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Abstrakt

Dagens mobiltelefonanvändare har tillgång till en stor mängd funktioner. Några av dessa har 
tidigare bara gått att utföra på datorer. Operativsystemen till telefonerna blir mer komplexa för att 
kunna hantera den större mängden funktioner. En mobiltelefon har begränsade 
inmatningsmöjligheter och används i olika miljöer så funktionerna måste gå att komma åt snabbt. 
Detta ställer stora krav på tillverkarna att tillgodose god användbarhet. Syftet med uppsatsen är att
 undersöka vilka faktorer som påverkar användbarheten i smartphones, samt hur olika 
användbarhetslösningar påverkar dessa faktorer. Fyra olika smartphones undersöks genom 
expertutvärdering med checklistor. Uppsatsen använder sig av ett befintligt ramverk för 
användbarhetstester för att genomföra undersökningen. Genom att studera aktuell forskning om hur 
mobiltelefoner och smartphones används konstruerades de checklistor som var nödvändiga för att 
testa studieobjekten i sitt sammanhang. De faktorer som vi identifierat som mest avgörande vid 
undersökning av användbarhet i smartphones är: internetupplevelsen, möjligheten till effektiv 
inmatning, hastigheten på internetuppkopplingen men framför allt möjligheten att anpassa telefonen 
efter de egna behoven genom ett flexibelt operativsystem och nedladdning av applikationer. Vidare 
så visar undersökningen att tillverkarnas olika lösningar påverkat dessa faktorer. Tillgång till WiFi 
och 3G för snabbare hastighet, tillräckligt internminne för att köra flera applikationer, fysiskt 
tangentbord för mer felfri inmatning, och stora tryckkänsliga skärmar för bättre användbarhet av 
internet och media har alla ökat användbarheten av dessa faktorer.
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1. Inledning
Användbarheten hos mobiltelefoner blir allt viktigare i takt med att mobilen får fler 
användningsområden. En modern mobiltelefon förväntas kunna hantera nästan samma funktioner 
som en PC, ändå är förutsättningarna för mobiltelefonen annorlunda (Karlson et al, 2010). Tidigare 
forskning inom människa-datorinteraktion (MDI) har fokuserat främst på användning av stationära 
datorer. Mobiltelefoner finns alltid till hands och används i många olika miljöer och situationer 
(Kiljander, 2004). Detta gör att kraven på användbarhet ser annorlunda ut trots att många av 
funktionerna är samma som för datorer. (Karlson et al, 2010). För att kunna skapa användbara 
produkter måste man förstå användarens behov och hur användaren arbetar med produkten. Det 
gäller att anpassa produkten efter användaren, detta gör man genom att göra tidiga utvärderingar av 
användarens behov. (Löwgren, 1993)

Smartphones, som tidigare huvudsakligen använts av företag, har blivit allt mer populära även hos 
privatpersoner. Att surfa på internet, använda applikationer och kolla e-mail har blivit en naturlig 
del i telefonanvändningen hos personer som tidigare bara använde sina telefoner till att ringa och 
skicka textmeddelande. (Falaki et al, 2010)

1.1 Bakgrund

Inom företagsvärlden har smartphones länge varit en populär typ av mobila enheter. I USA har 
Research In Motion's (RIM) Blackberry serie varit dominerande medan Nokia haft ett flertal 
modeller med operativsystemet Symbian på den europeiska och asiatiska marknaden. (Canalys, 
2011) Dessa telefoner har tidigare varit ett alternativ till handdatorer, med fysiskt qwerty-
tangentbord och möjlighet att läsa e-mail och affärsdokument. 

Den nya generationen smartphones är inte enbart företagsinriktade på samma sätt som tidigare. De 
kan inte alltid läsa affärsdokument eller synkronisera e-mail, och saknar ofta fysiskt tangentbord. 
Däremot har de stöd för nedladdning av applikationer och är anpassade för sociala medier och ett 
utökat internetanvändande. (Nordeborg, 2010)

Efter Apples introduktion av Iphone på den globala marknaden, skedde en markant skiftning av 
fokus i mobiltelefonanvändningen hos vanliga användare. Apple utökade de klassiska 
mobiltelefonfunktionerna (samtal och textmeddelande) och de som blivit standard under första 
halvan av 00-talet (kamera och mp3-spelare) med en förbättrad internetanvändning och 
programhantering (Apple, 2011). Mobiltelefonens datorlika egenskaper lyftes fram, och kravet på 
en mobiltelefons mjukvaruegenskaper blev därefter centralt i nyutvecklingen av smartphones. 
Användarna kunde helt plötsligt göra andra saker med sina telefoner än att ringa och fotografera. 
Efter Iphones försäljningssuccé skiftade fokus hos hela mobilmarknaden. Till exempel presenterade 
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Nokia för första gången ingen ny telefonmodell under mobilmässan i Barcelona 2010, utan lade 
hela sitt fokus på innehåll i framtida telefoner (Augustsson, 2010). Det är en tydlig trend att hela 
branschen riktar antennerna mot mjukvaruutveckling i telefonerna och med detta följer ett ökat 
intresse för nya användningsområden.

Telefoner som riktar sig till privatpersoner har blivit mer datorlika i utförandet, och de nya 
operativsystem som telefonerna kör tvingas kunna hantera fler funktioner. Detta har lett till en ny 
generation av telefonmodeller som riktar sig både till privatpersoner och företag (Karlsson et al. 
2010). Dessa modeller kommer fortsättningsvis att benämnas som smartphones i vår uppsats 
eftersom detta verkar vara namnstandard i telefonbranschen. 

Samtidigt visar användarstudier att telefonerna upplevs som mer användarvänliga ju färre knappar 
man använder vid interaktion. (Preece et al, 2007) Fler funktioner och färre knappar leder till en 
intressant användbarhetsparadox: ju fler funktioner som introduceras desto mer problematiskt blir 
det för struktureringen och presentationen av informationen. Användbarhetsaspekten av gränssnitten 
blir därför allt viktigare. Introduktionen av större tryckkänsliga skärmar har underlättat en hel del 
för användarinteraktionen, inte minst för den mobila internetanvändningen (Nielsen, 2009).

I skrivande stund är smartphones en ökande andel av de mobiltelefoner som säljs i världen (Gartner, 
2010). Marknaden för innehåll till mobiltelefoner, så väl som till tablets och inbyggda system, håller 
också på att explodera (Augustsson, 2010). 

1.2 Problemområde

Dagens konsumenter har tillgång till mobiltelefoner med en mängd olika funktioner vi tidigare 
främst förknippat med persondatorerna. Telefonerna hanterar nu röst- och textkommunikation lika 
väl som flera olika sorters information (t.ex. dokument, spel, film och musik). Telefonens 
operativsystem blir allt mer komplexa för att kunna hantera den större mängden funktioner. En 
mobiltelefon är dessutom liten med begränsade inmatningsmöjligheter och användaren vill kunna 
bära med sig den och använda den överallt: man efterfrågar snabb åtkomst till de funktioner man 
använder ofta. (Lindholm et al, 2003) Det är lätt att tänka sig att användbarheten skulle bli lidande i 
ett sådant scenario. Olika smartphonetillverkare har mött dessa hinder på olika sätt. Exempel på 
användbarhetslösningar som olika smartphonetillverkare valt är: fysiska knappar för inmatning och 
snabb tillgång till vissa funktioner, olika typer av teknik för tryckkänsliga skärmar och 
operativsystem som stöder tredjepartsapplikationer. Vi har därför valt att undersöka användbarheten 
i fyra olika smartphone-modeller. 

1.3 Forskningsfråga

Användbarhet är en viktig del av upplevelsen av mobiltelefoner. Hos de nya telefonerna ställer 
införandet av nya funktioner allt högre krav på telefontillverkarna. Vi har därför valt att arbeta med 
forskningsfrågorna:

• Vilka faktorer är viktiga för användbarheten i smartphones? 

• Hur påverkas dessa faktorer av olika användbarhetslösningar?
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1.4 Syfte

Vi vill få fram vilka faktorer som är viktiga för användbarheten i smartphones (som är en slags 
hybrid mellan en mobiltelefon och en PC), och diskutera vilka lösningar på 
användbarhetsproblemen som användarna upplever som mest tillfredsställande. Smartphones som 
forskningsområde är hittills inte så utforskat i akademiska studier. Vi hoppas därför kunna sprida 
lite ljus över detta mycket intressanta och aktuella forskningsfält.

 

1.5 Avgränsningar

Vi har valt ut en modell för expertutvärdering med checklistor som testas på studieobjekt i form av 
fyra liknande mobiltelefoner. På grund av uppsatsens omfång och tidsram har vi begränsat oss till 
ett specifikt ramverk och en enda typ av användbarhetstest. Heo et als (2009) ramverk är ett mycket 
omfångsrikt ramverk som kan användas för att testa många aspekter av användbarhet i 
mobiltelefoner. Heo et al. (2009) föreslår fyra checklistor för test av mobiltelefoner. Tre av dessa är 
funktionsoberoende: GUI, LUI och PUI. Den fjärde checklistan är baserad på de vanligaste 
funktionerna och testar dessa efter fem användbarhetsindikatorer. Vi har valt att inte testa de logiska 
(Logical User Interface), grafiska (Graphical User Interface) och fysiska checklistorna (Physical 
User Interface) separat, då detta främst är relevant under telefonernas utvecklingsprocess (så att 
problemen åtgärdas av rätt utvecklingsteam). Eftersom vi testar färdigutvecklade produkter håller vi 
oss till att ta ställning till dessa delar i samband med att vi testar telefonernas vanligaste funktioner. 
Logiska, fysiska och grafiska aspekter av användbarhet kommer då att täckas in av de olika 
användbarhetsindikatorerna när vi testar den funktionsberoende checklistan.
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2. Skillnader mellan mobiltelefon och smartphone
                                        
En mobiltelefon används för att kunna kommunicera genom röst och text. Användarna använder 
den i olika miljöer och situationer. De klassiska mobiltelefonerna möjliggör bland annat att 
användaren kan (Kiljander, 2004): 

• ringa och ta emot ett samtal
• skicka och ta emot textmeddelande (SMS)
• sätta alarm
• få tillgång till kalender

En definition som Kiljander (2004) ger av smartphone är att den ska ha de grundläggande 
funktionerna nämnda ovan men också kunna stödja lite mer avancerade funktioner som att kolla och 
skicka e-mail, att ansluta till Internet och synkronisera sin personliga kalender. Smartphone 
påminner om persondatorer med liknande möjligheter och funktioner. Till exempel kan användaren 
utföra funktioner på internet som tidigare endast kunde göras via en dator. En smartphone har en 
större skärm än vanliga mobiltelefoner för att interaktionen och upplevelsen ska bli bättre. Till 
skillnad från en mobiltelefon har en smartphone antingen ett fysiskt qwerty-tangentbord eller ett 
qwerty-tangentbord på bildskärmen, den har vidare kraftfullare processorer, mer minne och ett mer 
avancerat operativsystem (Nordeborg, 2010). Ett annat kännetecken för en smartphone är att man 
kan anpassa telefonen efter användarens behov genom att ladda ner och installera olika 
applikationer. Vanliga mobiltelefoner använder sig av GPRS (datakommunikation över det vanliga 
GSM-nätet) för att ansluta till internet men smartphones använder sig ofta av 3G eller WiFi för 
snabbare anslutning. Ofta har en smartphone även en GPS (Nordeborg, 2010).
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3. Teoretiska utgångspunkter

För att kunna besvara våra frågeställningar valdes ett ramverk för att kunna testa hur 
användbarhetsmålen uppnås i smartphones vid test av olika användningsområden. Metoden är 
konstruerad av Heo et al (2009) och härstammar från expertutvärdering med checklistor, en populär 
metod inom MDI som bland annat blivit berömd genom användbarhetsexperten Jakob Nielsen. 
Ramverket som vi använder bygger vidare på Nielsens idéer och tidigare forskning inom MDI för 
att kunna testa faktorer som påverkar användbarheten hos mobila enheter. 

Smartphones som forskningsfält är relativt nytt och outforskat. Bara ett fåtal akademiska studier 
hade producerats när uppsatsen påbörjades. För att få en förståelse för hur användarbeteendet ser ut 
i dagsläget och konstruera en relevant checklista, lutar vi oss på några aktuella undersökningar om 
användarmönster hos användare av smartphones.  Karlsson et al. (2010) presenterar en 
undersökning på användarvanor hos 240 smartphoneanvändare, främst inriktade på de aktiviteter 
som traditionellt utförs på en vanlig dator. Detta ger en förståelse för hur väl tillverkarna lyckats 
anpassa funktioner till den mobila plattformen för att utföras ”on the go”, som tidigare uteslutande 
hanterats på stationära arbetsplatser. Den andra studien som vi förlitat oss på, Falaki et al (2010), 
analyserar fördelningen mellan använda program för 255 smartphoneanvändare och visar på 
fördelningen i använd tid mellan olika typer av funktioner.  Tillsammans visar dessa studier på vilka 
kategorier som bör finnas representerade bland våra checklistor för att kunna ge en bra bild av 
studieobjektens användbarhet.

3.1 Användbarhet

Innan usability blev en populär term för att beskriva om ett system är bra på att tillfredsställa en 
användares behov användes ofta ordet ”user friendly”. Ordet var olämpligt framför allt med tanke 
på betydelsen (användarvänlig). En användare behöver inte ett system som kommer vara vänligt 
utan ett system som kommer ge stöd till användaren när användaren vill utföra en uppgift. 

Usability är egentligen bara en gren på ett träd som Nielsen (1993) beskriver som ”system 
acceptability”. Det handlar om social acceptans, där systemet måste kunna uppfylla alla kraven 
användarna har på systemet samt kraven från användarens kunder och chefer. När ett system är 
socialt accepterat kan man gå vidare och kolla på ”practical acceptability” dvs; kostnader, stöd, 
pålitlighet, kompatibilitet och ”usefulness”. Usefulness är ett mått på hur väl ett system eller en 
produkt uppnår sitt syfte. Nielsen bryter ner ”usefulness” i ytterligare två grenar; ”utility” (nytta) 
och ”usability” (användbarhet). (Nielsen, 1993) Det är dessa två grenar som vi kommer att fokusera 
på i denna uppsats. Vårt fokusområde är inringat i figur 3.1.
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Figur 3.1 – Vårt fokus (Mod. efter Nielsen, 1993)

Nielsen (1993) hävdar att ett system som har god användbarhet stödjer användaren under 
interaktionen med systemet, det har väldigt få fel och att användaren tycker att det är behagligt att 
använda. Systemet ska också vara lätt att lära sig och komma ihåg, även om det gått några månader 
sedan senaste användning.

Många ramverk för användbarhetsundersökningar är inte helt optimala för mobiltelefoner. 
Skillnaderna är att när en mobiltelefon undersöks måste man ta hänsyn till att den används i många 
olika miljöer, användaren har inte alltid full uppmärksamhet riktad på telefonen och interaktionen 
begränsas på grund av mobiltelefonens storlek. (Lindholm et al, 2003)

Centralt i användningsområdet av smartphones är att kunna installera och köra program så kallade 
applikationer. Samtidighetsaspekten gör att mobil applikationshantering skiljer sig från klassisk 
datoranvändning och ställer andra krav på användaren (Karlsson et al, 2010). Därför är det viktigt 
att utveckla mobiltelefoner som har hög användbarhet och där interaktionen mellan mobiltelefonen 
och användaren fungerar bra. (Lindholm et al, 2003)

Enkelheten till tillgång på program är en viktig aspekt. Introduktionen av tryckkänsliga skärmar och 
specialkonstruerade applikationer för olika internettjänster har inneburit att det vardagliga 
användandet ändrats markant. Mobiltelefonens klassiska kommunikationsmetoder (samtal och 
textmeddelande) har utökats med interaktion genom specialanpassade applikationer för Twitter, 
Facebook och andra sociala tjänster. Men det är inte bara de sociala tjänsterna som ökat 
internetanvändningen på telefonerna. Även benägenheten att söka reda på information på 
mobiltelefonerna har ökat datatrafiken och beroendet av mobilt internet. (Falaki et al, 2010). Jakob 
Nielsens studie för internetanvändning på telefoner visar att användarupplevelsen påverkas främst 
av storleken på skärmen och hastigheten det tar att uppnå önskat resultat. Även här framhålls 
specialkonstruerade applikationer som en positiv faktor för att snabba upp inhämtandet av önskad 
information. (Nielsen, 2009).
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3.2 Användbarhetsmål

Nedan följer en kort jämförelse mellan Heo et als (2009) användbarhetsindikatorer och Preece et al. 
(2007) och Nielsens (1993) användbarhetsmål:

Heo et al (2009) har i sin studie sammanfogat forskning kring expertutvärderingsmetoden med 
specialstudier kring mobiltelefontester. Deras målsättning är att konstruera ett ramverk för test av 
mobiltelefoner som ska kunna användas för att utvärdera användbarhetsaspekterna hos alla delar av 
telefonen. De kallar sitt ramverk för en ”multi-level, hierarchical model of usability factors”. 
Flernivå-dimensionen av deras ramverk består i att testaren med hjälp av checklistor i olika 
testkategorier kan komma åt fler potentiella problem och enklare förstå hur de hänger ihop med 
olika delar i utvecklingsprocessen. Den hierarkiska dimensionen består av en abstraktionsmodell 
där det slutgiltiga målet att konstruera en användbar telefon bryts ner i mindre och mer konkreta, 
mätbara beståndsdelar. Heo et al. föreslår också utvärderingskriterier för att kunna betygsätta 
telefonens användbarhet ur ett mer mångfasetterat perspektiv för att testen inte bara ska svara på 
vilka styrkor och svagheter användbarheten i telefonen har, utan även var dessa finns (Heo et al, 
2009). Dessa utvärderingskriterier presenteras som fem olika användbarhetsindikatorer.

Eftersom Heo et al's ramverk baserar sin metod på expertutvärdering med checklistor, och Nielsen 
är framstående inom detta område blev hans användbarhetsmål en jämförelsepunkt för Heo et al's 
användbarhetsindikatorer. Preece är också ett stort namn inom användbarhet, därför blev Preece et 
al. (2007) den andra källan som vi jämförde Heo et al's kriterier med, se tabell 3.1.

Tabell 3.1 – Översikt över användbarhetsmål hos Nielsen & Preece et al. i jämförelse med Heo et als 
användbarhetsindikatorer.
Nielsen (1993) Preece et al.(2007) Heo et al.(2009)
Easy to learn Learnability Visual support of task goals

- Effectiveness Support of cognitive interaction

Efficient to use Efficency Support of efficient interaction

Utility Utility Functional support of user needs

- - Ergonomic support

Errors Safety -

Satisfaction - -

Easy to remember Memorability -

Nedan beskriver vi i detalj vad Heo et al (2009) avser med dessa begrepp samt kopplar samman 
dessa med vedertagna metoder i användarbarhetsfältet. Nielsen och Preece et als. användbarhetsmål 
kommer användas som referens för att fördjupa begreppen och skapa en bättre förståelse för olika 
aspekter av användbarhet. Efter en redogörelse av forskarnas förklaring av begreppen följer en 
beskrivning av hur vi använder oss av användbarhetsindikatorerna.

Visual Support of task goals innebär att funktionen ska vara intuitiv, det vill säga användaren ska 
enkelt kunna förstå vad funktionen är till för och en oerfaren användare ska enkelt kunna använda 
mobiltelefonen. Telefonfunktionen ska ha en låg inlärningströskel och användaren ska kunna förstå 
intuitivt hur denne ska gå till väga för att uppnå sina mål. Nielsen (1993) hävdade detta och 
beskriver visual support som ”easy to learn” - att det ska vara enkelt att lära sig att använda ett 
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system. I de flesta fall är inlärningen den första upplevelsen användaren har av ett system. Därför 
menar Nielsen (1993) att ”easy to learn”, i vissa fall, är den viktigaste användbarhetsegenskapen 
som ett system bör ha. Fokuserar utvecklaren på nya användare ska användaren snabbt och effektivt 
lära sig använda de flesta funktioner. Preece et al.(2007) använder ordet ”learnability” för att 
beskriva denna faktor. De menar att ett system ska vara tillräckligt enkelt att lära sig för att 
användaren ska känna att det är värdefullt att lära sig funktionerna. Enligt Preece et al. (2007) är det 
speciellt viktigt att produkter som användes varje dag bör vara enkla att använda. Människor vill 
inte spendera mycket tid på att förstå hur en produkt fungerar. Preece et al. (2007) menar också att 
om ett system är komplext och har ett brett utbud av funktioner är människor beredda att lägga ner 
mer tid för att lära sig använda produkten.

Vår användning: Visuella markeringar för att förstå hur man ska gå tillväga när man utför en 
given funktion.

Support of cognitive interaction innebär att det ska vara enkelt att utföra funktionen. Har en produkt 
högt värde här betyder det att produkten är komplex och användare som är vana vid ett annat 
mobiltelefonmärke kan ha svårt att utföra funktionerna enkelt. Preece et al. (2007) stödjer detta 
genom ”effectiveness”. Preece et al. (2007) påpekade vikten av att ett system bör stödja användaren 
under interaktionen. Hos Preece et al. är detta ett väldigt omfattande användbarhetsmål. En uppgift 
ska utföras med så få steg som möjligt och hjälpa användaren att utföra uppgiften enkelt. Nielsen 
(1993) saknar ett motsvarade användbarhetsmål men ”easy to remember” innefattar några delar som 
kan stödja detta.

Vår användning: Sekvensen för att utföra en given funktion ska vara intuitiv och enkel att 
minnas.

Support of efficient interaction innebär att det ska finnas stöd för effektiv användning av 
funktionen. Användaren ska på ett effektivt sätt kunna använda funktionen och funktionen ska 
stödja användaren under interaktionen. Nielsen (1993) beskriver detta som ”efficient to use”. Han 
menar att en produkt bör ha funktioner som gör det effektivare att interagera med system. Dessa 
funktioner är ofta dolda för nya användare. Detta gör att produkten blir mer flexibel och effektiv att 
använda för expertanvändare. Preece et al. (2007) beskriver denna faktor som ”efficiency”. Med 
efficiency menar Preece et al. (2007) hur pass bra produkten är att stödja användare vid utförande 
av funktioner. Det ska vara enkelt och funktionerna ska inte ha många steg att utföra för att 
användaren ska komma till slutmålet med funktionen. Som ett exempel på effektiv användning ger 
Preece et al. (2007) scenariot att endast en knapptryckning krävs för att handla i en webbshop, efter 
att man vid första köptillfället registrerat alla sina kunduppgifter.

Vår användning: Sekvensen för att utföra en given funktion ska vara kort och effektiv. Om det 
finns flera sätt att utföra en funktion bedöms den kortaste efter denna 
indikator. 

Functional support of user needs innebär att funktionalitet och manipulationsteknik ska motsvara 
användarnas behov. Det vill säga att produkten har de rätta funktionerna så att användaren ska 
kunna interagera. Har en produkt ett högt värde här så innebär det att utförandet av funktionen kan 
utföras på ett effektivt sätt. Nielsen (1993) refererar till detta som ”utility”, som innebär att 
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systemets funktioner kan utföra det som krävs. Precis som Nielsen använder Preece et al. (2007) 
termen ”utility” vilket innebär att en produkt har de rätta funktionerna och att produkten hjälper 
användaren under interaktionen.

Vår användning: Indikatorn visar den funktionella detaljrikedomen och kvaliteten hos den 
testade funktionen.

Med Ergonomic support avser Heo et al. understödjande av fysisk interaktion. Är produkten skapad 
så att den ergonomiska delen är bekväm under användarens interaktion med produkten? Preece et 
als. och Nielsens generella användbarhetsmål är anpassade efter mjukvarusystem och har inte 
räknat med den ergonomiska aspekten.

Vår användning: Interaktionen med de fysiska delarna av gränssnittet bör vara tillfredställande.

3.3 Utvärderingsmetoder

Användbarhetsutvärderingar existerar i flera olika former och kan klassificeras i tre olika 
kategorier: ”usability testing” (test med användare av typiska funktioner), ”usability inquiry” 
(diskussion med användare om hur de upplever gränssnittet) och ”usability inspection” 
(systematisk analys av användbarhetsrelaterade aspekter) (Heo et al., 2009). I den tredje kategorin, 
som inte innehåller kommunikation med riktiga användare, ryms flera varianter av så kallad 
expertutvärdering.

I en expertutvärdering får användbarhetsexperter simulera användarbeteende för att förutsäga 
problem i gränssnitten. Till sin hjälp har experterna några olika metoder: tumregler (heuristics) 
understöder en utvärdering efter etablerade användbarhetsmål, checklistor är en mer konkret 
detaljerad lista med saker att tänka på under utveckling och utvärdering, strukturerad genomgång är 
en tidskrävande process där man med stor noggrannhet går igenom en mängd handlingar med 
utgångspunkt i studier av mänskligt beteende. (Löwgren, 1993)

En av dessa metoder som har visat sig framgångsrik för testning av mobiltelefoner är 
expertutvärdering med checklistor (Lindholm et al, 2003). Anledningen är att det går att hitta en stor 
mängd potentiella problem bara genom att följa några välutvecklade tumregler. Studier visar att tre 
till fem användbarhetsexperter kan vara tillräckligt för att hitta de flesta potentiella problemen, ännu 
färre kan räcka om dessa har kunskap inom fältet. (Löwgren, 1993) Fördelar med metoden är att 
den är snabb och förhållandevis billig eftersom inga användare behöver involveras. Nokia använder 
sig av en anpassad form av expertutvärdering i sina användbarhetstester för att kunna testa 
banbrytande funktioner som inte kommit ut på marknaden ännu. När användarna saknar tidigare 
erfarenhet av funktionerna blir det nödvändigt att göra kvalificerade gissningar (motsvaras av 
tumregler) om framtida användarbeteende. (Lindholm et al., 2003) Heo et al (2009) understryker 
vikten av att se användbarhet som ett dynamiskt fenomen som uppstår i samspel mellan telefonens 
gränssnitt, användarna och deras beteende och omvärldsfaktorer. Det är även ett relativt koncept 
som kan ändras över tiden, därför är det viktigt att utvärdera det i sitt sammanhang. De tumregler 
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som tidigare använts för expertutvärderingar av gränssnitt har inte varit anpassade för mobil 
utvärdering (Heo et al, 2009). Det är dessa anpassningar som gör Heo et als (2009) ramverk så 
lämpligt som utgångspunkt i vår studie.

3.4 Användbarhetsindikatorer och utvärderingsverktyg

Heo et als (2009) ramverk presenterar också underlag för att kvantifiera användbarhet. Deras 
flerdimensionella modell understöder möjlighet att ge en bredare bild av en mobil enhets 
användbarhet.

Genom att använda en skala med fem användbarhetsnivåer som går mellan ”highly usable” till 
”severe usability issues” betygsätts var och en av funktionerna efter relevanta användbarhetsmål. 

Går det inte att 
utföra uppgiften 
över huvud taget 
(eller inom rimlig 
tid)?

Finns det stora 
problem med att 
utföra uppgiften?

Finns det några 
problem med att 
utföra uppgiften?

Kan man 
problemfritt utföra 
uppgiften?

Fanns det stöd som 
underlättade och 
gjorde det enkelt att 
utföra uppgiften?

Severe usability 
issues

Major usability issues Minor usability issues No usability issues Highly usable

-6 -4 0 4 6

 

Figur 3.1 Hjälpfrågor, användbarhetsnivå, numeriska värden och användbarhetsindikatorer. Figuren 
illustrerar principerna för användbarhetsberäkningen, resultatet placeras in i ett pentagondiagram så att man 

kan identifiera styrkor och svagheter hos studieobjektet (mod efter Heo et al, 2009).
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Hos Heo et al. (2009) fick tre användbarhetsexperter avgöra relationen mellan funktionen och 
respektive användbarhetsindikator. De är medvetna om att alla fem indikatorer bör testas för varje 
vald funktion, men på grund av den extra tidsåtgång detta kräver är det opraktiskt att genomföra ett 
sådant test. De har alltså använt sin erfarenhet och sitt sunda förnuft för att klarlägga relationen 
mellan funktion och indikatorn. När testpersonerna testat en funktion och bedömt användbarheten i 
det aktuella teststeget överförs testpersonernas omdömen för varje relaterad användbarhetsindikator 
till numeriska värden i en skala mellan negativt värde - 6 till positivt värde 6. Därefter tas resultat 
fram från testerna som sedan visas i ett pentagondiagram (fig 3.1).

Alla enskilda funktioner i checklistorna kan kopplas till någon eller några av deras fem 
användbarhetsindikatorer. Indikatorerna iakttar en mobiltelefons användbarhet och lyfter fram de 
svaga och de starka sidorna. Poängen med att testa Heo et als användbarhetsindikatorer förklarar 
hur testaren uppfattar en produkt utan att resultatet påverkas av tekniska egenheter. En mobiltelefon 
som till exempel har lågt värde på ”visual support of task goals” och ”support of cognitive 
interaction”, är inte lätt att använda för nya användare och nya användare kan ha svårt att förstå de 
funktioner som finns. (Heo et al, 2009) 

Eftersom dessa kriterier inte har en förklarande beskrivning hos Heo et al valde vi att förtydliga 
dessa och konstruera hjälpfrågor som kunde användas för att specificera bedömningen av de 
uppgifter som utfördes. 

3.5 Beskrivning av Heo et als ramverk

Heo et als (2009) ramverk är konstruerat för att utgöra en utvärderingsmodell som på ett 
tillfredsställande vis kan underlätta användbarhetstester av mobiltelefoner. Tidigare forskning inom 
expertutvärderingsområdet har varit inriktad på klassisk mjukvaruutveckling och ofta befunnits 
otillräcklig för test av mobiltelefoner. Kravet på att testa användbarhet utifrån det sammanhang där 
produkten används i kräver nya metoder. Heo et al (2009) har samlat 136 användbarhetsproblem 
från tidigare användbarhetstester hos en koreansk mobiltelefontillverkare. De har även samlat in 
användares åsikter kring användbarhet genom fokusintervjuer och webbenkäter för att strukturera 
upp problemen och välja ut representativa funktioner vid mobilanvändning. 

Dessa problem har klassificerats som funktionsberoende (task-based) och funktionsoberoende (task-
independent). De funktionsoberoende problemen kan analyseras utan att testaren utför en speciell 
funktion på telefonen, ett exempel på ett sådant användbarhetsproblem är struktureringen av 
information i menyerna. De funktionsoberoende problemen delas in i logiskt gränssnitt  (LUI), 
grafiskt gränssnitt (GUI), och fysiskt gränssnitt (PUI). (Heo et al., 2009). Dessa 
användbarhetsproblem har sammanfattats i checklistor som används vid själva mobiltelefontesterna. 
Den första listan innehåller alla funktionsberoende problem baserat på de vanligaste 
telefonfunktionerna. De tre övriga listar problemen i de övergripande logiska, grafiska och fysiska 
gränssnitten.

För att kunna koppla olika användbarhetsproblem till olika avdelningar i mobiltelefonutvecklingen 
har Heo et al. gjort en uppdelning i tre huvudsakliga områden. Det logiska användargränssnittet 
(LUI) hanterar element som rör struktur i informationsarkitekturen, skärmlayout och feedback m.m. 
Det fysiska gränssnittet (PUI) tar upp ergonomiska anpassningar för knappar, skärm m.m och det 
grafiska gränssnittet (GUI) hanterar presentationen av grafiska element som ikoner, text m.m. Flera 
problem kan representeras inom flera olika gränssnitt, vilket garanterar den redundans som krävs 
för att problemen ska kunna uppfattas på ett mångfasetterat sätt och åtgärdas effektivt. Eftersom det 
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ofta är olika avdelningar som hanterar de olika gränssnitten under mobiltelefonutveckling är det 
fördelaktigt att rapportera problemet där det verkligen bör åtgärdas. Detta underlättar också för 
förståelsen av hur olika delar av telefonens funktioner hänger ihop i användbarhetssynpunkt (Heo et 
al, 2009). Eftersom våra användbarhetstester görs på färdigutvecklade produkter är det främst de 
funktionsbaserade checklistorna som är intressanta (se avgränsningar).

Figur 3.2 - Heo et als hierarkiska modell (Heo et al, 2009)

Hur bryts användbarhetsmål ner till mätbara faktorer hos en telefon? Heo et al (2009) föreslår en 
tänkbar lösning på detta med sin hierarkiska modell (Fig. 3.2). I denna modell motsvaras Preece et 
als användbarhetsmål och Nielsens tumregler av de två översta kategorierna. Mätbara element från 
checklistorna ligger i de två undre kategorierna. Styrkan i modellen är alltså kopplingen mellan 
användbarhetsmålen och de faktiska delarna av mobiltelefonen (skärmen, menystrukturen, ikonerna 
etc).

3.6 Val av funktioner till checklista

I korrespondens med artikelförfattarna Dong-Han Ham och Jeongyun Heo förslår dessa att vi ska 
studera de nya operativsystemen utifrån relevanta faktorer som internetanvändning och 
applikationshantering vilka inte var lika utbredda när de gjorde sin studie. För att uppfylla kravet att 
testa smartphones i sin kontext krävs att vi gör anpassningar i checklistorna.  

Våra tillägg till test av användbarheten i telefonernas grundläggande funktionalitet inkluderar 
filhantering och exekvering av applikationer och internetanvändning. Valet av funktioner kommer 
att diskuteras närmare i metodkapitlet.
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3.6.1 De vanligaste funktionerna

Vi vill undersöka om test av mobiltelefoner skiljer sig från test av smartphones. Därför krävs det att 
vi separerar de grundläggande funktionerna från de mer avancerade funktionerna. I tidigare studier 
om användbarhet i mobiltelefoner finner vi funktioner som används av vanliga mobiltelefoner. Gu Ji 
et al. (2006) listar 19 funktioner som karaktäriserar mobiltelefonanvändande. Kiljander (2004) har 
listat de vanligaste funktionerna hos användarna utifrån en tidigare studie hos Nokia. Dessa två 
listor har vi sammanställt till nio grundläggande mobiltelefonfunktioner i enlighet med Heo et als 
ramverk (se bilaga B2.1). 

För att kunna konstruera relevanta tillägg till den första checklistan, utgår vi från några aktuella 
undersökningar där användarbeteende av smartphones analyserats. Forskare på Microsoft (Karlson 
et al., 2010) presenterar resultat från en undersökning där 240 personer tillfrågats om 
smartphonevanor. Urvalet gäller personer som använder Iphones (24), Windows Mobile 
Smartphones (109), Windows Mobile Pockets PCs (91), Blackberries (3), Palms (3) och övriga (4). 
Undersökningen är främst inriktad på att analysera användarupplevelsen för aktiviteter som 
traditionellt utförs på stationära datorer och hur väl dessa har anpassats till mobil användning. 91% 
av de tillfrågade läste dagligen e-mail, och 87% tyckte att det var mycket viktigt att kunna läsa och 
(61%) skriva kortare e-mail (Karlson et al, 2010).  I en uppföljningsstudie har de låtit 12 användare 
av Apple Iphone (representanter för de konsumentinriktade smartphoneanvändarna) och 12 
användare av Windows Mobile Smartphone (representanter för företagsanvändare) ladda upp 
screenshots som illustrerar ett problem med någon specifik uppgift. Fokus har även här legat på 
aktiviteter som kan utföras på en vanlig dator, antingen självständigt på ena eller andra plattformen 
(mobil/dator) eller gemensamt. 358 screenshots klassificerades enligt kategorier i tabell 3.2. 
(Karlson et al, 2010).

Tabell 3.2 – Lista över användbarhetsproblem (mod efter Karlson et al, 2010)
Kategori (Antal problem) Beskrivning
Email (172) Read, compose, or manage email in any native or web-

based email app
Web (36) Use a web browser to seek information of any kind, apart 

from the more specific tasks listed below.
Scheduling (26) Interact with the one’s personal schedule to add, browse, 

respond to, or forward appointments
Social Networking (24) Interact with any social networking applications, such as 

Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, SMS.
File Management (24) Manage information, files, or apps.
Media (20) Control, play, capture or organize any non-text media 

(music, video, photos).
Map Transit (26) Interact with any navigation information, e.g. maps, 

directions, traffic, public transit schedules

En annan studie som behandlar användarmönster för smarta telefoner är Falaki et al (2010). Här har 
255 användare (222 Windows Mobile, 33 Android) lämnat fullständiga digitala rapporter om deras 
användning under en period mellan 7 och 28 veckor per användare. De olika registrerade 
applikationerna som använts under perioden klassificerades i detta fall in i åtta kategorier av 
artikelförfattarna, vilket visas i tabell 3.3.
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Tabell 3.3 – Klassificering av använda applikationer. (mod efter Falaki et al, 2010)
Kategori Beskrivning
Communication contains applications for exchanging messages

(e.g., email, SMS, IM) and voice calls.
Browsing contains Web browser, search, and social networking 

applications.
Media contains applications for consuming or creating media 

content (e.g., pictures, music, videos).
Productivity contains applications for calendars, alarms, and for 

viewing and creating text documents (e.g., Office, PDF 
reader).

System contains applications for changing user preferences and 
viewing system state (e.g., file explorer).

Games -
Maps -
Other contains applications that we could not include in any of 

the categories above, e.g., because we did not know their 
function.

Resultatet av deras undersökning ger en bild över distributionen i användningen av applikationer 
hos testpersonerna. Figur 3.3 visar att applikationsanvändandet mellan Androidanvändarna och 
Windowsmobileanvändarna inte skilde sig markant åt (Falaki et al, 2010). 

Figur 3.3 – Diagrammen visar hur fördelning av användandet av applikationen av varje kategori ser ut. (Mod. 
efter Falaki et al., 2010)

”Communication”, vilket inkluderar röstsamtal och sms, står för nästan 50% av användningen i 
båda användargrupperna. Dessa är redan inkluderade i de grundläggande funktionerna och kommer 
efter våra tillägg att utgöra halva underlaget i den funktionsberoende checklistan.
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De övriga kategorierna finns inte representerade bland de grundläggande funktionerna i någon 
större utsträckning och måste därför adderas till checklistan. I tabell 3.4 presenterar vi vår checklista 
över de avancerade funktionerna som utmärker smartphones och hur de överensstämmer med de 
tidigare studier vi diskuterat i teoridelen.

Tabell 3.4 – Checklistan
Avancerade funktioner Karlson et al, 2010 Falaki et al, 2010
Check local weather Web Browsing
Download an application Web Browsing
Install and use an application (Sudoku) File Management System, Games
Find location on a map Web/Map Transit Browsing/Maps
Find a clip on youtube Media Media
Bookmark a website/Find bookmarked Web Browsing
Open a new tab/ Switch between tabs Web Browsing
Zoom the browser Web Browsing
Search page history Web Browsing
Switch between active applications File Management System
Read an email Email Communication
Write a short email Email Communication
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4. Presentation av studieobjekt
Nästa steg i arbetet var att välja ut ett antal lämpliga studieobjekt, för att kunna besvara våra 
frågeställningar. Våra studieobjekt är alla mobiltelefoner från olika tillverkare som har lanserats 
som smartphones, men är utrustade med olika specifikationer. Den viktigaste skillnaden är att de 
använder olika operativsystem. Vi valde modeller med representativa operativsystem som finns på 
marknaden just nu. Vidare har de olika inmatningsmetoder: tre av fyra har touchscreen (två 
kapacitiv, en resistiv). Tekniken med resistiv skärm bygger på att det finns två flexibla lager som är 
monterade med ett mellanrum. När användaren trycker på skärmen möts de två lagren och trycket 
registreras. Denna skärmtyp reagerar på alla föremål som trycks mot skärmen. Fördelen med 
resistiv skärmtyp är att den endast drar ström vid tryck. En kapacitiv skärm fungerar på det sättet att 
när skärmen sätts på så aktiveras ett elektriskt fält över skärmytan. Eftersom människans hud är 
ledande bryts det elektriska fältet när ett tryck äger rum och trycket registreras. Därefter bedömer 
telefonen var, på skärmen som trycket ägde rum. Fördelen är att tryck med objekt som inte är 
ledande inte registreras och ofrivilliga tryck inte äger rum men samtidigt tar denna typ av skärm 
mer ström. (IDG, 2011). Kapacitiva skärmar erbjuder multitouch som innebär att användaren kan 
använda flera fingrar på skärmen. Skärmarnas storlek och upplösning skilde sig också mellan 
modellerna. Ett av studieobjekten hade fysiskt qwerty-tangentbord, de övriga endast 
skärmtangenter. Även uppkopplingsmöjligheterna skilde sig mellan telefonerna.

Tabell 4.1 – Översikt över våra fyra studieobjekt (Prisjakt, 2011)(Apple, 2011)(LG, 2010) 
(ZTE, 2011)(Research In Motion, 2011)
Telefonmodell/
Specifikation

Iphone 4 LG KP500 ZTE Blade BlackBerry 8520 
Curve

Tillverkare Apple LG ZTE RIM
Lanseringssår 2010 2008 2010 2009
Operativsystem Apple iOS 4 LG Smartphone OS Android 2.2 BlackBerry
Touchscreen Ja Ja Ja Nej
Skärmtyp Kapacitiv Resistiv Kapacitiv -
Skärmstorlek 3,5 tum 3 tum 3,5 tum 2,6 tum
Skärmupplösning 640*960 pixlar 240*400 pixlar 480*800 pixlar 320*240 pixlar
WiFi Ja Nej Ja Ja
3G Ja Nej Ja Nej
Qwerty-tangentbord 
(knappar)

Nej Nej Nej Ja

Qwerty-tangentbord 
(skärm)

Ja Ja Ja Nej

Applikationsbutik Ja Nej (Java) Ja Ja
GPS Ja Nej Ja Nej
Kamera Ja, 5 megapixel Ja, 3 megapixel Ja, 3,15 megapixel Ja, 2 megapixel
E-postklient Ja Ja Ja Ja
RAM 512 megabyte 128 megabyte 512 megabyte 128 megabyte
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Skillnaderna i specifikationer var viktiga för att vi ska kunna studera hur olika lösningar påverkar 
de faktorer som utmärker användbarheten i smartphones. Studieobjekten fanns i författarnas ägo 
med undantag för Blackberry Curve som lånades in av en av testpersonerna. En översikt över 
karaktäristiska drag för de olika telefonerna finns i tabell 4.1. Mer information och bild på 
testobjekten finns i bilaga B1.
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5. Undersökningens metod
I detta kapitel ska vi förklara hur vi gått till väga för att utföra vår studie samt hur vi kommit fram 
till och presenterat våra resultat.  Undersökningens metod är expertutvärdering med checklistor, så 
som den presenterats av Heo et al (2009) och beskrivits ovan i teoridelen. 

Valet av testpersoner skiljer sig dock något från Heo et al. Nielsen (1993) hävdar att om 
checklistorna är utförliga och väl beskrivna lämpar de sig även för oerfarna testpersoner. Detta 
öppnar upp för möjligheten att låta testpersoner utan särskild kunskap inom fältet utföra våra test. 
Test med oerfarna testare ställer dock högre krav på checklistornas utformning för att garantera 
metodens validitet, det vill säga att man testar det man verkligen vill testa. 

Vi testar telefonernas vanligaste funktioner utifrån fem olika användbarhetsindikatorer. Dessa 
indikatorer har i sig själva olika egenskaper som påverkar förutsättningar för testpersonerna på olika 
sätt. I värderingen av Visual Support of task goals ska testpersonen svara på hur väl denne tror att 
man kan utföra funktionen utifrån visuella markeringar i systemet. I detta fall underlättar det om 
man inte på förhand vet hur man ska gå tillväga för att genomföra uppgiften. Likaså Support of  
cognitive interaction som svarar på hur intuitivt det är att ta sig fram till den efterfrågade 
funktionen, bedöms mer rättvist av en person som inte utfört funktionen tidigare. Support of  
efficient interaction och Functional support of user needs däremot är något svårare att bedöma för 
en förstagångsanvändare och kräver nästan att man lärt känna gränssnitten tidigare för att kunna 
göra en bra bedömning. Ergonomic Support bör kunna besvaras ungefär lika väl oavsett tidigare 
erfarenhet av studieobjektet.

Av denna anledning lät vi våra testpersoner testa en smartphone som de inte är vana vid sedan 
tidigare. Vi har valt att använda oss av sex testpersoner varav två av testpersonerna är författarna 
själva. Författarna testade tillsammans alla studieobjekten. På så vis utfördes hälften av testerna av 
erfarna smartphoneanvändare och hälften av ovana användare. Varje studieobjekt blev således också 
testat två gånger. Om vi uppnår liknande resultat vid båda dessa tester stöder detta metodens 
reliabilitet, det vill säga att undersökningen ska gå att upprepa med samma resultat. 

5.1 Tillvägagångssätt

Vi använde oss av Heo et als ramverk för att konstruera vårt första test. Det första testet undersökte 
de grundläggande funktionerna, det vill säga de som karaktäriserar en vanlig mobiltelefon. 
Författarna (testperson A och B) och fyra testpersoner testade checklistorna mot fyra studieobjekt. 

I likhet med Heo et al. testas funktionerna huvudsakligen i tre steg. I det första steget handlar det 
om att hitta till och aktivera funktionen (detta steg är vanligen relaterad till ”Visual support of task 
goals”). I det andra sker interaktionen (vanligen relaterat till ”Support of cognitive interaction”, 
”Support of efficient interaction”,”Functional support of user needs” och i vissa fall ”Ergonomic 
Support” ) och i det sista steget utförs och noteras resultatet av funktionen (ofta relaterat till 
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”Support of cognitive interaction”). Precis som hos Heo et al. varierar det mellan funktionerna vilka 
användbarhetsindikatorer som är relevanta att testa. Då test av samtliga indikatorer för varje 
funktion hade blivit både förvirrande och alltför tidskrävande har ett urval av indikatorer gjorts av 
författarna vilket finns markerat på de tomma testprotokollen i bilaga B2.1 och B3.1. Detta urvals 
godtycke är något som Heo et al framför som metodkritik i sin uppsats och som också kvarstår i 
våra tester.   

Först testade författarna tillsammans samtliga studieobjekt. Varje funktion i checklistan betygsattes 
efter de relevanta användbarhetsindikatorerna. Sedan satt vi ihop med testpersonerna i ett rum och 
testade studieobjekten. Först gavs en utförlig beskrivning av målet med testerna och en presentation 
av de olika funktionerna och användbarhetsindikatorerna. Under testningen läste den ena författaren 
upp uppgiften. När uppgiften lästes upp kunde varje testperson börja med att försöka lösa uppgiften, 
när uppgiften var avklarad la testpersonen studieobjektet på bordet. När samtliga testpersoner var 
klara med uppgiften började testpersonerna en efter en att berätta hur interaktionen gick samt gav 
kommentarer. De bedömde också vilket betyg som funktionen skulle få. Den andre författaren läste 
upp de hjälpfrågor vi formulerat för att testpersonerna skulle kunna ge ett så rättvisande betyg som 
möjligt. Testpersonerna påmindes vid behov om vår definition av de olika 
användbarhetsindikatorerna. Ingen övrig assistans gavs vid undersökningen och interaktionen 
minimerades för att inte uppsatsförfattarna skulle påverka resultatet.

Resultaten sammanställdes i pentagondiagram för varje studieobjekt (se bilaga B4). Dessa diagram 
visar var studieobjektets svagheter och styrkor ligger. Vi summerade även resultaten i ett 
användbarhetsvärde för varje telefonmodell. 

Efter detta testades de funktioner som vi identifierat som karaktäristiska för smartphones. Vi lät 
samma testpersoner testa de nya funktionerna på samma studieobjekt. Resultaten från båda testerna 
sammanställdes sedan på nytt i pentagondiagram, som nu innehåller användbarhetsvärden för en 
sammanställd lista av de funktioner som oftast används i en smartphone. Tabell 5.1 beskriver 
resultatberäkningen och de funktioner som testats vid första och andra testomgången.

Tabell 5.1 – Översikt över första och andra testomgången
Första testet Andra testet
Grundläggande funktioner
Making a call (contacts)
Add a new contact to the address book
Create & remove a new calendar event
Set the alarm
Put the phone in silent mode
Searching call history
Sending text messages
Recieve text messages
Take a picture

Grundläggande funktioner
+

Avancerade funktioner
Check local weather
Download an application
Install and use an application
Find location on google maps
Find a clip on youtube
Bookmark a website/Find bookmarked
Open a new tab/ Switch between tabs
Zoom the browser
Search page history
Switch between active applications
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5.2 Val av testpersoner

Vi valde testpersoner (tabell 5.2) i vår omgivning med varierande bakgrund och erfarenhet av 
smartphones. Testperson A och B är uppsatsens författare och utförde testerna tillsammans. 

Tabell 5.2 – Översikt över testpersonerna

Egenskaper/
Testperson

Ålder Kön Bakgrund/
Utbildning

Erfarenhet av 
smartphones

Testobjekt

A 22 år Kvinna Studerar informatik Ja Alla

B 27 år Man IT-konsult/Studerar 
informatik

Ja Alla

C 28 år Man Underläkare Nej LG KP500

D 22 år Kvinna Politiker Nej ZTE Blade

E 22 år Kvinna Studerar mänskliga 
rättigheter

Ja Apple Iphone 4

F 21 år Kvinna Studerar pedagogik Ja RIM Blackberry Curve 
8520

5.3 Kvalitetsaspekter

Enligt Nielsen (1993) är sex testpersoner ett bra antal. Olika testpersoner hittar olika fel och med 
sex testpersoner hittar man vanligen över 80 % av användbarhetsproblemen på mobilerna. Ju fler 
testpersoner man har ju säkrare blir resultaten. Nielsen (1993) visar att effekten av fler testare avtar 
och planar ut efter sex testpersoner. Våra testpersoner har olika bakgrund och olika erfarenhet av 
smartphones vilket gör att testpersonernas tidigare erfarenhet har mindre inverkan på resultatet. 
Våra testpersoner är dock inga experter och kan därför inte förväntas hitta alla de problem en 
erfaren användbarhetsexpert kan upptäcka. Denna brist i undersökningen kompenseras av att en mer 
rättvis bedömning av användbarhetsindikatorerna (vilken beskrivits i metodkapitlets inledning) är 
möjlig med delvis oerfarna testpersoner.  Dessa förutsättningar påverkar undersökningens validitet, 
eftersom de underlättar för oss i vårt försök att hitta faktorer som påverkar användbarheten i 
smartphones.

För att försäkra sig om reliabiliteten hos metoden var det viktigt att bedömningskriterierna var så 
väl beskrivna att undersökningens resultat skulle bli liknande om studien upprepades. Som en hjälp 
till de definitioner Heo et al gjort för de olika numeriska värdena, tog författarna därför fram några 
lämpliga hjälpfrågor för att kunna precisera bedömningen av den utförda uppgiften (tidigare 
presenterade i figur 3.1). Varje studieobjekt testades också två gånger för att försäkra sig om att 
resultaten pekade i samma riktning.

För att kunna dra några generella slutsatser av vår undersökning var det viktigt att en tillräckligt stor 
mängd funktioner fanns representerade i undersökningen. Det är ur funktionerna (bredd), med hjälp 
av användbarhetsindikatorerna (djup), som vi kan få fram de faktorer som är viktiga för 
smartphones då man undersöker användbarhet. Vidare så valde vi flera studieobjekt för att kunna ge 
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en bild av olika användbarhetslösningar. Eftersom vi sett till att studieobjekten är representativa på 
smartphonemarknaden kan vi med vår metod dra generella slutsatser om smartphones i allmänhet.
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6. Presentation och analys av testresultat
I detta kapitel presenterar vi och analyserar testresultaten från de båda testerna. Testerna utfördes på 
studieobjekten enligt beskriven metod. De fullständiga resultaten från testerna presenteras i de 
testprotokoll som återfinns i uppsatsens bilagor (B2 och B3). I tabell 5.1 och 5.2 presenteras snitten 
för de olika användbarhetsindikatorerna samt ett totalsnitt för varje studieobjekt. Snittresultaten för 
de olika användbarhetsindikatorerna omvandlat till pentagondiagram återfinns i sin helhet i bilaga 
B4. 

6.1 Presentation och analys av första testet

Vi kan se ett tydligt mönster i det första testet (tabell 5.1) där testpersonernas bedömning 
konsekvent ger ett lägre värde än våra. Detta kan bero på att vi har större kännedom om 
telefonernas funktioner och därför inte hade lika stora problem att utföra funktionerna. I övrigt är 
resultaten mycket lika vilket tyder på att testmetoden är utformad på ett bra sätt.

Både uppsatsens författare och testpersonerna var eniga om vilka telefoner som presterade bäst i de 
första testerna. Blackberry Curve fick högst snitt, följt av Iphone 4 och ZTE Blade som fick 
liknande betygssnitt. LG KP500-telefonen hamnade sist. Blackberry Curve är den enda telefonen i 
vårt test med fysiskt qwerty-tangentbord vilket ger höga poäng för ergonomisk support. Blackberry 
Curve har även ett stort utbud av menyfunktioner som inte matchas av de andra tillverkarna. För 
Iphone 4 och ZTE Blade upplevde författarna att dessa gav mycket stöd för att förstå hur man 
utförde en uppgift (”Visual support of task goals”) men däremot upplevde testpersonerna vissa 
svårigheter. Slutsatsen blir att dessa telefoner inte har så låg inlärningströskel som författarna antog. 
I detta fall blir nog bedömningen bättre om man inte har någon tidigare erfarenhet av testobjekten.

Våra tester med de grundläggande funktionerna gav en nyanserad bild om var modellernas styrkor 
och svagheter inom användbarhet ligger. Ramverket stöder testerna på den fler-dimensionella och 
hierarkiska nivån mycket väl. Det går enkelt att se vilket område som är mest problematiskt med 
telefonerna och koppla ihop detta med rätt komponenter. Det är först när vi jämför testresultaten 
med varandra som vi upptäcker den första undersökningens största brist: telefonerna får ungefär 
samma användbarhetsomdöme. Vi noterar att samtliga telefoner rör sig runt ett totalsnitt på 4,5 på 
våra tester och hos testpersonerna ligger totalsnittet på 4. Förklaringen ligger i konstruktionen av 
den funktionsberoende checklistan. Som klargjorts tidigare baserar sig checklistan med de 
grundläggande funktionerna i en mobiltelefon, på en gedigen bas av rapporterade 
användbarhetsproblem. Dessa studier är dock utförda på äldre mobiltelefoner och saknar 
representation för de många möjligheter som en smartphone erbjuder. Den funktionsberoende 
checklistan i sin ursprungliga form kan alltså inte ta vara på de skillnader i t.ex. internet- och 
applikationshantering som skiljer de olika modellerna åt. En slutsats man kan dra efter det första 
testet är att Heo et als (2009) ramverk som metod är bra, däremot är inte checklistan med klassiska 
mobilfunktioner, som vi använt i första testet, representativ för vårt problemområde. 
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Tabell 5.1 – Testresultat ett
Mobiltelefon (Testperson)/
Användbarhetsindikator

Iphone 
4

(A+B)

Iphone 
4

(E)

LG 
KP500
(A+B)

LG 
KP500

(C)

ZTE
Blade
(A+B)

ZTE
Blade
(D)

Blackberry
Curve
(A+B)

Blackberry
Curve

(F)

Visual support of task goals 5,2 3,3 4,5 3,3 5,2 3,8 4,8 4,5

Support of cognitive interaction 5,5 4,4 4,4 4,3 4,8 3,6 5,1 4,3

Support of efficient interaction 4,5 4,8 4,5 3,7 4,3 4,7 4,7 4,5

Functional support of user needs 4,3 4,0 3,3 2,0 5,0 2,8 4,7 5,0

Ergonomic Support 2,4 3,0 4,0 2,7 2,0 3,3 4,5 5,0

Totalsnitt 4,4 3,9 4,1 3,2 4,3 3,6 4,8 4,7

6.2 Presentation och analys av andra testet

Vi har i vårt andra test (tabell 5.2) utökat checklistorna med bland annat internetanvändning, 
applikationshantering, och e-mail. Iphone 4 och ZTE Blade har en ikon som direkt tar användaren 
till applikationsbutiken, medan Blackberry Curve kräver att man laddar ner applikationsbutiken 
först. Tespersonerna uppfattade detta som problematiskt. LG KP500 har ingen möjlighet till 
applikationsnedladdning vilket gjorde att snittet sjönk.

ZTE Blade och Iphone 4:s internetupplevelse var betydligt bättre än de övriga på grund av 
skärmarnas storlek och upplösning. Blackberry Curve saknar touchscreen vilket avsevärt försvårar 
många av de moment vi testat. Vidare saknar Blackberry Curve förinstallerade widgetar för många 
vanliga funktioner. Blackberry Curve hade WiFi men inte stöd för 3G medan LG KP500 inte hade 
stöd för något av dem. Detta gjorde att alla funktioner som involverar internet upplevdes som 
långsamma.

Blackberry Curve, ZTE Blade och Iphone 4 hade snabb tillgång till e-mail via ikon från 
startskärmen. De två sistnämnda hade även stöd för kombinerade inkorgar. LG KP500 har stöd för 
e-mail, men användaren får själv mata in alla uppgifter vilket var en segdragen process och 
upplevelsen skilde sig ganska mycket från hur e-mail upplevdes på de andra studieobjekten.
Tabell 5.2 – Testresultat två
Mobiltelefon (Testperson)/ 
Användbarhetsindikator

Iphone 
4

(A+B)

Iphone 
4

(E)

LG 
KP500
(A+B)

LG
KP500

(C)

ZTE
Blade
(A+B)

ZTE
Blade
(D)

Blackberry
Curve
(A+B)

Blackberry
Curve

(F)

Visual support of task goals 5,3 4,0 3,5 2,1 5,3 3,6 4,6 3,8

Support of cognitive interaction 5,4 4,9 3,2 3,3 5,2 4,1 4,2 4,0

Support of efficient interaction 5,2 5,1 2,5 2,5 5 4,6 3,9 3,2

Functional support of user needs 5,0 4,5 2,7 1,7 5,2 3,8 2,3 3,1

Ergonomic Support 3,0 3,7 2,3 2,4 2,9 4,0 3,1 2,7

Totalsnitt 4,8 4,4 2,8 2,4 4,7 4,0 3,6 3,4
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7. Diskussion

7.1 Jämförande diskussion kring testresultaten

Nedan görs en kort redogörelse för resultaten i de båda testerna med avseende på hur väl de olika 
faktorerna som undersöks möter användbarhetsmålen. Heo et als (2009) användbarhetsindiktatorer 
har använts i testerna för att förklara på vilket sätt användbarheten i studieobjekten påverkas av de 
undersökta funktionerna.

 ”Visual support of task goals” är en indikator på hur enkelt det är för användaren att förstå hur 
denne ska utföra uppgifterna. Samtliga studieobjekt presterade väl inom denna kategori, och gav 
alltså användarna tillräckligt visuellt stöd i testerna. Undantaget var LG KP500 som blev betydligt 
mer icke-intuitiv när det kom till visuell support för de nya funktionera. Det upplevdes som att 
stödet för dessa funktioner lagts till i efterhand.

Vad beträffar ”Support of cognitive interaction” visade Iphone 4 bäst resultat både i första och andra 
testet. Det höga snittet beror förmodlingen på att alla funktioner kunde nås med ett fåtal klickningar. 
På motsats sida hade Blackberry Curve telefonen väldigt långa sekvenser när det gällde att komma 
åt några av funktionerna i det andra testet. 

För de grundläggande funktionerna presterade LG KP500 också mycket väl inom ”Support of 
efficient interaction”, medan med våra tillägg var detta en av modellens svagaste sidor. Iphone 4 
och ZTE Blade presterade bättre på detta område under andra testet medan Blackberry Curve 
presterade avsevärt sämre. De höga resultaten på Iphone 4 och ZTE Blade beror främst på att 
specialanpassade applikationer som gjorde att användningen blev effektiv. Detta är också, som vi 
tidigare nämnt, något som Nielsen (2009) poängterar i sin studie av användbarhet i mobilt internet.

Funktioner som inte gick att utföra, eller var väldigt komplexa drog ner studieobjektets resultat för 
”Functional support of user needs”. Här presterade alla studieobjekt väl under första testet, där dock 
Blackberry Curve utmärkte sig med en stor mängd menyfunktioner. I andra testet blev skillnaderna 
större, framförallt fick LG KP500 modellen rekordlåga resultat. Detta beror på att testpersonerna 
hade stora problem när det gäller nedladdning och installation av applikationer.

Vad gäller ”Ergonomic Support” tittade vi på hur telefonens fysiska egenskaper stöttade användaren 
under interaktionen. Vi noterade att en fysisk kameraknapp ökade användbarhetsupplevelsen hos 
LG KP500:en och Blackberry Curve. Speciellt i starkt solljus var en fysisk knapp ett viktigt stöd när 
man tog bilder. Blackberry Curve var också den enda telefonen med fysiskt qwerty-tangentbord 
vilket gjorde att den presterade bäst ergonomiskt under komposition av textmeddelande och e-mail.

7.2 Faktorer och användbarhetslösningar

Smartphones kännetecknas av möjligheten att använda internet, e-mail och applikationshantering. 
Som visats i Falaki et al. studie (2010) är dessa funktioner numera lika mycket använda som övrig 
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kommunikation. Testresultatet från test ett visade på ett liknande snitt för alla studieobjekten medan 
testresultatet i andra testet visade större skillnader.

Vad beträffar de grundläggande funktionerna som funnits med länge i utvecklingen visade alla 
studieobjekten prov på god användbarhet. Användarbeteendet av dessa funktioner är välkänt, vilket 
säkert underlättat då gränssnitten utvecklats. Testpersonerna kunde nå de grundläggande 
funktionerna snabbt. Detta beror på att utvecklarna placerat dessa funktioner högt i den logiska 
hierarkin så att testpersonen kunde nå dem med fåtal tryck. Telefonerna skiljde sig här främst 
genom att vissa erbjuder en fysisk knapp för kameran och fysiskt tangentbord för att snabbt kunna 
slå ett telefonnummer eller skriva ett textmeddelande.

När det gäller internetupplevelsen var de två största faktorerna skärmen och 
överföringshastigheten. Interaktionen förbättrades på de studieobjekt som hade större och mer 
högupplöst skärm. Detta gjorde att mer information fick plats, fingrarna tog inte upp en stor del av 
visningsytan och man slipper skrolla för att komma åt informationen. På de nyaste 
telefonmodellerna var webbläsaren optimerad för att menyerna skulle ta så lite plats som möjligt av 
skärmutrymmet. Även skärmtypen hade en avgörande betydelse. Kapacitiva skärmar erbjuder 
multitouch, vilket gör att zoom-funktionen förenklas. Den totala tiden det tar att utföra en uppgift 
på Internet påverkas till stor del av överföringshastigheten. De testpersoner som testade 
studieobjekt som erbjöd WiFi var snabbare med att utföra uppgiften än de som testade studieobjekt 
med endast 3G. Långsammast var interaktionen med studieobjektet som inte hade WiFi eller 3G. 
En ofta efterfrågad funktion vid vanlig internetanvändning är möjligheten att kunna skapa 
bokmärken till sidor användaren besöker ofta. Samtliga studieobjekt hade möjlighet till denna 
funktion men två av dem erbjöd även möjligheten att placera bokmärken direkt på startskärmen.

I våra tester respresenterades interaktionen med mediafunktioner av uppgiften att hitta ett klipp på 
Youtube. Att komma åt Youtube påverkades av samma faktorer som nämnts tidigare om Internet. 
Själva uppspelningen påverkades dock av studieobjektets hårdvara. Alla studieobjekten var kapabla 
att spela upp filmklipp men upplevelsen skiljde sig åt. På de studieobjekt med högupplösta skärmar 
blev videokvalitén bättre. Eftersom de flesta filmer visas i ett horisontellt format blev upplevelsen 
bättre om man kunde vinkla studieobjekten horisontellt. Ljudupplevelsen var liknande hos alla 
studieobjekt.

Tidigare nämnda faktorer som skärmstorlek och överföringshastighet förenklade interaktionen då 
kartor undersöktes. Här var tillgången till GPS en fördel då studieobjektet automatiskt kunde hitta 
sin exakta position. Att navigera med en karta blir enklare om skärmen är större och zoom-
funktionen är enkel.

Specialanpassade applikationer och widgets var en fördel i samtliga uppgifter. Detta märktes då de 
studieobjekt som hade en applikation, dedikerad till den testade funktionen, i samtliga fall 
upplevdes som mer användbara. En applikationsbutik ger användaren utökade möjligheter till sin 
telefon. I våra tester var därför en enkel tillgång till applikationsbutiken en fördel. Karlson et al 
(2010) och Falaki et als (2010) studie visar att användare specialanpassar sin telefon efter sina 
behov. Möjligheten att enkelt kunna lägga till många applikationer har därför en avgörande 
betydelse för telefonens användbarhet. Vid intensiv applikationsanvändning blir möjligheten att 
växla mellan applikationer en viktigt del i användningen. 

Hanteringen av e-mail i studieobjekten påverkades av den logiska uppdelningen. Ett av 
studieobjekten hade e-mail under samma meny som textmeddelanden, övriga erbjöd en separat 
applikation. Möjligheten att kombinera flera e-mailkonton underlättade användbarheten. 
Inmatningsmetoderna påverkade hastigheten för att komponera e-mail. 

Fysiskt qwerty-tangetbord var lika snabbt som ett qwerty-tangentbord på skärmen men gav färre 
stavfel.
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8. Slutsats
Som vi nämnde i uppsatsens inledning krävs en förståelse för hur användaren använder produkten 
för att skapa bra användbarhet. Vi har inriktat oss på smartphones som har mer avancerade 
funktioner. Fler funktioner gör att det blir svårare att strukturera gränssnittet så att användaren 
enkelt och effektivt kommer åt de funktioner han/hon är intresserad av. 

Vi måste först förstå hur användbarhet mäts i telefonerna. Vi har valt ett ramverk som används för 
att utvärdera användbarheten i mobiltelefoner (Heo et al, 2009), vilket jämförs med tidigare 
forskning om användbarhet (Nielsen, 1993) (Preece et al, 2007). Med deras hjälp identifierades 
användbarhetsmål och användbarhetsindikatorer. Målen måste brytas ner i mindre, mätbara 
beståndsdelar för att besvara frågan om vilka faktorer som är viktiga för användbarheten i 
smartphones. Vi delade upp funktionerna mellan klassiska mobilfunktioner och funktioner speciellt 
utmärkande för smartphones.

Vi har även besvarat frågan hur dessa faktorer påverkas av olika användbarhetslösningar. Till vår 
hjälp har vi valt ut fyra olika smartphones som kan hantera samma typer av funktioner men som 
skiljer sig på många olika punkter, och också hanterar funktionerna på olika sätt.

Vår studie visar att en viktig faktor för en smartphone är storleken på skärmen. För att en 
smartphone ska ha god användbarhet vad beträffar visuellt stöd har skärmstorleken en avgörande 
betydelse. En större och mer högupplöst skärm gör att upplevelsen och interaktionen blir bättre. Till 
exempel får fler ikoner och mer text plats, vilket gör att användaren enklare urskiljer vilka 
funktioner som kan utföras. Skärmens storlek är särskilt avgörande vid internetanvändning (en 
större skärm ger även ett bättre ergonomiskt stöd) och hanteringen av visuell media. Studieobjekten 
skiljer sig i vilka lösningar de använt för tryckteknik. Vi noterade att interaktionen gick snabbare 
och smidigare med de studieobjekt som valt en kapacitiv skärm. 

Alla de funktioner som utmärker en smartphone kräver tillgång till internet. För att upplevelsen av 
internetrelaterade funktioner ska understödjas effektivt krävs att den stödjer höga 
överföringshastigheter. Användaren får ut mer av funktionaliteten hos en smartphone om den är 
uppkopplad mot internet. Vi drar slutsatsen att endast de grundläggande funktionerna går att utföra 
utan uppkoppling till internet. Det finns olika lösningar för tillgång till internet t.ex. GPRS, WiFi 
och 3G. Hälften av studieobjekten stöder både WiFi och 3G vilket ger en snabbare 
internetuppkoppling oavsett var man befinner sig. Ett av studieobjekten hade bara tillgång till 
internet genom GPRS vilket gjorde att användare drog sig från att använda de avancerade 
funktionerna.

Smartphones utmärks av möjligheten för användaren att anpassa telefonen efter sina egna behov. 
Detta sker främst genom nedladdning av specifika applikationer, och en möjlighet att ändra om i 
funktionernas logiska hierarki. Detta gör att varje smartphone är unik. Specialanpassade 
applikationer gör att det blir effektivare åtkomst till favoritfunktionerna. Därför är snabb åtkomst till 
en användarvänlig applikationsbutik en viktig egenskap hos smartphones. Specialanpassade 
applikationer understödjer kognitiv interaktion, effektiv interaktion och uppfyller användarnas 
behov. I våra tester har detta visat sig vara en fördel i samband med internet, media, kartor, väder 
och e-mail. Detta var den enskilt största faktorn som påverkade användbarheten i smartphones.

För att effektivt hantera flera applikationer upplevde vi stöd i operativsystemet för multitasking 
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samt mängden internminne som en viktig faktor. Tre fjärdedelar av studieobjekten har tillgång till 
en applikationsbutik där en stor del av tredjepartsapplikationerna finns samlade. Dessa var mycket 
lika i sitt utförande, med den skillnaden att ett av studieobjekten krävde att användaren aktivt 
laddade ner länken till applikationsbutiken. Det fjärde studieobjektet hade bara tillgång till 
förinstallerade widgets. Detta blev en begränsning då användaren inte kan anpassa mobilen efter 
sina behov, i lika stor utsträckning.

En sista faktor som identifierats i vår studie är betydelsen av fysiska knappar. Dessa understödjer 
den ergonomiska användningen genom att förbättra interaktionen i skapandet av textmeddelanden 
och e-mail. De underlättar även den kognitiva förståelsen för funktioner genom att erbjuda genvägar 
till kamerafunktionen och tyst läge. Inmatningsproblematiken löstes av en tillverkare med fysiskt 
qwerty-tangentbord, de övriga hade qwerty-tangentbord på skärmen. För att öka tangenternas 
storlek och effektivisera inmatningen stödde dessa studieobjekt möjligheten att rotera telefonen i 
horisontellt läge, vilket ökade skärmutrymmet för det virtuella tangentbordet. Utan denna möjlighet 
hade textinmatningen blivit avsevärt långsammare och osmidigare. Att skriva in text med penna, 
vilket erbjuds på en resistiv skärm, visade sig inte generera någon fördel för användbarheten. Andra 
alternativ för inmatning var snabbare och smidigare.

8.1 Sammanfattning av slutsatser

De viktigaste faktorerna som påverkar användbarheten i smartphones, samt användbarhetslösningar 
som påverkar och understödjer dessa:

- Internetupplevelsen

Lösningar: WiFi, 3G, Skärmstorlek, Typ av touchscreen 

- Specialanpassade applikationer

Lösningar: Applikationsbutik, multitasking

- Fysiska interaktionsmöjligheter

Lösningar: Qwerty-tangentbord, snabbknappar

8.2 Undersökningens brister

De tillägg till de grundläggande funktionerna som vi tagit fram har en osäker livslängd. Om studien 
visat på något är det att med ett så rörligt mål som mobiltelefoners användbarhet är det svårt att 
träffa rätt om checklistorna inte kalibreras efter de relevanta funktionerna. Metoden som används 
går dock att återanvända och Heo et als ramverk är ett utmärkt ramverk för mobiltelefontestning. 
Om vi utför vår empiriska undersökning om ett halvår kommer säkert användningsområdet för 
smartphones att ha skiftat. 

Vi testar telefonernas grundutförande, inte hur de ser ut när användaren anpassat dem efter sina 
behov. Det är svårt att säga om en sådan här studie verkligen ger en rättvisande bild av telefoners 
användbarhet. Eftersom en användare kan anpassa mobiltelefonen efter sina behov kan 
användbarheten ändras.

Våra test skedde främst sittandes vid ett bord och under fokuserad användning. Ett annat resultat 
hade troligen uppnåtts om vi hade testat mobiltelefonerna i olika miljöer och situationer. 
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Bilagor

B1. Undersökta smartphones

 B1.1 Iphone 4

Apple Iphone beskrivs som att den är en kombination av 
tre enheter:

- en mobiltelefonen

- en iPod

- en Internetenhet

Har ett multi-touch gränsnitt som gör det möjligt att 
använda flera fingrar på telefonen samtidigt.

Iphone OS har ett rikt user interface. Skärmen är 3,5 tums 
och telefonen har anslutning till Internet genom 3G och 
WiFi-anslutning.

Apple har gett möjlighet för tredjepartsutvecklare att 
utveckla egna applikationer genom att i mars 2008 släppa 
Iphone SDK. Ett program för utveckling av applikationer 
till Iphone,  iPad och iPod. Applikationerna kan sedan 
laddas ner genom Apples applikationsbutik: Apple App 
Store.  Operativsystemet använder sig av multitasking 
som innebär att man kan använda flera applikationer 
samtidigt. 

(Apple Developer, 2011)
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B1.2 LG KP500

En mobiltelefon med 3 tums touchsceen skärm och två 
skrivbord. På det första skrivbordet finns det widgets 
med snabbåtkomst till radio, musik klocka, bilder, väder 
och kalender. Det andra skrivbordet finns det möjlighet 
att lägga in kontakter för snabbuppringning. 
Telefonen stödjer Bluetooth och har en 3 megapixel 
kamera. Telefonen har en lägesensor som automatiskt 
vänder bilder och tangentbordet till ett qwerty-
tangentbord vid vinkling av telefonen.  

En medföljande penna gör det möjligt att skriva på 
telefonen som sedan tolkar din skrift och gör om skriften 
till korrekta bokstäver.

Möjlighet till externt minneskort finns. Finns inga 
nedladdningsmöjligheter för applikationer men stödjer 
Java. (LG, 2010)
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B1.3 Blackberry Curve 8520

Denna mobiltelefon har en 2,6 tums skärm och ett fysisk 
qwerty-tangentbord. Mobiltelefonen använder sig av 
Blackberrys egna operativsystem: BlackBerry. Telefonen 
har en 2 megapixel kamera och har möjlighet till 
videoinspelning. Genom att mobiltelefonen stödjer WiFi 
kan du koppla upp dig till det trådlösa nätet och surfa på 
internet. Bluetooth stöds och det finns möjlighet till 
externt minne. 

Tillgång till Blackberrys egna applikations butik, 
BlackBerry App World, finns där du kan ladda ner olika 
applikationer. 
Finns även möjlighet för tredjepartsutvecklare att göra 
egna applikationer för att sedan lägga upp dem i 
applikationsbutiken. (Research In Motion, 2011) 
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B1.4 ZTE Blade

En mobiltelefon med 3,5 tums touchscreen skärm som 
använder sig av operativsystemet Android. Android är ett 
operativsystem som har öppen källkod vilket ger 
tillverkaren möjlighet att anpassa telefonen efter egna 
behov. Möjlighet till att ladda ner applikationer finns i 
Androids applikationsbutik: Android Market. 
Tredjepartsutvecklare har möjlighet att göra egna 
applikationer och lägga upp dem i applikationsbutiken. 
(Android, 2011)

Telefonen stödjer Bluetooth, 3G och WiFi för trådlös 
uppkoppling. ZTE Blade har även en 3,2 megapixel 
kamera och stöd för videouppsplening samt stöd för 
externt minneskort. (ZTE, 2011)
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B2. Testprotokoll första testet

B2.1 Tomt testprotokoll

Basic functions / Task Task step Comments
T C E U S T C E U S T C E U S T C E U S
T C E U S T C E U S T C E U S T C E U S

Making a call (number and contact) Dialing a number # # #

Seaching a contact # #

Calling #

Add a new contact to the address book Enter # #

Setting # # #

Saving #

Create & remove a new calendar event Enter # #

Setting # # #
Searching # #

Removing # # #

Set the alarm Enter #

Setting # # #

Saving

Put the phone in silent mode Enable #

Searching call history Enter # #
Search #

Sending text messages Enter # #

Compose # # # #

Send # #

Recieve text messages Get notified # #

Read text message # #

Take a picture Previewing # # #

Capturing # # # #

Saving and checking result #

Legend for usability indicators Legend for OS comments

T: Visual support for task goals LG: LG KP500

C: Support for cognitive interaction RIM: RIM Blackberry Curve 8520

E: Support for efficient interaction ZTE: ZTE Blade (Android)

U: Functional support for user needs A: Apple iPhone 4

S: Ergonomic support
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B2.2 Testperson A och B 

Basic functions / Task Task step CommentsT C E U S T C E U S T C E U S T C E U S
T C E U S T C E U S T C E U S T C E U S

Making a call (number and contact) Dialing a number 0 4 4 6 6 6 6 4 4 6 6 4
Seaching a contact 4 4 6 6 6 6 6 6

Calling 4 6 6 6

Add a new contact to the address book Enter 6 6 0 4 4 6 6 6

Setting 6 6 6 4 4 4 6 6 6 6 6 6

LG: Två sätt att lägga till
ZTE: Två sätt, kunskap om menyknapp 
krävs för att hitta ny kontakt

Saving 6 4 6 6

A: Spara högst upp! Snabbt!
LG: Spara flyter i bildens nederkant! 
BRA!

Create & remove a new calendar event Enter 6 6 6 6 4 4 6 6 LG: Widget snabbar upp

Setting 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6
Searching 6 6 4 4 6 4 6 6

Removing 0 4 0 6 6 6 4 4 4 6 6 6

A: Effektv och enkel borttagning! Stor röd 
knapp för delete
RIM: Har deleteknapp

Set the alarm Enter 6 4 6 4

Setting 0 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4

ZTE: Default value tas inte automatiskt 
bort när man skriver
A: Går inte att skriva in klockslag (kunde 
varit mer effektivt)

Saving

Put the phone in silent mode Enable 4 6 4 0 4

LG: Knppsats + #, eller taskbar, saknar 
fysisk knapp
A: Fysisk knapp

Searching call history Enter 4 4 6 6 6 6 6 6 ZTE: Ligger under ringupp i en flik

Search 6 6 4 4

Sending text messages Enter 6 6 6 6 6 6 6 6

Compose 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 4 4 4

ZTE & A: Bra med historik, flexibel 
skrivruta
RIM: Fysiskt Qwerty men små knappar

Send 4 4 4 4 4 4 4 4

Recieve text messages Get notified 4 4 4 4 4 4 4 6

Read text message 4 4 6 6 6 6 6 6
A: Hela meddelandet på startskärmen 
(inställning)

Take a picture Previewing 4 4 4 4 6 4 4 4 0 6 6 0 RIM & LG: Upphöjd snabbknapp

Capturing 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 0 0

A: Har ett fåtal funktioner i kameran
LG: Många funktioner men suddiga 
bilder

Saving and checking result 4 4 4 4

Legend for usability indicators Legend for OS comments

T: Visual support for task goals LG: LG KP500

C: Support for cognitive interaction RIM: RIM Blackberry Curve 8520

E: Support for efficient interaction ZTE: ZTE Blade (Android)

U: Functional support for user needs A: Apple iPhone 4

S: Ergonomic support
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B2.3. Testperson C, D, E och F

Basic functions / Task Task step CommentsT C E U S T C E U S T C E U S T C E U S
T C E U S T C E U S T C E U S T C E U S

Making a call (number and contact) Dialing a number 6 6 4 4 6 6 4 0 4 4 4 4 LG: Man fick trycka hårt för respons

Seaching a contact 6 6 6 6 6 4 0 4

Calling 6 6 4 4

Add a new contact to the address book Enter 6 6 6 4 0 4 6 6

Setting 6 4 4 4 0 6 6 6 4 6 6 4 ZTE: Svårt att lägga till foto

Saving 4 6 6

Create & remove a new calendar event Enter -4 6 6 6 0 4 6 6

Setting 4 4 0 0 4 6 0 4 0 4 4 4
ZTE: Färgmarkering för prioritering 
efterfrågas

Searching 4 4 4 4 6 4 6 4

Removing -6 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4

Set the alarm Enter 6 6 0 0

Setting 6 6 0 6 6 6 4 4 4 4 4 4

Saving

Put the phone in silent mode Enable 0 6 4 0 LG: Inte helt tydligt hur man gör

Searching call history Enter 0 6 6 6 6 6 6 6

Search 4 4 6 0

Sending text messages Enter 4 0 -6 0 6 6 6 6

Compose 6 0 4 0 6 4 4 6 4 6 6 0 4 4 4 0 ZTE: lite små knappar

Send 6 6 4 4 6 6 6 6

Recieve text messages Get notified 4 4 6 6 6 6 6 6

Read text message 4 4 6 6 4 4 6 6

Take a picture Previewing 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4

Capturing 6 6 0 4 4 4 4 4 0 4 0 6 4 4 4 4 LG: Fysisk knapp

Saving and checking result 0 4 4 4

Legend for usability indicators Legend for OS comments

T: Visual support for task goals LG: LG KP500

C: Support for cognitive interaction RIM: RIM Blackberry Curve 8520

E: Support for efficient interaction ZTE: ZTE Blade (Android)

U: Functional support for user needs A: Apple iPhone 4

S: Ergonomic support
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B3. Testprotokoll andra testet

B3.1. Tomt testprotokoll

Advanced function / Task Task step Comments
T C E U T C E U T C E U T C E U
T C E U S T C E U S T C E U S T C E U S

Check local weather Enter # #

Search # #

Download an application Enter application store # #

Search for sudoku application # # #

Install and use an application Install # #

Use # #

Find your location on a map Enter applicaton or browser # #

Search # #

Find a clip on youtube Enter application or browser # #

Search # #

Play # #

Bookmark a website/Find bookmarked Bookmark page #

Find bookmark # #

Open a new tab/ Switch between tabs Start browser # #

Open tab # # #

Switch tab # #

Close tab #

Zoom the browser Zoom # #

Search page history Search history # # #

Switch between active applications Switch bewteen active # #

Email Login and check email # # # #

Compose email # # #

Recieve email # #

Legend for usability indicators Legend for OS comments

T: Visual support for task goals LG: LG KP500

C: Support for cognitive interaction RIM: RIM Blackberry Curve 8520

E: Support for efficient interaction ZTE: ZTE Blade (Android)

U: Functional support for user needs A: Apple iPhone 4

S: Ergonomic support
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B3.2. Testperson A och B

Advanced function / Task Task step Comments
T C E U T C E U T C E U T C E U
T C E U S T C E U S T C E U S T C E U S

Check local weather Enter 4 4 4 4 6 6 6 6
ZTE: Googlesökwidget/Väder-app
A: Väder-app

Search 0 0 0 0 6 4 0 6

Download an application Enter application store -4 0 4 4 6 6 6 6 RIM: Applicationstore krävde nedladdning

Search for sudoku application 0 -4 -4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
LG: Man är hänvisad till Java-
applikationer från olika hemsidor

Install and use an application Install -4 0 4 4 6 6 6 6

A & ZTE: Görs automatiskt vid 
nedladdning
LG: Kopiera mellan dator och telefon

Use 4 4 4 4 6 6 6 6

Find your location on a map Enter applicaton or browser 4 4 4 4 6 6 6 6
A & ZTE: Specialanpassad applikation
LG & RIM: Via nätet

Search 0 -4 0 4 6 6 6 6

Find a clip on youtube Enter application or browser 4 4 4 4 6 6 6 6 A & ZTE: Specialanpassad applikation

Search 0 -4 4 0 6 6 6 6 LG: ingen app, många klick för att nå fram

Play 4 0 -4 0 4 4 4 4

Bookmark a website/Find bookmarked Bookmark page 4 4 6 6

Find bookmark 4 4 4 4 4 6 4 6
ZTE & A: Bokmärke kan placeras på 
startskärmen

Open a new tab/ Switch between tabs Start browser 4 4 4 4 6 6 6 6

Open tab 4 4 0 -4 6 6 6 6 6 6 RIM: Ej möjligt

Switch tab 4 4 6 6 6 6 LG: Endast 2 tabbar

Close tab 4 6 6

Zoom the browser Zoom 0 0 0 0 6 4 6 4
ZTE & A: Större/HQ skärmar underlättar 
navigering

Search page history Search history 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Switch between active applications Switch bewteen active 4 4 -6 0 6 6 0 6 6
ZTE: Homeknapp intryckt (visar åtta)
A:  Dubbelklick ger rullande lista

Email Login and check email 4 4 -4 4 6 4 4 4 6 6 4 4 6 6 6 6

Compose email 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Recieve email 4 4 4 4 4 6 4 6 ZTE & A: Möjlighet till kombinerad inkorg

Legend for usability indicators Legend for OS comments

T: Visual support for task goals LG: LG KP500

C: Support for cognitive interaction RIM: RIM Blackberry Curve 8520

E: Support for efficient interaction ZTE: ZTE Blade (Android)

U: Functional support for user needs A: Apple iPhone 4

S: Ergonomic support
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B3.3 Testperson C, D, E och F 

Advanced function / Task Task step Comments
T C E U T C E U T C E U T C E U
T C E U S T C E U S T C E U S T C E U S

Check local weather Enter 0 4 4 4 -4 6 6 6

Search 4 -4 4 -6 4 0 6 6

Download an application Enter application store -6 0 4 4 6 6 6 6 LG: Det går inte!

Search for sudoku application -4 0 -4 0 4 4 6 6 6 6 6 6

Install and use an application Install -4 0 6 6 6 6 6 6

Use 0 4 4 4 6 6 6 6

Find your location on a map Enter applicaton or browser 0 0 4 4 6 4 6 6

Search 4 4 0 -4 4 4 6 6

Find a clip on youtube Enter application or browser 4 4 4 4 6 6 6 6

Search 0 0 4 0 4 4 6 6

Play 4 4 -4 0 4 6 4 6 RIM: tinytube.net för att det ska fungera

Bookmark a website/Find bookmarked Bookmark page -4 0 4 4

Find bookmark 4 4 4 4 0 4 0 0

Open a new tab/ Switch between tabs Start browser 4 4 4 6 6 6

Open tab 4 4 4 -6 0 6 6 6 6 6

Switch tab 4 4 6 6 6 6

Close tab 6 6 6

Zoom the browser Zoom 4 0 0 -4 6 4 6 4

Search page history Search history 4 4 0 6 6 6 4 4 4 4 4 4

Switch between active applications Switch bewteen active 6 -4 0 -6 -6 4 4 0 6 6

Email Login and check email 0 4 4 4 6 4 4 4 4 6 6 4 6 6 6 4 LG: J obbigt att konfigurera sitt konto

Compose email 4 -4 4 4 4 4 4 4

Recieve email 4 0 4 4 4 4 4 6

Legend for usability indicators Legend for OS comments

T: Visual support for task goals LG: LG KP500

C: Support for cognitive interaction RIM: RIM Blackberry Curve 8520

E: Support for efficient interaction ZTE: ZTE Blade (Android)

U: Functional support for user needs A: Apple iPhone 4

S: Ergonomic support
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B4. Pentagondiagram (testperson C,D,E & F – första och andra testet) 

Apple Iphone 4 – första testet

Apple iPhone 4 – andra testet
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LG KP500 – första testet

LG KP500 – andra testet
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ZTE Blade – första testet

ZTE Blade – andra testet
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Blackberry Curve – första testet

Blackberry Curve – andra testet
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