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Abstrakt 
I denna komparativa studie av användbarhet undersöktes telefonerna Sony Ericsson T630, Simens 

S65 och Nokia 6230 för att kunna se vilka felassociationer deras respektive gränssnitt ger upphov 

till. Studien är gjord därför att jag fann de metoder för att studera gränssnitt i mobiltelefoner jag 

kommit i kontakt med fokuserade alltför mycket på effektivitets-aspekten av användbarhet. Meto-

derna var inriktade på vana användare och för studier av människor med relativt liten erfarenhet var 

de obrukbara. Under arbetet har en ny metod för studier av denna typ tagits fram med fokus på än-

damålsenlighets-aspekten av ISO 9241-11. 

 

Jag har undersökt hur väl sju medelålders personer klarat av de olika gränssnitten och kartlagt deras 

tidigare mobiltelefonvanor. Undersökningen har genomförts med frågeformulär och inspelning av 

hur försökspersonerna löst ett antal uppgifter, representativa för alldagligt användande, på telefo-

nerna. 

 

Resultatet av studien visar att telefonerna skiljde sig åt markant i vilka felassociationer de gav upp-

hov till och att detta inte korrelerade med telefonernas komplexitetsnivå. Resultaten visar på att den 

framarbetade metoden lämpade sig väl för det tänkta ändamålet. 

 

Nyckelord: Människa-datorinteraktion, MDI, HCI, användbarhet, gränssnitt, mobiltelefoni
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1. Inledning 
Det första nordiska mobiltelefonsystemet invigdes 1981 av dåvarande socialdemokratiske kommu-

nikationsminister Sven Hulterström. 1979 hade världens första kommersiella mobiltelefonsystem 

tagits i bruk i Japan (Costermans, 2002). Sedan dess har mobiltelefonerna utvecklats från tegelste-

nar som endast kunde användas för att ringa med, till små, nätta, designade “minidatorer”. Moderna 

telefoner idag kan t ex användas till videotelefoni, e-post, kalender och mp3-spelare. Det är sedan 

flera år möjligt, om än ej smärtfritt, att skicka bilder via telefonen med MMS, Multimedia Messa-

ging Service. I takt med att produkter som mobiltelefoner utvecklats och fått fler funktioner har de 

blivit mer komplexa och därmed svårhanterliga (Cooper, 2004).  

            
Människor upplever ofta ny teknik som svårhanterlig. Denna aversion har flera olika grunder. Vi 

människor har gott om inbyggda kognitiva mekanismer, exempelvis konceptuella modeller, ”Ques” 

d v s minnesledtrådar och kognitiva scheman som både underlättar och försvårar inlärandet i vissa 

hänseenden (Lind, 2005).  

 

När vi inte får tekniken att fungera som vi tänkt oss skapas frustration. Orsakerna kan vara flera, t 

ex måste våra existerande mentala modeller och heuristiker, d v s tumregler korrigeras så att de 

matchar den nya applikationen när vi stöter på något nytt. En annan orsak är interferens, d v s när vi 

lärt oss hantera ny teknologi och våra mentala modeller är för lika varandra och minnesledtrådarna 

är för svaga (Gleitman, Friedlund, Reisberg, 2004). Dessa störningar leder till att vi blandar ihop 

hur vi ska utföra snarlika handlingar. Ytterligare ett skäl till frustration är då vi försöker lära oss en 

ny produkt och upplever att resultatet blir misslyckande vad vi än gör. Detta leder, förutom till fru-

stration, också till inlärd hjälplöshet; vi slutar försöka för att det upplevs som meningslöst.  (ibid). 

 
Jag har valt att skriva ett arbete inom människa-datorinteraktion (MDI) och mitt syfte är att studera 

användbarhet hos mobiltelefoner. ISO definierar användbarhet som ” The extent to which a product 

can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfac-

tion in a specified context of use” (ISO 9241-11 1998). Fritt översatt blir det graden av effektivitet, 

ändamålsenlighet och tillfredställelse som specifika användare kan uppnå när de använder en speci-

fik produkt för att uppnå ett specifikt mål. De två första måtten är enkelt kvantifierbara medan till-

fredställelse är ett subjektivt mått även om det finns modeller för att kvantifiera även detta. ISO:s 

defintion är den definition som jag kommer använda i det här arbetet. 
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Vad gäller mobiltelefoner så väl som andra produkter är verkligheten långt ifrån ISO-definitionen 

(Constantine, Lockwood, 1999); som jag själv märkt är det ofta krångligt att hitta och utföra de 

funktioner som söks i mobiltelefoner. Grundläggande funktioner så som att ringa nummer, lägga till 

kontakter i adressböcker, ställa den inbyggda klockan och skicka SMS kan ofta vara enerverande 

uppgifter. Ett byte av telefontillverkare, t ex en övergång från Nokia till Sony Ericsson, innebär att 

börja om från början, då gränssnitt och funktioner inte är uppbyggda på samma sätt.  

 

Trots att telefonens gränssnitt bör vara intuitivt konstruerat är det komplicerat att förstå vad knappar 

och grafiska symboler betyder och är lokaliserade. Mobilens knappsats och storlek begränsar de 

ledtrådar till minnet som hjälper oss hitta i telefonens struktur (Cooper, 2004).  

 

1.1. Bakgrund 
Mobiltelefoner är en teknik som hela tiden förbättras och förnyas med fler och fler funktioner (Co-

oper, 2004) men begränsas samtidigt av antalet tangenter och skärmens storlek.  Dessa begräns-

ningar bidrar till att telefonanvändning lider av hög kognitiv friktion (ibid.). Kognitiv friktion är det 

intellektuella motstånd som uppstår när vi möter komplexa system där reglerna förändras när pro-

blemet förändras. Cooper använder denna allegori för att beskriva problemet: En fiol har låg kogni-

tiv friktion eftersom den aldrig ändrar funktion, det finns ingen knapp som förvandlar den till en 

bastuba. Datorinteraktion har hög kognitiv friktion då tangenters funktioner ändras beroende på i 

vilket läge systemet befinner sig. Cooper hävdar att fler funktioner ökar den kognitva friktionen. 

Mobiltelefoner använder sig dessutom nästan uteslutande av design mönstret ”Drill Down Menu” 

(se 2.2.a) vilket trots att det är en väl inarbetat metafor innebär hög belastning på korttidsminnet 

genom att användaren själv får minnas sin position i systemet (Tidwell, 2005). 

 

Nya funktioner behöver heller inte alltid vara av godo (Cooper, 2004) utan kan skapa förvirring. I 

takt med att mobiltelefoner funktionsmässigt närmar sig handdatorer, ställs nya krav på hur gräns-

snittet utformas då fler funktioner kläms in på den begränsade ytan. I tidiga telefoner med få funk-

tioner var det största problemet med gränssnittet telefonens knappsats då LCD-displayen i princip 

bara kunde visa numret som slagits.  

 

När användare uppfattar att oavsett vad de gör blir de bestraffade leder det till inlärd hjälplöshet; 

personen i fråga slutar helt enkelt försöka (Gleitman, Friedlund, Reisberg, 2004). För att undvika 

detta och andra problem hävdar Constantine och Lockwood (1999) att det är viktiga är att en pro-

dukt ger användaren vad hon behöver och inte vad hon vill ha. Rent konkret innebär det att det pro-
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dukter med färre väl genomtänkta funktioner uppfattas som mer användbara än produkter med fler 

men tvivelaktigt implementerade funktioner. Denna distinktion mellan vad som behövs kontra vad 

som uppfattas som önskvärt är dock användarna inte tillräckligt insatta i produktutveckling för att 

göra (ibid.). Vad jag erfar så vittnar myriaden av funktioner och användares vittnesmål om att det är 

mängden funktioner, snarare än hur väl genomtänkta de är, som är den förhärskande designfilosofin 

inom branschen.  

 
De studier jag läst i samband med förberedelsen för att skriva den här uppsatsen avhandlade huvud-

sakligen kvantitativa modeller för att utvärdera knappsatser och grafiska gränssnitt (Ziefle 2002; 

Korhonen, MacKenzie & Silfverberg 2000; Balakrishnan & Wigdor 2004; James & Reischel 2001). 

Modellerna var huvudsakligen prestandainriktade i sin karaktär. Mycket få studier var skrivna ur ett 

kvalitativt forskningsperspektiv utan de flesta var inriktade på tiden det tog att lösa uppgifter och 

ignorerade helt de felassociationer som den testade produkten gav upphov till. Med tanke på hur 

snabbt utvecklingen inom området går så måste merparten av studierna betraktas som gamla då de 

är skrivna kring millennieskiftet. 

 
Det finns inte mycket skrivet om MDI i mobiltelefoner. På handdatorsidan där Palm OS och Win-

dows CE dominerar finns genomtänkta modeller för användarinteraktion. Det finns här en skillnad 

mot mobiltelefoner för trots att moderna modeller mer och mer närmar sig handdatorer funktions-

mässigt har varken Siemens, Sony-Ericsson eller Nokia någon information om deras gränssnitt på 

sina hemsidor. Gränssnittet finns visserligen återgivet i telefonernas manualer som finns tillgängliga 

i elektronisk form på respektive tillverkares hemsida men används ej som ett säljargument. Jag ser 

därför ett utrymme för studier. 
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1.2. Begreppslista  
I det här stycket följer en kort förklaring till vanligt förekommande begrepp i uppsatsen så som jag 

har valt att tolka dem. Första gången ett begrepp används skrivs det kursivt och i de fall en förkort-

ning används, används den konsekvent i uppsatsen. Engelska begrepp som används i löptexten 

skrivs första gången inom citationstecken. I uppsatsen används enkät och formulär och användare 

och försöksperson som synonymer.  

Affordance – Hur väl något inbjuder till interaktivitet 

Designmönster – En samling generella designregler för hur man löser ett visst problem 

Design Pattern – Se Designmönster 

Gränssnitt – Ett systems sensoriska och funktionella attribut som är relevanta för hur användaren 

interagerar med systemet 

Gesture – Se rörelse 

Heuristik – Tumregel 

Intuitivitet – förståelse utan att behöva begrunda eller få något förklarat 

Interface – Se gränssnitt  

Key Stroke Model – Key Stroke Model, modell för att kvantifiera ett gränssnitts effektivitet 

Kognition - (lat. coni´tio ’undersökning’, ’inlärning’, ’kunskap’, av cogno´sco ’lära känna (med 

sinnen eller förstånd)’, undersöka’), de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap 

hanteras. 

Konceptuell modell – Den ej medvetna mentala bild som användaren har av en uppgifts utförande 

Knappsats- Telefonens tangenter 

KLM – Se Key Stroke Model 

Mapping – Matchning mellan ett objekts tänkta och verkliga funktion 

MDI – Människa-datorinteraktion 

Metatangent – se Softbutton 

Minnesledtråd – Stimuli som aktiverar specifika minnen 

Softbutton – Knapp som förändrar funktion beroende på i vilket “mode” systemet befinner sig 

Schema – Hur vi tror att vi gör något, ofta felaktigt 

Private speech – De resonemang vi för med oss själva när vi löser uppgifter 

Que – Se minnesledtråd 

Rörelse – En sekvens handlingar som utförs i serie utan mental ansträngning mellan varje handling 
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1.3. Problemformulering 
Jag har valt att angripa området med följande problemformulering:  

- Hur skiljer sig gränssnitten i telefonerna Sony Ericsson T630, Siemens S65 och Nokia 6230 

från varandra ur användbarhetsperspektiv? 

- Vidare om användbarhet, främst mätt som mängd användarfel kan förklaras av telefonernas 

komplexitetsgrad? 

Under arbetets gång tillkom följande problemformulering:  

- Då de modeller jag har tillgång till vid studiens början visat sig olämpliga; att utveckla en 

egen metod för att mäta skillnader i användbarhet i allmänhet och ändamålsenlighet i syn-

nerhet? 

 

1.4. Syfte 
Syftet med studien är: 

- Att jämföra användbarhet och i synnerhet ändamålsenlighet i mobiltelefonerna Sony Ericsson 

T630, Siemens S65 och Nokia 6230 och att belysa problemet från många olika aspekter.  

- Att jämföra telefonernas komplexitetsgrad med antalet användarfel. 

Under studiens gång uppkom det sekundära syftet: 

- Att utveckla en metod för att studera användbarhet som inriktar sig på ändamålsenlighets-

aspekten. 

 

1.5. Övergripande målsättning 
Målet är, att till skillnad från övriga studier på området, inte att mäta gränssnittets effektivitet kvan-

titativt, utan få en djupare förståelse för vilka felassociationer som gränssnittet ger upphov till, hur 

menyerna och antalet valmöjligheter påverkar användbarheten, samt om ett väldesignat gränssnitt 

kan kompensera för ökad kognitiv friktion. Min förhoppning var att hitta tydliga skillnader mellan 

telefonerna som förklarar användarnas svårigheter med att använda dem. För att underlätta förståel-

sen försöker jag fånga försökspersonernas attityder genom enkätfrågor i samband med försöken. 

Parallellt utvecklades en metod för användbarhetsstudier som fokuserar på dessa aspekter. 

 

1.6. Hypotes 
Min hypotes är att användbarheten inte enbart bestäms av telefonernas komplexitet utan styrs av ett 

flertal andra faktorer som terminologi, designmönster, metaforer och minnesbelastning, överens-
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stämmelse med användarnas konceptuella modeller (Lind, 2004; Constantine, Lockwood, 1999; 

Raskin, 2000). 

 

1.7. Målgrupp 
Studien riktar sig till gränssnittsdesigners, systemvetare, programvarutekniker, och MDI-

intresserade som redan besitter viss kunskap om ämnet och vill fördjupa sig inom ämnet MDI i all-

mänhet och MDI applicerat på mobiltelefoner i synnerhet. Förhoppningen är att läsare av denna 

studie ska få hjälp och uppslag att generera teorier för vidare forskning och förståelse för de pro-

blem som det innebär att designa bra gränssnitt för mobiltelefoner. 

 

1.8. Avgränsningar 
Jag har uteslutande valt att utföra min forskning på GSM-telefoner p g a att jag genom företags-

sponsring kunnat få tillgång till sådana. GSM-telefoner är i dagsläget den dominerande telefontypen 

på marknaden. Jag utforskar inte de hjälpredor som finns inbyggda i moderna telefoner som e-post, 

kalender, enhetsomvandlare och synkroniseringsfunktioner, då det skulle skifta fokus på studien 

och göra den för alltför omfattande. I min undersökning avgränsar jag mig till att testa de funktioner 

som redan finns på de äldre telefonerna fast i en nyare tappning inklusive WAP-funktionen.  

 

Jag tror att könsskillnader och kulturella skillnader skulle vara en intressant del av undersökningen. 

Dock har jag valt att inte göra studera detta då det skulle göra arbetet för stort och leda studien iväg 

från fokus. Det är framförallt ändamålsenlighets-aspekten av ISO-modellen som denna studie foku-

serar på.  

 

1.9. Studiens begränsningar 
Genom företagssponsring fick jag tillgång till telefonerna som användes i testet. Förutom att jag 

inte kunde påverka vilka modeller jag fick var jag tvungen att återlämna telefonerna med kort var-

sel. Därmed kunde inte lika många tester utföras på varje telefon. Antalet försökspersoner blev ock-

så något mindre än beräknat då jag hade fler personer inbokade när telefonerna behövde återbördas. 

I och med att studien är utformad som en inompersonsdesign (Graziano, Raulin, 2004), d v s att fle-

ra personer testade samma produkt, kan det förekomma inlärning vilket påverkar validiteten p g a 

bland annat inlärningsfaktorer. Inompersonsdesign betyder att personerna i studien testade flera av 

produkterna var. Det hade också varit önskvärt att ha telefoner som haft samma prissättning och 

som lanserats samma säsong. Ikonografiska skillnader i telefonerna kan heller inte redovisas i upp-
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satsen då dessa skyddas av copyright-lagar. Det har ingen betydelse för slutsatsen men kommer 

göra det svårare för läsaren att tillgodgöra sig resultatet. 

 

1.10. Uppsatsens disposition 
Kapitel 2, Bakgrund, tjänar som en litteratur- och teorigenomgång till vad som ligger till grund för 

studiens frågeställning. I kapitel 3, metod, redogör jag för hur studien genomfördes, bl a etiska frå-

geställningar, urval, samt hur transkribering av materialet gått till. I kapitel 4, empiri, redovisas re-

sultaten från studien. Kapitel 5, Diskussion, innehåller en diskussion kring dessa resultat. Slutsatsen 

från studien redovisas i kaptiel 6, Slutsats. 
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2. Bakgrund 
Det här avsnittet behandlar de begrepp och teorier som är relevanta för undersökningen. Detta kapi-

tel är delat i två avsnitt. Det första tar upp de mer teoretiska grunderna och det andra de praktiska 

lösningarna. Teoriavsnittet inleds med en introduktion till ämnet MDI och dess koppling till mobil-

telefoni. Varpå den mänskliga kognitionen tas upp och därefter mer specifika lösningar på kognitiva 

problem med gränssnitt. 

 

2.1. Teoretisk bakgrund 

2.1.1. MDI och mobiltelefoner 
”If it’s shit, chrome it” sägs vara ett förhärskande motto inom amerikansk bilindustri. Genom att 

förkroma undermåliga komponenter ger man de en attraktiv finish. Enligt litteraturen är det också 

den förhärskande inställningen till MDI (Constantine, Lockwood, 1999). Dåligt insatta utvecklare 

antar att genom grafik och formgivning kan den mest undermåliga produkt bli användbar. Men 

MDI är inte en enkel förkromning utan det är en tvärvetenskap som innefattar datatekniska, datalo-

giska, psykologiska, ergonomiska, sociologiska och estetiska designaspekter med det övergripande 

målet att uppnå bättre designmetoder och därigenom användarvänlighet (Nationalencyklopedin, 

2001). Som med all tvärvetenskap är det svårt att spåra dess ursprung till ett specifikt år. Rozanski 

och Haarke (2003) hävdar att grunderna lades på 60- och 70-talet utifrån prototyping från Software 

Engineering, psykologi och mänskliga faktorer i datorsystem, användargränssnitt och datorlogik 

samt modeller och teorier från kognitiv psykologi. Ämnet populariserades genom Apple Macintosh 

(1984) som i sin tur byggde på Xerox PARC:s forskning på 70-talet. 

  
Dagens mobiltelefoner har funktionalitet som i många fall kan jämföras med en handdators. Skill-

naden är att en handdator har en större skärm och ofta en penna för att mata in text. Att erbjuda 

samma funktionalitet med en begränsad knappsats och skärm ställer stora krav på design. Tidiga 

mobiltelefoner som Ericsson Hotline (1987) som i princip bara kunde ringa hade ungefär samma 

designproblem som en traditionell telefon, så som knappstorlek och hur behagligt den låg i handen. 

Moderna telefoner har en mångfald funktioner och lider därmed av mycket högre kognitiv friktion 

än de tidigare modellerna enligt Coopers (2002) teori. Dessa funktioner är i många fall intressanta 

för användare men gränssnittet försvårar eller t o m förhindrar dess användning (Marsden, Thimb-

leby, Jones, Gillary, 2002). Forskning kring MDI-problem i mobiltelefoner har pågått i ca tio år och 

ligger fortfarande i sin vagga. I takt med att mobiler och handdatorer blir mer lika varandra och får 
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fler funktioner, t e x kameror och synkroniseringsmöjligheter, blir också kraven på att hitta nya de-

signalternativ större (Marcus, Ferrante, Kinnunen, Kuutti, Sparre, 1998). 

 

2.1.2. Kort om kognition och problemlösande 
Kognition är de mentala processer som hanterar kunskap och information. Det är en större kognitiv 

ansträngning att hantera ny information än att göra om något som utförs ofta (Gleitman, Friedlund, 

Reisberg, 2004). I undersökningen fick försökspersonerna lösa uppgifter på mobiltelefonmodeller 

som de inte använt tidigare. Detta kan ställa till kognitiva problem då gamla konceptuella modeller  

(se avsnitt 2.1.3.) inte är helt applicerbara.  

Inom den kognitionspsykologiska vetenskapen finns ett antal teorier om hur personer kan använda 

sig av redan tidigare ackumulerad kunskap inom området. Det finns ett stort antal olika processer 

inom kognitionen, för att nämna några: lösa problem, komma ihåg och planera. Preece m.fl. (2002) 

nämner att det finns två generella typer av kunskap: erfarenhetsbaserad och reflektiv. Detta motsva-

rar Cattells indelning i kristalliserad och flytande intelligens (Gleitman, Friedlund, Reisberg, 2004). 

Den erfarenhetsbaserade kognitionen kräver ett visst mått av erfarenhet och åtagande för att kunna 

reagera så lätt och effektivt som möjligt till en omständighet. Den reflektiva kognitionen innebär 

tänkande, jämförelse och beslutsfattande. Båda dessa är nödvändiga för vardagssituationer men 

kräver olika varianter av teknologisk support (Preece m.fl. 2002). 

Cohen (1998) skriver om att i stället för att använda sig av redan färdiga regler för hur problem 

skall lösas användes istället gamla erfarenheter för att lösa nya problem. Detta kallas för case-based 

knowledge där man minns en specifik tidigare händelse i stället för en generell, som sedan används 

för att lösa det nya problemet. Vi skapar en konceptuell modell av hur världen fungerar baserat på 

tidigare erfarenheter och vår slutsatsförmåga 

 

2.1.3. Konceptuella modeller 
En konceptuell bild är en inre bild av hur något fungerar. Konceptuella modeller hjälper oss att för-

stå våra erfarenheter och att kunna förutspå resultatet av våra handlingar (Norman, 1989). Vi base-

rar våra modeller på vilken tidigare kunskap som helst, vare sig den är verklig eller påhittad, naiv 

eller sofistikerad. De konceptuella modellerna behöver inte stämma överens med verkligheten då de 

ofta är uppbyggda av fragment av verkligheten och med en liten förståelse av vad det är som hän-

der. Exempel på en felaktig konceptuell modell är exempelvis att alltid slå på TV-apparaten vid 

störning skulle korrigera bilden. Att fånga in konceptuella modeller är svårt då de till stor del byg-
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ger på procedurell kunskap och framkallas med platsspecifika ledtrådar från minnet (Gleitman, Fri-

edlund, Reisberg, 2004). Det innebär att mycket tid måste läggas på varje testperson då personens 

beteende måste observeras och personen måste intervjuas när han/hon använder flera produkter un-

der en längre tid för att bygga upp en bild av hur personen skulle tänkas reagera på nya situationer 

(Carroll, 2003). 

 

2.1.4. Mapping  
På en lägre nivå än de konceptuella modellerna existerar mapping. Det är den tekniska termen på 

relationen mellan två ting. I MDI innebär detta exempelvis en knapptryckning och dess resultat. Na-

turlig mapping tar tillvara både fysiska och analoga standarder vilket leder till att det blir en ome-

delbar förståelse. Exempelvis för att höja volymen dras reglaget uppåt. Att dra reglaget uppåt är en 

universell standard för att öka någonting (Norman, 1989). En apparat är lätt att använda när de olika 

alternativen hos kontroller och funktioner är synliga och använder sig av naturlig mapping. Med 

naturlig mapping minskar behovet av att behålla information i minnet (ibid.). 

 

2.1.5. The gulf of execution och the gulf of evaluation  
”The gulf of execution” (Norman, 1989) är skillnaden mellan avsikten hos användaren och den till-

låtna handlingen i ett system eller produkt. Det vill säga hur väl användarens mapping och koncep-

tuella modeller stämmer överens med verkligheten och därigenom hur väl det tillvägagångssätt som 

användaren tänker använda stämmer överens med det tillvägagångssätt som produkten är designad 

för. Om användarens tilltänkta tillvägagångssätt stämmer överens med det tillvägagångssätt som 

produkten är designad för är klyftan överbygd. Desto större klyfta d v s skillnad mellan använda-

rens avsikter och systemets tillåtna handlingar, desto större blir användarens frustration. 

 

”The gulf of evaluation” (ibid.) är skillnaden mellan hur en person uppfattar ett system och hur sy-

stemet verkligen fungerar. Användarens evaluering är en iterativ process där resultaten ständigt 

uppdateras och korrigeras beroende på den data, t ex displayer, reglage o s v som användaren har 

tillgång till. System hos vilka användaren med lätthet kan avläsa och korrekt uppfatta det aktuella 

tillståndet, t ex om spisplattan är varm, har en liten gulf of evaluation. System där användaren miss-

förstår det aktuella tillståndet, t ex tror att spisplattan är varm när den inte är det eller att telefonen 

ringer när den inte gör det har en stor gulf of evaluation. Desto mer avancerade modeller använda-

ren måste använda sig av för att utvärdera systemet desto mer användarfientligt uppfattas det som 

(Lind, 2005). 
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2.1.6. Modes 
För att omsätta de konceptuella modellerna till verklighet använder vi oss av vad Raskin (2000) kal-

lar ett ”mode”. Raskin (ibid.) hävdar att ett ”mode” definieras utifrån en “gesture”, fritt översatt till 

en rörelse. En rörelse är en sekvens av handlingar utförda av en människa som utförs automatiskt 

när rörelsen påbörjas. Exempel på en rörelse är att skriva ett vanligt förekommande ord som t ex 

”katt”. För en nybörjare skulle ordet vara flera separata rörelser men för en användare som kan skri-

va skrivmaskin är det en rörelse. Att kombinera en sekvens av handlingar till en rörelse kallas 

“chunking” och är en teknik som människor använder för att kunna hantera flera handlingar så som 

en. Det är samma teknik som används för att komma ihåg telefonnummer och andra stora tal. Detta 

är ett exempel på vad man kallar procedurell kunskap, d v s kunskap om hur man utför något till 

skillnad från faktakunskap (Gleitman, Friedlund, Reisberg, 2004). Gränssnitt kan i regel reagera på 

flera olika sätt när en rörelse utförs beroende på i vilket mode gränssnittet befinner sig i. Ett mode 

är t ex när telefonen är låst ett annat är när man befinner sig i menyn för telefonboken. Samma rö-

relse, i det här fallet att knappa på knappsatsen, i dessa olika modes genererar inte samma resultat. 

När telefonen är låst händer ingenting och i telefonboken hoppar telefonen mellan menyalternativ 

när rörelsen utförs. Problematiken med modes är att de begränsar användaren och skapar kognitiv 

friktion (Cooper, 2004). Ett annat exempel är riktningen på interaktionen antingen kan man applice-

ra ett verb på ett objekt (substantiv), som ”rita boll” eller så väljer man ett objekt och applicerar ett 

verb på det ”boll rotera”. Den vanligast förekommande interaktionen är verb – > substantiv. När 

den förväntade riktningen på interaktionen inte stämmer med verkligheten uppstår också mode er-

rors (Raskin, 2000). I en mobiltelefon betyder en enkel handling som att skicka SMS att telefonen 

går igenom ett antal modes. Telefonens knappar byter funktion ett flertal gånger under handlingens 

utförande. En känd konvention inom utvecklingen av gränssnitt är att sträva efter att ha så få modes 

som möjligt och då det är nödvändigt ge klar och tydlig feedback. Modes leder till det Norman kal-

lar ”Mode Errors”, d v s när användaren förväntar sig att en annan effekt av en utförd handling 

p.g.a. att systemet befinner sig i ett annat mode än det tänkta. Eftersom mobiltelefoner använder sig 

av designmönstret drill down menu (se 2.2.1) i stor utsträckning lägger det extra vikt på använda-

rens korttidsminne och ökar därmed risken för mode errors.  

 

2.1.7. Fel 
För att förstå användbarhet krävs att man förstår de fel användarna gör (Constantine, Lockwo-

od,1999; Lind, 2005). Fel uppstår när ”mapping” och den konceptuella modellen inte stämmer 

överens med verkligheten. Felen kan vara svårupptäckta då graden av synlighet och återkoppling är 
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avgörande både för att inte begå felen och förstå vad som gått fel. Kogitionsfel är dock en ganska 

vid fålla och enligt Norman (1989) kan man dela upp de fel som användare gör i sex kategorier vil-

ka jag här anpassat för att använda som studiens analysmetod. 

1. Capture Errors – Dessa fel uppstår när två handlingssekvenser eller s k rörelser inleds på sam-

ma vis. Exempel är att köra till jobbet när man ska köra till affären. 

2. Description errors – När olika handlingar har snarlika specifikationer och handlingarna har bli-

vit invanda ”rörelser”. Exempel är att trycka på en knapp som ser snarlik ut men som utför en annan 

handling än den tänkta eller att försökspersonen missförstår beskrivningen. Jag har valt att dela in 

denna kategori i fem underkategorier 

 2.a. Fel som uppstår p g a missuppfattningar av terminologin 

 2.b. Fel som uppstår p g a missuppfattningar av grafiken 

 2.c Fel som uppstår p g a missuppfattningar av knappsatsen 

2.d. Fel som uppstår p g a felaktig konceptuell modell. Hit räknas även missuppfattningar av 

metatangenter). 

 2.e Fel som uppstår p g a fysiska begränsningar t ex syn, hörsel och rörelseförmåga 

3. Data driven errors – Rörelser är datadrivna och när man p g a av en viss minnesledtråd utför en 

”rörelse” som inte passar in i sammanhanget eller stör en annan pågående handling. Skriva in fel 

data i fel fält i telefonen p g a att det är vad användaren har framför ögonen är exempel på sådana 

fel. 

4. Associative activation errors – Är det samma som freudianska felsägelser. När man utför det 

man tänker istället för vad man ska göra. 

5. Loss of activation errors – Vårt korttidsminne är begränsat och när vi inte behåller informatio-

nen i arbetsminnet så kan vi komma av oss. Exempel är att ta upp telefonen för att göra något men 

glömma vad det var för något. 

6. Mode errors – Telefonens metatangenter, s k ”softbuttons” (sb) är exempel på funktionalitet 

som förändras beroende på i vilket mode telefonen befinner sig i. Om användaren missuppfattar 

vilket mode hon är i och förväntar sig ett annat beteende uppstår ett mode error. 

 

2.2. Praktisk bakgrund 

2.2.1. Designmönster 
Designmönster är strukturella och behavioristiska lösningar på interaktionsproblem. Till skillnad 

från de teoretiska kunskaperna i föregående kapitel är designmönster det praktiska resultatet av till-

lämpandet av denna kunskap (Tidwell, 2005). Enligt henne (ibid.) har de sitt ursprung i arkitektu-

riska lösningar på kända designproblem och utgör beståndsdelar i ett designspråk. Dessa design-
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språk är uppbyggda av teoretiskt sätt oändligt många designmönster. De är inte heuristiker eller 

steg-för-steg-lösningar utan snarare en genväg; man slipper empiriskt testa sig fram till en funge-

rande lösning utan kan välja ett designmönster och anpassa det (ibid.).  

Det förhärskande designmönstret inom mobiltelefoni är ”drill-down-menu” (ibid.). Det är ett de-

signmönster för gränssnitt där ytan är begränsad. Det innebär att varje val som användaren gör tar 

användaren till ytterligare en submeny. Varje val som användaren gör kan alltså generera ett resultat 

eller leda användaren djupare ner i menyträdet. Ett utmärkt exempel på användandet av detta de-

signmönster är Apples iPod. Nackdelen med designmönstret är att det kräver att användaren har sin 

position i menysystemet i minnet. Vissa mobiler har tillräckligt stora skärmar för att implementera 

designmönstret ”two-panel-selector” (ibid.). Det är ett designmönster som bl a Utforskaren i Win-

dows och Apples Mail använder sig av. Fönstret delas upp i två paneler och resultatet av det val 

man gjort visas i det ena fönstret medan valen visas i det andra (ibid.). Detta avlastar användaren då 

strukturen hela tiden är synlig. 

 

2.2.2. Ikoner  & metaforer 
För att underlätta inlärning och användande används ikoner. De är viktiga delar av användarens 

konceptuella modeller och mapping av gränssnittet. De är representativa bilder som skall symboli-

sera specifika funktioner i gränssnittet. Det är exempelvis ikoner i telefonens grafiska gränssnitt el-

ler symboler på knappsatsen. Ikoner bidrar inte bara till att ett interface blir mer attraktiv utan kan 

också bidra till att förtydliga funktionen (Raskin, 2000) och att de blir lättare tillgängliga (Stevens, 

2004). De skall vara lätta att både komma ihåg och känna igen och lätta att skilja från varandra 

(Preece m.fl. 2002). Ikonernas bilder kan vara både stiliserade, abstrakta eller en representation av 

verkligheten (Stevens, 2004). Det är lätt att symbolisera konkreta objekt med en ikon men hand-

lingar är svårare (Preece m.fl. 2002). Nackdelen är att ikoner ibland inte tala för sig själv utan be-

höver en förklaring. Raskin (2000) menar att om en ikon kräver en förklaring står det i motsats till 

motiveringen för att använda sig av en ikon.  Dock menar han att tillräckligt distinkta ikoner under-

lättar igenkännande (ibid.). I ett modernt gränssnitt används ikoner för att representera ett stort antal 

funktioner, exempelvis papperskorgen eller hårddiken i en dator eller adressboken i en mobiltele-

fon. Ikoner bör bygga på existerande traditioner och standarder och inte motsäga dem (Preece m.fl. 

2002). Norman (1989) poängterar att ikoner och grafik som är till för att manipuleras bör ha tydlig 

”affordance” och följa kända konventioner. Det innebär att de ska inbjuda till manipulation som ex-

empelvis ett dörrhantag. Ikoner behöver heller inte alltid försöka illustrera vad de representerar utan 

i vissa lägen kan det vara bättre att använda sig av stilistiska ikoner. Speciellt för verb kan det vara 
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svårt att hitta bra analogier och metaforer (Nygren, 2004). Metaforer som fungerar oberoende av 

kultur ställer dessutom ännu större krav (Constantine, Lockwood, 1999). 

En mobiltelefonskärms begränsade yta innebär att ikoner måste vara mycket mindre än i ett opera-

tivsystem på en dator. I Windows XP utgör en ikon 64x64 pixlar och i Mac OS X 128x128 pixlar 

och representeras ofta på en betydligt större yta än T630:s 128 x 160 pixlar stor skärm. Där måste 

ikonerna vara extra tydliga och inte innehålla vilseledande metaforer. Metaforerna skapar en kon-

text för vad som skall användas (Nygren, 2004). Det är ett försök att få tekniken att fungera som 

vardagliga välkända objekt (Stevens, 2004).  
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3. Metod 

3.1. Förundersökning 
Jag fann ämnet människa-datorinteraktion intressant. Mobiltelefoner är ett område inom MDI som 

ligger i sin vagga och därmed finns det mycket att forska på och upptäcka. I dagens samhälle har 

mobiler i vissa fall blivit något av vad Cooper (2004) kallar en “wet dog” - “det krävs verkligen att 

du älskar den för att vilja bära runt på den” (i fallet mobiltelefoner skulle snarare ”älskar” kunna 

bytas ut mot ”behöva”). I takt med att mobiltelefoni ses som ett självklart kontaktmedium så blir det 

svårare att klara allt ifrån sitt arbete till sitt sociala umgänge utan en telefon.  

En genomgång av litteraturen bekräftar att mycket lite är skrivet kring själva designen av mobiltele-

foners gränssnitt och den forskning som gjorts inriktar sig på hur effektiva gränssnitt är. Huvudsak-

ligen genom olika modifierade former av effektivitetsanalysverktyget ”Keystroke Level Model”, 

KLM. KLM innebär att man genom en uppsättning standardiserade variabler kan räkna på hur 

snabbt en van användare kan lösa en uppgift (Raskin, 2000). De flesta studiers förutsägelser visade 

sig överoptimistiska när de testade modellerna på försökspersoner (James, Reischel, 2001; Silfver-

berg, MacKenzie, Korhonen, 2000; Widgor, Balakrishnan, 2004). 

Jag inledde mitt arbete med en pilotstudie som även den testade KLM (se 3.5). Min metod visade 

sig allt för primitiv för att uppmäta resultat och KLM visade sig vara fel metod för min typ av stu-

die. Jag fick på empiriskt vis erfara att KLM enbart fungerar med användare som inte gör fel och är 

väl invanda med vad de testar. 

Jag valde alltså att ändra inriktning från en kvantitativ studie till en kvalitativ studie. Att studera an-

vändbarhet i mobiltelefoner ställde dessutom andra krav. Jag var tvungen att på ett homogent sätt 

mäta komplexiteten i de olika telefonerna och därefter jämföra med användarnas resultat och vilka 

typer av fel som begicks (se nedan). Samtidigt ville jag fånga användarnas attityder till mobiltelefo-

ni i allmänhet och mobiltelefoners gränssnitt i synnerhet. Detta användes som ett exklusionskriteri-

um (se 3.3). Jag hävdar att metoden är kvalitativ utifrån de subjektiva aspekter jag mäter samt att 

jag inte anser att jag har tillräcklig möjlighet att manipulera och kontrollera variablerna. Studiens 

resultat är presenterade numeriskt och enligt Graziano och Raulin (2004) är det helt accepterat att 

redovisa resultatet numeriskt i en kvalitativ studie. 
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3.2. Tillvägagångssätt 
Denna uppsats är i högsta grad explorativ (Patel, Davidson, 1994). Detta p g a ämnet MDI-

problematik, som i mobiltelefoner är relativt outforskat och min ambition att göra en studie som 

belyser problemet från många olika aspekter. För att jag ska kunna analysera personerna och se till 

att de stämde in på den typ av användare jag sökte har försökspersonerna blivit ombedda att fylla i 

både formulär om deras attityd och erfarenheter om mobiltelefoni samt spelats in när de utfört upp-

gifter på telefoner. Mitt arbetssätt motiverar jag utifrån ”grounded theory” (Bryman, 2001). Detta p 

g a att teorin är explorativ med den insamlade data som grundval samt att arbetssättet är iterativt. 

Det betyder att jag upprepade gånger har prövat, förkastat och ändrat metod. Jag har bekvämlig-

hetsurval (ibid.) när jag iterativt samlat in data för att generera min teori. Data har samlats in och 

kodats parallellt med att kategorierna för kodning har anpassat under processen. Enkäter är visserli-

gen ett kvantitativt redskap i forskningsstudier men anser att de fungerar väl i studien p g a att de 

fungerar som stöd (ibid.). Studien är en inompersonsdesign då samma person har fått prova flera 

olika produkter (ibid.). Resultaten från det inspelade materialet är tänkta att fånga användarnas ”ef-

ficiency” d v s ändamålsenlighet och deras kommentarer är tänkta att fånga användarnas ”satisfac-

tion” dvs tillfredställelse (ISO 9241-11 1998) samt deras attityder. 

 

3.3. Urvalspersoner 
Urvalspersonerna som ingick i studien består av män och kvinnor mellan 40 till 60 år. För att få tag 

i dessa personer använde jag mig av ett bekvämlighetsurval vilket betyder att man tar de personer 

man har tillgång till (Bryman, 2001). Detta bestod i att jag använde mig av mina föräldrar och deras 

bekanta. Något som var ett viktigt urvalskriterium var att de personer som skulle undersökas inte 

hade ett överdrivet intresse av ny teknik eller hade ett arbete som innebär att försökspersonen har en 

fördel av sin tidigare interaktion med IT-teknik (Ziefle, 2002). Detta säkerställdes genom min enkät 

där försökspersonerna fick svara på frågor om hur länge de varit mobiltelfonanvändare och hur de 

brukade tekniken.  Det var min bedömning, baserat på den tillgängliga litteraturen, att detta skulle 

kunna leda till att försökspersonen redan hade grundkunskaper som kunde överföras till mobiltele-

fonerna i testet. Exempelvis genom att de redan ägde eller hade ägt en telefon av de modeller som 

jag avsåg att testa. Överföring av kunskap kunde tänkas ske genom att de redan hade konceptuella 

modeller att tillgå som var applicerbara på den testade telefonen. 
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3.4. Etik 
I undersökningen filmades undersökningspersonerna. Detta för att kunna analysera insamlad data 

på ett bättre sätt utan att nyanser av det sagda och utförda skulle falla bort. Innan försöket började 

gav jag försökspersonerna en blankett där jag redogjorde för studien. På blanketten förklarades att 

enbart försökspersonens hand filmades och att det filmade materialet och enkätsvaren skulle lagras 

och behandlas konfidentiellt. Vilket innebar att materialet lagras avpersonifierat och inte visas för 

någon annan. Därefter fick försökspersonerna ge sitt skriftliga samtycke till att bli filmade med 

både ljud och bild (Bryman, 2001).  

 

Jag ville inte att försökspersonerna skulle se det som en tävling och tro att målet var att de skulle 

klara uppgiften felfritt och med minsta möjliga tidsåtgång. Därför förklarade jag uttryckligen att det 

som testades var mobiltelefoners brister och inte försökspersonens (Patel & Davidson, 1994). De 

informerades om syftet med undersökningen, att de skall utföra uppgifter på mobiltelefoner och att 

de skall svara på några frågor om sina mobiltelefonvanor i en enkät (Bryman, 2001). Detta utan att i 

förväg berätta exakt vad det var som skulle utföras då detta skulle kunna ge felaktig data om för-

sökspersonen var för förberedd på vad som skulle uträttas. 
 

3.5. Pilotstudie 
Min första idé var att utföra studien med hjälp av KLM (Raskin, 2000). Detta för att få ett jämför-

bart konkret värde i studien. Jag blev då uppmuntrad av min handledare att utföra en pilotstudie för 

att se hur modellen fungerade.  

 

KLM är utformat för att gälla vid test i datorer, och för att kunna använda mig av KLM var jag 

tvungen att anpassa denna till mobiler. Detta gjordes genom att jag först gjorde en förstudie till pi-

lotundersökningen där jag räknade ut hur lång en knapptryckning (variabel K 0,49s) var genom att 

använda mig av tre försökspersoners medelvärde då de skev en given text på mobil. Detta variabel-

värde använde jag mig sedan av i KLM. Jag tog även bort vissa variabler som inte existerar i mobil-

telefoner och gjorde om regler för hur variabler skall användas och placeras. 

 

När jag utförde pilotstudien upptäckte jag att de olika variablerna stämde väldigt dåligt. Exempelvis 

var variabeln för betänketiden extremt mycket kortare i KLM än i verkligheten varav tiderna blev 

orimligt långa och inte gick att jämföra. Jag kom även fram till att betänketiden för en van använda-

re av en mobiltelefon var tiden extremt mycket kortare. Tiderna angivna för KLM var väldigt 

mycket mer optimistiska än de tider jag fick fram. Detta har även andra kommit fram till i litteratur 
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jag läst senare om andra undersökningar (James, Reischel, 2001). Variabeln för knapptryckningar 

(K) som i KLM är 0,28 upptäckte jag var alltför kort för knapptryckningar när SMS skrivs. Där-

emot passade den bra för siffer- och navigationstryckningar. Det skulle ha inneburit att jag hade fått 

två K att räkna med vilket inte hade fungerat. Därför insåg jag att KLM inte skulle vara ett relevant 

verktyg i undersökningen och den kasserades. 

 

Under pilotstudien som filmades med både ljud och bild insåg jag värdet av kommentarerna från 

försökspersonerna, s k ”private speech” (Gleitman, Friedlund, Reisberg, 2004). Detta på grund av 

att försökspersonerna ofta glömde att de blivit tillsagda att sitta stilla och då kom bilden ur fokus 

och enbart med hjälp av anteckningar och ljud kunde förloppet återskapas. För att fånga försöksper-

sonernas private speech uppmanade jag försökspersonerna att tänka högt när de utför uppgifterna 

(Preece, Rogers, Sharp, 2002). Detta som ett komplement till det filmade materialet och enkäten. 

Resultatet från pilotstudien fick mig att inse att det valda syftet inte gick att nå genom enbart tids-

mätningar och att en mer sofistikerad metod krävdes samtidigt som jag insåg vikten av försöksper-

sonernas kommentarer för att bättre kunna tolka insamlad data. 

 

3.6. Formulärguide 
För att spara tid och för att försökspersonerna inte skulle tappa intresset redan innan själv testet bör-

jade, valde jag att använda mig av ett standardiserat frågeformulär (Patel & Davidson, 1994). Jag 

övervägde tidigare att göra intervjuer. Transkriberingen och utförandet av dessa skulle ta en allt för 

lång tid och valde därför att komplettera frågeformuläret med att försökspersonerna skulle tänka 

högt under observationen. Förhoppningen var att därigenom fånga s k private speech; det vill säga 

försökspersonens resonemang med sig själv som kan fångas när han/hon tänker högt (Gleitman, Fri-

edlund, Reisberg, 2004). 

 
Det jag ville veta om mina testpersoner var deras inställning, synsätt och erfarenheter av mobiltele-

foner. Jag konstruerade ett kort, övergripande och lättförståeligt test enligt Patel, Davidson och 

Brymans modell (2001). Enkäten är utformad så att frågorna redan har ett antal svarsalternativ och 

därmed är lätta att kodas och att de frågor utan givna svarsalternativ bara kunde besvaras på ett visst 

sätt ex: “ Hur många mobiltelefoner har du ägt?”. Jag försökte även hålla nere antalet frågor då en 

respondent vanligtvis tröttna snabbare på en enkät än en intervju (Bryman, 2001). 
 
 

För att få en generell bild av försökspersonen frågar jag först efter kön, ålder och sysselsättning. 
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Detta för att kontrollera att de passar in i urvalet och för att få dem att slappna av inför testet (ibid.). 

 

1. Vad är det för märke på din nuvarande mobiltelefon (gärna även modell)? 

Genom att få information om vilken mobiltelefon de använder i dagsläget ville jag undvika att de 

fick utföra försökt på en telefon av samma märke, inompersonsdesign till trots. 

 

2. Hur många mobiltelefoner har du ägt? 

 

3. Hur länge har du haft mobiltelefon (sedan din första mobiltelefon)? 

I frågorna 2 och 3 ställdes för att få en fingervisning om erfarenheten och intresset av tekniken. Det-

ta för att försökspersonerna inte skall skilja sig åt för mycket i sin vana att hantera mobiltelefoner. 

 

4. Vilka märken på mobiltelefon har du ägt tidigare? 

För att få reda på hur stor erfarenhet försökspersonen har av olika gränssnitt är det viktigt att veta 

hur många telefoner de ägt tidigare. Vilket jag skall använda mig av för att se om det överensstäm-

mer med resultaten av testen av ett tidigare okänt gränssnitt. Detta för att kunskap från tidigare erfa-

renheter kan överföras till nya liknande situationer (Norman, 1989). 

 

5. Skickar du SMS om så är fallet hur ofta? 

Genom att veta hur ofta försökspersonen skickar SMS får jag reda på om de har någon vana av 

funktionen och om så är fallet i, vilken utsträckning 

 

6. Om du skickar SMS, vilken teknik använder du för inmatning av text? 

För att testen skall kunna utföras på ett smärtfritt sätt ville jag ha svar på vilken inmatning de an-

vänder för text för att inte komplicera den delen ytterligare. 

 

7. Vilka av dessa funktioner har du använt tidigare på din telefon? 

För att kunna utvärdera resultaten på ett rättvist sätt ville jag veta om de har utfört någon av de 

uppgifter som vi ger dem tidigare.  

 

8. Tycker du det är komplicerat överlag att använda din mobiltelefon? 

 

9. Undviker du att använda telefonen till något annat än att ringa? 
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10. Om du svarat “ja” på föregående fråga, varför? 

På frågorna 8, 9 och 10 ville jag få reda på försökspersonens inställning till mobiltelefonens teknik 

överlag. Om de använder den mer av tvång, vad Cooper (2002) kallar ”wet dog”, eller verkligen 

uppskattar dess funktioner. 

 

11. Gradera följande efter betydelse när du köper mobiltelefon 

För att få reda på i hur hög grad försökspersonerna tänker på och värderar gränssnittet när de skall 

köpa en telefon fick de gradera ett antal kriterier efter betydelse: Storlek och vikt, färg och utform-

ning, pris, tekniker (WAP, MMS, 3G osv) och gränssnitt.  

 

12. Testade du din senaste telefon innan köp? 

 Jag ville se om gränssnittet spelar någon roll vid köp av telefon. Dessutom måste användaren svara 

ja på den här frågan om de markerat gränssnittet som en hög prioritet i fråga 11. 
 
 
Vad jag även upptäckte var att även då enkäten var kortfattad gick den att misstolka då försöksper-

sonerna inte läste igenom helt utan utgick från att boxar som skulle numreras istället skulle kryssa i. 

Detta avhjälptes genom att jag själv var närvarande för att kunna förtydliga oklarheter och för att 

kontrollera att ingen fråga förbisågs. Den intervjuareffekt som detta eventuellt innebar ansåg jag 

vara mindre väsentlig än de fel som skulle åstadkommas av att de fyllde i formuläret felaktigt. 

 

3.7. Kodning av formuläret 
Samtidigt som formuläret färdigställdes skapades en nyckel för hur svaren skulle tolkas. Alla frågor 

var slutna och resultaten kvantifierbara. Själva enkäterna är utformade enligt de riktlinjer som 

Bryman (2001) tar upp. Intervjupersonerna informerades tidigt om att enkätsvaren var 

avpersonifierade och att jag var ute efter bakomliggande attityder till mobiltelefoni. Ingen av 

frågorna var av personlig karaktär med undantag på en fråga om deras ålder. Bryman (ibid.) tar upp 

ett flertal nackdelar med enkäter men jag anser att jag minimerat dessa genom att vara närvarande 

vid ifyllandet och genom att kontrollera så de förstått hur frågorna ska tolkas. Detta kan ha skett på 

bekostnad av en viss intervjuareffekt då de kan tänkas prestera annorlunda när ingen observatör är 

närvarande (ibid). 
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3.8. Studiens utformning 
Varje test som försökspersonerna fick utföra bestod av sex stycken uppgifter som jag ansåg repre-

sentabla för alldaglig mobiltelefonanvändning. Dessa uppgifter är inte valda på statistisk grund utan 

genom diskussioner, genomgång av litteraturen och i samspråk med min handledare. Jag studerade 

bland annat vilka uppgifter som andra studier lät användarna göra och diskuterade med min handle-

dare om vad som kan tänkas vara för syftet representativa uppgifter som inte skulle vara allt för svå-

ra för försökspersonerna. Varje försöksperson fick göra flera test på olika telefoner. Uppgifterna 

som testen bestod av var: 

1. Skicka ett SMS med texten ”hej” 

2. Ringa hem 

3. Lägga till en kontakt med namnet ”Bengt” 

4. Ställa klockan på en viss tid 

5. Ta bort en kontakt med namnet ”Bengt” 

6. Komma åt WAP-funktionen i mobilen 

Dessa funktioner är utvalda så att de innefattar basfunktioner som ringa och skicka SMS, medelsvå-

ra uppgifter som att använda kontaktboken och ställa klockan och en avancerad uppgift i form av att 

komma åt telefonens WAP-funktion. 

 

Försökspersonen  fick sitta i en stol med armen vilandes på armstödet. Uppgifterna spelades in 

(både ljud & bild) med en Logitech Quickcam Zoom monterad på en golvlampa (se bild 3.8-1). 

Användarna informerades om att de spelades in och fick skriva på en blankett om informerat sam-

tycke. Varje uppgift blev en video-fil som sedan analyserades och transkriberades enligt Normans 

(1989) kriterier (se bild 3.8-2). FP blev tillsagda att ta så lång tid de behövde på sig och att uppgif-

ten inte var inriktad på hur snabbt de löste uppgifterna. Som belöning efter avslutat test fick använ-

darna fika samt möjlighet att vädra sina synpunkter och frågor. 

  
 Bild 3.8-1. Testutrustningen: Logitech 

Quickcam Zoom monterad på en lampa. 
Kameran var kopplad till en dator. 

Bild 3.8-2. Resultatet: Demonstration av hur 
det inspelade materialet såg ut när använ-
darna gjorde testen 
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3.9. Kodning av det inspelade materialet 
Efter inspelning gicks materialet igenom i hopp om att hitta några generella tendenser som skulle 

kunna ligga till grund för kategorisering (Bryman, 2001). Efter varje uppgift noterades tiden det 

tagit, vilka fel som gjorts samt vad användaren sagt under inspelningen. Även om själva uppgifterna 

var strukturerade var lösningen väldigt öppen och det gjorde att generella tendenser blev mer 

relevanta än kvantitativa mått. 

 

Efter en genomgång av det inspelade materialet ansåg jag att Normans kategorier för fel (dessa 

finns återgivna i avsnitt 2.1.g.) var lämpliga kategorier för analysen av det filmade materialet. Så 

istället för hur lång tid och antal knapptryckningar användarna gjorde innan de hittade den sökta 

funktionen så räknades de typer av fel som förekom. Materialet gicks igenom uppgift för uppgift 

och användarnas fel kodades och deras kommentarer nedtecknades. Den kompletta kodningen finns 

återgiven i bilaga 8. Efterhand som materialet granskades uppdagades det att alla användare inte 

hade ”tänkt högt” i lika stor utsträckning. Detta innebar att vissa av användarna var utmärkta källor 

till private speech medan andra mest uttryckte sig i form av superlativ. Normans kategorier blev 

därmed inte helt enkla att använda. Vissa av felkategorierna är svåra att utröna för en utomstående 

då det rör sig om inre mentala processer och vissa av kategorierna är snarlika. Jag förbehåller mig 

tolkningsfrihet i de fall där felen kan tänkas härröra ur sådana kategorier men noterar också att 

alternativa tolkningar är möjliga. Jag har valt att dela upp kategorin ”description errors” i ytterligare 

fem underkategorier som närmare specificerar typen av missuppfattning. Resultaten av 

transkriberingen finns återgivna i bilaga 6. 
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Nokia 6330 

 
pris: 2599 (Uppgifter hämtade 19/4-05) 
lanserad: 1:a kvartalet 04  
 
Siemens S65 

 
pris: 1990 (Uppgifter hämtade 19/4-05) 
lanserad: 3:e kvartalet 04  
 
Sony Ericsson T630 

   
pris: 1390 (Uppgifter hämtade 19/4-05) 
lanserad: 4:e kvartalet 03 
 
 

4. Empiri 

Studierna utfördes under april och maj 2005 i min bostad i Lund. Samma testutrustning användes 

vid alla försök och försöken gjordes på eftermiddag och kvällstid då försökspersonerna slutat job-

bet. Försökspersonerna var sju stycken och den yngsta var 47 och den äldsta 60. Personerna var bo-

satta i Lund med närområde samt Stockholm. 

 

I det här stycket redovisas resultatet från min jämförelse av telefonerna i testet, svaren från enkät-

frågorna samt resultaten från det inspelade materialet d v s försökspersonernas prestationer. 

 

4.1 Telefonernas komplexitet 
Telefonernas menystrukturer har kartlades (se bilaga 

1-5) och antalet undermenyer i varje telefon 

räknades. På så vis anser jag att man får ett reellt 

mått på telefonernas kognitiva friktion. Alla tele-

fonerna studien har ungefär samma antal knappar 

och därför är antalet funktioner och menystrukturer 

de begränsande faktorerna.  

 

Det finns en avsevärd skillnad i antalet undermenyer 

i telefonerna där Nokiatelefonen skiljer sig märkvärt 

från de övriga två i antalet undermenyer. Även 

Siemenstelefonen skiljer sig genom att den har flera 

menyaltenativ som går i cirklar. Det är möjligt att 

komma till samma val genom flera olika menyal-

ternativ.  

 
Jag behövde ett numeriskt värde på hur komplexa 

telefonerna var för att jämföra med antalet fel 

försökpersonerna gjorde. Utifrån resultatet i min 

pilotstudie valde jag antalet knapptryck som krävdes 

för de funktioner som testades samt ett antal alldagliga funktioner (som redovisas i diagram 1) skul-

le nås. Jag tog sedan medelvärdet på telefonens sammanlagda värde från alla moment. Då visar sig 
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Sony Ericssontelefonen ha minst komplexitet tätt följd av Nokiatelefonen och slutligen Siemenste-

lefonen på tredje plats. 

 
Jag motiverar mitt val av teknik för att beräkna komplexitet med att jag vill simulera svårigheten att 

använda telefonen vid dagligt bruk. Den teknik som Ziefle (2002) använder sig av innebär att alla 

funktioner i telefonen ses som lika viktiga och därmed förlorar alltid den telefon som har flest funk-

tioner. Detta kan jämföras med mina strukturkartor (se bilaga 1-5) som klart visar att Siemens har 

den enklaste uppbyggnaden men testet visar att den har högst komplexitet. Siemens har samma 

komplexitet på sin strukturkarta som Sony Ericsson som har lägst komplexitet enligt testet. 

 
Diagram 1 

 
 

 

Diagram 1: Grafen visar hur många knapptryckningar i genomsnitt som krävs för att ak-
tivera en funktion på de olika telefonerna 
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4.2 Etik 
Att bli filmad när försökspersonen utför uppgifterna och blir observerade och analyserade medför 

ett stressmoment (Pervin & John, 2001). Som en av försökspersonerna själv uttryckte det: ”jag blir 

alldeles svettig”. Tyvärr upplevde försökspersonerna en viss grad av stress trots mina förhoppningar 

om att ifyllandet av frågeformulär skulle ha en lugnande effekt. Stressen minskade dock till andra 

försöksomgången då försökspersonerna hade fått en fika mellan testomgångarna och de fick vädra 

sina åsikter. Jag var också noga med att poängtera att det inte på något sätt rörde sig om en tävling. 

 

4.3 Resultat från enkäten 

De sju personer som gjorde testet på mobiltelefonerna fyllde också in enkäten. Den genomsnittlige 

försökspersonen var 52 (spridning: 46 – 60) år och hade ägt i snitt tre (spridning: 1 - 6) telefoner. 

Dessutom hade den genomsnittlige fp haft mobil i åtta år (spridning: 4 – 12 år). Tre av de sju för-

sökspersonerna var män. I diagram 2 visas svaren på hur många telefoner de ägt tidigare, hur länge 

de ägt mobiltelefon samt hur ofta de skickar SMS. Enbart två av studiens deltagare skickade SMS 

överhuvudtaget. Merparten av deltagarna hade ägt en telefon av märket Ericsson tidigare samt viss-

te inte vilken teknik de använde för att skicka SMS. Alla deltagare hade använt någon form av 

adressboksfunktion för att lagra kontaktinformation tidigare. Två personer hade skickat MMS tidi-

gare och tre personer kunde minnas att de hade ställt klockan på telefonen. Alla utom två upplevde 

mobiltelefonanvändning som komplicerat och alla utom tre undvek att använda telefon till något 

annat än att ringa. Alla som uppgivit detta uppgav också att skälet var att övriga funktioner inte in-

tresserade dem. Enbart två av de sju fp  hade för vana att testa sin telefon innan köp. Som diagram 3 

visar rankade användarna telefonens pris som den viktigaste faktorn vid inköpet därefter kom stor-

lek & vikt, färg & form, teknik och på sista plats kom gränssnittet. 
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Diagram 2 

Fråga 2, 3  & 5

Hur många Hur länge hur ofta SMS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Fråga

 
 
Diagram 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 3: Visar hur högt användarna rankade olika faktorer vid köp av ny mobiltelefon. Enheten 
längs X-axel är poäng där telefonerna fått 5 poäng om de rankats högst, 4 poäng för andra plats 
osv. 
 

4.4 Resultat från det inspelade materialet 

Samma personer som fyllde i enkäten gjorde också testet. Sex test utfördes med både Siemens S65 

och Nokia 6230 jämt fördelat på försökspersonerna. Endast fyra test kunde utföras på Sony Erics-

son T630 p g a tidsbrist. Diagram 4 visar resultaten från användartesterna uppdelat i de olika felka-

tegorierna som presenterades i avsnitt 2.1.g. Resultaten för varje telefon är sammanslagna. 

 
 

Diagram 2: Visar hur många telefo-
ner fp tidigare ägt, hur många år fp 
ägt telefon samt hur ofta fp skickar 
SMS (1 = aldrig, 2 = någon ggr/år, 3 
= någon ggr/månad, 4 = någon 
ggr/vecka, 5 = någon ggr/dag). 
 

0 5 10 15 20 25 

storlek & vikt 

färg & form 

pris 

teknik 

gränssnitt 
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Diagram 4 

 
Diagram 4: Visar den genomsnittliga mängden fel av olika typ (se avsnitt 2.1.g) för varje telefon 
 

4.4.1. Sony Ericsson T630 

Sony Ericsson T630 representeras av de svarta staplarna i diagram 4. Det vanligaste typen av fel 

som förekom i testet var description errors av typen konceptuella missuppfattnignar (2d) vilka före-

kom i snitt 7 gånger per test. Den näst vanligaste typen av description errors som härrör från miss-

uppfattningar av knappsatsen (2c) och de förekom i snitt 3 gånger per test. Loss of activation errors 

(3) var den tredje vanligast förekommande feltypen och förekom i snitt 2,5 gånger per test. Den 

fjärde vanligaste typen av fel var  data driven errors (3) vilka i snitt förekom 1,5 gånger per test. 

Mode errors (6) förekom i snitt 1,25 gånger per test och description errors som härrör från fysiska 

begränsningar (2e) samt description errors som härrör från missuppfattningar av grafiken (2b) före-

kom i snitt 0,5 gånger per test. Capture errors (1) och associative activation errors (4) förekom inte. 

I snitt förekom totalt 17.25 fel per test. 

 

4.4.2. Nokia 6230 

De vita staplarna i diagram 4 representerar felen som förekom vid test av Nokia 6230. Den största 

källan till fel var description errors av typen felaktiga konceptuella modeller (2d). Fel av denna typ 

förekom i snitt 6,67 gånger per försök. Den näst vanligaste typen av fel var fel av typen loss of acti-

vation errors (5) och det förekom i snitt 3.67 sådana per test. På tredje plats med 2,17 förekomster 

per försök kom description errors  som uppståt p g a missuppfattningar av knappsatsen (2c). Fel av 

typ typen data driven errors (3) och description errors som härrör från missuppfattningar av termi-

nologin (2a) var förekom båda i snitt 1,5 gånger per test. I snitt förekom en description error som 

härrör från fysiska begränsningar (2e) per test och 0,25 som härrörde från missuppfattningar av gra-
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fiken (2b). Inga capture errors (1), associative activation errors (4) eller mode errors förekom. I snitt 

förekom totalt 16.67 fel per test. 

 

4.4.3. Siemens S65 

Felen som förekom vid test av Siemens S65 representeras av de gråa staplarna i diagram 4. Descrip-

tion errors som härrör ur konceptuella missuppfattningar (2d) var de i särklass vanligast förekom-

mande felen med i snitt 9,0 förekomster per test. Den näst vanligaste felkategorin var fel av typen 

loss of activation errors (5). Det förekom i snitt 2,67 fel av den typen per test. Description errors 

som härrör från missuppfattningar av terminologin (2a) var den tredje vanligaste feltypen och före-

kom 2,17 gånger per test. Den fjärde vanligast förekommande typen av fel var data driven errors (3) 

vilka i snitt förekom 2 gånger per test. Description errors som härrör ur missuppfattningar av 

knappsatsen (2c) förekom i snitt 1,83 gånger per test. Description errors som härrör ur fysiska be-

gränsingar (3e) förekom i snitt 1,33 gånger per test och därefter kom description errors som härrör 

från missuppfattningar av grafiken (2b) med 1 förekomst i snitt per test. Fel av typen mode errors 

(6), associative activation errors (5) och capture errors (1) förekom inte. Den genomsnittliga mäng-

den totala fel per test var 20 stycken. 
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5. Diskussion 
Det valda tillvägagångssättet grounded theory (Bryman, 2001) har inneburit att kategorisering- och 

kodningskriterier har ändrats och reviderats sedan dess materialet började inhämtas. Denna diskus-

sion förs under förutsättning att urvalet testpersoner är representativt för en större population som 

möter urvalskriterierna.  

 

5.1. Urvalet 
Urvalet blev något mindre än önskat och därmed påverkas också studiens validitet. Antalet personer 

var endast sju stycken och min förhoppning var någonstans mellan tio och femton. Ett andra pro-

blem skulle vara att urvalet är representativt men bara för Sverige och inte Västeuropa i övrigt. Det-

ta på grund av att mer än hälften av försökspersonerna hade erfarenhet av telefoner av märket av 

Ericsson. Skulle studien ha skett i ett annat land kanske en annan telefon och därmed designfilosofi 

varit förhärskande. Exempelvis skulle kanske det franska märket SAGEM/SAFRAN vara förhärs-

kande i Frankrike och tysk-taiwanesiska Siemens-BenQ vara förhärskande i Tyskland. Detta i sin 

tur hade kunnat leda till att användare hade andra konceptuella modeller av hur mobiltelefoner fun-

gerade. Jag grundar detta på på skillnader i formspråk mellan länder (Raskin, 2000). 

 

5.2. Attityder 
Inte oväntat visar resultatet enkätstudien att telefonens pris var den viktigaste faktorn vid köp av ny 

mobil. Vad som däremot överraskade mig var att gränssnitt var det lägst prioriterade faktorn vid 

köp. Mer än hälften av användarna rankade det lägst och ingen rankade det som det viktigaste med 

telefonen. Det näst viktigaste var telefonens storlek och vikt vilket också är förståeligt då en klum-

pig telefon skulle ständigt göra sig påmind vid vardagliga aktiviteter och en stor telefon skulle 

verkligen bli en vad Cooper (2004) kallar en ”wet dog”. Färg och form var lika viktigt för 

användarna som hur teknologiskt avancerad telefonen var. Jag hade förväntat mig att färg och form 

skulle vara viktigare än vad som dolde sig under skalet. Speciellt med tanke på hur många i 

försöksgruppen som inte skickade SMS överhuvudtaget. Det är dock intressant att konstatera att 

även om personerna i försöksgruppen inte utforskat möjligheterna med mobiltelefonanvändning var 

de på intet sätt teknikfientliga. Trots allt var försöksgruppen rutinerade mobiltelefonanvändare på 

ett sätt då ingen hade haft mobil kortare tid än fyra år och medelvärdet låg runt åtta år. Ingen av 

användarna hade dessutom ägt färre än två telefoner.   
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5.3. Nokia 6230 
Nokiatelefonen var den telefon med näst lägst uppmätt komplexitet av de tre (bilaga 1). Telefonen 

hade fler menyer och undermenyer (68) än de andra telefonerna (50) (bilaga 2 & 4). De funktioner 

som valdes ut för att representera vanlig användning låg alla relativt långt upp i menyhierarkin. Na-

vigeringen skiljer sig också ifrån de andra telefonerna då Nokiatelefonen i grundläge visar bara ett 

menyalternativ från huvudmenyn åt gången på skärmen. Användaren ser ingen översikt över de 

funktioner som finns i topphierarkin. Detta medför dock att ikonerna är större och tydligare än hos 

telefonerna från de andra tillverkarna i testet. Detta kan i sin tur leda till att användarna förstår dem 

bättre och kan ha bidragit till att få description errors av grafisk natur förekom då en större ikon är 

enklare att se (Nygren, 2004). Ytterligare en markant skillnad är att i undermenyerna markeras inte 

tydligt när slutet på en lista har nåtts utan telefonen börjar om från alternativ ett i listan igen utan 

någon tydlig avskiljare. Ingen av användarna använde en Nokia-telefon när studien gjordes även om 

flera hade ägt telefoner av märket tidigare men minst antal fel förekom ändå (16,67).  

 

Den vanligaste källan till fel var description errors av typen felaktiga konceptuella modeller. För-

slagsvis beror detta på att med en telefon med en så komplex struktur är det antagligen användarnas 

mapping som brister i vissa avseenden. Dock är fel av den typen den vanligaste feltypen för alla 

modeller och Nokiatelefonen ligger aningen under Sony Ericssontelefonen. Telefonen verkar trots 

sin komplexa natur verka ge tydlig feedback så att användarna kan evaluera vad de gjort.  

 

På en punkt ligger telefonen högre än de andra och det är loss of activation errors. Vad det beror på 

är svårt att säga. Vissa av observationerna tyder dock på att navigeringssättet i Nokiatelefonen är 

boven i dramat. Innan användarna förstod hur styrknappen fungerade hoppade de ofta runt mellan 

två alternativ i huvudmenyn och tappade tillslut intresset. Min tolkning av detta är att en möjlig för-

klaring till det höga antalet loss of activaiton errors är  skillnader i användarnas uppmärksamhets-

spann i kombination med bristande förståelse för navigeringen.  

 

Nokiatelefonen hade fler description errors av typen som härrör från missuppfattningar av knapp-

satsen än de andra telefonerna. Det kan bero på att telefonens alla metatangenter var markerade med 

färgrutor i olika färger. Symbolerna var snarlika förutom färgen dessutom var styrspaken inte ut-

märkt med pilar eller några symboler för att guida användaren. Data driven errors och description 

errors som härrör ur missuppfattningar av terminologin var de tredje vanligast förekommande felen. 

Angående fel av terminologi-typ placerar sig telefonen mitt emellan de andra och data driven errors 

är inte heller ovanligt frekvent jämfört med de andra. En telefon av en så komplex natur som Nokia-
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telefonen kan få svårt att på ett bra och ömsesidigt uteslutande sätt benämna alla menyalternativ 

med tankte på den mångfald av funktioner som förekommer. Egentligen är det anmärkningsvärt att 

det inte förekommer fler fel av den typen. På fjärde plats kom description errors som härrör ur fy-

sisk natur. Nokiatelefonen har större knappar än Siemenstelefonen men ungefär lika stora som hos 

Sony Ericssons modell. Nokiatelefonen placerade sig återigen mitt emellan dessa. Den avgörande 

faktorn för den låga totalmängden fel var antalet description errors som härrörde ur konceptuella 

modeller. Detta skulle kunna indikera att Nokiatelefonen bättre än de andra lyckats matcha använ-

darnas mapping av mobiltelefonanvändning. 

 

5.4. Sony Ericsson T630 
Sony Ericssontelefonen var den telefon med lägst komplexitet i testet (se bilaga 1). Telefonen hade 

lika många menyer som Siemens telefon (se bilaga 2 & 3). Enligt mina mätningar av menyhierarki 

och komplexitet så borde telefonen vara den enklaste att hantera. Det var den inte, men resultaten 

skiljde sig inte påtagligt. För Sony Ericssontelefonen inträffade 17,25 fel per försök mot Nokiatele-

fonens 16,67. Den skillnaden är så liten att den mycket väl skulle kunna bero på slumpen. Å andra 

sidan så var Nokiatelefonen betydligt mer komplex och erbjöd många fler funktioner vilket ger viss 

tyngd åt slutsatsen att den är relativt lättare att hantera än Sony Ericssontelefonen. 

 

Den mest frekventa typen av fel per undersökning med Sony Ericssontelefonen var description er-

rors (7) av som härrör ur konceptuella modeller. Frekvensen var dock enbart något högre än hos 

Nokiatelefonen (6,67). Den näst vanligaste typen av fel description errors som härrör från missupp-

fattningar om knappsatsen. Även här var skillnaden minimal mot Nokiatelefonen. Användarna upp-

fattade styrspaken på Sony Ericssontelefonen som särskilt svår att använda. Jag antar att ett skäl till 

detta är dels att den är väldigt liten och dels att den är omgiven av fyra kvadrater som vissa av för-

sökspersonerna misstog för knappar. Antagligen hade resultatet varit bättre om dessa kvadrater hade 

ersatts med pilar. 

 

Precis som i studien av Nokiatelefonen var den tredje oftast förekommande feltypen activation er-

rors. Sony Ericssontelefonen hade 2,5 fel per försök ligger här i nivå med Siemenstelefonen på 2,67 

fel per försök men under Nokiatelefonens 3,67 fel per försök. Skälet till activation errors är svårt att 

utröna men mitt intryck är att jag hade stor spridning i materialet för denna feltyp (ej redovisat i ta-

bell) och därmed kan de bero på individuella skillnader. 

 



MDI i mobiltelefoner – En komparativ studie av tre gränssnitt                                                                Edling Andersson 

 32 

Data driven errors förekom i snitt 1,5 gång per test vilket är samma antal som i studierna av Nokia-

telefonen. För alla telefonerna ligger det på ungefär samma nivå och jag uppfattade det som om det 

är ett resultat av ”trial ´n error” snarare än något telefonspecifikt problem. Enbart en försöksperson, 

som i övigt tog mycket längre tid på sig än övriga, tog god betänketid på sig innan försökspersonen 

försökte utföra uppgifterna. Under studien av Sony Ericsson telefonen förekom i snitt 1,25 mode 

errors per test. Hos ingen av de andra telefonerna förekom mode errors, d v s att användarna trodde 

att de gjorde något annat än vad de verkligen höll på med. Skälet till detta är svårt att utröna men 

två huvudmenyer på Sony Ericssontelefonen hade förvillande lika ikoner; i både ”hjälpredor” och 

”inställningar” förekom en klocka i symbolen. Resultatet var detta var att användarna blev förvirra-

de. Jag har valt att tolka detta som mode errors även om det skulle kunna vara description errors av 

grafisk typ. Skälet till denna tolkning är att användarna verkligen verkade tro att de utförde en an-

nan åtgärd än den tänkta väl nere på submeny-nivå. Missuppfattningar av terminologi och grafik 

förekom 1 respektive 0,5 gånger per test vilket är i nivå med Nokiatelefonen. Många av missupp-

fattningarna av grafiken hade att göra med åtkomst av WAP-funktionen där försökspersonerna inte 

förstod att en jordglob är en metafor för Internet. 

 

5.5. Siemens S65 
Enligt min studie var Siemens telefon den sämsta ur användbarhetsynpunkt då den hade sämst mät-

värden över lag (se bilaga 1). Telefonen hade lika många undermenyer (se bilaga 5) som Sony 

Ericssontelefonen men högst komplexitet och 20,0 fel förekom per försök med Siemenstelefonen 

mot 16,67 hos Nokiatelefonen och 17,25 hos Sony Ericssontelefonen. Det finns många tänkbara 

skäl till att Siemenstelefonen var svårare för försökspersonerna att hantera ett skäl är att många av 

menyvalen i Siemenstelefonen var länkade till varandra på ett sätt som påminner om goto-metoder i 

äldre programmeringsspråk. Användare fastnade i loopar utan att kunna skapa sig en klar bild över 

telefonens menystruktur. Detta ställer dessutom extra krav då designmönstret drill down meny re-

dan ställer stora krav på användarnas minne i jämförelse med andra designmönster. Siemens använ-

de sig inte heller av färg på ikonerna i huvudmenyn utan alla ikonerna var guldfärgade vilket gör att 

de är svårare att urskilja från varandra. 

Den största faktorn som bidrog till att testen med Siemenstelefonen var de med flest fel var det stora 

antalet description errors som härrörde ur konceptuella modeller. Bidragande faktorer till detta var 

de redan nämnda menyerna som gick i cirklar samt att processen för att lägga till kontakter i Sie-

menstelefonen var väldigt annorlunda mot övriga telefoners tillvägagångssätt. I Siemenstelefonen 

finns flera separata telefon-/adressböcker och många försökspersoner uppfattade det som att de var 
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tvungna att spara sina kontakter i ytterligare en telefonbok. Dessutom kunde inte kontakter läggas 

till utan att ha ett telefonnummer vilket är ett typexempel när användare kommer skriva påhittade 

nummer för att kunna spara kontakter, s k work-arounds. Detta var i sin tur en bidragande orsak till 

att försökspersonerna gjorde så många description errors som härrörde ur missuppfattnigar av ter-

minologin, vilket var den tredje oftast förekommande typen av fel.  

Den näst mest förekommande typen av fel var loss av activation errors. Jag anser det dels bero på 

att användarna helt enkelt kom av sig när de inte hittade det de sökte samt personlighetsskillnader. 

Den fjärde vanligast förekommande typen av fel var data driven errors. Här ligger telefonen Sie-

mens över de andra telefonerna i studien och användarna försökte i många lägen här, i likhet med 

studien av Nokiatelefonen, med trial ´n error när inget verkade fungera. Telefonens knappsats och 

verkar dock ha varit lättare att förstå än övriga telefoners om än med liten marginal. Siemenstelefo-

nen hade ikoner på knapparna som symboliserade de olika funktionerna. Description errors som 

härrör från fysiska begränsningar var den minst vanliga typen av fel men förekom och andra sidan 

oftare än hos de övriga telefonerna. Ett skäl till detta var att telefonen hade en större skärm på be-

kostnad av en mindre knappsats. Många av männen som deltog i studien hade svårt att trycka på 

knapparna då de kom åt flera i taget och flera försökspersoner behövde hämta sina glasögon för att 

klara vissa uppgifter. 

 

5.6. Metoden 
Ingen skulle döma ut ett gränssnitt i en telefon tack vare resultaten i en studie med sju försöksper-

soner och det var inte heller arbetets målsättning. Studien var explorativ men p g a den lilla popula-

tionen bör resultaten verifieras i en större studie. Genom att under arbetets gång pröva och förkasta 

olika mätmetoder och ompröva mätskalan har jag skapat en huvudsakligen kvantitativ mätmetod. 

Då även om resultatet av mätningen är numeriskt så har mätmetoden vuxit fram iterativt och utan 

de strikta linjer för mätvariabler och statistik som kännetecknar en kvalitativ mätmetod (Graziano, 

Raulin, 2004). Mitt empiriska prövande och förkastande av mätmetoder, som KLM och andra inrik-

tade på samma aspekt av användbarhet, anser lett fram till den modellens styrka efter att jag på så 

sätt behållit variabler som varit relevanta: antal misstag, typ av misstag, private speech, attityder 

genom enkätstudien och filmandet av själva testerna. Metoden har på så vis anser jag med ett rela-

tivt litet urval kunnat uppmäta tydliga skillnader mellan telefonernas gränssnitt. För att kunna sä-

kerställa dessa måste dock studien utökas och utföras under hårdare kontroll. 
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Genom att fokusera på ändamålsenlighets-aspekten enligt ISO-modellen och användarnas underlig-

gande attityder har en relativt god bild av de tre tillverkarnas gränssnitt målats upp. Många aspekter 

av metoden behöver fortfarande förfinas exempelvis så behövs ett större och mer representativt ur-

val, bättre testutrustning och så skulle varje användare testa alla telefoner istället för som i nuläget 

sprida ut testerna på populationen. Metoden skulle i mån av tid kunna utökas för att inkludera även 

effektivitets-aspekten av ISO-modellen. En max-tid för varje prestation skulle kunna sättas upp och 

användarnas prestationer skulle kunna mätas. Eventuellt även mäta användarnas initialprestation 

mot hur de arbetar väl de vant sig vid gränssnittet. Stressfaktorn skulle behöva operationaliseras för 

att kunna mätas och jämföras för att öka validiteten i studien. Dessutom skulle man i takt med att 

metoden förfinas kunna bygga upp en referensdatabas som kan användas för att skatta mätningarna. 
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6. Slutsats 
Arbetets mål var att studera användbarheten i mobiltelefoner. Jag arbetade fram en metod för detta 

baserad på Normans kategorier och enkätundersökningar. Metoden är empiriskt och rationellt fram-

tagen genom att studera befintliga metoder som KLM, testande och förkastande av dessa och med 

stöd i litteraturen utvecklande av nya varianter. Min metod tar hänsyn till faktorer som attityd (ge-

nom enkätundersökning) stress (genom genomtänkt etik) och inlärningseffekter (genom att sprida 

försöken inom populationen) även om påverkan från dessa faktorer kan minimeras ytterligare i en 

större studie. Metoden är ännu inte färdigutvecklad och kan fortfarande förfinas men i dess nuva-

rande form har jag kunnat påvisa tydliga skillnader i gränssnittens ändamålsenlighet.  

 

Användarnas resultat skiljer sig från de värden för komplexitet som jag tog fram vilket jag förut-

spådde i min hypotes. Detta visar att mina mätningar inte enbart motsvarar telefonernas komplexi-

tet. Därmed anser jag metoden lämpad för vidare studier. Resultatet visar att Nokiatelefonen är bätt-

re ur användbarhetssynpunkt då den har minst antal uppmätta fel över lag. Detta trots att den är mer 

komplex och har fler funktioner än övriga telefoner i testet tänkbara skäl till detta är att den lyckas 

väl med mapping av användarnas konceptuella modeller. Siemenstelefonen visade sig vara sämre ur 

användbarhetssynpunkt än de andra telefonerna trots att telefonen hade en relativt enkel menystruk-

tur. Siemens testresultat torde bero på den annorlunda designen samt de cykliska menyerna. Sony 

Ericssontelefonen presterade sämre än Nokiatelefonen men bättre än Siemenstelefonen berorende 

på fallgropar i designen som styrspaken och den tvetydiga ikonografin. Mitt mått på komplexitet 

motsvarade användarnas prestationer till en viss grad men studier av användarnas beteenden visade 

sig vara nödvändiga för att förstå vilka felassociationer som uppkom.  

 

Studien visar att det inte räcker att studera trädstrukturer och terminologi för att förutsäga använ-

darnas beteenden. Däremot kan de vara till nytta för att förstå användarnas felaktiga konceptuella 

modeller. Resultatet visar sålunda att användbarhet inte låter sig mätas enbart genom studier av 

gränssnittets komplexitet utan fordrar en metodik som integrerar psykologiska, tekniska och fysiska 

aspekter. 
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7. Förslag till framtida forskning  

Jag anser att det vore intressant att så som jag beskrivit i metod-delen utöka och förfina studien. 

Framför allt genom att undersöka om reliabiliteten varit god genom att göra om studien mer stor-

skalig på samma telefoner med de förbättringar jag föreslagit. Förslagsvis skulle man som referens 

använda sig av en expertbedömning eller annan likvärdig lösning och även mäta förändring över tid 

i användarnas prestationer vid upprepade försök. 

 

Att göra om studien i ett annat europeiskt land exempelvis Frankrike eller Tyskland vore intressant 

för att se om det enbart var tack vare min populations Ericsson-bakgrund som Siemens uppfattades 

som den sämsta telefonen. Skulle resultatet bli det omvända om studien gjordes i Tyskland eller är 

det allmänmänskliga lagar som styr? 
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Bilaga 1 - Komplexitet 

 Nokia 6330 Siemens s65 Sony Ericsson T630 

Skicka SMS 4 knapptr. 5 knapptr eller 1 (3) 4 knapptr. 

Ringa hem 1 1 1 

WAP 6 1 alt. 8 (4,5) 1 alt. 3 (2) 

Lägga till kontakt 6 10 5 

Ta bort kontakt 8 11 10 

Ställ klockan 11 13 11 

Skicka fil med Bluetooth 12  12 alt 23 (17,5) 11 alt 12 (11,5) 

Miniräknare 9 7 10 

Total samtalstid 11 10 11 

Aktivera IR-port 11 15 4 alt. 9 (5,5) 

Ta en bild 2 alt 8 (5) 2 alt. 4 (3) 2 alt 4 (3) 

Ta bort SMS 8 9 7 

Komplexitet 7,33 8,66 6,75 
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Bilaga 2 – Komplexitet i antal menyer 

 Nokia 6330 Siemens s65 Sony Ericsson T630 

Huvudmeny 1 1 1 

1:a menyn 9 9 12 

2:a menyn 19 27 26 

3:e menyn 30 13 11 

4:e menyn 4 - - 

5:e menyn 4 . - 

6:e menyn 1  . - 

Totalt 68 50 50 
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Bilaga 3 – Telefonöversikter, Sony Ericsson T630  
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Bilaga 4 – Telefonöversikter, Nokia 6230 
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Bilaga 5 – Telefonöversikter, Siemens S65 



 

Bilaga 6 – Transkribering av enkätsvar 
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Bilaga 7 – Enkät samt enkätnyckel 
Ta god tid på dig och svara på frågorna så noggrant som möjligt 
 
Ålder: ___________ 
Kön: ____________ 
Sysselsättning:___________________ 
 
1. Vad är det för märke på din nuvarande mobiltelefon (gärna även modell)? 
Svar: ______________________________ 
 
2. Hur många mobiltelefoner har du ägt? 
Svar: ______________________________ 
 
3. Hur länge har du haft mobiltelefon (sedan din första mobiltelefon)? 
Svar: ______________________________ 

 
4. Vilka märken på mobiltelefon har du ägt tidigare? 

 (1) Ericsson    (2) Sony-Ericsson    (3) Siemens    (4) Motorola    (5)Nokia    (6) Övriga 
märken  

 
5. Skicar du SMS om så är fallet hur ofta? 

 (1) aldrig 
(2)någon gång per år 
 (3)någon gång per månad 
(4) någon gång per vecka 
(5) någon gång per dag 

 
6. Om du skickar sms, vilken teknik använder du för inmatning av text? 

(1) Multitap (flera knapptryckningar för att få fram varje bokstav) 
(2) T9 (telefonen gissar ordet du försöker skriva) 
(3) Ingen aning 

 
7. Vilka av dessa funktioner har du använt tidigare på din telefon? 

(1) Skickat MMS 
(2) Använt WAP-funktionen 
(3) Använt adressboken för att lagra kontakter (telefonnr och namn) 
(4) Ställa klockan 

 
8. Tycker du det är komplicerat överlag att använda din mobiltelefon? 

 (1) ja    nej (2)   
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FORTSÄTTNING PÅ BAKSIDAN -> 
 
 
9. Undviker du att använda telefonen till något annat än att ringa? 

 (1) ja   (2) nej  
 
10. Om du svarat “ja” på föregående fråga, varför? 

(1) Det intresserar mig inte 
(2) Det är komplicerat 

 
11. Gradera följande efter betydelse när du köper mobiltelefon 
sätt en 1:a för det med störst vikt, 2:a för det med näst störst vikt o s v upp till nummer 5 

(1) Storlek och vikt 
(2) Färg och utformning 
(3) Pris 
(4) Tekniker (WAP, MMS, 3G osv) 
(5) Gränssnitt 

 
12. Testade du din senaste telefon innan köp? 

 (1) ja    (2) nej 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 8 – Transkribering av det inspelade materialet 
Transkribering 
 
Telefon T Funktion Resultat Feltyp 
Sony 
Erics-
son 
T630 

1 1. SMS Det hela tog 15 sekunder och genomfördes utan 
problem 
 

- 

  2. Ringa 
hem 

14 sekunder utan problem - 

  3. Lägga 
till 

Fel meny vid ett flertal tillfällen, börjar trycka på 
knappar lyckas inte hitta till huvudmenyn. Kommer 
in i bildgalleriet vid 3.11. Gav upp vid 4 min. Berät-
tar hur retur och styrspaken fungerar.  Börjar kun-
na använda styrspaken 5.28. ”Det är för pluttigt”. 
Försöker skriva in namn direkt. Det krävs ett tryck 
på softbutton först. Förstår inte metafo-
ren/konceptet ”spara”. Slutar uppgivet vid 7.03 

2c, 2c, 
2a, 5, 
2c, 2e, 
2d, 3, 
2d, 2d 

  4. Ställa 
klockan 

tittar på ikonerna på huvudmenyn. Felassociation 
vid 1.20. Letar igenom fel meny. Letar fortfarande 
runt vid 2.10. Kommer åt internet vid 3.00. Blädd-
rar förbi i huvudmenyn för att slutligen lösa uppgif-
ten vid 4.25 

2b, 2d, 
5, 2d, 
2d 

  5. Ta bort hittar rätt meny men har svår att välja rätt menyval 
(finns under hantera. Scrollar fortfarande i menyn 
vid 1.15 och försöker radera en annan kontakt.  
Lyckas vid 1.54 men söker på hela namnet (sök-
ning == istället för b*) 

2d, 5, 
2d, 3 

  6. WAP ”det brukar jag aldrig använda” Först in på samtal 
sen hjälpredor. Misstar först och börjar justera ljud-
volym. Slutligen klar vid 1.55 

2d, 5, 6 

 2 1. SMS Fortfarande problem med softbuttons och T9 är 
krångligt men funktionen hittades på ca 20 se-
kunder. Att skriva hej fortsätter till X under rop som 
”nej!” och ”men!”. Felaktig konceptuell m. p g a 
tidigare tlf. Byte till multitap vid 2.54. Uppgiften klar 
vid 3.12 (Yngre generationer kanske inte har 
lika svårt att förstå konceptet styrspak?) 

2d, 2c, 
6 

  2. Ringa 
hem 

12 sekunder utan problem - 

  3. Lägga 
till 

Skickar sms av misstag vid 12 s. Funktionen klaras 
av vid 1.08 utan större svårigheter. FP har problem 
med att förstå konceptet ”spara”. 

6, 2d 

  4. Ställa 
klockan 

Svårt att trycka rätt på joysticken hittar sen till hu-
vudmenyn. Hittar inte rätt meny. Misstar hjälpredor 
med inställningar. Blir osäker och börjar titta på 
andra initiativ. Frågar efter  hjälp. Internet vid 
02.47. Får hjälp vid 4.00. Går in på rätt meny och 
avslutar uppgiften vid 04.35 
 

6, 2d, 
2b, 5, 
2a 

  5. Ta bort Går till  rätt meny men har återigen svårt med vilket 
menyval som bör väljas. Letar runt lite men löser 
problemet underr en minut. 

2d, 5, 
2d 

  6. WAP Frågar om hjälp och kommer inte in i huvudmenyn 
förrän 0,30. Uppgiften slutförs 0.43 
vidare. 

5, 2d 
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 3 1. SMS Trycker neråt styrspaken, fel med sb och ringer 
sen en kontakt. Förstår sen vad styrspaken gör.  
”Kommunikation kan det vara det”. Svårt med sb 
som ja och nej. Kommunikation visar sig vara felak-
tigt. Går tillbaka men hittar inte backning (returpil). 
Glömmer vad fp ska göra. E-post är det sms? 
bläddrar i huvudmenyn. Försöker med kommuni-
kation igen och sen sen inställningar. ”Meddelan-
den!” det går upp ett ljus men vet inte hur man 
bekräftar val. Svårt med objekt->verb interaktion. 
Dvs välja namn för att ändra namn. Klarar därefter 
uppgiften på 3.45 
 

2c, 2e, 
2d, 5, 
2d, 2c, 
2d 

  2. Ringa 
hem 

Klarades utan problem men tryckte på fel sb. 2d 

  3. Lägga 
till 

Svårt med styrspaken. Kommer in på någon 
snabbvalsmeny. Som visar sig vara telefonboken. 
Försöker skriva direkt. Förstår inte att fp måste väl-
ja. Därefter går det galant på 0.59 

2c, 2d 

  4.Ställa 
klockan 

Återigen svårt att gå till huvudmenyn . Väl där gis-
sar fp fel meny men ändrar sig sen till inställnignar. 
Hittar tid och datum men går av någon anledning in 
på ljud istället. Svårt med knappen när fp vill scrolla 
resp trycka. Fixar det på 1.36 

5, 3, 2c 

  5. Ta bort Funderar på att gå in på sms men ändrar sig sen till 
kontakter. Väljer därefter telefonboken och hittar 
ändra sen radera och klarar uppgiften på 0.433 

3, 2d 

  6. WAP Tror att internet finns under inställningar. Testar 
den undermenyn och ångrar sig. Bläddrar runt i 
huvudmenyn och klarara uppgiften på 0.42 ge-
nom att välja utforska internet. 

2d, 5 

 4 1. SMS Prövar fel sb. Fastnar i undermeny. Råkar ringa 
telefonnummer. Tror att c är retur. Misstar pilarna 
runt styrspaken för knappar. Sätter igen ir. Förstår 
inte att styrspaken kann tryckas ner utan trycker 
felaktigt på pilarna runt. ”Jag vill ha någon slags 
huvudmeny dumma mobil!” Kollar efter andra 
knappar på andra sidan. ”Det måste gå att scrolla”. 
”Aha det är en sån, det trodde jag var en kamera” 
säger han när han hittar scrollen. Har inte kommit 
till huvudmeny utan bläddrar i submeny. Kommer 
till en felaktig submeny igen. Fel undermeny fast 
den här gången på annan sb. Fösöker synkronise-
ra. ”Det finns fyra små rutor”. Kommer bara till 
samma undermeny. Förstår dock att svara ”ja” och 
”nej” via sms. Glömmer vad som är back. ”Ahaa!” 
om att kuna komma till huvudmenyn. Försöker väl-
ja brevet men trycker på knappen lite snett. Däref-
ter går det hela betydligt lättare men fortfarande 
problem med styrknappen. Multitap är inställt och 
skapar problem. Klar vid 6.35 

2c, 3, 
2d, 2c, 
2c, 2d, 
2d, 2d, 
3 

  2. Ringa 
hem 

Inga problem. Ca 10 sekunder - 

  3. Lägga 
till 

Går via huvudmeny till telefonbokssymboken. Tar 
sen lägga till kontakt men har problem med att man 
inte kan skriva utan att först välja alternativet med 
sb. Löser det och skriver in uppgifter och spara. 
Klar vid 1.00 

2d, 2c 

  4.Ställa Går in på fel submeny. Väljer hjälpredor istället för 2d, 2a 
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klockan inställnignar Men korrigerar sen felet och går till 
inställnignar. Bläddrar i submeny. Hittar det som 
söks och ställer klockan. Klar vid 1.12 

  5. Ta bort Huvudmeny. Sen kontaktbok. Väljer hantera ”kan 
det vara det?” väljer sen radera och söker bengt 
och tar bort honom 

- 

  6. WAP Tvekar på internetsymbolen ”Nu vet jag ju inte vad 
det är men det är säkert något med internet”. ”hur-
ra, sökmotor” klar på 00.17 

2a 

     
Nokia 
6230 

M
1 

1. SMS Uppgiften slutförs utan problem. Bortsett från att 
fp kommer av sig mitt i testet och frågar om vad det 
var som skulle göras. Inga problem med telefonen 
så här långt 

5 

  2. Ringa 
hem 

Nummer slås direkt utan problem. Tvekar över vil-
ken utav sb som ska användas (Alla nokias sb är 
olika geometriska figurer i olika färger). ”Spara det 
här är ju ätttekonstigt” säger hon uppgivet. Trycker 
på fel sb och suckar. Slår numret igen men väljer 
rätt sb den här gången. 

2d, 2d 

  3. Lägga 
till 

Problem att backa (fel sb). Är osäker men lyckas 
hitta till rätt funktionen och lägger till kontakten. 
Skriver in men uppger att knapparna är lite väl små 
för att det ska vara enkelt att se. Skyller på att hon 
ser dåligt. 

2d, 2d, 
2e 

  4. Ställa 
klockan 

Hittar direkt och ställer - 

  5. Ta bort Inga som helst problem förklarar tydligt att fp först 
söker på b och sen på den röda knappen för att 
radera. 

- 

  6. WAP Går in på multimedia men ångrar sig. Knappar runt 
lite och letar. ”vad var det där nu då?”. Kollar i pro-
gram och hittar web. 

3, 2d, 
2d, 2e 

 C2 1. SMS Kollande runt i menyerna och hittar sms efter ett 
kort tag. Problem med inmatningsmetoden och att 
se vad som står på knapparna. Avslutar med ett 
”Åh gud” 0.52 s 

5, 2d, 
2e,  

  2. Ringa 
hem 

Inga problem utan fp slår ett telefonnummer men 
väljer fel softbutton efter att nr är inslaget. Har svår 
att tänka sig trycka på någon annan softbutton, 
Testar sig fram genom att pröva alla softbuttons 
och när hon tror hon provat alla börjar hon testa 
övriga knappsatsen. Jämför med sin egen telefon 
och klarar uppgiften med ”yippie!” efter 2.33. 

3, 2d, 5, 
2c, 

  3. Lägga 
till 

Börjar med att bläddra igenom menyerna och ut-
brister ”yes” vid kontakter. Men där blir det pro-
blem med inmatning. Menyvalen är dock sjävklara 
men har svårt att hitta rätt softbutton för att spara 
och klarar det vid 1.07 med kommentaren ”Är inte 
jag duktig!”. 

2d, 2d 

  4. Ställa 
klockan 

”åh och ah” säger att det här kan jag absolut inte. 
Knappar till synes på måfå i telefonen men lyckas 
strax ställa datum och kommer in i kamerafunktio-
nen vid 0.45. Förstår att backa ur och hittar kalen-
der.  Ger upp menyalternativ och börjar knappa på 
andra knappar bla gör fp ett ”staket” av #. Det visar 
sig att hon inte förstår hur hon ska använda 
styrknappen och navigerar runt. Fp glömmer för 

5,5, 5, 
2c, 5, 
2c, 2d, 
2e, 2d 
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en stund uppgiften och börjar titta på andra alter-
nativ. Är inne på inställningar men hittar inte tillba-
ka-knappen helt plötsligt. Har svårt att förstå att 
nertryckning av styrspaken  innebär val. Förirrar sig 
in på fel alternativ ytterligare en gång och tillbaka till 
huvudmenyn. Hon förstår inte hur man bläddrar 
fram och tillbaka med styrknappen i undermenyer-
na. Har problem att precisera sina knapptryckning-
ar. Har svår att förstå metaforen. Utbrister ”Ahhhh” 
när hon förstår och lyckas hitta rätt alternativ. Har 
svårt att välja alternativ i undermeny. Och efter 
6.45 lyckas det. 

  5. Ta bort Problem med telefonens styrspak. Fp har svårt att 
förstå hur den fungerar, dvs dels som styrspak och 
som knapp. Klagar över ikonerna och navigerar 
slumpvis omkring efter att ha tagit sig till huvud-
menyn. Har svårt för alternativen väl hon kommit in 
på rätt alternativ men lyckas slutligen lösa uppgif-
ten. 

2c, 2a, 
5, 2d 

  6. WAP Vet inte vad wap är och det förklaras som internet. 
Har svårt att navigera runt och suckar uppgivet fle-
ra gånger men erinnrar sig att hon har haft alterna-
tivet uppe under föregående runda. Återigen 
svårt att navigera. Tror att internet återfinns under 
multimedia men hittar alternativet web men tror 
inte det är det utan att det är multimedia istället. 
Det visar sig fel och fp fortsätter navigera runt. Tes-
tar web men tycker inte det verkar stämma ”näh!” 
kollar runt i huvudmenyn. Förstår inte att internet 
är web. Går tillbaka till web när hon inser det. Då 
funkar det vid 2.44. 

2d, 2c, 
2d, 2d, 
5, 2d, 

 C3 1. SMS Går direkt till meddelande men tvekar väl fp är där. 
Cirkulerar med fingrarna över softbuttons och väl-
jer epost. Tror att hela menyalternativet är fel.säger 
”men jag är faktiskt duktig”. Kollar runt och upp-
täcker textmeddelande och klarar det hela på 
1.01. 

5, 2d, 5 

  2. Ringa 
hem 

Går galant men väljer återigen fel sb av bara farten 
men ändrar sig sen till den rätta. 

2d 

  3. Lägga 
till 

Fel meny och irrar vidare runt i menyerna. Svårt att 
använda styrspaken. Vet inte hur man går tillbaka. 
När väl det lyckas navigerar fp i huvudmenyn. For-
farande svårt att styra med styrknappen. Trycker 
promt ned den istället för att trycka på dess kanter. 
Hittar rätt och klarar uppgiften på 2.15. 

2c, 2d, 
2c,  

  4. Ställa 
klockan 

Återigen svårt med styrknappen och testar olika 
atlernativ. Prövar inställningar och har svårt att 
backa. Klickar runt på måfå i inställnignar. Får för sig 
att maan bara kan välja de synliga alternativen. Har 
dessutom svårt att förstå att man kan välja i under-
menyer. Hittar klockan i undermeny och ställer den 
vid 2.05. 

2c, 3, 
2d, 2d, 
2d 

  5. Ta bort Återigen fel med styrspaken. Hittar in på skriva sms 
och hittar inte tillbaka. Hittar honom i en snabbme-
ny för att skicka sms och försöker komma åt honom 
via den. ”kära hjärtanes”. ”meddleande  är det inte 
å vi måste till adressboken?” var ligger den. Har 
återigen svårt med styrspaken. Väljer alltid första 
alternativet, Svårt att bläddra. ”Kontakter, yes! 

3, 2d, 
2d, 5, 3, 
2d 
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Yes!”. ”DÄR!”. svårt med sb med ta bort ja nej 
  6. WAP Återigen först in på meddlande. Och lyckas däref-

ter direkt när fp backat till huvudmenyn och vidare. 
3 

 B4 1. SMS ”suckar uppgivet” tittar på symbolerna i huvudme-
nyn. Går in på en meny men ångrar sig. Går tillbaka. 
Tittar på inställningar. Forstätter bläddra bland iko-
nerna. ”kontakter” går igenom alla ikoner och lä-
ser. ”samtalsregistrering, ska vi prova det” visar sig 
vara fel. ”det här var ingen bra meny”. ”Kontakter, 
multimedia, kan det vara det”. ”Webprogram ska vi 
prova det?”. Testar meddleande men väljer epost. 
Noterar att instållningar saknas och blir förvånad. 
Hittar textmeddelande och testar ”skapa”. Har 
problem att skriva och tänker så länge att skårmen 
hinner slockna flertalet gånger. Testar alt. Efter att 
skrivit. Testar sänd men där tar det stopp. Hittar 
valet sänd alternativt. ”Sänd till många sänd till lis-
ta?”. Prövar sänd till lista och väljer kontakter. ”näh” 
Börjar om testar textmeddelande och går tillbaka till 
hej. Förstår inte att styrspaken även är sb. Har ing-
et problem med styrspaken annars. 

5, 2a, 
2c, 5, 
2a, 2d, 
2d, 3, 
5,5, 2d, 
2c 

  2. Ringa 
hem 

Valde spara istället för ringa och behöver göra om.  
Läser noga och väljer rätt knapp på andra förösket 
1.03. 

2d 

  3. Lägga 
till 

Det går långsamt men fp hittar först telefonbok och 
sen direkt alternativet för att lägga till. Trycker på fel 
sb när fp är klar och måste göra om. Svårt att skriva 
svårt att se knappar och klarar det på 1.41 

2c, 2e, 
2e 

  4. Ställa 
klockan 

Bläddrar återigen runt och går in på fel meny. 
Bläddrar de olika alternativen. Förstår inte att man 
ska gå tillbaka en meny. Kollar på signalinställning-
ar. Förstår inte att man kan bläddra i undermenyer-
na. Ställer in tiden och blir klar vid 2.08 

2a, 2b, 
2d, 3 

  5. Ta bort Går in i rätt meny men tvekar i undermenyn. ”fan-
ken har vi här”. Går tillbaka till huvudmenyn igen. 
Kontakter igen. Radera-> en i taget. Sen får fp 
problem att förstå. Hittar inte i listan på kontakter. 
Klar vid 1.48. 

2a, 2d, 
5 

  6. WAP Komma åt internet. Bläddrar i menyn och mumm-
lar. Kommer till meddelande och tror det är där. 
Sen kollar fp samtalsregistrering. ”web” sen går fp 
vidare utan att förstå att målet gåtts förbi. Samtals-
registrering igen. Hittar slutligen web vid 1.59 

2a, 2c, 
2d, 3 

 E5 1. SMS Klickar runt på huvudmenyn. Kommer till rätt meny 
men backar. Väljer meddelande. Tänker ett tag. 
Funderar över de olika alternativen. Väljer text-
meddelande och skriver hej. Klar vid 1.22 

5, 2d, 5 

  2. Ringa 
hem 

Klarar det utan problem - 

  3. Lägga 
till 

Tänker.. backar utan problem. Kollar på huvudme-
nyn och bläddrar till adressbok. Skriver in namn 
och nummer och sparar på 1.02. Muttrar belåtet. 

- 

  4. Ställa 
klockan 

Navigerar i huvudmenyn, pausar uppgivet. Väljer 
slutligen inställningar, ångrar sig och fortsätter 
bläddra i huvudmenyn. VÄlljer ett annat alternativ 
och backar återigen till huvudmenyn. ”planerare 
nej” ”bör vara där nere?”. Hittar slutligen funktio-
nen och ställer klockan 1.34. 

5, 2d, 
2a, 2a 
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  5. Ta bort Navigerar till kontaktboken. Bläddrar i undermeny. 
Väljer att hitta kontakten först och radera sen 
(noun->verb). 

- 

  6. WAP muttrar ”web” och hittar direkt. - 
 L6 1. SMS Lite problem  med styrspaken men och backa men 

annars bra. Lär sig snabbt. ”multimedia” kan det 
vara det? Kollar vidare bläddrar runt i huvudmenyn. 
Går in i rätt meny men ångrar sig. Går sen tillbaka 
och frösöker därefter skicka e-post. Blir förvånad. 
Vet inte riktigt hur fp ska komma vidare. Väljer det 
första alternativet. Och lyckas med ”År det rätt?” 
med mycket skepsis i rösten. 

2c, 2a, 
2d 

  2. Ringa 
hem 

Klarar uppgitten utan problem - 

  3. Lägga 
till 

Går direkt in på första menyn i huvudmenyn och 
sedan vidare i hierarkin. Ångrar sig och går tillbaka 
väljer kontaktbok och lägger till bengt. Det tar 0.42 

2d 

  4. Ställa 
klockan 

Kollar på de olika alternativen ihuvudmenyn och 
väljer efter många om och men inställningaar och 
utför processen på 0.39 

5, 2d 

  5. Ta bort Sker snabbt på 0.12 - 
  6. WAP Kollar runt. Går in i inställningar testar sen multime-

dia. Kör fast men bestämmer sig slutligen  för att gå 
tillbaka. Glömmer vad det var fp skulle hitta. Klar 
0.49 efter att ha frågat om ”web och wap är samma 
sak?” 

2d, 5, 
2d 

     
Siemens 
S65 

M
1 

1. SMS Börjar genom att trycka på fel sb och kommer såle-
des inte till huvudmenyn. Lyckas sen och kommer 
rätt utan större problem 

2d, 

  2. Ringa 
hem 

Slår numret men trycker på fel sb när fp ska ringa 
men försöker sen med en annan sb och lyckas 

2d 

  3. Lägga 
till 

Hon hade välde svårt att förstå hur telefonboken 
var uppbygd då den skiljer sig markant från andra 
telefoner i både utforming och funktionsnamn. Det 
finns flera olika sätt att lägga till kontakter. Kontak-
ter som är tilllagda i en grupp visas inte direkt un-
der grupper t ex. Lyckas inte spara och jag missar 
att uppmärksamma det. 

2d, 2a, 
2b, 2d 

  4.Ställa 
klockan 

Går via kalender, hittar sen inte vidare. Testar al-
ternativ och lyckas göra om gränssnittet till någon 
form av pseudonokia där bara en ikon visas åt 
gången. Får därmed svårt att navigera och bläddrar 
förtvivlat runt. Lyckas koppla upp sig på internet. 
Förstår inte att fp har gjort om gränssnittet och sä-
ger ”jag önskar det funnits en meny så man kunde 
välja liksom”. Hittar till internet igen. Glömmer för 
ett litet tag uppgiften. Funderar över vad ”min 
meny” kan vara för något. ”Ange apparatkod, men 
herre gud!”. Ciruklerar kring min meny och mini-
räknare utan att komma vidare. ”Den var ju mycket 
värre än den andra” och kopplar upp sig igen. För-
står att bläddra vidare efter ca 2 min verkar som 
problemet härrör från styrspaken. Ställer klocka vid 
2.30 men har problem med formulärinmatningen 
på Siemens. Lyckas efter 3.00. och blir förvånad 
över att man ställer datumet i samma funktion. 

5, 2a, 
2d, 5, 
2d, 5, 
2d, 3, 
2c, 2d 

  5. Ta bort Telefonen kan inte heller spara en kontakt utan att 2d, 2a, 
2d, 5, 
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numret är angett. Vilket ledde till problem i mo-
mentet där fp skulle ta bort en kontakt. Fp tar sig 
till ”visa poster”. Men pga Siemens upplägg med 
olika kontaktböcker så ser fp inga kontakter och 
förstår inte. Får fram funktionen för att komma till 
en annan tlf-bok och skapa ny post. Klickar runt i 
tlf-boken. Klickar fortsatt runt på visa poster. Und-
rar vad gruppfunktionen innebär och hävdar att 
”jag ska inte vara på grupper?!”. ”Du vill ju att jag 
ska prata men jag tycker mest jag hoppar runt” 
säger fp. 

2d 

  6. WAP Hittas omgående genom att trycka på rätt sb. Fp 
har kommit åt den av misstag tidigare. 

- 

 M
2 

1. SMS Uppgiften klaras av utan några problem - 

  2. Ringa 
hem 

Svårt med knapparna för de är för små och slår 
därmed fel nr men lyckas i övrigt i uppgiften. 

2e 

  3. Lägga 
till 

”Ny post ok” säger fp och noterar att det krävs ett 
nummer också och skriver in ett fejkat sådant. 
(Klassisk grund för work-arounds att det inte 
går att spara kontakter utan nummer) 

2d 

  4.Ställa 
klockan 

Vissa problem att hitta rätt men kommer på sig själv 
och bortsätt från att det vid ett tillfälle blir fel sb och 
problem med inmatningen i formuläret så går det 
bra. 

2d, 3, 
2d 

  5. Ta bort Svårigheter att navigera in i telefonboken via visa 
poster men ser inte numret för att fp inte väljer rätt 
telefonbok och förstår inte att söka utan knappar 
vidare till dess kontakten dyker upp. Klarar uppgif-
ten till slut. 

2d, 2a, 
3, 2d 

  6. WAP Klaras återigen av utan problem - 
 C3 1. SMS Trycker styrknappen i fel riktning och kommer in på 

fel meny. Hittar huvudmenyn när hon trycker ner 
på knappen och kopplar meddelande med SMS. 
Har svårt att trycka på de små knapparna och skicka 
efteråt men löser uppgiften på 1.11. 

2c, 3, 
2e 

  2. Ringa 
hem 

Numer slås utan några som helst problem och rätt 
softbutton väljs 

- 

  3. Lägga 
till 

Svårt att ta sig till huvudmenyn och kommer av en 
slump till rätt val. Glömmer uppgiften och blir på-
mind. Hittar en existerande bengt istället. Har fot-
satt svårt att manipulera rätt knappar. Tittar fortsatt 
på egna nummer och inser inte riktigt hur ”retur 
fungerar”. Kopplar inte riktigt ”lägg till ny post”. När 
hon testar det fungerar det ”hurra!”. Strungar i att 
sortera hon i grupp och försöker spara. Svårt med 
sista steget i sparningen. Och lyckas forfarande 
inte hitta rätt sb. Suckar uppgivet och lägger ho-
nom i en ”lista”. Har inte förstått sb över huvud ta-
get. När hon inser det går det lätt och uppgiften 
klaras på 4.45. Kategoriseringen var alaltså inte 
nödvändig utan något som hon gjorde i hopp om 
att avsluta processen. 

2d, 5, 
2c, 2e, 
2d, 2a, 
2a, 2d, 
2d, 2a, 
2d 

  4.Ställa 
klockan 

Hittar inte till huvudmenyn initialt men kommer dit 
av en slump efter ett tag. Ikonerna säger henne 
inget uppger hon. Återigen svårnavigerat. Väljer 
ett alternativ efter ett tag pga att fp tidigare gjort så. 
Hon hittar kalenderfunktion men inte alternativ för 

2d, 3, 
2b, 2c, 
3, 2d, 3, 
2a, 2c, 
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att ställa. Trycker felaktigt på softbutton och går 
tillbaka. Hittar till tidszoner och sen tid och datum 
men lyckas hoppas tillbaka. Har återigen svårt att 
förstå vad knapparna betyder. Svårt att förstå hur 
fp skulle förflytta sig i sidled till tidsalternativet. Klar 
vid 2.25 med en suck. 

  5. Ta bort ”ah men sluta” återigen till fel meny. Kommer till 
rätt meny efter några knapptryckningar. Och kom-
mer till ”länder” och förstår inte hur det gått till. 
Backar tillbaka. Ber om tips och lyckas navigera till 
lägga till en kontakt. Svårt att gå tillbaka. Tänker att 
ändra är ”ta bort” och bestämmer sig för att sudda 
ut informationen istället då hon inte hittar alternati-
vet i menyn. Ångrar sig. ”Men jag vill sudda bort 
honom” och väljer sen alternativ. Där hittar fp rätt 
efter 3.06. 

2d, 3, 
2d, 2d, 
2d 

  6. WAP ”åh det var det där svåra” kollar på huvudmeny och 
säger ”det är ju internet?” och väljer websymbolen 
och nästföljande alternativ. Är klar vid 0.32 

5 

 C4 1. SMS Kommer återigen till menyn för länder. Svårt att 
hitta huvudmenyn och ser då softbutton ”nya 
sms” på huvudskärmen. Förstår dock inte att det är 
sb. Testar lite andra saker varav innnan fp provar 
det å blir klar på 1.22 

2d, 2d, 
2c, 5 

  2. Ringa 
hem 

Går utan problem förrutom att knapparna är för små 
och trycker därefter på rätt sb. 0.22 

2e, 

  3. Lägga 
till 

Väljer fel sb istället för huvudmeny. Testar tele-
fonbok sen, Hittar rätt alternativ där. Svårt igen 
med knappar och rätt sb. Blir klar på 1.13 

2a, 2d 

  4.Ställa 
klockan 

”suckar uppgivet” fel meny via fel sb. ”mer tur än 
skicklighet”. Kommer till huvudmeny och funderar 
länge ”hur sjutton var det?”. Tar inställningar men 
ångrar sig först men väljer det ändå. Tar tidsinställ-
ning. Glömmer plötsligt uppgiften. Klarar det på 
1.19 

2d, 5, 3, 
5 

  5. Ta bort Rätt sb men har sen svårt att välja rätt alternativ. 
Knappar förvirrat runt. Hittar bengt och funderar. 
Ångrar sig igen ”usch usch usch”. ”hur va de nu 
då”, ”där kanske”. Suddar hans tlf och försöker 
sudda hans namn. Har helt glömt ”alternativ” för-
söker istället med ”ändra” precis som sist. Hittar 
det slutligen vid 2.09. 

2d, 2a, 
2d, 2a, 

  6. WAP ”Då ska jag till den där jordgloben va?” navigerar in 
på fel meny och funderar på kalender. Hår in på 
huvudmeny efter en stunds överläggande och 
navigerar in på rätt vid 1.02. 

3, 2d, 5 

 B5 1. SMS ”jaha”, hittar direkt till huvudmenyn. Knappar runt 
bland ikonerna i huvudmenyn. Vill välja  ”välj” men 
hittar inte rätt knapp. Funderar på om det kan vara 
MMS. Hittar SMS-arkiv. Antar att man bör göra ett 
nytt där. Går in och börjar knappa runt. ”nejhä!” 
sen väljer han smsarkiv igen. Kollar upprepade 
gånger på smsarkiv. Inser slutligen att det var fel. 
”jag tycker jag borde vara rätt på det”. ”Skapa ny” 
tänker ännu mer. Hittar sms. ”aha” kan inte se 
knapparna och ser inte vad det står på siffrorna. 
Behöver glasögon. ”Hur slår man över från siffror 
till bokstäver. Vad är siffror vad är bokstäver”. Tes-
tar itne utan begrundar vad knapparna betyder. 

2c, 2c, 
2d, 3, 5, 
2d, 5, 
2d, 2e, 
2d, 2d 
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Skriver sen stapplande hej via knapparna. Verkar 
ha svårt med både t9 och multitapp. Sända är svårt 
fel sb. Testar slutligen styrspaken och då funkar 
det. 5.57. 

  2. Ringa 
hem 

Svårt med de små knapparna och att displayen går 
i viloläge. Lyckas dock slå numret. Och ringa efter 
1.00. 

2e 

  3. Lägga 
till 

Går direkt till huvudmenyn och navigerar till tele-
fonboksfunktionen. Där fyller han i uppgiferna, 
börjar iaf. Har problem att se vad som står i tlf glas-
ögon till trots. Har p g a detta svårigheter att fylla i 
informationen. Sen problem att spara men trycker 
på fel knapp. Måste ha ett nummer dock. Vet inte 
hur han kommer tillbaka till meddelandet från un-
dermenyn. Den röda knappen är retur. Skriver in 
siffra i tlfnr. Navigerar sen runt. Läser inte vad sb 
betyder. ”Kan jag inte komma till spara?” kommer 
återigen till samma undermeny som tidigare. ”jaha, 
hur kommer vi hit?” Testar en annan sb men det 
funkar inte heller. Förstår inte modellen att texten i 
fönstret står för vad knapparna betyder. 

2e, 2d, 
2d, 5, 3, 
2d 

  4.Ställa 
klockan 

Huvudmeny. Inställningar kollar runt där. Testar 
tidsinställning. Kollar på alternativen i undermeyn. 
Kommer till rätt meny men hittar inte en funktion 
för att ändra. Förstår inte att man ska knappa in 
som i ett forumulär direkt. Funderar ett tag och 
hoppar sen fram till tidsrutan och fyller i. Därefter 
trycker han ok vid 2.13. 

2b, 2d 

  5. Ta bort Går till telefonbok. Sen tittar fp på undermenyn. 
Där väljer han ett alternativ som visar sig vara fel 
och backar. Hittar listan med kontakter och börjar 
bläddra mot bengt. Svårt att navigera pga de olika 
böckerna. Går sen tillbaka. Ser alternativen högst 
upp i tlfboken och förösker sen sudda ut bengt 
”det verkar ju itne bra å rationellt” ”är jag på fel 
spår”. Går tillbaka till huvudmenyn igen. Går åter-
igen tillbaka å markerar bengt. Svårt igen att trycka 
på knapparna. Lyckas nu radera vid 3.26 och be-
kräftar raderingen. 

2d, 2d, 
2d, 2d 

  6. WAP ”skojar du” undrar om det stämmer. Läser alla 
ikonnamn. Funderar upprepade gånger på ringlis-
ta och övrigt. Testar inställningar. ”Profiler?”. Går till 
telefoninställningar->dataöverföring-
>dataanslutning. Är återigen inne på ringlista men 
väljer surfa och väljer det vid 2.57 

2b, 2a, 
2d 

 E6 1. SMS Går direkt till huvudmeny. Kollar runt på en under-
meny som visar sig vara rätt. Skriver hej och klarar 
det hela på 0.38. 

5 

  2. Ringa 
hem 

Fel sb men annars inga problem 2d 

  3. Lägga 
till 

Lyckas stänga av telefonen. Startar den igen och 
bekräftar att fp vill starta den. Jag skriver in pinkod 
och ger tillbaka telefonen när den är uppstartad. 
Försöket börjar igen vid 0.46. Kollar runt hittar 
browser. Har svårt att förstå att hitta vilken knapp 
som backar. Svårt med sb. Hittar slutligen vilka 
knappar som gäller och tar sig tillbaka till huvud-
menyn. Har svårt med styrspaken och förstår inte 
hur man navigerar med den. När fp väl förstår det 

2d, 2d, 
2c, 2b, 
2d, 5 
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navigerar fp till symbolen som ser ut som en bok. 
Tittar runt på huvudmenyn. Hittar något som heter 
”min meny”. Hittar tillbaka till huvudmenyn och sen 
rätt men glömmer vad det var som skulle göras. 
Skriver in namn å tlf (efter jag förklarat). Klarar det 
hela på 4.36 

  4.Ställa 
klockan 

Navigerar till inställningar där blir det lite problema-
tiskt och fp bläddrar runt lite. Väljer slutligen rätt 
och har sen lite problem med inmatningsmetoden. 
Dvs siemens formulärbaserade inmatning. Klar vid 
0.49 

2d, 5 

  5. Ta bort Går återigen i telefonboken. ”nu ska jag hitta rätt”. 
Där blir det lite kivigt och har problem med de små 
knapparna. Har av misstag gått in på övrigt under 
menyn telefonbok. Ikonerna är lika problem att 
urskilja. Termen böcker är förvillande för fp. Svart 
att förstå att man väljer alternativ för att radera. Klar 
vid 1.55 

2e, 2b, 
2d, 2a 

  6. WAP Trycker fel på styrknappen å går in i en felaktig 
meny. Navigerar sen tillbaka. ”surfa nöjen måste 
det vara”. Klickar återigen för långt men går tillbaka 
å sen rätt. 0.42 

2c, 2c 
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Bilaga 9 – Sammanställning från transkriberingen av det inspelade materialet 

 Nokia 6330 Siemens s65 Sony Ericsson T630 

2a 9 (1,5) 
 

13 (2,17) 4 (1) 

2b 1  (0,25) 
 

6  (1,0) 2 (0.5) 

2c 13 (2,17) 11 (1,83) 
 

12 (3) 

2d 40 (6,67) 
 

54 (9,0) 28 (7) 

2e 6 (1) 
 

8 (1,33) 2 (0.5) 

3 9 (1,5) 
 

12 (2,0) 6 (1.5) 

5 22 (3,67) 
 

16 (2,67) 10 (2.5) 

6 0 
 

0 5 (1.25) 

TOTALT 16.67 
 

20.00 17.25 

 
 
 
 
 
 
 
 


