mycket nya tips och idéer framkom på delar 
som inte tidigare behandlats som till exempel miljömärkning samt energispar för både ljud och ljus. Till en 
början skedde ett missförstånd då gruppen uppfattade att de fönster som visades var ett färdigutvecklat system 
och att ikonerna redan var bestämda. Detta gynnade endast diskussionen då en mängd feedback framkom 
kring just ikoner, layout samt text blandat med ikoner.

Då det kom till flödet i systemet var inte alltid gruppen överens. De som satt på mer erfarenhet och kunskap 
kring programmering verkade ha lättare att förstå knapparnas innebörd och stegen interaktionen bör ske i. 
Resterande hade redan vid metodens start svårt att förstå vad som skulle utföras och vad den tänkta uppgiften 
var. Hänsyn måste tas till de personer utan tidigare erfarenhet för att försäkra att största möjliga användar-
grupp skall kunna bruka systemet utan problem. På grund av detta tillvaratogs dessa ”fel” som uppkom under 
utvärderingen och värderades:

• Malknapp misstogs för att vara ström av/på.
Kan lösas genom att ha en annan symbol för denna handling. 
• ”Meny-knapp” misstogs för att tillhöra malknappen. 
Välj att ha antingen bara text eller bara symboler, lägg inte båda centrerade, utan förstärk att det är två olika 
knappar genom annan placering, storlek och form.
• Ikonerna inställning och information blandades ihop
Låt symbolerna för information respektive inställning att skilja sig mer.
• Symboler och text - skiljer sig beroende på fönster.
Var konsekvent med text och symboler, kan bli förvirrande om det blandas för mycket!

Felen kan ses som smärre eftersom användaren vid ”felet” blir informerad om hur det riktiga kommandot skall 
ske. Å andra sidan är det sedan tidigare bestämt att de tre sistnämnda kommandona tillhör en bifunktion. Des-
sa kommer inte att användas dagligen utan det finns risk att användaren med tiden glömmer bort hur steget 
skulle ske och kommer därmed att stöta på samma problem upprepande gånger. Utvärderingen gav en mängd 
feedback på främst gränssnittet vilket kommer att åtgärdas till det slutliga konceptet. 
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Resultat
Den konceptgenering som grundades på användarstudien, marknadsanalysen samt litteraturstudien ledde 
fram till ett koncept som senare utvärderades. Den kritik och de kommentarer som erhölls bidrog till en omar-
betning så att slutligt koncept blev utformat, detta kommer att redovisas i följande kapitel. 

I N L E D N I N G   F Ö R S T U D I E   L I T T E R AT U R S T U D I E   K O N C E P T G E N E R E I N G  U T V Ä R D E R I N G   R E S U LTAT   D I S K U S S I O N
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6.1 Form
Den pluralistiska genomgången gav en mängd kommentarer kring både gränssnitt och form. Det visade sig 
vara självklart för utvärderingsgruppen var filterhållaren skulle placeras, var påfyllning av bönor skulle ske och 
så vidare. Det var ingen negativ kritik som uppkom kring just formen, därför har ingen förändring angående 
kvarnens form skett. Det slutliga resultatet kan ses i figur 6.1, detta är bilder som efter slutfört projekt renderats 
med de material som valts ut för konceptet.  

Figur 6.1. Slutligt resultat vidareutvecklingen lett fram till. 

6
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Utvärderingen kring gränssnittet gav dock en del kommentarer kring samspelet mellan gränssnittet och den 
fysiska delen av kvarnen. Detta resulterade i en utveckling av gejdrarna:

Då filterhållaren sätts i gejdrarna sker en dämpning för att ge en mjuk ingång, vid korrekt insättning stöter 
filterhållaren mot en brytare som aktiverar displayen. Detta underlättar för användaren då inte knapplåset be-
höver låsas upp vid varje malning. Det förhindrar även att en malning startas utan att filterhållaren är isatt. Då 
malningen är färdig används samma brytare som aktiverar skärmen till att automatiskt putta ut filterhållaren 
ett par centimeter. Denna funktion underlättar för användaren genom att filtret inte behövs dras ut lika långt 
samt att det påvisar att malning är färdig. I samband med detta sätts displayen i ett sovläge och knapplåset 
aktiveras. Detta kommer att spara både energi och tid för användaren. 

Majoriteten av utvärderingsgruppen ansåg att den symbol (se figur 5.1, c) som vid tillfället användes som knapp 
för att starta malning, istället symboliserar ström av och på. Därför kan det nu säkerställas att rätt val är gjort 
då strömbrytarens symbol på kvarnens baksida istället är utformad på detta sätt, se figur 6.1.

6.2 Flödesstruktur hos systemet
Systemet har delats upp i två områden, ”malning” samt ”inställningar och hjälp”. ”Malning” används då syftet är 
att mala bönor medan ”inställningar och hjälp” används då justeringar kring bland annat gränssnittet behöver 
göras. Här kan även instruktioner eller information angående kvarnen fås. Alla funktioner är tillgängliga från 
startsidan trots att detta var något som ville frånkommas under konceptgenereringsfasen. Genom utformning, 
storlek och färg har dessa helt olika uttryck för att förstärka deras skilda innebörd och position i systemet. 
Displayens startsida då filterhållaren automatiskt har aktiverat displayen illustreras i figur 6.2. 

Figur 6.2. Displayens startsida 
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Malning
Som beskrivet i föregående avsnitt så kommer insättning av filterhållaren att aktivera displayen. Den interak-
tion som sker i samband med detta ses nedan i figur 6.3. 

Figurerna för interaktionen är uppbyggda på samma sätt som i kapitlet ”flödesstruktur hos systemet” i kon-
ceptgenereringsfasen. Systemet har byggts upp av en variant av HTA, där syftet är att på ett schematiskt sätt 
strukturera upp de funktioner och signaler som går till och från systemet. Boxarna kan ses som knappar, där 
den kursiva texten och de punktade linjerna är de signaler som sänds till användaren. Den dubbla linjen är de 
fysiska delarna som sker med kvarnen, till exempel att filterhållaren sätts in i gejdrarna.
 
Det som skiljer slutresultatet med det koncept som tidigare har redovisat är den väg som interaktionen sker 
genom. Efter de kommentarer som erhölls från utvärderingsgruppen har det tänkta flödet hos systemet genom-
gått förändringar. Ett förslag var att redan då filterhållaren sätts in i gejdrarna påminna användaren om vilken 
kornstorlek och antal malda koppar som är inställda. En idé som uppstod då var att samtidigt som användaren 
blir upplyst finns det en chans att kunna justera denna inställning. Genom att ha dessa knappar på startsidan 
och samtidigt ändra rubriker samt samla olika funktioner under en rubrik kan alla funktioner finnas tillgängli-
ga på displayens startsida, se figur 6.2. För att förtydliga för användaren vad som är huvudfunktion så kommer 
knappen för malning att behållas större än resterande menyval. Denna knapp som startar malning kommer 
även att vara animerad för att upplysa användaren om att malning pågår, figur 6.4. 

Malning pågår

1.4
Inställningar

Malning färdig

Filter puttas ut

Signalljud

1 
Informationssystem

Filterhållaren placeras i gejdrar

1.5
Inställd 

kornstorlek

1.1
Inställda antal koppar

1.3
 Starta malning

1.2
Hjälp

Figur 6.3. Schema över displayens startsida. 



38Utveckling av kaffekvarns användargränssnitt
Lisa Jostrand

Antal inställda koppar
Antal inställda koppar på startsidan är en knapp samtidigt som den upplyser användaren om antalet inställda 
koppar. Mängden kan justeras genom att trycka på knappen som leder till en undermeny där det finns möj-
lighet att ändra antalet till mellan 4 och 34 koppar. Eftersom antalet redan är inställt behövs ingen sensor för 
att förhindra att filtret överfylls. Se figur 6.5. Schemat för interaktionen kan ses i bilaga 4

Hjälp
Då marknadsanalysen genomfördes upptäcktes det att det under hjälpmenyer även fanns information om pro-
grammet. För att minimera antal knappar kommer detta att tillämpas på kvarnen. Användaren kan under den-
na meny bli upplyst om bland annat hur påfyllning av bönor sker, användaren har även möjlighet till att välja 
om detta skall visas genom text och bild, eller film. Då problem uppstår med kvarnen eller då bönor börjar ta 
slut får användaren en förfrågan om hjälp önskas för att lösa problemet, genom att acceptera kommer instruk-
tioner automatiskt att visas. Figur 6.6 på kommande sida illustrerar flödet hos hjälpfunktionen.

Inställningar
Under ”inställningar” kan en mängd olika kommandon utföras; språk, text och symbolstorlek, bakgrunder, 
kontrast, volym på signaler och knappljud. Detta är några av de justeringar som kan utföras för att få kvarnen 
att passa användarens behov. Kornstorlek och antal koppar är även tillgängliga här, såsom på startsidan. Figur 
6.8 visar hur menyn inställningar ser ut. Vid val av en undermeny markeras detta val med en ljus ruta, när en 
inställning görs blinkar en ljus ruta över det valda alternativet och listan åker därefter automatiskt tillbaka. 

Figur 6.4. Knapp för malning är animerad för att upplysa användaren om att malning pågår. 

Figur 6.5. Inställning av antal koppar från startsidan. 
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Allmänt

1.2

Hjälp

Tillbaka

Malverk

Bönbehållare Tillbaka

Text & bild

Film

Tillbaka

Text & bild

Film

Tillbaka

Malverk

1.2.1
Om kvarn

1.2.3
Rengöring

Figur 6.7. Schema över displayens hjälpfunktion. 

1.2.2
Påfyllning av bönor

Text & bild

Film

Tillbaka

Figur 6.8. Inställningsmöjligheter under menyn inställningar. 

Elektricitet
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Antal koppar och kornstorlek
Inställning av antal koppar och kornstorlek görs under menyn inställningar och finns även som nämnt som 
upplysnings- och snabbvalsknappar under startmenyn, se figur 6.5. I menysystemet fås vid inställning av dessa  
de möjliga valen i en lista och användaren gör där sitt val. Vid ändring av kornstorlek finns nio olika alternativ, 
från det grövsta kokmalda kaffet till den finkornigaste turkiska malningen, se figur 6.9. Då valet har utförts 
ändras informationen på upplysnings- och snabbvalsknappen till det valda. 

Figur 6.9. Inställning av kornstolek under menyn inställningar. 

Språk
Vid inställning av språk får användaren en lista med tillgängliga språk och det språk som är valt är markerat. 
Som tidigare nämnt blinkar en ljus ruta till över det valda alternativet och listan åker automatiskt tillbaka. För 
att förtydliga för användaren finns det vid varje språk en flagga för respektive land, se figur 6.10.

Figur 6.10. Inställning av språk under menyn inställningar. 

Text och symbolstorlek
Möjlighet att ändra text och symbolstorlek finns under inställningar. Möjlighet att ändra detta finns för att öka 
tillgängligheten och försäkra sig om att så många användare som möjligt kan läsa den text som visas. Schema 
för interaktionen för detta menyval kan ses i bilaga 4.
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Bakgrund
Användaren har här möjlighet att ändra den bakgrund som finns på displayen och användaren kan på så sätt 
anpassa displayen till övriga inredningsdetaljer. 

Kontrast
Då ljusförhållanden kan skilja rätt kraftigt mellan de olika miljöer kvarnen placeras i finns möjlighet att ändra 
kontrasten för displayen. Detta förhindrar även att displayen blir oläslig om ljusförhållandena växlar. 

Volym
Användaren har här möjlighet att ändra volym för trycksignal, upplysningssignal samt uppspelning av instruk-
tionsfilmer, se figur 6.11.

Figur 6.11. Volyminställningar under menyn inställningar.

Vid inställning av volym höjs och sänks volymen med hjälp av pilar. De olika volymlägena visas genom att an-
talet streck vid högtalarsymbolen ökar eller minskar och vid tyst visas en symbol med en överstruken ring, se 
figur 6.12. 

Figur 6.12. Justering av volym för trycksignal under menyn inställningar. 
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Statistik
Under statistik kan användaren få information om bland annat hur många koppar kaffe som malts under en 
viss period. Detta kan underlätta för användaren att se hur försäljningen går och därmed vid beställning av nya 
bönor. 

Underhåll 
Under menyvalet underhåll kan användaren välja hur upplysning skall ske då bönor börjar ta slut eller om 
tekniska problem uppstår med kvarnen. Upplysning kan ske genom en varningstext och en förfrågan om ett 
textmeddelande önskas skickas till servicepersonal eller leverantör. Detta kan ställas in till att ske automatisk, 
manuellt eller vara helt av. I figur 6.13 ses hur val av service kan se ut. 

Figur 6.13. Val att service skall ske automatiskt under underhåll i menyn inställningar. 

Knapplås
För att förhindra att displayen aktiveras av misstag vid till exempel avtorkning har denna försetts med ett 
knapplås. För att avaktivera knapplåset trycker användaren på knappen med låssymbolen, en mindre knapp 
med öppet lås dyker då upp till höger och först vid tryck på denna knapp avaktiveras knapplåset, se figur 6.14. 
Startsidan blir då synlig men för att göra användaren uppmärksam på att filterhållaren inte är isatt är knappen 
för malning nedsläckt. 

Figur 6.14. Upplåsning av det knapplås som finns för att förhindra att displayen aktiveras av misstag.
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Skulle användaren här komma åt malknappen av misstag eller medvetet vilja mala utan att filterhållaren är 
isatt visas ett varningsmedelande. Där får användaren en förfrågan om malning skall ske trots att filterhållaren  
inte är isatt, se figur 6.15. 

Figur 6.15. Varningsmeddelande då användaren tryckt på malknappen utan att filterhållare ej är isatt.
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Diskussion
Examensarbetet har utförts efter de faser som bestämdes vid projektets start; litteraturstudie, förstudie, kon-
ceptgenerering och utvärdering. Dessa faser har resulterat i ett slutligt koncept. Under förstudien tillkom 
kravet om att signaler som går från och till kvarnen görs genom en touchdisplay, för att lättare observera an-
vändaren. Detta medförde att mer fokus lades på att utforma det flöde och gränssnitt som displayen skulle ha. 
Trots att litteraturstudierna inte var direkt kopplade till människa- datainteraktion så kunde den information 
som frambringats tillämpas på gränssnittet. En önskan om att studera gränssnitt och interaktion närmare 
upplevdes, men med ett begränsat arbete kan endast ett valt område utföras då gränssnitt och interaktion är 
oändligt stort. Den kunskap som erhölls från de avklarade litteraturstudierna samt förstudien grundade de 
beslut som togs.
 
De metoder som utförts under litteraturstudien och förstudien har varit användbara, då samtliga haft in-
flytande i de beslut som tagits för att få fram slutresultatet. Vid användarundersökningen var slutanvändare 
som brukar liknande kvarnar som den som är under utveckling svåra att hitta, därav studerades andra kvarnar. 
Kandidaterna såg inte några problem med sin situation gällande kaffekvarnen och såg heller inte kritiskt på de 
produkter som de arbetade med. Detta gjorde att frågorna vinklades, för att få användaren att se mer kritiskt 
på sin produkt. Som tidigare nämnts är det viktigt att inte ha ledande frågor vid semistrukturerande intervjuer 
och för att undvika detta kan mera tid erbjudas till kandidaterna.

Det koncept som framtogs under konceptgenereringsfasen har grundats på de undersökningar och studier som 
gjorts, vilket var bra material för den kommande utvärderingen. Den pluralistiska genomgången var till stor 
hjälp vid utvecklandet av gränssnittet. Dock skulle en bättre förberedelse ha gjorts då utvärderingsgruppen 
missförstod att det gränssnittet som visualiserades inte var det färdigutvecklade utan det var återkopplingen 
till symbolerna som var det väsentliga samt om de förstod hanteringen. Metoden resulterade i både kvalitativ 
och kvantitativ information. Tack vare utvärderingsgruppen kunde fler idéer till förbättringar hos gränssnittet 
fås och utvecklas. Trots att resultatet känns välgrundat på studier och tidigare kommentarer så hade det varit 
intressant att i dagsläget återigen med hjälp av utvärderingsgruppen utvärdera detta, för att se vilka kommen-
tarer de har på det slutliga gränssnittskonceptet. 

En önskan som uppstod efter utvärderingen var att fokusera på de delar som kunde förbättras ur miljösyn-
punkt. Detta var bland annat att displayens ljusstyrka och volym på signaler automatiskt skulle justeras efter de 
ljus och det buller som uppstår i arbetsmiljön vilket skulle både spara energi samt underlätta för användaren . 
Ett mervärde skapas då hos produkten. Detta är något som det inte har gåtts in djupare på i detta projekt, men 
idéerna kommer att föras vidare till Crem International för eventuell vidareutveckling. 
 
Slutresultatet är en produkt och ett gränssnitt där alla de justeringar som utförts och de beslut som är tagna är 
väl genomtänkta. Crem International får tillbaka ett koncept som passar användare med olika kunskapsnivåer 
och behov.
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• Hur många koppar bryggkaffe säljer ni uppskattningsvis per dag? 
• Hur ofta maler du kaffe?
• Vad tycker du om placeringen av kvarnen?
• Fyller ni på med nya bönor inför varje maltillfälle?
   Om ja:
 Varför?  
  (För att behållaren är liten?)
  (För att det blir dåligt annars?)
 Om nej:
  Hur vet man när det behövs fyllas på?
  Händer det att ni behöver tömma behållaren och tvätta ur den?
   Om ja:
    Varför behöver ni tömma den?
    Hur tar ni loss behållaren?
• Om det är stressigt, går det då att förmala bönor?
• Hur lång tid tar det att mala en omgång?
• Vad tycker ni om ljudnivån? 
 (stör den eller är det ibland svårt att höra om den är igång…)

Städning:
• Hur ofta torkar ni ytorna runtomkring kvarnen?
• Behöver ni någon gång lyfta på kvarnen för att städa under?

Gränssnitt:
• Fick du en genomgång av kvarnen vid första tillfället?
 Om ja:
  Hur gick genomgången till och vad poängterades?
  Räckte denna genomgång ellerfick du någongång fråga igen eller titta i    
manualen för kvarnen?
 Om nej:
  Förstod du kvarnens funktion och tillvägagångssättet för den med en    
 gång ändå? Eller fick du läsa dig till detta?
• Vad händer om det blir problem med kvarnen? 
  Är det någon som har extra kunskaper eller måste ni ringa för service?
• Hur ofta ändrar man inställningen för antalet koppar?
• Vilka inställningar går att göra på kvarnen?
• Vilka inställningar gör man med hjälp av displayen?
• Saknar du någon form av feedback från kvarnen

bilaga 1
Frågor till användarstudie
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Funktion Klass Prioritet Anmärkning
Mala Bönor HF N
Motta Ström DF N 110 - 230 V

Medge Rengöring DF N
Tåla Vatten DF N
Tåla Rengöringsmedel DF N
Förtydliga Funktionerna SF Ö
Vara Modulanpassad DF N
Uttrycka Kvalitet DF N
Uttrycka Exklusivitet DF N
Uttrycka Stabilitet DF N
Uttrycka Enkelhet DF N
Uttrycka Klarhet DF N

Detalj: Hela produkten
Datum: 2009-03-19

bilaga 2
Funktionsanalys
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Detalj: Fäste för filterhållare
Datum: 2009-03-19

Funktion Klass Prioritet Anmärkning
Underlätta Uppfångning HF N Av malet kaffe

Förhindra Spill DF Ö
Medge Rengöring DF N
Tåla Vatten DF N
Tåla Rengöringsmedel DF N
Underlätta Användandet DF Ö
Förtydliga Funktionerna SF Ö
Uttrycka Kvalitet DF N
Uttrycka Exklusivitet DF N
Uttrycka Stabilitet DF N
Uttrycka Enkelhet DF N
Uttrycka Klarhet DF N

II



Funktion Klass Prioritet Anmärkning
Erbjuda Plats för komponenter HF N Bönhållare, Malverk, motor, sladd, kretskort

Skydda Känsliga komponenter HF N Malverk, motor, kretskort

Äga Fästen För filterhållare

Äga Smidig förvaring Av strömsladd

Medge Rengöring DF N
Tåla Vatten DF N
Tåla Rengöringsmedel DF N
Förhindra Vatteninträngning DF N
Underlätta Service DF Ö
Underlätta Användandet DF Ö
Förtydliga Funktionerna SF Ö
Uttrycka Kvalitet DF N
Uttrycka Exklusivitet DF N
Uttrycka Stabilitet DF N
Uttrycka Enkelhet DF N
Uttrycka Klarhet DF N

Detalj: Behållare för bönor
Datum: 2009-03-19

III
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Detalj: Knappar och display
Datum: 2009-03-19

Funktion Klass Prioritet Anmärkning
Underlätta Användandet HF N
Reglera Mängd DF N Malt kaffe

Underlätta Service DF Ö Informera om 
fel

Visa Status DF Ö Ange mängd 
bönor kvar

Förtydliga Funktionerna DF Ö
Medge Rengöring DF N
Tåla Vatten DF N
Tåla Rengöringsmedel DF N
Uttrycka Kvalitet DF N
Uttrycka Exklusivitet DF N
Uttrycka Stabilitet DF N
Uttrycka Enkelhet DF N
Uttrycka Klarhet DF N

Funktion Klass Prioritet Anmärkning
Hålla Bönor HF N Max 2 kg

Medge Bönpåfyllning DF N
Medge Rengöring DF N
Tåla Vatten DF N
Tåla Rengöringsmedel DF N
Underlätta Service DF Ö Vara löstagbar?

Underlätta Användandet DF Ö
Uttrycka Kvalitet DF N
Uttrycka Exklusivitet DF N
Uttrycka Stabilitet DF N
Uttrycka Enkelhet DF N
Uttrycka Klarhet DF N

Detalj: Behållare för bönor
Datum: 2009-03-19

IV
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Informationssystem
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Kornstorlek
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Antal koppar
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Mala
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startsida
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Kornstorlek

1. Brygg

2. ...

3. ...
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!
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Antal koppar

4

8

16

32

Tillbaka

Upp / ned

Tillbaka

Ok

Inställningar

Tillbaka

Kontrast

Volym

Språk

Tillbaka

Bakgrund

Upp / ned

Tillbaka

OkTextstorlek

Upplysningssignal

Upp / ned

Ok

Tillbaka

Knappljud Upp / ned

Ok

Tillbaka
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Manualer / information

Text & bild

Film

Text & bild

Film

Bönbehållare

Malverk

Text & bild

Film

Tillbaka

Tillbaka

Tillbaka

Tillbaka
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Malverk

Allmänt

Tillbaka
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bönor

Tillbaka

Rengöring
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Avancerat

Tillbaka

Leverantör & Telfonnr

Beställning

Manuellt

Automatiskt

Av

Tillbaka

Service

bekräfta

ändra uppgifter
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malda koppar
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IX

Ändra antal koppar

4 - 34

1.1
Antal inställda 

koppar

TillbakaOk

Tillbaka

Upp / ned

Tillbaka

Ok
Kontrast

Språk

Bakgrund

Upp / ned

Tillbaka

Ok
Text- & 

symbolstorlek

Underhåll

Manuellt

Automatiskt

Av

Tillbaka

Service

Beställning

Manuellt

Automatiskt

Av

Tillbaka

Tillbaka

Volym

Upplysningssignal

Upp / ned

Ok

Tillbaka

Knappljud Upp / ned

Ok

Tillbaka

1.4
Inställningar

Antal koppar
se 1.1

Kornstorlek
se 1.5

Statistik

Datum

Kontaktperson

Kontaktperson
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