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1 Introduksjon 

1.1 Innledning 

I dette prosjektet har vi sett på køer som administreres ved hjelp av et kølappsystem. Slike 

systemer er meget maskinvarebaserte, og gir svært liten mulighet til å videreutvikles eller 

endres. Vi har undersøkt om det er mulig å bytte ut slike systemer med en mer fleksibel og 

programvarebasert løsning, som også gir økt bevegelsesfrihet ved å tilby dynamiske 

oppdateringer uavhengig av lokasjonen til brukerne.  

Måten vi har gått frem på er at vi har undersøkt dagens systemer og spurt brukere hva de 

kunne tenkt seg av utvidet funksjonalitet. Basert på dette har vi laget prototyper som vi 

evaluerte med brukere og en ekspert.  

Resultatene våre tyder på at dagens systemer relativt enkelt kan byttes ut, og at det da kan 

være mulig å oppnå økt bevegelsesfrihet. Vi har også funnet ut at dette er funksjonalitet som 

brukerne veldig gjerne ønsker. 

1.2 Tema 

Alle har et forhold til det å stå i en kø. Faktisk er dette noe de fleste gjør tilnærmet hver dag i 

en eller annen form. Det være seg å stå i bilkø, kø til T-banen, kø til kantinen, telefonkø eller 

en av endeløst mange andre varianter. Noen køer oppstår spontant og justeres gjennom 

indrejustis, mens andre er meget planlagte og kontrollerte. En kø innebærer per definisjon 

venting, og vanligvis vil denne ventetiden være mer eller mindre bortkastet siden man ikke 

kan gjøre så mye annet så lenge man venter. 

Vi tror det er trygt å si at dagens køsystemer ikke er perfekte. De innebærer stort sett en 

form for romlig låsing; for å beholde din plass i køen må du holde deg så nært at du kan se 

når det er din tur. (Tamminnen et al., 2003). Vi tror at moderne informasjonsteknologi har et 

potensial til å fjerne noe av den unyttige ventetiden, ved å tilby mer informasjon om køen. 

Dette kan for eksempel være ca. hvor lenge man må vente, og en varsling når man må 

tilbake. Hvis man hadde hatt slik informasjon, tror vi mange ville benyttet muligheten til å 

gjøre andre ærend. 

1.3 Beskrivelse av konsept 

I dette prosjektet ønsker vi å designe en tjeneste som kan brukes i stedet for 

maskinvarebaserte kølappsystemer. Vi ser for oss en internettbasert-tjeneste der brukerne 

bruker egen mobiltelefon for å ta plass i køen og få tilpasset informasjon. Tjenesten kan 

være i form av enten en applikasjon eller en nettside for mobiltelefoner, og køen 

administreres på en nettside. Det må også være mulig å bruke tjenesten uten mobiltelefon. 

Vi har valgt å kalle tjenesten “inQ”, som er en forkortelse av “in queue”. 

Vår tjeneste skal ikke bare erstatte dagens systemer, men også endre måten man venter på. 

Ved å oppdatere brukeren på en mobil enhet i sanntid om køens tilstand og brukerens 

posisjon, vil brukeren ikke lenger være begrenset av det konvensjonelle venteområdet for å 

vite når det er vedkommendes tur. Brukeren vil altså ha mulighet til å fysisk bevege seg 

lenger vekk fra servicepunktet, og vil dermed kunne utføre andre oppgaver eller aktiviteter.  
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“Waiting may create a feeling of helplessness, where the waiter is essentially “immobile,” 

unable to move for fear of losing her spot in the queue“ (McGuire et al., 2010 s.6). Det er 

dette vi ønsker å gjøre noe med. Vi vil gi “venteren” mer bevegelsesfrihet ved å redusere 

frykten for å miste sin plass i køen.  

1.4 Målgruppe 

I denne oppgaven har vi valgt å fokusere på planlagte og kontrollerte køer der det brukes et 

kølappsystem. Det er i slike situasjoner det kan hentes ut informasjon som muliggjør en 

frigjøring fra køen. I slike systemer har vi identifisert to typer brukere; primærbrukeren er 

sluttbrukeren som faktisk står i kø, mens sekundærbrukeren er den eller de som 

administrerer køen. På grunn av begrenset tid og ressurser, har vi kun fokusert på 

primærbrukerne i denne oppgaven. Videre har vi snevret inn til studenter, siden denne 

gruppen har vært lettest tilgjengelig for oss. Vår primære datainnsamling og evaluering har vi 

derfor utført ved SiO-senteret på Blindern. 

1.5 Problemstilling 

Problemstillingen vår er todelt. For det første ønsker vi å undersøke om det er mulig å utvikle 

en tjeneste som kan erstatte de maskinvarebaserte køsystemene som brukes veldig mange 

steder i dag. 

 

Videre ønsker vi å undersøke om vi gjennom en slik tjeneste kan tilby utvidet funksjonalitet. 

Vi velger i denne oppgaven å fokusere på funksjonalitet som kan bidra til en større grad av 

bevegelsesfrihet, og som dermed gir mulighet til å gjøre andre ting mens man venter.  

1.6 Forskningsspørsmål 

Hvordan gi folk i kø større bevegelsesfrihet ved å redusere frykten for å miste sin plass i 

køen? 

2 Bakgrunn 

I dagens informasjonssamfunn er de tradisjonelle skillene mellom institusjoner og lokasjoner 

i stor grad blitt borte (Agre, 2001). Man trenger for eksempel ikke lenger å oppsøke banken 

for å utføre banktjenester, eller butikken for å kjøpe varer. Dette skyldes informasjons- og 

kommunikasjonsteknologier generelt, men spesielt trådløs kommunikasjon har gitt en 

tilnærmet full bevegelsesfrihet. I tillegg er det mange færre køer på internett; med unntak av 

de få tilfellene som krever manuell behandling så kan alle betjenes samtidig.  

 

Denne utviklingen fører til et større gap mellom hva man er vant til og hva som oppleves i 

tradisjonelle køer, noe som videre kan gi en større misnøye de gangene man må vente i kø. 

Hvis man kan redusere den faktiske eller opplevde ventetiden kan det føre til at tjenesten 

som helhet får en større brukertilfredshet (Katz, Larson, & Larson, 1991). I et 

tjenestedesignperspektiv er det svært viktig å unngå et touchpoint som gir en dårlig 

brukeropplevelse, siden en dårlig opplevelse påvirker totalopplevelsen mer enn en god 

opplevelse gjør (Mittal, Ross, & Baldasare, 1998). 
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Flere har anerkjent at opplevelsen av venting i kø i stor grad er med på å danne kundens 

helhetlige inntrykk av tjenestetilbudet (McGuire et al., 2010). Tidlig i sin artikkel gjør de det 

klart at det er en “well-established relationship between perceived waiting duration and 

satisfaction” (McGuire et al., 2010 s. 20). Hvis man altså kan redusere den opplevde 

ventetiden, vil man samtidig kunne øke hvor fornøyd kunden blir. Kundens opplevde ventetid 

er hvor lang ventetiden føles for kunden, og kan variere fra faktisk ventetid. McGuire et al. 

(2010) beskriver seks avgjørende faktorer for opplevd ventetid basert på psykologiske 

studier. Vi vil nå ta for oss noen av disse faktorene og se på hvordan vår tjeneste kan 

designes for å ta hensyn til disse. 

2.1 Opplevd bortkastet tid 

Ventetiden kan oppleves som lenger når man føler at man kaster bort tiden sin. Dette er nok 

ingen uvanlig følelse når man må vente i kø. Det er begrenset hvilke nyttige oppgaver som 

kan utføres innenfor venteområdet. Man kan gjøre en del via smarttelefon, men dersom man 

har oppgaver som krever fysisk tilstedeværelse, som for eksempel å handle matvarer, vil 

tiden ikke kunne bli utnyttet til dette. Ved å fysisk øke det teoretiske venteområdet vil inQ gi 

brukerne et større utvalg av potensielt nyttige aktiviteter å foreta seg. 

2.2 Opplevd kjedsomhet 

Lengden på køen kan bli opplevd som kortere dersom kunden har noe å gjøre i ventetiden. 

“Occupied time feels shorter than unoccupied time”, skriver Maister (1984 s. 3), og trekker 

frem et eksempel der restaurantgjester får tildelt menyer mens de venter på bord. Denne 

måten å fylle opp tiden på, er relatert til tjenesten som tilbys. Det går også an å bruke 

ventetiden til aktiviteter som ikke er relatert til tjenesten som tilbys, slik som å lese blader på 

et legekontor.  

 

I en annen studie fant McGuire et al. (2010) ut at tilfredsheten med en tjeneste økte hvis 

kunder ble tilbudt noe å gjøre mens de ventet. Her viste det seg imidlertid at selv om man 

gjør noe, vil ikke nødvendigvis ventetiden oppleves som kortere. Dette kan henge sammen 

med hvor interesserte folk er i det de gjør. Klapp (1986) definerer kjedsomhet som at man 

ikke får nok interessant informasjon. Mennesker har forskjellige interesser og vil derfor 

reagere ulikt på samme type informasjon eller aktivitet. Ettersom inQ vil minske 

begrensningene for hva som kan gjøres i ventetiden, kan det øke sannsynligheten for at folk 

gjør noe de er interessert i.     

2.3 Opplevd neglisjering 

Det er viktig at de som venter i kø, får en bekreftelse på at de har blitt lagt merke til, og at 

ventetiden er registrert. Folk som står i kø, har ofte mange bekymringer; har jeg blitt glemt? 

Er ventetiden kortere i den andre køen? Slike bekymringer fører til at ventetiden oppleves 

som lenger enn den egentlig er. (Maister, 1984).  

 

Folk som venter har en tendens til kun å holde på med aktiviteter som ikke hindrer dem fra å 

se signalet som indikerer at ventetiden er over (Tamminnen et al., 2003). I slike situasjoner 
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er det nødvendig med tjenester som gir tydelige signaler. Dette er et viktig poeng for vår 

tjeneste. Dersom vi skal gi brukerne muligheten til å gå andre steder mens de venter, må de 

stole på at vi gir dem et tydelig signal når det er deres tur. 

2.4 Opplevd kontroll 

“Control is defined as the need to demonstrate one’s competence, superiority and mastery 

over the environment” (McGuire et al., 2010 s. 6).  

 

“Increased perceptions of control have a significant, positive impact on human physical and 

psychological well-being” (McGuire et al., 2010 s. 6). Folk som står i kø er “immobile” i den 

grad at de ikke kan gå andre steder i frykt av å miste sin plass i køen, eller gå glipp av deres 

tur (McGuire et al., 2010). For å oppnå kontroll med dagens systemer, må brukerne vente i 

køen. Med inQ kan vi gi brukeren følelsen av å ha kontroll samtidig som de kan gå andre 

steder. Dersom tjenesten gir brukeren mulighet til å hoppe en plass bakover i køen, vil dette 

være med på å øke følelsen av kontroll og redusere frykten ytterligere. 

 

Som nevnt tidligere må folk som venter få en tydelig beskjed om når det er deres tur.  

(Tamminnen et al, 2003). Dette er spesielt viktig for inQ. Ved å gi brukerne beskjed om 

estimert ventetid, og varsle dem i god tid før det er deres tur, får brukerne en følelse av å ha 

kontroll over situasjonen. Ved å ha oversikt over hvor lang ventetiden er, vil det være enklere 

for brukerne å gå andre steder mens de venter. Når de i tillegg vet at inQ varsler dem før 

deres tur, vil følelsen av kontroll gjøre at de kan slappe mer av i ventetiden. Med dette kan vi 

øke graden av tilfredshet som folk opplever mens de venter. 

2.5 Oppsummering 

Ved å ha en positiv effekt på de ovennevnte faktorene for opplevd ventetid, vil inQ kunne 

være med på å redusere den opplevde ventetiden. Som vi så i begynnelsen, kan dette bidra 

til mer fornøyde kunder av tjenestetilbudet hvor inQ er implementert. inQ reduserer ikke den 

reelle ventetiden, men ved å utvide venteområdet vil det gi kundene større mulighet for 

autonomi ved at de selv kan oppsøke det de finner interessant, og kan dermed også 

redusere kjedsomheten. Ved å opplyse om estimert ventetid og gi beskjed i god tid før det er 

deres tur, ønsker vi også å redusere bekymringene som ofte oppstår når man venter i kø, og 

gjennom å gi kunden mulighet til å interagere med sin posisjon i køen, øker vi følelsen av 

kontroll og reduserer hjelpeløsheten. 

3 Metodevalg 

Vi bestemte oss for å bruke en UCD-tilnærming i prosjektet, i tillegg til teori knyttet til kø-

psykologi og mobile applikasjoner. Vi startet med å samle inn data om hvordan behovet 

dekkes i dag, for å utarbeide krav til tjenesten. På bakgrunn av dette lagde vi low-fidelity 

prototyper som vi testet med brukere. 

 

Datainnsamlingsmetodene som vi brukte for å utarbeide de første kravene var observasjon 

og intervju. Dette gjorde vi fordi ønsket å utforske problemstillingen. Vi kom frem til at den 

beste måten å gjøre det på var å observere og intervjue noen som faktisk står i kø. Vi tror 
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det er viktig å utføre slike undersøkelser i naturlige omgivelser, og på det tidspunktet folk 

står i kø. Hvis man skulle prøvd å simulere en slik situasjon tror vi lett at mange ikke ville 

klare å leve seg inn i den, og hvis man utfører undersøkelsen en stund etter, for eksempel 

gjennom en spørreundersøkelse, tror vi mange vil glemme hva de gjør og hvordan det 

oppleves å stå i kø. 

 

Vi ønsket å finne svar på slike ting som hva folk gjør mens de venter i kø, hvorvidt de ønsker 

å gå et annet sted mens de står i kø, og om det er behov for vår type mobile tjeneste. Selv 

om vi hadde disse målene med undersøkelsene, var vi veldig åpne for andre ting som kunne 

være interessant. 

 

Etter å ha laget prototyper var det naturlig å gjennomføre evaluering av dette. For å 

triangulere og dermed få størst mulig utbytte av dette, valgte vi å gjennomføre to typer 

evaluering. Det ene var brukertesting hvor brukerne testet en high-fidelity prototype (se 

brukertesting, s. 14). Det andre var en ekspertevaluering av typen cognitive walkthrough og 

heuristisk evaluering (se ekspertevaluering, s. 17). Målet med disse var å evaluere 

brukeropplevelsen og funksjonaliteten vi hadde implementert. 

4 Tidslinje 

Under vises en illustrasjon av iterasjonene og milepælene i prosjektet.  

 
Figur 1. Tidslinje 

Det må understrekes at tidspunktene i figuren er omtrentlige. Intensjonen er å illustrere 

ovenfor leseren hvordan prosessen i prosjektet har vært utført.  
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5 Datainnsamling 

I det følgende vil vi gjøre et skarpt skille mellom to fenomener innen køopptreden. Det ene er 

å forlate køen, som innebærer at man forlater køen og gir bort sin plass. Det andre er å 

forlate lokasjonen, som i denne sammenheng impliserer at man fortsatt står i kø, men gjør 

noe annet mens man venter på betjening. 

5.1 Observasjon 

Før målgruppen var klart definert og vi hadde bestemt oss for å 

fokusere på SiO senteret, gjennomførte vi en observasjon på 

DNBs flaggskip i Karl Johans Gate. Den ble utført en mandag 

morgen. Observasjonen varte i ca. 45 minutter. Lokasjonen og 

tidspunkt ble noe tilfeldig valgt ut i fra hvor vi hadde kjennskap til 

at det var kølappsystem i bruk. Før observasjonen definerte vi 

spesifikke ting ved kundereisen vi ønsket å se på: Hva gjør folk 

rett etter at de har trukket kølapp, bruker folk mobilen mens de 

venter, hva skjer når folk ikke møter opp, hvor mange er det i 

køen, og hvor lang tid bruker folk i kø? 

 

I lokalet var det seks minibanker/innskudds-/vekslingsautomater, 

fire PC’er til selvbetjening og to minibanker ved inngangen. 

Kølappsystemet sto rett frem fra inngangen og ble betjent av en mann fra DnB. Systemet 

hadde tre forskjellige valg. Det var tre skjermer som viste hvilket nummer som ble betjent. 

 

Før åpning av DnB kontoret var det en kort kø ved inngangen på omtrent 11 personer. I det 

banken åpnet, ble det stor aktivitet på selvbetjeningsautomatene. De fleste ble raskt betjent. 

Etter 20 minutter var kø-systemet ordentlig i bruk. Etter 30 minutter var aktiviteten på 

selvbetjeningsautomatene roligere. I løpet av observasjonen var det kun betjening i 

“service”-køen, ikke i “rådgivnings”-køen. 

5.1.1 Resultat av observasjon 

5.1.1.1 Generelle observasjoner: 

Da kundene kom inn i lokalet, ble de møtt av mannen ved kølappsystemet og ble tildelt 

kølapp. De fleste fant seg et sted å sitte, mens et fåtall valgte å stå eller vandre litt rundt inne 

i lokalet. Mange benyttet en mobiltelefon i ventetiden, men ikke til lengre underholdning. 

 

Når personer ikke svarte på opprop av nummer, ble de ropt opp en gang til av betjeningen 

før de gikk videre til neste person i køen. Tiden man hadde til å respondere var kort, ca. 30 

sekunder. 

 

 

Figur 2: DNBs kølappsystem 
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5.1.1.2 Spesielle hendelser 

 En mann som har ventet i 25 minutter blir ropt opp av personalet. Han forklarer at 

han venter på en annen person som skal være med. Personalet forklarer at han da 

må trekke ny kølapp, og da sannsynligvis vente i minst 25 minutter til. De diskuterer 

en stund og det ender med at mannen går og setter seg igjen uten å trekke ny lapp. 

 Etter å ha ventet stående i 15 minutter forlater en kvinne køen. 

 Etter å ha ventet i 25 minutter forlater en mann lokalet uten å ha blitt betjent. To 

minutter senere ropes nummeret hans opp. 

 En eldre kvinne myser opp mot skjermene som viser hvem som betjenes.  

5.2 Intervju 

For å få en ytterligere forståelse av behovene til brukerene, ønsket vi å intervjue et utvalg av 

brukere. Målet var å få svar på om de som stod i kø var interesserte i å forlate lokasjonen og 

gjøre andre ting mens de ventet, og hvilken informasjon de mente at de trengte for å gjøre 

det. Det var også viktig å finne ut hvor lang ventetiden måtte være for at kundene var villige 

til å forlate lokasjonen. Intervjuet ble gjennomført på SiO senteret på Blindern med ni 

deltakere. 

5.2.1 Resultat av intervju 

Ved spørsmålet om hva intervjuobjektene syntes om å vente i kø, ga de klart uttrykk for at 

dette ikke var noe de likte. Det var allikevel slik at fleste uttrykte en forståelse for at det var 

nødvendig med køer, og at de lett kunne finne seg i at det var slik. Åtte av respondentene sa 

også at de kunne tenke seg å forlate lokasjonen hvis de følte seg trygge på at de ikke forlot 

køen. Et av spørsmålene vi stilte som skulle utdype dette var hvor lang ventetid det 

minimum måtte være før de kunne tenke seg å gå andre steder mens de holdt av plassen i 

køen. Resultatene fra dette spørsmålet kan sees under. 

 

Minutter 

0 - 5 min 6 - 10 min 11 - 15 min 16 - 20 min Ikke 

tilgjengelig 

Svar 1 2 2 2 2 

 

Fra tabellen ser vi at syv av ni ville forlate lokasjonen under ventetiden dersom det var mer 

enn 20 minutter ventetid. Dersom det var mer enn 15 minutter ventetid, kunne fem av ni 

personer tenke seg å gjøre andre ting under ventetiden. Tidsintervallene var forøvrig ikke 

noe vi hadde gitt forslag til intervjuobjektene om, men tall de selv kom på. En av personene 

som er markert under “Ikke tilgjengelig” ga uttrykk for at det kommer an på konteksten, som 

hvilke tilbud man har i umiddelbar nærhet og om man hadde andre ærend. Den andre rakk 

ikke svare på spørsmålet ettersom det brått ble hennes tur til å bli betjent.  

 

Ved spørsmål om hva intervjuobjektene ønsket av informasjon, var det seks personer som 

nevnte at estimert ventetid hadde vært nyttig for dem. Tre av intervjuobjektene nevnte 

spontant at antallet ventende foran seg i køen var verdifull informasjon.  
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5.2.1.1 Spesielle observasjoner 

 Et av intervjuobjektene ønsket seg en nettlesertjeneste for kø slik at terskelen for å 

bruke systemet ble så lav som mulig.  

 En annen ønsket varsling når det var kort tid til man skulle bli betjent. Han nevnte 

fem minutter. 

 En av personene viste til at SiO har et system hvor man kunne føre opp 

telefonnummeret sitt for så å få varsel på sms. 

 En av personene hadde turt å gå et annet sted selv om hun bare visste kønummeret 

sitt og hvilket kønummer som ble betjent da hun forlot lokasjonen. 

 En av personene nevnte at han ikke hadde turt å gå for langt unna. Han nevnte ingen 

spesifikk radius. 

 En av personene nevnte at hun tidligere hadde ventet mer enn en time på SiO uten å 

få betjening, og da forlot hun også køen uten å komme tilbake. 

6 Dataanalyse 

Dataene fra observasjonen viste at noen av antagelsene våre stemte. Som at de fleste har 

en mobiltelefon tilgjengelig. Observasjonen understøttet også behov for flere tenkte 

tilleggsfunksjoner i inQ, som at man kan hoppe bakover i køen. 

 

Dataene fra intervjuet viser en stor interesse for ønsket om å gjøre andre ting mens man 

venter i kø. Minimumsventetid for å være villig til å forlate lokasjonen tolker vi som viktig fordi 

det sier noe om i hvilken kontekst vår tjeneste kan være nyttig. Syv av ni nevnte at de var 

villige til å forlate lokasjonen dersom ventetiden var mer enn 20 minutter. Observasjonene 

tydet på at folk i hvert fall er villige til å vente i 10 til 15 minutter før de går lei og forlater køen 

med uforrettet sak. Dette tyder på at muligheten inQ gir til å forlate lokasjonen begynner å bli 

aktuell etter dette tidsrommet. Jo mer ventetiden stiger over dette, jo mer antar vi at 

muligheten vil bli satt pris på. 

 

Det mest konkrete behovet som intervjuobjektene uttrykte, var en ventetids-

estimeringsfunksjon i tjenesten. Dette handlet om å kunne estimere hvor lenge de måtte 

vente fra de trekker en kølapp til de blir betjent. Det var også ønskelig å kombinere dette 

med en funksjon som viste hvor mange som var foran i køen. Disse funksjonene er noe vi 

ønsker å etterkomme, men når det gjelder tidsestimering bør vi se nærmere på nøyaktighet 

og mulige feilmarginer før vi kan avgjøre om vi kan ta med en slik type feedback.  

 

Intervjuobjektene uttrykte at de ville bli varslet av tjenesten i god tid før deres tur for å føle 

seg trygge på at de rakk tilbake i tide dersom de forlot lokasjonen. Dette er en funksjonalitet 

som vi kommer til å implementere slik at personer tør å forlate ventelokalet.  
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6.1 Krav 

Vi har utarbeidet følgende krav til systemet på bakgrunn av dataanalysen. Tjenesten skal: 

1. Gi informasjon om estimert ventetid. 

2. Gi informasjon om antallet ventende personer foran i køen. 

3. Gi varsel i rimelig tid om at man snart er neste i køen. 

4. Gi mulighet til å hoppe bakover i køen 

 

Vi har også gjort noen egne antakelser med hensyn til det vi anser som fundamentalt for et 

slikt system. Disse antakelsene baserer vi primært på tekniske utfordringer og scenarier vi 

ser for oss at kan oppstå. Vi tror det er essensielt at inQ oppleves som like enkelt eller 

enklere å bruke enn dagens eksisterende løsninger for at tjenesten skal være levedyktig. 

Basert på dette har vi kommet fram til at tjenesten skal: 

1. Ikke kreve innlogging for primærbrukeren. 

2. Ha en alternativ løsning for personer som ikke har smarttelefon tilgjengelig. 

3. Takle brudd i mobilt internett uten at brukere mister sin plass i køen. 

Dette er med på å senke terskelen for å ta i bruk tjenesten. 

7 Personas og Customer Journey maps 

I figuren under har vi ved hjelp av et customer journey map forsøkt å illustrere hvordan vi ser 

for oss at en brukers interaksjon kan være ved hjelp av tjenesten. 

 
Figur 3. Customer Journey Map 
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Basert på data vi har samlet inn om brukerne fra observasjon og intervjuer, har vi laget noen 

personas. Hensikten med personas er å lage realistiske representasjoner av de ulike 

personene i målgruppen (usability.gov / U.S. Department of Health and Human Services, 

2015). 

8 Prototyping 

Etter å ha undersøkt folks villighet til å forlate lokasjonen og deres informasjonsbehov gikk vi 

i gang med å utvikle low-fidelity prototyper. Vi ønsket papirbaserte prototyper som er raske å 

lage, enkle å endre, og muliggjør kritiske tilbakemeldinger fra brukerne (Lazar, Feng, 

Hochheiser, 2010). Under utviklingen av low-fidelity prototypene diskuterte vi Pascoe et al.’s 

(2000) prinsipper om context awareness og minimal attention user interfaces, og om disse 

burde anvendes under designet. Siden vi ønsket at brukeren i minst mulig grad skulle føle 

stress når han var borte fra køen, men likevel få en påminnelse når det snart var hans tur. Vi 

fant ut at dette var prinsipper som var vanskelige å anvende på en low-fidelity prototype. 

 

Alle i design teamet fikk fire minutter til å tegne 

individuelle skjermbilder av inQ (som vist i 

Figur 4). Tegningene ble deretter presentert for 

hverandre, og tegneprosessen gjentatt, nå 

med inspirasjon fra hverandres prototyper. 

Selv om informasjonen inQ skulle presentere 

var mer eller mindre avklart ble det likevel en 

god del variasjon i hvordan informasjonen ble 

presentert for brukeren. Spesielt layouten av 

skjermbildet som gir brukeren oversikt over sin 

plassering i køen - etter vår mening den viktigste skjermen - var utfordrende å strukturere, 

fordi det var så mange mulige måter å gjøre det på. Ikke bare skulle antall personer foran en 

og estimert ventetid presenteres på en intuitiv og behagelig måte, men hvordan man ble 

varslet, og når, skulle også være enkelt å velge for brukeren. Denne skjermen blir heretter 

kalt køinfo. 

 

Etter å ha vist frem prototypene til tilfeldige studenter på IFI, og fått innspill på designidéene, 

valgte vi å utarbeide to forskjellige layouter for køinfo-skjermen. For enklere å kunne gjøre 

justeringer på layoutene valgte vi å bruke det nettbaserte prototypingsverktøyet proto.io 

(www.proto.io). En fordel med dette verktøyet er at prototypene nå kunne vises direkte på 

mobilen, noe som gjorde at testpersonene opplevde inQ i en mer realistisk brukskontekst. 

Basert på tilbakemeldingen vi fikk på disse prototypene laget vi ytterligere to forslag til 

køinfo-skjermen.  

 

Til brukertesten på SiO-senteret ønsket vi en mer high-fidelity prototype, så ved hjelp av 

verktøyet kombinerte vi de fire køinfo-skjermene i samme prototype og implementerte 

interaktivitet for å skifte mellom dem, og gjorde det mulig med enkel navigasjon i 

applikasjonen. Proto.io gjorde dette til en relativt enkel og rask prosess.  

Figur 4: Papirprototype 

http://www.proto.io/
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8.1 Prototypens scope, utelatt funksjonalitet og utfordringer 

Den første high-fidelity prototypen inneholdt funksjoner for å stille seg i riktig kø ved hjelp av 

å taste inn riktig kø-id, se gjenværende ventetid, antall personer foran i køen, forskjellige 

innstillinger for påminnelser om at det er “din tur” og mulighet for å forlate køen. 

 

Utelatt funksjonalitet 

Av praktiske og tidsmessige årsaker ble en del funksjonalitet ikke implementert og testet. 

Den viktigste er funksjonen for å hoppe bakover i køen, siden dette i utgangspunktet var et 

krav. Annen planlagt funksjonalitet som ble utelatt var blant annet: “Hjelp” som skulle gi en 

nøyere innføring i de forskjellige funksjonene og forklare de forskjellige elementene på 

skjermen. “Innstillinger” som skulle tilby forskjellige innstillinger som å endre notifikasjonslyd. 

Støtte for å stå i flere køer samtidig. Notifikasjonen som varsler om at det er n antall 

personer foran igjen i køen. 

 

Utfordringer 

Gruppen diskuterte flere tekniske og praktiske utfordringer ved mulige funksjoner i appen. 

Med “hopp bakover” funksjonen diskuterte vi eksempelvis at: hvis man tillot de to første i 

køen å hoppe bakover kontinuerlig, kunne det oppstå en evig løkke. Det var også en 

utfordring med hva som skulle skjer med “ditt nummer” i køen, om det skulle byttes nummer 

eller om du fremdeles ville ha samme nummer. Da vi ikke implementerte funksjonen brukte 

vi ikke tid på å besvare disse spørsmålene. 

 

En annen utfordring var med om man skal kunne stille seg i kø før man er ved køen. Denne 

utfordringen anså vi at var mer for brukerne som administrerer køen og derfor utenfor scopet 

i oppgaven. 

 

Figur 5. Designforslag køinfo-skjermbilde 
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Vi diskuterte også utfordringer med usikkerhet i forhold til tidsberegning at det aldri går an å 

forutsi kø-tiden 100%. Her var en av løsningene å gi brukeren et tidsintervall fremfor å gi et 

konkret tidspunkt å forholde seg til. 

 

En annen utfordring vi  diskuterte var alternativer for personer uten smarttelefon. Vi 

konkluderte med at det enkelt kan løses med å tilby en mulighet for å bruke tjenesten på 

samme måte som den brukes i dag. 

 

Vi så også utfordringer med ha flere køer på samme sted i kombinasjon med flere kasser 

som betjener flere køer. Dette mente vi også ble noe utenfor scopet i første omgang. 

8.2 Test av prototype med brukere 

For å undersøke hvilken av prototypene brukerne likte best, utførte 

vi en brukertest på SiO-senteret. Først testet vi planlagt opplegg 

med en pilotgjennomføring, og endret noe basert på resultatene. Vi 

snakket med totalt 9 personer, 6 kvinner og 3 menn, som var innom 

SiO-senteret. Valget av testpersoner var tilfeldig/basert på hva som 

var beleilig for oss. Testen ble gjennomført rett etter at brukerne var 

ferdig betjent, for på denne måten sikret vi at de hadde opplevelsen 

friskt i minnet. 

 

Alle brukerne gikk først gjennom et kort scenario, som er en måte å 

diskutere og forestille seg fremtidige brukssituasjoner av enten 

virkelig eller imaginær teknologi (Iacucci, Kuutti, & Ranta, 2000). 

Iacucci et al. mener selv at prototyper kombinert med utspilling av 

scenarioer hjelper en å forestille seg teknologi i bruk på en kreativ 

og realistisk måte. Målet var å finne ut om brukerne ville forlatt 

lokasjonen og gjort andre ærend med den informasjonen som tjenesten gir. Etter scenarioet 

fikk brukerne i oppgave å forklare all informasjonen de så på 

skjermen. Etter et par brukertester ble dette spørsmålet utvidet til å 

også omfatte og forklare funksjonaliteten til de forskjellige knappene 

på skjermen. De ble også spurt om de savnet noe informasjon. 

Deretter fikk de muligheten til å sammenligne flere alternativer til 

appen. Spørsmålene og scenarioet var forberedt på både engelsk 

og norsk. Dette var nyttig, siden seks av ni som ble spurt ikke kunne 

snakke flytende norsk. 

8.2.1 Resultat av test med brukere 

Hele åtte av ni av de spurte brukerne sa at de ville brukt ventetiden 

sin på et raskt ærend, for eksempel å handle på Bunnpris dersom 

ærendet tok ca. fem minutter og ventetiden var på 10 til 20 minutter. 

De fleste brukerne mente at informasjonen som appen ga var 

tilstrekkelig, men noen etterlyste informasjon om hvem som betjenes 

nå, slik at det kan sammenlignes med infotavlene. 

 

Figur 6: Brukertest første 
skjermbilde. 

Figur 7: Brukertest 
hovedskjermbilde 
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Vi registrerte at testpersonene uttrykte en viss nervøsitet for å miste sin plass i køen til å 

begynne med. Noen av dem sa for eksempel at de ville “løpt og handlet". Andre var litt 

skeptiske til å forlate lokasjonen før vi forklarte at de ville bli varslet på mobilen når deres tur 

nærmet seg. Det var også noen som spurte om antall personer foran faktisk ville oppdatere 

seg i appen, og de ble straks mer villige til å forlate lokasjonen da vi bekreftet dette. Da en 

av testpersonene spurte hva som ville skje hvis han ikke rakk tilbake i tide, og vi forklarte at 

vi planla en “hopp bakover” funksjon for ikke å miste sin plass i køen, ble han straks 

begeistret og uttrykte at han syntes at denne funksjonaliteten var nyttig. To av personene sa 

også at de ville sett utelukkende på antall personer foran dem fordi de følte at de ikke ville 

stolt på tidsestimatet. De poengterte at man aldri kunne være sikker på hvor lang tid folk 

brukte, men at antall personer alltid ville være riktig. 

 

Disse dataene indikerer det samme som McGuire et al. (2010) fremhever innledningsvis, at 

det eksisterer en frykt for å miste sin plass i køen. For å gjøre folk villige til å forlate 

lokasjonen måtte vi redusere denne frykten. Resultatene fra brukertesten kan tyde på at 

både varslingen, oppdatert visning av personer foran i køen, og muligheten til å hoppe 

bakover er med på å minske frykten. I tillegg ville vi endre inQ til å vise nummeret som 

betjenes nå. På den måten kunne folk umiddelbart sammenligne tallet i inQ med tallet på 

skjermene i lokalet og få en bekreftelse på at appen var synkronisert. For å gjøre det 

tydeligere at tiden var et estimat, og at faktisk tid kunne variere, ønsket vi å vise et intervall i 

stedet for nøyaktige minutter. Dette ville hindre at noen stolte blindt på den oppgitte tiden, for 

deretter å oppleve at det ikke stemte og få en dårlig opplevelse. 

 

Designalternativ 2 og 3 var de mest likte, men disse designene er så forskjellig at det er 

vanskelig å trekke en slutning på hva som er det beste designet. Vi fikk likevel mye 

kvalitative tilbakemeldinger som gjorde det mulig å forbedre alle designforslagene. Basert på 

det deltagerne uttrykte gjorde vi en ny iterasjon av appen og prototypet et nytt forslag til 

køinfo-skjermen. 

 

Disse funnene må likevel kun ses på som antydninger, ettersom brukertesten tar for seg et 

alt for lite utvalg av populasjonen til at resultatene i noen form kan generaliseres. I vårt 

prosjekt kunne det for øvrig vært interessant å gjøre en brukertest med det samme 

scenarioet, men denne gangen uten inQ, kun med dagens system, og se hvor mange som 

ville forlatt lokasjonen under de omstendighetene. 

9 Beskrivelse av siste prototype 

Den endelige prototypen er et resultat av den iterative prosessen vi har hatt. Vi kan dele 

beslutningsgrunnlaget for utfallet i to deler; egne antagelser og analyse av data. Det som går 

på egne antagelser gjelder spesielt valg av tekniske løsninger. Dette har blant annet hatt 

betydning for hvilken plattform vi har designet for. I dette prosjektet har vi valgt å designe 

inQ til å ligne mest på en iOS applikasjon. Valget om iOS design ble valgt fordi største delen 

av gruppemedlemmene hadde dette selv, og kjente dermed best til dette designet. Det ville 

dermed se mer naturlig ut for testdeltagerne ettersom vi gjennomførte brukertestene på en 

iOS enhet. Vi ser likevel for oss at applikasjonens funksjonalitet ville vært tilsvarende for en 

Android telefon. 
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I startfasen av prosjektet var vi også svært inspirert av Kahoot som er en nettlesertjeneste. 

Dette var noe vi opprinnelig ønsket selv også primært på grunn av at det ville vært 

plattformuavhengig, og brukeren ville ikke trengt å laste ned en applikasjon til sin telefon. 

Summen av dette ville vært en tjeneste vi ser for oss at ville gitt brukerene lavere terskel for 

å bruke tjenesten. Problemet med dette var at etter å ha satt oss inn i teknologien, så vi at 

nettleserteknologien ikke har kommet langt nok til å være pålitelig nok for vårt formål. 

Gjennom undersøkelsene våre og gjennomgang av teknologiene fant vi at dette ikke kunne 

løses som en nettlesertjeneste. Hensynet til pålitelighet veier tyngre og dermed falt valget på 

å bruke en applikasjon. En bisetning til dette er at ettersom nettlesere blir kraftigere og 

skriptteknologien gjør fremskritt, ser vi ikke bort fra at dette er noe som kan implementeres 

og utgjøre inQ i fremtiden.  

 

 

Designet av inQs arkitektur ser vi for oss at 

består av tre klienter, ett service lag og 

server (se Figur 8). Klient 1 og 2 er 

henholdsvis primærbrukeren og klient 3 er 

sekundærbrukeren. Med vår definisjon av 

brukere av tjenesten, vil dette være 

studenten som skal skaffe studentkort, bolig 

el. og SiO senteret. Det vil si at klient 1 

representerer en konvensjonell måte å bruke 

kølappsystem på som interagerer med 

servicelaget. Klient 2 er mobilapplikasjonen 

som vi har laget en prototype av. Grunnen til 

at vi har tatt med det konvensjonelle 

kølappsystemet er å vise at det er å 

synliggjøre at det lar seg kombinere med den 

konvensjonelle metoden med appen. Dette 

vil vil gjøre at færrest mulig brukere blir 

ekskludert. Servicelaget og datalaget 

representerer backend i systemet. Her håndteres all nettrafikk og lagring av data, tilknyttet 

køhåndteringen. I dette prosjektet har vi fokusert på brukeren og funksjonaliteten tilknyttet 

klient 2 som vist på figuren.  

 

På bakgrunn av tilnærmingen med bruksorientert design har behovene til brukerne hatt stor 

betydning for det endelige prototypen. Gjennom observasjoner og intervju har vi både 

undersøkt funksjonalitet og grafisk grensesnitt. Nedenfor er designet vi kom fram til ved siste 

iterasjon: 

Figur 8. Systemarkitektur 



side 17 av 26 

 
Figur 9. inQ skjermbilder 

 

 

Når brukeren åpner applikasjonen vil man se et skjermbilde hvor man får forespørsel om å 

skrive inn kø identifikasjon (se Figur 9, NR1). Dette kan man gjøre manuelt ved å skrive 

dette selv eller bruke scanning av QR kode. Når applikasjonen finner den aktuelle køen blir 

man tildelt et kønummer og får opp informasjonen som vist i NR2. Dette skjermbildet 

inneholder følgende informasjon sett ovenfra: 

1. Forlate køen 

2. Nåværende behandlet kønummer og brukerens kønummer. 

3. Forventet ventetid med et tidsintervall på 10 minutter. 

4. Antallet personer foran i køen. 

5. Varsel. 

 

Brukeren får et varsel når det er et gitt antall personer foran i køen. Konfigurasjonen av dette 

bestemmer brukeren selv gjennom å velge dette i varselfeltet som vist i NR2. 

 

Link til siste versjon av prototypen finnes i referanslisten. 

9.1 Ekspertevaluering av prototype 

Vi gjennomførte ekspertevaluering med en førsteamanuensis i forskningsgruppen for design 

av informasjonssystemer ved Universitetet i Oslo, for å få tilbakemeldinger på 

brukergrensesnittet fra en HCI ekspert. Vi startet med en cognitive walkthrough, hvor vi fikk 

HCI eksperten til å “gå gjennom” et sett med oppgaver. Siden vi ønsket å få tilbakemelding 

på hovedfunksjonaliteten, startet vi med å gå gjennom det samme scenariet som ved 

brukertesting (se punkt 8.2 ). I andre halvdel gjorde eksperten en generell heuristisk 

evaluering av designet. Her stilte vi spørsmål for å få tilbakemeldinger på applikasjonens 

brukergrensesnitt og brukervennlighet. (Lazar, Feng, Hochheiser, 2010, s. 257). 

Spørsmålene gikk i hovedsak ut på hva HCI eksperten syntes om designet, plassering av 

elementer og informasjon på siden, og om symbolene var tydelige og konsistente.  
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9.1.1 Resultat av ekspertevaluering 

Under ekspertevalueringen fikk vi tilbakemelding om at vi burde ha et tastatur med store tall 

ved innlogging til køen. På denne måten vil det bli enklere å treffe tallene og skrive riktig 

kode. Han mente også at dersom bruker taster inn feil køkode, bør applikasjonen gi 

feedback om dette.  

 

Videre fikk vi tilbakemelding om at vi burde ha med varsling i form av estimerte minutter og 

ikke estimerte personer. Dette fordi brukeren skal slippe å regne ut antall minutter selv, som 

kan være kognitivt belastende for mange. Estimert ventetid bør stå skrevet med større font, 

slik at det kommer enda tydeligere frem hvor lang køtid som gjenstår. Informasjon som 

“current number” og “your number” anså han som mindre vesentlig, fordi brukeren allerede 

ser antall personer foran seg i køen og ikke trenger å regne det ut, og bør enten fjernes eller 

flyttes helt nederst på siden. Slik kan varslingen trekkes lenger opp, og informasjon som er 

av større betydning kommer mer i fokus.  

 

På spørsmålet om hva han syntes om designet generelt, synes HCI eksperten at det var litt 

mye informasjon på en gang, men vedkommende likte godt at designet var “rett på”, altså at 

man kom raskt til køinfo-skjermen. Symbolene, slik som for tid og alarm, var tydelige og lett 

forståelige, men HCI eksperten ville ikke brukt symbolet for menneskene i kø, siden det tar 

vekk for mye oppmerksomhet.  

10 Universell utforming 

I dette prosjektet har vi hatt fokus på å lage en tjeneste som er enkel å bruke, men vi har 

ikke hatt noe stort fokus på universell design. Med universell utforming menes det at man 

designer for alle målgrupper samtidig via én hovedløsning. Ofte brukes betegnelsen design 

for alle. (Sandnes, 2011, s. 28-29).  

 

Hvis idéen skulle blitt tatt videre ville vi vært nødt til å tenke på universell utforming, siden 

køsystemer på en eller annen måte må kunne brukes av alle. Likevel har vi gjennom våre 

undersøkelser sett at de eksisterende løsningene ikke nødvendigvis har et universelt design. 

For eksempel har vi sett at noen systemer ikke gir informasjon ved hjelp av lyd, slik at 

personer med nedsatt synsevne vil ha problemer med å bruke dem. Kølappene har som 

oftest heller ingen måte blinde kan lese nummeret som står på dem. Dette kan tyde på at 

man regner med at personer som har begrensninger får hjelp når de skal bruke tjenesten.  

 

I moderne smarttelefoner er det innebygd relativt mye tilgjengelighetsfunksjonalitet for 

personer med begrensninger (Skotkjerra, 2015). Vi antar at vi relativt enkelt kan utnytte mye 

av denne funksjonaliteten for å implementere tilgjengelighetsfunksjoner i vår tjeneste. For 

eksempel ved at telefonen leser opp informasjonen som finnes i appen vår. Vi har ikke gjort 

noen undersøkelser, så antakelsen kan være feil og det kan tenkes at det ville vært en stor 

jobb å implementere slik funksjonalitet.  

 

For å ikke ekskludere dem som ikke har smarttelefon har vi som nevnt et krav om at 

tjenesten vår skal kunne integreres med en kølapp-terminal. Den skal gi brukere uten 

smarttelefon et alternativ, ved at den tilbyr printing av tradisjonelle kølapper.  
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11 Diskusjon 

I introduksjonen definerte vi to problemer som vi ønsket å undersøke. For det første ønsket 

vi å finne ut om det er mulig å utvikle en tjeneste som kan erstatte de maskinvarebaserte 

køsystemene som brukes veldig mange steder i dag. Gjennom våre undersøkelser, utvikling 

og testing av protyper, har vi ikke funnet noen hinder for å bytte ut de maskinvarebaserte 

systemene med inQ. Det ser ut som om dagens køsystemer relativt enkelt kan gjøres om til 

en mer fleksibel og software-basert løsning. Ved en slik ombytting ville man ganske sikkert 

også kunne tatt i bruk eksisterende maskinvare slik som infoskjermer og kølapp-printer. 

Systemet ville i stor grad sett likt ut som det gjør i dag, forskjellen ville vært at man enkelt 

kunne gjøre endringer og tilby utvidet funksjonalitet til dem som bruker appen med tjenesten. 

Det må presiseres at vi ikke har utført en grundig analyse av gjeldende systemer, så det kan 

finnes faktorer vi har oversett som fører til at en tjeneste som inQ er vanskeligere å innføre 

enn vi tror.  

  

Videre har vi i dette prosjektet prøvd å finne ut om det er mulig å gi personer større 

bevegelsesfrihet når de står i kø ved å gjøre det mulig å beholde sin plass i køen selv om de 

forlater lokasjonen. Testingen vi har utført av prototypen tyder på at det absolutt er mulig ved 

hjelp av vår tjeneste, siden hele 8 av 9 svarte at de ville utnyttet en slik mulighet. Imidlertid er 

det vanskelig å si hvor mange som i praksis ville ha benyttet seg av denne funksjonaliteten. 

Scenariet vi presenterte for brukeren kunne sies å være ledende. Hvis brukerne ikke hadde 

fått denne eksplisitte påminnelsen om at de hadde andre ærend som de ville rekke å utføre 

mens de ventet, så er det vanskelig å si hvor mange som faktisk ville forlatt lokasjonen i 

praksis. 

  

En annen utfordring har sammenheng med at vi som nevnt ville gitt mulighet til å bruke 

tjenesten uten smarttelefon, altså slik man er vant til å bruke kølappsystemer i dag. Om vi 

hadde gitt denne muligheten er det vanskelig å forutse om brukerne faktisk allikevel ville tatt 

i bruk mobiltelefon for å bruke tjenesten. For at det skulle skjedd, ville bruk av appen vært 

nødt til å tilby så mye utvidet funksjonalitet og frihet at brukerne følte fordelene var større 

enn ulempene. Siden vi ikke har utviklet tjenesten, men kun en prototype av den, så er det 

på nåværende tidspunkt utfordrende å finne ut om brukerne ville tatt den i bruk. 

 

Vi har som nevnt evaluert designet av appen med brukere og en HCI-ekspert. Designet vi 

brukte var ikke helt identisk, siden vi endret det på bakgrunn av innspill fra brukere før vi 

presenterte det for eksperten. Allikevel mener vi at forskjellen ikke er større enn at 

tilbakemeldingene kan sammenlignes. Både brukerne og eksperten likte i utgangspunktet 

designet. 

 

Eksperten ønsket seg et tastatur med store tall når man skal skrive inn kønummeret. Dette 

var også vår plan, men dessverre var det ikke mulig å få det til i prototypingverktøyet vi har 

brukt. En faktisk utvikling av appen ville gjort det enkelt å implementere. Eksperten ønsket 

også et større fokus på hvor lang tid det er til man blir betjent, fremfor hvor mange som er 

foran i køen. Vi forstår veldig godt at det er et ønske, men etter en vurdering har vi kommet 

frem til at denne informasjonen er så usikker at vi ikke ønsker å fokusere på den. Selv om vi 

kunne brukt gjennomsnittlig behandlingstid for å beregne hvor lang tid det er til man skal 

betjenes, så kan det plutselig skje at behandlingstiden er mye kortere enn gjennomsnittet. 
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Hvis personer i slike tilfeller har stolt på tidsinformasjonen og dermed mister sin mulighet til å 

bli betjent, så vil de sannsynligvis få en svært dårlig opplevelse av tjenesten. 

 

Her ser vi viktigheten av at vi som designere hele tiden gjør en vurdering av de 

tilbakemeldinger og innspill som vi får. Selv om alt er gitt med de beste intensjoner for å gi 

oss muligheten til å utvikle en best mulig tjeneste, er det ofte slik at de som er utenfor 

designteamet ikke ser helheten og de implikasjoner en endring kan føre til. 

 

En brikke i å skape tillit til applikasjonen, var at brukeren får den informasjonen hun trenger 

og til riktig tid. For å oppnå dette diskuterte vi med brukerne hva slags informasjon de hadde 

behov for, samt at vi fulgte opp med forslag, hvor vi spurte om de syntes det var en god ide. 

De viktigeste behovene for informasjon ble avdekket i intervju med brukerne. Etter å ha 

designet de første high-fidelity prototypene, evaluerte vi også dette i brukertesten. 

Evalueringen ga grunnlag for at brukerne mente informasjonen som tjenesten gir er 

tilstrekkelig. 

 

I et større tjenestedesignperspektiv tror vi en slik tjeneste som vi har designet virkelig kan gi 

en bedre brukeropplevelse i svært mange situasjoner. Vi begrunner dette med at alle slike 

køsystemer er del av en større tjeneste der tiden man må stå i kø i mange tilfeller er den 

delen av tjenesten som har lavest brukertilfredshet og oppleves som et pain point. 

(Clatworthy, 2011). Som det ble nevnt i bakgrunn-delen så vil en dårlig opplevelse påvirke 

mer enn en god opplevelse. Våre undersøkelser har vist at inQ potensielt kan gi en bedre 

opplevelse av å vente i kø, noe som dermed kan gi mulighet til å designe tjenester uten 

noen pain points. 

12 Konklusjon 

I løpet av dette prosjektet har vi forsøkt å utvikle en mobil tjeneste som hjelper til med å 

svare på problemstillingene: “undersøke om det er mulig å utvikle en tjeneste som kan 

erstatte de maskinvarebaserte køsystemene som brukes i dag.” og “undersøke om man 

gjennom en slik tjeneste kan tilby utvidet funksjonalitet.” Vi har fokusert på funksjonalitet som 

kan bidra til en større grad av bevegelsesfrihet. Forskningsspørsmålet har vært “Hvordan gi 

folk i kø større bevegelsesfrihet ved å redusere frykten for å miste sin plass i køen?”. Dette 

har vi vurdert med hensyn til ønsket brukerne har om å forlate lokasjonen, og hvorvidt de 

stoler på informasjonen de får fra applikasjonen. 

 

Vi har gjennom observasjon og intervjuer funnet data om problemstillingen og fått indikasjon 

på at det kan være behov for og ønske om en slik mobil tjeneste, fordi en stor andel sa seg 

villige til å forlate lokasjonen, og dagens systemer kunne by på en del ventetid.  

 

Gjennom brukertesting har vi sett en tendens til at det fra brukerens side er mulig å forholde 

seg til en mobil tjeneste fremfor et maskinvarebasert system, og at den mobile tjenesten kan 

bidra med funksjonalitet som tillater brukeren å være mer mobil. Dette fordi de fleste syntes 

informasjonen i inQ var tilstrekkelig og nesten alle i scenarioet sa selv at de ville gått for å 

handle mens de ventet i kø hvis de hadde appen. Kravene til tjenesten er også basert på 

behovsanalyse av brukernes tilbakemeldinger. Dette har bidratt til grunnlaget for hvilken 

funksjonalitet som er implementert. Det at disse kravene har dannet rammene for tjenesten 
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anser vi som et argument for at tilliten til systemet er høyere. Når det gjelder oppnåelsen av 

kravene, er det slik at vi i stor grad har oppnådd disse. Vi har i midlertid valgt å se bort fra 

kravet om estimert tid i den siste prototypen fordi brukerne ikke stolte på presisjonen. Dette 

var ikke av tekniske grunner men av praktiske hensyn som at noen forlater køen og 

lignende.  

 

Vi har også grunnlag for å hevde at den mobile tjenesten i noen grad reduserer frykten hos 

brukerne for å miste plassen sin i køen hvis de forlater lokasjonen. Brukere som viste tegn 

på motvilje til å forlate køen ble tydelig mer fortrolige med dette da de forstod at de kunne se 

hvordan køen utviklet seg i sanntid og bli varslet på forhånd, og ikke minst hoppe bakover i 

køen. 

 

Det er viktig å presisere at omfanget av undersøkelsene våre er ganske begrensede. Alle 

våre funn må sees i lys av dette faktum. Det er derfor i dette prosjektet umulig å konkludere i 

noen retning om idéen ville fungert i praksis. Vi mener allikevel at resultatene våre tyder på 

at dette er en idé som konseptuelt fungerer og som det dermed kan være hensiktsmessig å 

undersøke videre og i større detalj. 
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Vedlegg 1 - Personas 

 

INGVILD 

 

Nøkkelegenskaper: 

 

 21 år 

 Studerer ved UiO; 2. året på Bachelor i Kunsthistorie 

 Bor i et kollektiv med 2 andre jenter på Grünerløkka 

 Jobber deltid på café 

 Interesser: Liker å dra på utstillinger, særlig på 

Astrup Fearnley og Stenersen museet, siden det er 

samtidskunst som er av særlig interesse. 

 Teknologiske forutsetninger: Bruker smarttelefon (iPhone) til sosiale medier 

(Facebook og snapchat) og surfing, og bruker laptop til skolearbeid. 

 

 

 

HANS  
 

Nøkkelegenskaper: 
 

 19 år 

 Utvekslingsstudent ved UiO; 2. semester på 

Bachelor i Informatikk: programmering og nettverk 

 Kommer fra Tyskland (Berlin) og har bodd i Oslo 

siden august. Bor på Kringsjå Studentby.  

 Har ingen deltidsjobb 

 Interesser: Gaming  

 Teknologiske forutsetninger: Bruker smarttelefon 

(Android) og PC (Asus) daglig. PCen brukes til alt fra å skrive notater fra 

forelesninger, løse oppgaver i programmering, til underholdning som gaming 

og tv-serier.  
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ANNA 

 

Nøkkelegenskaper: 
 

 35 år 

 Studerer ved UiO; første året på master i Biologi 

 Bor i rekkehus på Ekeberg, sammen med mann og 

datter på 2 år, som går i studentbarnehage. 

 Jobber deltid som studentassistent på UiO. 

 Interesser: Friluftsliv 

 Teknologiske forutsetninger: Bruker smarttelefon 

hovedsakelig til å ringe og skrive sms, samt sjekke 

busstider. Laptop brukes hovedsakelig til skolearbeid og surfing.  

 

 

PETTER 
 

Nøkkelegenskaper: 
 

 22 år 

 Studerer ved UiO; siste året på Bachelor i Medievitenskap. 

 Bor alene i en 2-romsleilighet på Frogner. 

 Jobber deltid i skobutikk. 

 Interesser: Fotball 

 Teknologiske forutsetninger: Bruker smarttelefon til å ringe og 

skrive sms, surfe, underholdning (spill og tv-serier). Laptop brukes til 

skolearbeid, surfing og underholdning.  
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Vedlegg 2 - Scenario 

Scenario: 

(ENG) You are waiting in line at SiO. After you are done here, you have to buy dinner and 

some other groceries you need. You are planning to do your shopping at “Bunnpris”. You 

don’t need  a lot, so the shopping shouldn’t take more than 5 - 10 minutes. You would like to 

get home as soon as possible, since you have to complete an assignment which is due 

today. 

 

(NOB) Du venter i kø på SiO. Etter at du er ferdig her, må du kjøpe middag og noen andre 

dagligvarer som du trenger. Du tenker å handle på “Bunnpris”. Det er ikke mye du trenger, 

så handlingen bør ikke ta mer enn 5 - 10 minutter. Du vil gjerne komme deg hjem så fort 

som mulig, siden du må fullføre en obligatorisk oppgave som skal leveres i dag. 


