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De senaste åren har funktionaliteten för mobiltelefoner förändrats avsevärt. En ny 
kategori av enheter, så kallade smarta mobiltelefoner, har flyttat mobiltelefonens 
användningsområde allt närmre persondatorer. Detta inte minst genom att erbjuda 
möjligheter för tredje part att utveckla egna applikationer, appar, för plattformen. 
Tidigare har designprinciper använts för att vägleda utvecklare av andra teknologiska 
artefakter, däribland persondatorer. Denna undersökning har sökt fastställa huruvida 
etablerade designprinciper inom människa-dator-interaktion även är relevanta vid 
utveckling av gränssnitt för appar till smarta mobiltelefoner samt i vilken mån dessa 
påverkar användbarheten för sådana appar. Genom att olika designprinciper 
relaterades till smarta mobiltelefoners särdrag framställdes hypoteser uttryckta i form 
av krav som ställs vid utformning av användarvänliga gränssnitt för appar till smarta 
mobiltelefoner. Hypotesernas giltighet prövades sedan genom en enkätundersökning. 
Resultatet indikerade att en majoritet av designprinciperna förhöjer användbarheten 
för appar, samtidigt framkom att ett fåtal mer kan betraktas som hygienfaktorer. 
Vidare tyder resultatet på att somliga designprinciper redan åtföljs medan andra inte 
tycks beaktas i tillräcklig utsträckning. De designprinciper som diskuteras i denna 
undersökning kan således vara intressanta att ta hänsyn till vid utveckling av appar till 
smarta mobiltelefoner. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Marknaden för mobiltelefoner har de senaste åren genomgått en dramatisk förändring 
på en rad olika plan. Nya aktörer har slagit sig in på marknaden medan andra har 
försvunnit. Funktionaliteten för enheterna har utvidgats till att inte längre bara 
innefatta kommunikation genom röst och text. Denna nyare typ av mobiltelefoner, 
vilka klassas som smarta, kan ses som sammanslagningen av den traditionella 
mobiltelefonen med en handdator (Chang, Chen & Zhou, 2008).  

Även om termen smartphone använts för att beskriva mer datorlika mobiltelefoner 
sedan början av 1990-talet (Encyclopædia Britannica, 2012) har funktionaliteten 
förändrats avsevärt sedan dess, troligtvis till stor del på grund av förbättrad 
kommunikationsteknik, vilket inneburit att de först under 2000-talets första årtionde 
fått ordentlig genomslagskraft på marknaden. Under 2011 stod försäljningen av dessa 
mobiltelefoner för 31 procent av den totala världsmarknaden för mobila enheter vilket 
var en ökning med 58 procent från 2010 (Gartner, 2012). 

Förändringen av mobiltelefonens egenskaper har inneburit att dess 
användningsområde utökats och idag omfattar flera områden som man tidigare varit 
beroende av persondatorer för (Hanson, 2011). Skillnader i egenskaper mellan smarta 
mobiltelefoner och persondatorer kvarstår däremot, och kommer sannolikt att fortsätta 
göra så, till stor del på grund av mobiltelefonens syfte att vara ständigt tillgänglig och 
ytterst transportabel (Subramanya & Yi, 2006). Detta ställer rimligtvis krav på 
formatet vilket påverkar komponentstorlek och leder till differentiering enheterna 
emellan. 

Likt persondatorer kan funktionaliteten i smarta mobiltelefoner expanderas med hjälp 
av extra programvaror, vilka i denna kontext brukar benämnas appar. Marknaden för 
app-utveckling har ökat stadigt i takt med den växande populariteten för smarta 
mobiltelefoner och appar är idag något som för många är en självklar komponent hos 
dessa enheter. I mars 2012 rapporterade Apple Inc. att användare laddat ner över 25 
miljarder appar från deras så kallade App Store sedan lanseringen 2008 (Apple, 2012). 
Försäljning av appar är en ständigt växande marknad, antalet utvecklingsprojekt år 
2015 inriktade på utveckling av appar förutspås av analytiker att vara fyra gånger fler 
än de för persondatorer (Gartner, 2011a). 

Man kan anta att utveckling och spridning av persondatorer och andra teknologiska 
artefakter, däribland smarta mobiltelefoner, har inneburit att intresset för, och vikten 
av, god interaktionsdesign vuxit sig allt starkare. Den teknologiska utvecklingen har 
troligtvis även påverkat förändringen av interaktionsstil för dessa artefakter, från att 
inledningsvis ha varit mestadels textbaserad är grafiska användargränssnitt idag en 



Gränssnittsdesign för appar till smarta mobiltelefoner Aknouche, Claesson & Ekstrand 

 7 

allt större självklarhet för stora användargrupper. En del i utvecklingsarbetet av 
mjukvara, för såväl datorer som smarta mobiltelefoner består följaktligen av att 
utforma grafiska användargränssnitt, det vill säga kontaktytor mellan användare och 
applikation. Designprinciper kan vara ett stöd i denna process. 

Uppkomsten av designprinciper inom människa-dator-interaktion (MDI) har sin 
grund i flertalet olika forskningsområden men också ifrån forskares personliga 
erfarenheter och sunda förnuft. Ett stort antal existerande principer för grafiska 
användargränssnitt utformades genom framväxten av persondatorn under slutet av 
1900-talet. Dessa kan uttryckas som generella beskrivningar om vad en interaktion 
mellan människa och dator bör innehålla och undvika. Detta utan att nödvändigtvis gå 
in i detalj om hur något ska se ut eller fungera. Designprinciper är i denna kontext 
tänkta att underlätta för utvecklare att kontrollera om ett användargränssnitt 
tillfredsställer användarens behov för en framgångsrik interaktion. (Sharp, Rogers & 
Preece, 2011) 

En anledning till att använda sig av designprinciper är att de kan vägleda 
utvecklingsarbete för användargränssnitt och förhöja möjligheten att uppnå ett väl 
fungerade resultat (Smallman, 2005). Användning av och förståelse för 
designprinciper leder dessutom till att resultatet uppnår hög användbarhet (Molich & 
Nielsen, 1990). Forskning visar att användningen av designprinciper under 
utvecklingsprojekt är ett sätt att använda sina resurser effektivt (Molich & Nielsen, 
1990), vilket skulle kunna innebära en fördel gentemot andra tillvägagångssätt som 
exempelvis användartestning som kan ställa krav på ytterligare humankapital och 
därmed ökade kostnader och koordinering. 

Designprinciper benämns inom MDI-litteraturen som heuristiker, riktlinjer, maximer, 
och regler, vilka samtliga i grunden är beskrivningar av element att inkludera eller 
undvika i interaktionen mellan människa och dator. 

1.2 Problemställning 

Smarta mobiltelefoner är fortfarande en relativt ny produktkategori, vilket innebär att 
forskning kring interaktionsdesign för dessa enheter inte existerar i samma 
utsträckning som för persondatorer. Eftersom persondatorer och smarta 
mobiltelefoner har många likheter beträffande egenskaper och användningsområde 
skulle denna forskning möjligtvis kunna kompletteras genom att nyttja 
designprinciper för människa-dator-interaktion. Att det däremot föreligger en del 
skillnader dessa enheter emellan innebär att det är relevant att ställa sig frågan om 
tidigare framtagna designprinciper verkligen är till hjälp vid utveckling för appar till 
smarta mobiltelefoner. Ett möjligt angreppssätt för att undersöka denna fråga kan 
således vara att med hänsyn till egenskaper för smarta mobiltelefoner försöka validera 
existerande designprinciper. 
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En faktor som försvårar ett effektivt utnyttjande av designprinciper är det stora antal 
som existerar (Lund, 1997). Detta innebär sannolikt också en ökad detaljnivå och att 
designers i sitt arbete tvingas förhålla sig till mycket komplexa regler. I stället för att 
använda sig av ett fåtal övergripande, noga utvalda, principer görs försök att styra 
utformningen i minsta detalj, vilket kan leda till att de mest essentiella principerna 
försvinner i mängden. Ett försök till att kontrollera antalet designprinciper att följa 
kan vara att identifiera vilka som i synnerhet hjälper till att utforma gränssnitt som av 
användare upplevs användbara och därmed främjar acceptansen. 

Det faktum att marknaden för appar till smarta mobiltelefoner på mycket kort tid 
vuxit sig stor, i kombination med distributionskanalernas egenskaper, innebär 
troligtvis stora svårigheter för utvecklare att nå ut till konsumenter utan större 
marknadsföringsbudget. Appar upptäcks och laddas ner vanligen genom en digital 
butik vars effektivitet till viss del begränsas av mobilers skärmstorlek. Genom att få 
sin app högt betygsatt och därmed öka antalet nerladdningar har utvecklare chans att 
få sin app placerad på topplistorna, vilket i sin tur driver på nerladdningarna 
ytterligare. För att nå detta mål kan användbarheten och därmed acceptansen 
beskrivas som viktiga faktorer, vilket ytterligare understryker vikten av att undersöka 
designprinciper i förhållande till upplevd användbarhet, i synnerhet av konsumenter. 

Vi har formulerat följande forskningsfråga utifrån problemområdet: 
– Vilka framträdande designprinciper gällande grafiska användargränssnitt är 
relevanta, vid utveckling av applikationer för smarta mobiltelefoner, för att främja 
användbarhet ur ett konsumentperspektiv? 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att fastställa huruvida etablerade designprinciper inom 
MDI är relevanta vid utformning av gränssnitt för appar till smarta mobiltelefoner 
samt i vilken utsträckning dessa påverkar konsumenters upplevda användbarhet av 
sådana appar.   



Gränssnittsdesign för appar till smarta mobiltelefoner Aknouche, Claesson & Ekstrand 

 9 

2 Litteraturgenomgång 

Inom området för människa-dator-interaktion existerar flertalet olika ramverk 
bestående av principer för utformning av grafiska användargränssnitt. Vi kommer i 
detta kapitel gå igenom ett antal identifierade ramverk (kap 2.1) och genom en 
jämförelse dem emellan finna likheter och skillnader (kap 2.2), och på så vis fastställa 
vilka principer som är återkommande och skulle kunna anses vara av större betydelse 
än andra. 

Vidare presenteras karaktärsdrag för smarta mobiltelefoner i förhållande till både 
traditionella mobiltelefoner och persondatorer (kap 2.4). Som en del i detta diskuteras 
även för vad och i vilka situationer dessa enheter används. Genom att förena 
diskuterade designprinciper med denna information kan undersökningsmodellen 
utarbetas för att beskriva eventuellt giltiga designprinciper vid utformningen av 
gränssnitt för smarta mobiltelefoner (kap 2.5). Detta moment spelar en viktig roll i 
vårt arbete då vi utgår från principer främst framtagna med persondatorer i åtanke. 
Undersökningsmodellen sammanfattas genom ett antal hypotetiska krav på 
utformningen av grafiska användargränssnitt, specifikt för smarta mobiltelefoner, för 
att uppnå användbarhet ur ett konsumentperspektiv. 

2.1 Ramverk för designprinciper 

Studerad teori relaterad till MDI omfattar Lunds Top-Rated Maxims (Lund, 1997), 
Nielsens Heuristics (Molich & Nielsen, 1990) och Shneidermans The Eight Golden 
Rules of Interface Design (Shneiderman & Plaisant, 2010), vilka alla beskriver 
generella designprinciper för människa-dator-interaktion. Två utav ramverken 
(Molich & Nielsen, 1990;Shneiderman & Plaisant, 2010) kan anses vara allmänt 
etablerade och välkända inom MDI, något som bland annat påvisas av att de flitigt 
citeras av forskare inom detta område. Det ramverk som Lund (1997) presenterar har 
värderats betydande på grund av studiens tillvägagångsätt, vilket omfattar en iterativ 
formulering av designprinciper. Vidare har även Mullet och Sano (1995) tillfört ett 
stort antal riktlinjer som är mer inriktade på visuell design. I syfte att utveckla 
resonemang och skapa större förståelse för somliga principer har Norman (2002) 
kompletterat med kunskap kring utformning av vardagliga ting. Ytterligare ramverk 
med designprinciper för MDI har under studiens gång uppmärksammats. En 
presentation och jämförelse av fler ramverk hade dock i vårt fall inte nödvändigtvis 
hjälpt oss att identifiera flera gemensamma designprinciper, detta eftersom intresset 
varit att finna de mest övergripande vilket gör att det enbart finns ett begränsat antal. 
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2.1.1 Lund 

Arnold M. Lund åtog sig i en undersökning från 1997 uppgiften att ranka olika 
maximer (regler eller riktlinjer) för användbara grafiska gränssnitt och sammanställa 
dessa i en lista. Undersökningen började med att en grupp specialister inom MDI 
ombads föreslå riktlinjer som de ansåg vara användbara under designprocessen. 
Riktlinjerna sammanfördes, dupliceringar eliminerades och terminologin förfinades. 
En reviderad lista skickades sedan åter ut till MDI-experter. Efter att experterna 
förmedlat sina synpunkter på den reviderade listan kunde trettiofyra stycken maximer 
fastställas. Bland dessa fanns ett fåtal synonymer som sammanfördes, medan de som 
hade samma syfte men erbjöd olika dimensioner av problemet behölls. De maximer 
som nu kvarstod delades upp slumpmässigt och skickades ut till en ny grupp 
designers och användbarhetstestare. Dessa fick rangordna och betygsätta maximernas 
respektive värde på en skala från ett till fem. Denna rankinglista skickades därefter ut 
till yrkesverksamma inom MDI-området för att få ett omdöme på listans relevans och 
validitet. I slutändan sammanställdes en lista med 34 maximer. I figur 2.1 nedan 
återges de åtta högst rankade maximerna. (Lund, 1997) 

 
Figur 2.1. Topprankade maximer/designprinciper enligt Lund (1997) 

Denna lista innefattar de maximer som rankades som de mest implementerbara och de 
viktigaste för användbarhet. Reglerna är som mest applicerbara om de kan 
kombineras med liknande regler och om det också är uppenbart hur de ska användas i 
olika sammanhang. Maximer som dessa kan ge insikter för en teoretisk struktur för 
användbarhet som kan ge praktisk vägledning vid design av grafiska 
användargränssnitt. (Lund, 1997) 

2.1.2 Molich & Nielsen 

Rolf Molich och Jakob Nielsen genomförde år 1990 en undersökning för att ta reda på 
om yrkesverksamma inom datorbranschen kunde upptäcka allvarliga 
gränssnittsproblem i enkla men realistiska dialoger För undersökningen togs en 
övning fram där deltagarna skulle utvärdera en simpel dialog mellan människa och 
dator. 77 olika förslag på hur gränssnittet skulle kunna förbättras lämnades in av 
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deltagarna i undersökningen. De identifierade användbarhetsproblemen kunde 
klassificeras i enlighet med en checklista som tagits fram utifrån författarnas egna 
erfarenheter. Nästintill samtliga problem som identifierades kunde placeras in under 
checklistans olika kategorier. Listan innefattade nio stycken designprinciper (se figur 
2.2 nedan). (Molich & Nielsen, 1990) 

 
Figur 2.2. Checklista av principer utformad av Molich & Nielsen (1990) 

2.1.3 Mullet & Sano 

Mullet och Sano (1995) presenterar ett antal visuella designprinciper (figur 2.3) som 
har sina rötter i grafisk design, industridesign och arkitektur. Dessa kan med fördel 
tillämpas vid utveckling av grafiska användargränssnitt för persondatorer. 
Designprinciperna diskuterar detaljer som utvecklare bör tänka på. Syftet är att 
förbättra den visuella kvalitén och på så sätt också kommunikationen, detta eftersom 
användargränssnitt kommunicerar med användaren och förmedlar ett budskap till 
denne. 

 
Figur 2.3. Visuella designprinciper enligt Mullet & Sano (1995) 

2.1.4 Norman 

Norman (2002) diskuterar design av objekt som människor interagerar med dagligen 
och utgår från ett koncept kallat POET, the Psychology Of Everyday Things 
(vardagliga sakers psykologi). Genom sina, mestadels negativa, erfarenheter av att 
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använda olika objekt i vardagen har Norman haft ett intresse i att närmare studera hur 
utformningen av vardagliga objekts design påverkar hur människor interagerar med 
dessa. Intresset ligger i att utifrån designen finna en förklaring till misslyckad 
interaktion. Att psykologi är en del av begreppet POET beror på att objekt i sig har en 
viss psykologi.  

Avsikten med POET är att förespråka en design som sätter användaren i fokus för att 
produkterna ska vara användbara och förståeliga (Norman, 2002). Användaren måste 
förstå vad som behöver göras och vad som pågår. Normans principer inom POET 
utgör en form av psykologi för hur människor interagerar med objekt. Principerna 
som presenteras i figur 2.4 rör begriplighet, användbarhet och förenkling. 

 
Figur 2.4. Principer enligt Norman (2002) för begriplighet, användbarhet och förenkling 

2.1.5 Shneiderman & Plaisant 

Shneiderman och Plaisant (2010) presenterar åtta designprinciper kallade gyllene 
regler (se figur 2.5). Dessa är en sammanställning av författarnas egna erfarenheter 
och erhållna kunskaper från cirka 30 års arbete inom interaktionsdesign. Syftet med 
de åtta gyllene reglerna är att höja användarens produktivitet genom att främja enkla 
procedurer för inmatning av data, lättförståeliga dialoger och snabb, informativ 
feedback. 

 
Figur 2.5. Gyllene regler för gränssnittsdesign av Shneiderman & Plaisant (2010) 
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2.2 Fusion av designprinciper 

Nedan följer en mer ingående redogörelse för presenterade ramverks designprinciper. 
De riktlinjer som har gemensamt syfte förs samman och diskuteras i relation till 
varandra under respektive sektion. Genom detta tillvägagångssätt framkommer vilka 
som betonas mest och får stöd från flera olika teorier. Ifall en designprincip är 
återkommande i olika ramverk finns belägg för att det är en princip som bör beaktas. 
Om man tvärtemot finner att somliga designprinciper endast benämns av en 
författares teori kan det innebära att dessa inte är av lika stort värde. En annan möjlig 
förklaring kan vara att det existerar andra, mer utförliga designprinciper som 
innefattar samma idéer. 

2.2.1 Feedback 

Feedback, eller återkoppling, handlar om att skicka tillbaka information till 
användaren om vilken handling som har utförts och vilket resultat som har 
åstadkommits (Norman, 2002). Sådan återkoppling är en naturlig del i många 
vardagliga interaktioner, det är svårt att föreställa sig hur det vore att tala med någon 
utan att höra sin egen röst, eller att försöka rita en bild med en penna som inte lämnar 
några märken. Gränssnitt bör ge ständig feedback till användare då de interagerar med 
systemet (Shneiderman & Plaisant, 2010). Omfånget på feedback ska anpassas 
beroende på handlingens frekvens och komplexitet, exempelvis genom att, vanligt 
förekommande, mindre interaktioner inte behöver påkalla användarens 
uppmärksamhet i någon större utsträckning. Återkopplingen ska konstant upplysa 
användaren om systemets status och samtidigt vara relevant i sammanhanget (Molich 
& Nielsen, 1990). Genom att informativ feedback ges när en grupp handlingar 
avslutas känner användaren en tillfredsställelse och ett lugn då det aktuella momentet 
kan överges och inte längre är en del av användarens medvetande (Shneiderman & 
Plaisant, 2010). Denna typ av feedback fungerar även som en indikator för att det är 
dags att förbereda sig för nästa uppgift. I tillägg till detta ska feedback dessutom ges 
inom vad som kan anses vara en rimlig tidsram för den specifika situationen (Molich 
& Nielsen, 1990).  

En viktig aspekt inom ett handlingsförfarande är utvärderingen av handlingens 
resultat. Detta kräver att feedback på resultatet ges vid rätt tidpunkt. Informationen 
som ges genom denna feedback måste vara i linje med användarens intentioner och 
förmedlas på ett lättförståeligt sätt. Det lättaste sättet att göra något förståeligt på är 
genom att använda grafik och bilder. En del system har brister i detta avseende 
eftersom de utesluter relevant synlig information om handlingars resultat. Även om 
information om systemets status är tillgänglig kan den vara svår att tolka. (Norman, 
2002) 
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2.2.2 Minneshantering 

En tumregel för hur många bitar information som en människa kan hålla i 
korttidsminnet är sju plus/minus två stycken (Shneiderman & Plaisant, 2010). Med 
detta i åtanke måste utvecklare utforma en interaktion där användaren inte behöver 
hålla för mycket information i minnet. Information som anses vara av vikt för 
användningen av systemet ska alltid finnas tillgänglig och vara beskriven så att 
användaren förstår vad som kan utföras i systemet (Molich & Nielsen, 1990). Studier 
visar att dialogen ska vara begränsad och utformad så att användaren inte ska behöva 
komma ihåg information från ett föregående steg (Molich & Nielsen, 1990; Lund, 
1997). Systemet ska vid behov ge stöd för tillfälliga krav som ställs på minnet 
(Norman, 2002). Genom att uppgifter som kan utföras struktureras på ett enkelt sätt 
minimeras behovet av planering och problemlösning vilket innebär en mindre 
belastning på minnet. 

2.2.3 Felhantering 

Shneiderman och Plaisant (2010) samt Molich och Nielsen (1990) beskriver vikten av 
att förhindra att användare genom systemet begår fel eller gör misstag. Systemet bör 
designas på ett sådant sätt att risken för att göra fel minimeras. Detta kan bland annat 
uppnås genom att begränsa funktionaliteten i systemet och avaktivera handlingar som 
är irrelevanta och överflödiga vid en viss sekvens (Shneiderman & Plaisant, 2010). 
Att designa system på ett sådant sätt att man förhindrar uppkomsten av fel i ett första 
skede kan anses vara viktigare än felmeddelanden. Utformningen av felmeddelanden 
har en stor betydelse men det finns argument för att man istället bör försäkra sig om 
att risken för att begå fel i sig är obefintlig (Shneiderman & Plaisant, 2010; Molich & 
Nielsen, 1990). För att motverka fel krävs bland annat att anvisningar och menyval är 
utmärkande, dessutom ska det vara svårt för användaren att utföra handlingar som inte 
går att ångra (Shneiderman & Plaisant, 2010).  

I motsats till dessa argument finner man att förhindrande av fel inte rankas högst på 
experters lista med maximer (Lund, 1997). Anledningen till detta kan vara att det 
övergripande målet med samtliga riktlinjer för användbar design egentligen är att 
förhindra och undvika fel. Förebyggande av fel är av sådan vikt att det faktiskt är en 
implicit egenskap för alla designprinciper och därför är det överflödigt att diskutera 
detta som enskild riktlinje (Lund, 1997). Designers måste förutsätta att fel som kan 
inträffa kommer att inträffa (Norman, 2002). Således måste det finnas en planering 
för olika möjliga scenarion. Användaren ska kunna återhämta sig från fel för att veta 
vad som utfördes och vad som hände när felet inträffade. Stor vikt bör således läggas 
på att förse användaren med informativa och lättförståeliga felmeddelanden som leder 
till att användaren löser problemet (Lund, 1997). Felet måste kunna åtgärdas och 
tydliga instruktioner för detta tillhandahållas. När användaren har begått ett fel ska 
inte systemet tvinga denne att göra om samtliga aktiviteter i den aktuella sekvensen 
utan istället ska det finnas möjlighet att kunna korrigera just den specifika del som 
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felet beror på (Shneiderman & Plaisant, 2010). Felmeddelanden ska vara defensiva 
vilket innebär att användaren aldrig ska skuldbeläggas utan felet ska förklaras bero på 
brister i systemet (Molich & Nielsen, 1990).  

2.2.4 Utgångar och ångerfunktioner 

Molich och Nielsen (1990) menar att systemets gränssnitt aldrig ska försätta 
användaren i en situation där det inte finns någon utväg. Användaren kan av misstag 
utföra en handling som den senare vill ångra och det bör därför alltid finnas en utväg 
från handlingen utan att behöva gå igenom onödiga och krångliga sekvenser. Detta 
innebär samtidigt att användaren vågar utforska systemets funktioner då 
konsekvenserna av att begå misstag reduceras och därmed också användarens 
tvekande (Shneiderman & Plaisant, 2010). Lund (1997) påpekar att ett gränssnitt 
måste tillhandahålla stöd för att kunna ångra och göra om handlingar. Det ska vara 
enkelt att upphäva handlingar medan det ska vara svårt att utföra oåterkalleliga 
åtgärder (Norman, 2002).  

2.2.5 Enhetlighet 

Det är viktigt att liknande handlingsföljder ges i situationer som påminner om 
varandra. Likartad språkterminologi, färg, utseende och typsnitt ska användas genom 
hela gränssnittsdesignen (Shneiderman & Plaisant, 2010). Liknande fraser och 
handlingar ska användas för att inte förvirra användaren (Molich & Nielsen, 1990). 

Genom att visuella ledtrådar i användargränssnittet är konsekventa i utseende, 
placering och betydelse blir det lättare för användare att tolka och reagera på nya 
situationer som uppstår. Vid tidsbrist skannar användare ofta snabbt igenom 
dialogboxar i det grafiska gränssnittet och söker då efter bekanta kommandon och 
kontroller vars placering de inte längre minns. För att stödja denna process är det 
viktigt med en design som är visuellt och strukturellt konsekvent. En 
sammanhängande design låter användare tillfälligt ignorera områden vars 
funktionalitet är välkänd men oviktig i sammanhanget. På så vis kan de istället 
koncentrera sig på områden som innehåller relevant information. (Mullet & Sano, 
1995) 

2.2.6 Målgruppsanpassning 

Språket i gränssnitt ska vara anpassat för användarens världssyn och inte ge 
systemmeddelande som inte betyder något för denne (Molich & Nielsen, 1990). 
Interaktionen ska vara på en sådan nivå att det är anpassat för den tilltänkta 
användaren (Mullet & Sano, 1995). Färger, ikoner och ljud kan till exempel användas 
för att förmedla information till yngre användare medan dessa inslag ofta kan anses 
störande för äldre, vilka i större utsträckning accepterar information genom ren text. 



Gränssnittsdesign för appar till smarta mobiltelefoner Aknouche, Claesson & Ekstrand 

 16 

Konceptuella modeller är individuella föreställningar i människans inre medvetande 
som förklarar koncept och relaterar mentala bilder till en viss funktionalitet. En bra 
konceptuell modell gör det möjligt att förutse vad resultatet av olika handlingar blir. 
Detta förutsätter en design av objekt med hög affordance. Affordance syftar till de 
egenskaper som bestämmer hur en artefakt kan användas, det handlar om relationen 
mellan artefaktens upplevda och faktiska egenskaper. Affordance ger ledtrådar om 
hur saker ska användas. På så sätt framkommer det tydligt att exempelvis rattar är till 
för att vridas, luckor är till för att sätta in saker i och bollar är till för att kasta eller 
studsa. Genom att konceptuella modeller med hög affordance utnyttjas vet en viss 
användare hur ett specifikt objekt ska användas endast genom att titta på det. För detta 
behövs en koppling mellan explicita illustrationer, etiketter och instruktioner, med 
den information som är en naturlig del av individens medvetande, den konceptuella 
modellen. Dessa två typer av information, extern och intern, ska stödja varandra och 
kunskap från huvudet måste kombineras med kunskap från världen. (Norman, 2002) 

Det är lättare att förstå funktionaliteten i en apparat om den utgår från en bra 
konceptuell modell. Detta förutsätter att alla handlingar överensstämmer med den 
individuella konceptuella modellen och att apparatens synliga delar återspeglar dess 
aktuella tillstånd på ett sätt som är förenligt med den modellen. Den konceptuella 
modellen som designen frambringar ska vara lämplig och förståelig för användaren. 
Utan bra konceptuella modeller blir det svårt för användaren att ha en djupare insikt i 
varför man agerar på ett visst sätt i sin interaktion med objektet och vilka effekter man 
kan förvänta sig av handlingen. (Norman, 2002) 

Bra design klargör varje elements roll. Genom att fokusera på artefaktens 
kommunikation med användaren uppnås en tydlighet i designen. Därmed säkerställs 
att artefaktens essens reflekteras i dess fysiska form. (Mullet & Sano, 1995) 

2.2.7 Hjälpmedel och genvägar 

Olika användare har olika krav. Användartyper omfattar bland annat expert- och 
novisanvändare. Gränssnittsdesignen måste vara anpassad för skillnader i 
användarnas kunskapsnivå (Shneiderman & Plaisant, 2010). Sekvenser som kan 
hjälpa noviser i sitt användande, såsom guider, ska lätt kunna undvikas av 
expertanvändare, exempelvis genom genvägar. Smarta genvägar som är osynliga för 
novisanvändarna kan användas för att även ligga expertanvändarna till lags genom att 
snabba upp interaktionen (Molich & Nielsen, 1990). 

I de fall manualer inkluderas är det viktigt att beakta att dessa inte eliminerar behovet 
av att rätta till fel. Följaktligen är det inte tillräckligt att endast ge instruktioner via 
manualer och guider, faktum är att användare generellt sällan tar del av dessa. 
Utvecklare bör istället finna alternativa metoder för att instruera användare och lära ut 
systems funktionalitet. (Lund, 1997) 
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2.2.8 Tydlighet 

Att synliggöra objekt, handlingar och valmöjligheter är den viktigaste maximen som 
Lund (1997) redogör för. Genom att tydligt presentera för användaren vad som finns 
tillgängligt att utföra i dialogen ökar synligheten. Molich och Nielsen (1990) betonar 
vikten av att enbart presentera viktig information för användaren, detta för att onödig 
information konkurrerar med den viktiga informationen om utrymme i dialogen. 
Därför bör objekt, handlingar och valmöjligheter enbart visas för användaren när 
denne kan tänkas använda dessa. Detta görs genom att ta bort alla element i 
kommunikationen som inte tillför något, men det gäller att inte ta bort de element som 
tydliggör handlingar och valmöjligheter för användaren (Mullet & Sano, 1995). 

En effekt som kan användas för att synliggöra objekt för användare är bland annat 
kontraster, men dessa ska användas sparsamt då det annars är lätt att den 
synliggörande förmågan reduceras. Man kan i de fall som kontraster blir för många 
använda sig av grafik för att synliggöra något för användaren. Ett annat sätt att uppnå 
tydlighet är genom att använda ikoner eller symboler, vilket kan ge användaren en 
omedelbar förståelse för situationen utan att behöva granska all tillgänglig 
information. Det är då viktigt att inte använda dessa för att man kan, utan för att de 
fyller ett syfte för användningen. (Mullet & Sano, 1995) 

Genom att objekt synliggörs och placeras lämpligt i enlighet med dess syfte blir det 
lättare för användaren att förstå hur objektet kan användas för att utföra en viss 
handling. Funktioner synliggörs genom att de relateras till kontroller. Om antalet 
handlingsmöjligheter överskrider antalet kontroller uppstår svårigheter. För att 
synliggöra objekt krävs att en kontroll är kopplad till endast en funktion. (Norman, 
2002) 

Det är viktigt att objekt synliggörs när handlingen utförs så att information om 
valmöjligheter och korrekt utförande tydligt framkommer. Samtidigt måste objekt 
också synliggöras vid utvärdering så att användarna kan se effekten av sitt handlande. 
Resultatet av en viss åtgärd ska vara uppenbart. Systemets status ska vara synlig, 
alternativt hörbar, och lätt att tolka. (Norman, 2002) 

2.2.9 Logisk uppställning 

Relaterat till vikten av enkel utformning och synlighet är den bakomliggande logiken. 
För att skapa ett användbart användargränssnitt bör all information struktureras i en 
naturlig och logisk ordning (Molich & Nielsen, 1990).  

Norman (2002) diskuterar logisk uppställning utifrån begreppet ”mappning”. 
Mappning syftar till relationen mellan två saker, såsom att man exempelvis trycker 
upp på en kontroll för att flytta ett objekt uppåt. Detta är ett exempel på logisk och 
naturlig mappning som leder till att användaren omedelbart förstår objekts 
funktionalitet. En del mappningar är naturliga utifrån olika individers eller gruppers 
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perspektiv. Naturliga mappningar är således kulturella eller biologiska och upplevs 
som logiska av vissa men ologiska av andra. 

Ett sätt att uppnå logisk uppställning på är att ordna information och valmöjligheter i 
olika segment (Mullet & Sano, 1995). Detta innebär att element grupperas för att 
knyta relaterad funktionalitet till varandra och samtidigt särskilja de från 
kringliggande element. Ett nästa steg i att etablera en logisk uppställning kan vara att 
skapa en tydlig hierarki de olika grupperingarna sinsemellan, vilket kan uppnås bland 
annat genom användningen av etiketter i ett mer framträdande typsnitt (Mullet & 
Sano, 1995). I syfte att utforma ett logiskt mönster för ett gränssnitts totala antal 
element, och på så sätt komplettera de båda tidigare principerna, bör olika element 
eller grupper av element relateras till varandra utifrån sitt visuella samband. Genom 
detta skapas mening till ett gränssnitts olika komponenter utan att det behöver 
uttryckas explicit (Mullet & Sano, 1995). Att något upplevs som förutsägbart kan till 
viss del bero på dess logiska egenskaper. Mullet och Sano (1995) beskriver hur ett 
tydligt fokus för ett användargränssnitt medverkar till att skapa en förutsägbar 
interaktion genom att en rytm och regelbundenhet etableras. 

2.3 Sammanställning av framträdande designprinciper 

Här presenteras (tabell 2.1) en sammanställning av de designprinciper vi kopplat till 
varandra i föregående delkapitel (kap 2.2). Designprinciperna finns presenterade med 
litteraturens benämning och är indelade utifrån deras gemensamma syfte, som vi i 
tabellen valt att benämna kategori. 

Tabell 2.1. Framträdande designprinciper från studerade ramverk 

Designprincip Författare Kategori 

1. Tillhandahåll feedback. 
2. Feedback. 
3a. Erbjud informativ feedback. 
3b. Designa dialoger för att frambringa 
avslut. 

1. Molich & Nielsen (1990) 
2. Norman (2002) 
3. Shneiderman & Plaisant 
(2010) 

Feedback 

1a. Minimera mängden information en 
användare måste hålla i korttidsminnet. 
1b. Man ska inte behöva minnas 
information genom en dialog. 
2. Minimera användarens 
minnesbelastning. 
3. Förenkla uppgifters struktur. 
4. Minska belastningen på korttidsminnet. 

1. Lund (1997) 
2. Molich & Nielsen (1990) 
3. Norman (2002) 
4. Shneiderman & Plaisant 
(2010) 

 

Minneshantering 
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1a. Tillhandahåll bra felmeddelanden som 
uttrycks med ett enkelt språk, som 
identifierar det exakta problemet och 
föreslår en konstruktiv lösning. 
1b. Förse användaren med feedback samt 
möjligheter att rätta till fel. 
2a. Förebygg fel. 
2b. Tillhandahåll bra felmeddelanden. 
3. Designa för fel. 
4. Förhindra fel. 

1. Lund (1997) 
2. Molich & Nielsen (1990) 
3. Norman 
4. Shneiderman & Plaisant 
(2010) 

Felhantering 

1. Stöd möjligheter att ångra och göra om. 
2. Tillhandahåll tydligt markerade utgångar. 
3. Designa för fel. 
4. Tillåt ett enkelt upphävande av 
handlingar. 

1. Lund (1997) 
2. Molich & Nielsen (1990) 
3. Norman (2002) 
4. Shneiderman & Plaisant 
(2010) 

Utgångar och 
ångerfunktioner 

1. Var konsekvent. 
2. Konsekvent tillämpning. 
3. Sträva efter enhetlighet. 

1. Molich & Nielsen (1990) 
2. Mullet & Sano (1995) 
3. Shneiderman & Plaisant 
(2010) 

Enhetlighet 

1. Tala användarens språk. 
2a. Ändamålsenlighet. 
2b. Lämplighet. 
3a. Använd både kunskap i världen och 
kunskap i huvudet. 
3b. Tillhandahåll en bra konceptuell modell. 
3c. Affordance. 

1. Molich & Nielsen (1990) 
2. Mullet & Sano (1995) 
3. Norman (2002) 

Målgrupps-
anpassning 

1. Det är inte tillräckligt att endast beskriva 
det i manualen. 
2. Tillhandahåll genvägar. 
3. Tillgodose universell användbarhet. 

1. Lund (1997) 
2. Molich & Nielsen (1990) 
3. Shneiderman & Plaisant 
(2010) 

Hjälpmedel och 
genvägar 

1. Synliggör objekt, handlingar och 
valmöjligheter. 
2. Simpel och naturlig dialog. 
3a. Förfining. 
3b. Aktivitet. 
3c. Återhållsamhet. 
3d. Omedelbarhet. 
4a. Synliggör objekt. 
4b. Korrekt mappning. 

1. Lund (1997) 
2. Molich & Nielsen (1990) 
3. Mullet & Sano (1995) 
4. Norman (2002) 

Tydlighet 

1. Simpel och naturlig dialog. 
2a. Gruppering. 
2b. Hierarki. 
2c. Förhållande. 
2d. Fokus. 
3. Korrekt mappning. 

1. Molich & Nielsen (1990) 
2. Mullet & Sano (1995) 
3. Norman (2002) 

Logisk 
uppställning 
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2.4 Karaktärsdrag för smarta mobiltelefoner 

Som tidigare diskuterats (kap 1.1) har intresset för smarta mobiltelefoner vuxit sig allt 
starkare sedan slutet av 2000-talets första årtionde. Spridningen av dessa enheter 
bland olika målgrupper påvisas av en undersökning utförd på den svenska marknaden 
av PTS under 2011. Av de tillfrågade uppgav 55 procent av männen och 47 procent 
av kvinnorna att de använt sin mobiltelefon för att surfa på Internet, vilket i stort sett 
inte var möjligt innan smarta mobiltelefoner. Sett till ålder var användningen störst 
bland dem mellan 21-30 år (77%), men så många som 52 procent av dem mellan 41-
50 år och 31 procent av dem mellan 51-60 år uppgav att de surfat via sin mobil (PTS, 
2011). Enligt försäljningsstatistik från 2011 konstateras även en geografisk spridning 
genom stark försäljning på såväl yngre marknader som Asien, Afrika och Ryssland 
samt mer mogna marknader som Europa och Nordamerika (Gartner, 2011b). 

Det är viktigt att belysa det faktum att ett huvudsakligt syfte för en mobil enhet är att 
finnas tillgänglig och kunna användas i alla möjliga situationer och miljöer. Mobila 
enheter såsom smarta mobiltelefoner används i vardagliga situationer vilket leder till 
att användaren får svårare att fokusera på angelägenheter som rör det verkliga livet 
(Holtzblatt, 2005). Detta påverkar enhetens egenskaper och leder till betydelsefulla 
skillnader mellan persondatorer och smarta mobiltelefoner. För att förtydliga är det 
rimligt att anta att det ställs högre krav på mobilitet för en smart mobiltelefon jämfört 
med en persondator, oavsett om denna är av bärbar eller stationär typ. I egenskap av 
mobil enhet är därför smarta mobiltelefoners fysiska storlek en mycket viktig faktor, 
vilket i sin tur leder till att skärmstorleken begränsas i relation till persondatorer. 
Jämfört med traditionella mobiltelefoner är skärmen däremot ofta både större och har 
högre upplösning (Chang et al, 2008; Hanson, 2011). Hög tillgänglighet ställer 
rimligtvis krav på batterikapacitet, och i kombination med begränsad fysisk storlek 
även strömsnålhet. Smarta mobiltelefoners storlek i samspel med ovan beskrivna 
användningssituation har dessutom präglat sättet som användaren interagerar med 
dessa enheter på. Rörelsekänsliga skärmar är idag en teknik som används i stor 
utsträckning för interaktion med smarta mobiltelefoner (Hanson, 2011). Dessa låter 
användaren använda fingrarna för att manipulera gränssnittet. 

Smarta mobiltelefoner kan beskrivas som en sammanslagning av den traditionella 
mobiltelefonen med en handdator (Chang et al, 2008). Detta har inneburit en stor 
utveckling från mer traditionella mobiltelefoner och att de i flera avseenden närmat 
sig persondatorer gällande egenskaper och funktionalitet. Tillgången till internet via 
höghastighetsanslutning är en av de utmärkande egenskaper som särskiljer smarta 
mobiltelefoner från mer traditionella sådana (Chang et al, 2008). Kraftig teknologisk 
utveckling av såväl prestanda och kapacitet för mobilnätverk har troligtvis varit en 
viktig möjliggörare för denna egenskap. Tillgången till Internet öppnar plattformen 
för en rad nya användningsområden, bland annat surf, e-post, musik- och 
videoströmning. Det presenterar samtidigt svårigheter på grund av avvikelser i 
täckning och hastighet, till skillnad från persondatorer som i större utsträckning 
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används på en fast arbetsplats och därmed utnyttjar en i många fall mer stabil 
internetanslutning. 

Kraftfulla processorer och grafikkretsar är en annan egenskap som utmärker smarta 
mobiltelefoner i förhållande till sina föregångare (Chang et al, 2008). Effektivare 
hantering av beräkningar och grafiska element har sannolikt haft stor inverkan på att 
smarta mobiltelefoners användningsområde flyttats allt närmre persondatorers. 
Spelindustrin har exempelvis rönt stora framgångar på marknaden för smarta 
mobiltelefoner de senaste åren, med utvecklare som rapporterar om över 500 miljoner 
sålda exemplar av enskilda speltitlar endast tillgängliga för dessa enheter (Rovio, 
2011). Som tidigare nämnts ställs stora krav på smarta mobiltelefoners fysiska storlek. 
Detta kan antas ge upphov till skillnader i prestanda jämfört med persondatorer då 
komponenterna tvingas ner i storlek. 

Diskuterade skillnader i hårdvara mellan traditionella och smarta mobiltelefoner är 
inte enbart vad som gör att en mobiltelefon klassas som smart. Snarare är det så att 
mobiltelefonens mjukvara är central vid denna klassifikation (Hanson, 2011), vilket i 
sin tur ställer krav på ovan diskuterade hårdvaruegenskaper. Funktionsrika 
operativsystem optimerade för parallellbearbetning är en tydlig trend bland dessa 
enheter (Chang et al, 2008). Dessa inkluderar vanligtvis mjukvaror som webbläsare, 
epost-klient, multimedia-spelare och platstjänster såsom kartor och navigering. Vad 
som kommit att bli ett kanske ännu starkare kännetecken för en smart mobiltelefon är 
däremot operativsystemets stöd för tredjepartsutvecklade applikationer, så kallade 
appar (Hanson, 2011). Tack vare detta kan användningsområdet ständigt utvecklas, 
vilket innebär ytterligare likheter med persondatorer. 

2.5 Undersökningsmodell 

Såsom diskuteras i föregående delkapitel (kap 2.4) har smarta mobiltelefoner vissa 
utmärkande egenskaper som troligtvis ställer specifika krav på utformningen av 
grafiska användargränssnitt för dessa enheter, och därmed också appar. De 
designprinciper som uppsatsen kartlagt beskrivs med relativt generella termer och kan 
därför antas vara applicerbara på alla teknologiska artefakter. Dock innebär det 
faktum att principerna främst är utformade med persondatorer i åtanke att det ändå 
finns ett behov av att motivera varför de är relevanta för smarta mobiltelefoner. 
Nedan diskuteras huruvida designprinciperna kan tänkas nyttjas vid utveckling av 
grafiska gränssnitt för appar till smarta mobiltelefoner. Detta görs genom logiska 
resonemang där respektive designprincip relateras till smarta mobiltelefoners särdrag. 
Utifrån dessa resonemang framställs hypoteser uttryckta i form av krav som ställs vid 
utformning av användarvänliga gränssnitt för appar till smarta mobiltelefoner. 
Kravens klassificering som hypotetiska beror delvis på att dess relevans för smarta 
mobiltelefoner endast motiverats teoretiskt, och därmed ej är fastställd. Det är även 
oklart vilken påverkan kraven har på användbarheten för appar bland konsumenter. 
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Genom att pröva undersökningsmodellen empiriskt kan dessa båda frågetecken rätas 
ut och på så vis leda till att studiens forskningsfråga besvaras. I figur 2.6 nedan 
illustreras tillvägagångssättet för hur vår undersökningsmodell utvecklats. 

 
Figur 2.6. Arbetsgång för utveckling av undersökningsmodell 

2.5.1 Hypotetiskt krav 1 – Feedback 

Generellt förutsätts det att smarta mobiltelefoner ska ha tillgång till Internet. Så är 
dock inte alltid fallet på grund av att telefonerna är transportabla och kan användas på 
olika platser (kap 2.4). Det kan tyckas allmänt känt att mobilnätets täckning varierar 
beroende på var man befinner sig, vilket därmed även innefattar internetåtkomsten för 
en smart mobiltelefon. Detta kan innebära en variation i tid för att slutföra en process 
beroende på var användaren befinner sig. Feedback gällande exempelvis processers 
framskridande är därför sannolikt betydelsefullt för enheternas gränssnitt. Feedback 
ska endast innehålla relevant information (kap 2.2.1). Eftersom skärmen på en smart 
mobiltelefon har en begränsad storlek (kap 2.4) kan det därför vara viktigt att 
tillgodose användaren med feedback som uttryckts på ett kort och informativt sätt. 
Det kan också argumenteras för att feedbackomfånget måste passa in i sammanhanget 
och inte ta för stor plats.  

Smarta mobiltelefoner och persondatorer har i allt högre utsträckning fått liknande 
funktionalitet, detta trots att det finns stora skillnader mellan enheternas 
processorkraft och minneskapacitet (kap 2.4). Handlingar som är anpassade för en 
persondator kommer således ta längre tid att utföra i en smart mobiltelefon, vilket kan 
vara ytterligare en anledning till varför feedback är viktigt för smarta mobiltelefoner. 

Kravformulering: 
– Interaktionen med smarta mobiltelefoner ska erbjuda feedback som är kort, 
informativ och anpassad efter begränsningar relaterade till enhetens särdrag. 
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2.5.2 Hypotetiskt krav 2 – Minneshantering 

Att vara medveten om betydelsen av människans kognitiva begränsningar (kap 2.2.2) 
tycks vara viktigt vid utveckling av smarta mobiltelefoners gränssnitt. Smarta 
mobiltelefoners mindre skärm (kap 2.4) innebär att information ofta behöver delas 
upp. Ett tillvägagångssätt är att dela in informationen i olika sekvenser som 
användaren kan navigera mellan. Ett annat sätt är att använda en vertikal struktur i 
informationsuppdelningen där användaren kan orientera sig genom att fokusområdet 
på skärmen förflyttas i uppåt- respektive nedåtgående riktning. Detta ställer stora krav 
på korttidsminnet eftersom användaren måste komma ihåg information genom 
interaktionen. Även det faktum att enheterna är mobila (kap 2.4) innebär att reducerad 
minnesbelastning kan anses vara viktigt. Interaktion kan ske i princip var som helst, 
när som helst och därmed ofta i vardagliga situationer där det finns risk för att 
användaren distraheras av störande moment i den omgivande miljön. Ifall användaren 
blir avbruten under utförandet av en viss handling måste det finnas stöd för att 
återkalla den tidigare pågående aktiviteten (kap 2.2.2). 

Kravformulering: 
– Gränssnitt för smarta mobiltelefoner skall reducera belastningen på användarens 
korttidsminne. 

2.5.3 Hypotetiskt krav 3 – Felhantering 

Felhantering innefattar funktioner som gör det möjligt att slippa mata in information 
igen eller göra om hela sekvenser om ett fel uppstår (kap 2.2.3). Inmatning på en 
smart mobiltelefon sker i stor utsträckning med fingrar på en pekskärm (kap 2.4), 
vilket kan tänkas leda till att felaktiga inmatningar inträffar oftare än vid interaktion 
med persondatorer. Det kan därför vara viktigt att felhanteringsfunktioner som sparar 
redan inmatad text finns tillgängliga ifall ett fel uppstår och användaren måste göra 
om en handling. 

Att konstruera för att undvika fel är i de flesta fall bättre än att tillhandahålla bra 
felmeddelanden (kap 2.2.3). Applikationer i smarta mobiltelefoner påverkas av 
utomstående faktorer såsom internetåtkomst och lagringskapacitet (kap 2.4). Fel kan 
således inte alltid undvikas, vilket understryker vikten av bra felmeddelanden. 

Felmeddelande ska tillhandahålla information om hur användaren kan lösa det 
problem som uppstått (kap 2.2.3). Smarta mobiltelefoner har en förhållandevis liten 
skärm (kap 2.4) vilket begränsar mängden information som kan presenteras samtidigt. 
Stor vikt bör därför förslagsvis läggas på att formulera felmeddelanden som är korta 
och informativa för dessa enheter. 

Kravformulering: 
– Applikationer för smarta mobiltelefoner ska konstrueras med stor vikt på 
felhantering, genom att reducera fel och tillhandahålla informativa felmeddelanden. 
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2.5.4 Hypotetiskt krav 4 – Utgångar och ångerfunktioner 

Felaktiga inmatningar kan lätt uppstå vid användandet av en smart mobiltelefon. 
Detta delvis på grund av att fingret, vilket används som pekare, i förhållande till den 
smarta mobiltelefonens skärm är större än muspekaren i förhållande till 
persondatorers skärm (kap 2.4). Detta ger upphov till behovet av ångerfunktioner för 
dessa enheter, såväl genom att erbjuda användare möjlighet att gå ett steg tillbaka 
eller att ångra en viss inmatning (kap 2.2.4).  

En viktig egenskap för smarta mobiltelefoner är att vara bärbara (kap 2.4). Enheterna 
används i miljöer där användaren lätt distraheras och kan begå misstag, vilket 
ytterligare betonar vikten av att tillhandahålla möjligheter att ångra och upphäva 
handlingar. 

Kravformulering: 
– Funktioner för att ångra felinmatning och upphäva handlingar som begåtts av 
misstag ska erbjudas vid interaktion med smarta mobiltelefoner. 

2.5.5 Hypotetiskt krav 5 – Enhetlighet 

Smarta mobiltelefoners egenskaper (kap 2.4) gör att interaktion ibland sker parallellt 
med andra vardagliga aktiviteter under omständigheter där tidsbrist råder. Genom en 
konsekvent design kan denna tidspress reduceras. Stressade användare söker ofta efter 
bekanta kommandon och kontroller i gränssnittet för att snabbt hitta rätt funktion, 
vilket fordrar en enhetlig design (kap 2.2.5).  

Pekskärmen på smarta mobiltelefoner (kap 2.4) medför till viss del en fusion mellan 
människan och teknologin. Genom att fingrarna används för att kommunicera med 
mobiltelefonen genereras ett samspel där användaren lär in vissa mönster som blir en 
del av det undermedvetna. Detta innebär att användaren har vissa förväntningar på var 
funktioner finns och hur de används, vilket fordrar en enhetlig design (kap 2.2.5). 

Kravformulering: 
– Smarta mobiltelefoners grafiska gränssnitt ska uppvisa konsekvent interaktion och 
utformning. 

2.5.6 Hypotetiskt krav 6 – Målgruppsanpassning 

Liksom fallet är med datorer och vanliga mobiltelefoner, uppvisar smarta 
mobiltelefoner en mångfald i användarprofiler. Användarna har varierande ålder, kön 
och geografisk tillhörighet (kap 2.4). Det kan således argumenteras för att termer och 
koncept som används i gränssnitt för smarta mobiltelefoner ska vara anpassade efter 
användaren. Vidare kan det anses vara viktigt att gränssnittet överensstämmer med 
målgruppens konceptuella modeller (kap 2.2.6). 



Gränssnittsdesign för appar till smarta mobiltelefoner Aknouche, Claesson & Ekstrand 

 25 

Eftersom det inte finns någon förmedlande artefakt (kap 2.4), såsom en muspekare, 
som kan förklara för användare vad som kan göras genom att ändra sin form ställs 
stora krav på att gränssnittet har hög affordance (kap 2.2.6). På så sätt kan 
användaren, utifrån sin individuella konceptuella modell, exempelvis utläsa vilka 
objekt som går att flytta, var inmatning kan ske och hur man förflyttar sig till en 
annan skärmvy. 

Kravformulering: 
– Gränssnitt för smarta mobiltelefoner ska utformas så att de stämmer överens med 
målgruppens konceptuella modeller och terminologi.  

2.5.7 Hypotetiskt krav 7 – Hjälpmedel och genvägar 

Gränssnittsdesign bör anpassas för att frambringa ett effektivt användande för både 
noviser och experter (kap 2.2.7). Smarta mobiltelefoners begränsade skärmstorlek 
(kap 2.4) ger upphov till att användaren behöver lägga mer tid på navigering i 
jämförelse med för persondatorer för att erhålla samma mängd information. För att 
snabba upp denna interaktion och på så sätt behaga expertanvändare är tillgången på 
genvägar en nödvändig faktor (kap 2.2.7). 

Persondatorer tillhandahåller genvägar via diverse kortkommandon som aktiveras 
med hjälp av ett fysiskt tangentbord. På grund av skillnader i interaktionssätt behöver 
smarta mobiltelefoner istället utnyttja pekskärmen för detta syfte (kap 2.4). En 
tillgång till genvägar i denna kontext fordrar således att användaren besitter kunskaper 
om den rörelsekänsliga skärmens funktionalitet. Vid utformningen av dessa genvägar 
är det viktigt att se till att de inte aktiveras av misstag, vilket för noviser kan vara till 
mer skada än nytta (kap 2.2.7). 

Det kan argumenteras för att det inte är nödvändigt att inkludera explicita hjälpmedel 
såsom manualer vid utformning av grafiska gränssnitt för smarta mobiltelefoner. 
Enheterna används i vardagliga situationer och kan därför ibland upplevas som 
distraherande (kap 2.4). Genom att endast relevant information inkluderas i 
gränssnittet minimeras navigeringen och distraktionen reduceras. Eftersom 
hjälpmedel kan innebära en ökad navigering bör man överväga om de är av sådan 
betydelse att de ska inkluderas trots att det kan leda till att användaren blir mer 
distraherad. Faktum är att applikationer till mobila enheter generellt är sparsamma 
med hjälp och manualer (Holtzblatt, 2005), distraheringsfaktorn kan vara en 
anledning till detta. För att behaga noviser kan istället fokus riktas mot andra mer 
relevanta designprinciper (kap 2.2.7). 

Kravformulering: 
– Applikationer för smarta mobiltelefoner skall erbjuda funktionalitet som genererar 
en universell användbarhet. Fokus skall ligga på att tillhandahålla genvägar för 
expertanvändare snarare än hjälpmedel för novisanvändare. 
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2.5.8 Hypotetiskt krav 8 – Tydlighet 

Det är viktigt att gränssnitt tydligt presenterar användaren för systemets funktioner 
(kap 2.2.8). Detta kan vara en utmaning på smarta mobiltelefoner på grund av att 
skärmen är liten i förhållande till persondatorers skärm (kap 2.4). Ett angreppsätt för 
att lösa detta problem kan vara att man likt gränssnitt för persondatorer använder sig 
av färger, kontraster och grafik för att tydliggöra funktioner för användaren (kap 
2.2.8). Dessa egenskaper bör då användas sparsamt och inte i onödan eftersom en 
smart mobiltelefon har begränsad batterikapacitet, minnesutrymme och processorkraft 
(kap 2.4) samt att de kan förlora sin förmåga att tydliggöra funktioner för användaren 
(kap 2.2.8). 

Kravformulering: 
– Dialogen för smarta mobiltelefoner ska tydligt utmärka viktiga objekt samt klargöra 
för användaren vilka funktioner och handlingar som kan utföras i applikationen. 

2.5.9 Hypotetiskt krav 9 – Logisk uppställning 

Det kan argumenteras för att korrekt mappning är viktigt med anledning av smarta 
mobiltelefoners rörelsekänsliga skärm. Då interaktion med smarta mobiltelefoner sker 
med hjälp av fingrarna (kap 2.4) bör gränssnittet uppträda i enlighet med användarens 
pekrörelser så att om användaren exempelvis drar ett objekt åt höger ska objektet 
förflyttas sig åt höger på skärmen. Detta innebär att logisk mappning mellan 
användaren och mobiltelefonen är en betydelsefull egenskap. 

På grund av att smarta mobiltelefoners skärmyta är begränsad (kap 2.4) kan det vara 
svårt för användaren att få en tydlig överblick av innehållet. För att motverka detta 
kan olika tekniker för en logisk uppställning såsom gruppering, hierarkier och 
förhållande utnyttjas (kap 2.2.9). 

Kravformulering: 
– Logisk uppställning och hantering av objekt ska användas vid utveckling av smarta 
mobiltelefoners användargränssnitt. 

  



Gränssnittsdesign för appar till smarta mobiltelefoner Aknouche, Claesson & Ekstrand 

 27 

2.5.10 Sammanfattning av undersökningsmodell 

I tabell 2.2 presenteras en sammanställning av de hypotetiska krav som utgör vår 
undersökningsmodell. Här framgår även vilken kategori av designprinciper respektive 
krav tillhör.  

Tabell 2.2. Hypotetiska krav på användbara gränssnitt för smarta mobiltelefoner 

Nr Kategori Hypotetiskt krav 

1 Feedback 
– Interaktionen med smarta mobiltelefoner ska erbjuda 
feedback som är kort, informativ och anpassad efter 
begränsningar relaterade till enhetens särdrag. 

2 Minneshantering – Gränssnitt för smarta mobiltelefoner skall reducera 
belastningen på användarens korttidsminne. 

3 Felhantering 

– Applikationer för smarta mobiltelefoner ska 
konstrueras med stor vikt på felhantering, genom att 
reducera fel och tillhandahålla informativa 
felmeddelanden. 

4 Utgångar och 
ångerfunktioner 

– Funktioner för att ångra felinmatning och upphäva 
handlingar som begåtts av misstag ska erbjudas vid 
interaktion med smarta mobiltelefoner. 

5 Enhetlighet – Smarta mobiltelefoners grafiska gränssnitt ska 
uppvisa konsekvent interaktion och utformning. 

6 Målgruppsanpassning 
– Gränssnitt för smarta mobiltelefoner ska utformas så 
att de stämmer överens med målgruppens 
konceptuella modeller och terminologi.  

7 Hjälpmedel och genvägar 

– Applikationer för smarta mobiltelefoner skall erbjuda 
funktionalitet som genererar en universell 
användbarhet. Fokus skall ligga på att tillhandahålla 
genvägar för expertanvändare snarare än hjälpmedel 
för novisanvändare. 

8 Tydlighet 

– Dialogen för smarta mobiltelefoner ska tydligt 
utmärka viktiga objekt samt klargöra för användaren 
vilka funktioner och handlingar som kan utföras i 
applikationen. 

9 Logisk uppställning 
– Logisk uppställning och hantering av objekt ska 
användas vid utveckling av smarta mobiltelefoners 
användargränssnitt. 
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3 Metod 

Detta kapitel beskriver undersökningens tillvägagångsätt. Vi diskuterar inledningsvis 
valet av empirisk undersökningsmetod (kap 3.1), sedan följer en redogörelse för 
urvalsgruppen (kap 3.2). Efter detta beskrivs datainsamlingens utformning (kap 3.3), 
därefter går vi vidare till en genomgång av vald analysmetod (kap 3.4). I delkapitel 
3.5 innefattas en kritisk granskning av metoden, och avslutningsvis diskuterats val 
som kan ha påverkat studiens kvalitet (kap 3.6). 

Uppsatsen syftar till att fastställa huruvida designprinciper ämnade främst för 
människa-dator-interaktion är relevanta vid utformning av användbara gränssnitt för 
appar till smarta mobiltelefoner. I ett första skede har vi därför analyserat fem 
etablerade ramverk för designprinciper och sammanfört dessa. Genom detta framkom 
vilka designprinciper som var återkommande och kunde anses vara mer betydande. 
Designprinciperna har sammanförts under gemensamma kategorier, totalt nio stycken, 
vilka kan betraktas som riktlinjer för användbar design. I ett nästa skede har vi 
teoretiskt motiverat hur designprinciperna kan appliceras på smarta mobiltelefoner 
med utgångspunkt i dessa enheters särskilda egenskaper. Utifrån respektive kategori 
har vi därefter formulerat hypotetiska krav för design av användbara gränssnitt för 
appar till smarta mobiltelefoner. 

3.1 Val av undersökningsmetod 

I syfte att ta reda på vilka designprinciper som i praktiken påverkar användbarheten 
för appar till smarta mobiltelefoner genomfördes en empirisk undersökning. För 
undersökningen valde vi att samla in data via frågeformulär. Då syftet var att pröva ett 
antal hypoteser visade sig en kvantitativ metod vara lämplig (Jacobsen, 2002). 
Eftersom de hypotetiska kraven baserades på etablerade ramverk med designprinciper 
vilka redan hade sammanförts och relaterats till smarta mobiltelefoner fann vi inget 
behov av att uppmana konsumenter att föreslå kompletterande designprinciper, vilket 
i så fall ställt krav på en mer kvalitativ ansats (Jacobsen, 2002). 
Undersökningsmodellen hade redan utformats, nu återstod att koppla samman 
individers synpunkter med de hypotetiska kraven för att kunna fastställa om en 
majoritet bekräftar kravens legitimitet och om dessa anses påverka användbarheten 
för appar till smarta mobiltelefoner. 

En av anledningarna till att vi valde att använda enkäter för datainsamling var att 
forskningsfrågan är ställd utifrån ett konsumentperspektiv och vi ville därför få en 
bredd i undersökningen och nå ut till användare för att få en mer nyanserad bild av 
olika faktorer som berör användbarheten för appar. En del av det empiriska underlag 
som studien fordrade inbegrep frekvensen för olika besvärliga situationer som 
användare upplever vid användningen av smarta mobiltelefoner. Ytterligare en 
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anledning till att enkäter var att föredra var därför att deltagande personer kunde 
garanteras full anonymitet och på så sätt förmodligen inte var lika motvilliga till att 
delta och mer benägna att exponera eventuella personliga svagheter. 

Vi utformade en webbaserad enkät vilket innebar att svarspersonerna endast fick 
tillgång till enkäten via Internet. Vi ansåg att en webbaserad enkät gjorde det möjligt 
för oss att snabbt nå ut till ett stort antal personer samtidigt som vi inte behövde 
administrera datainsamlingen och vara närvarande då enkäten ifylldes av respektive 
svarsperson. Detta innebar att vi kunde arbeta parallellt med andra uppgifter 
relaterade till den empiriska undersökningen under tiden data samlades in. Efter att en 
webbenkät fyllts i krävs endast en enkel knapptryckning för att enkäten ska 
registreras, något som troligen inneburit ett minskat bortfall då informanternas 
ansträngning har minimerats. 

Vidare förde en webbaserad enkät också med sig fördelen att informanterna själva 
fick välja när de ville avsätta tid för att fylla i enkäten och därför troligtvis kände 
mindre tidspress och sannolikt fyllde i enkäten mer noggrant. Vid val av verktyg för 
datainsamling tog vi hänsyn till en del viktiga kriterier. Beträffande kostnads- och 
snabbhetskriteriet ansåg vi att enkäter tillhandahållna av Google Docs var optimala 
eftersom de är helt gratis och snabbt kan skickas ut genom att man delar med sig av 
en internetlänk. Googles enkätsystem är tidseffektivt i det avseendet att 
sammanställning av insamlad data inte är en manuell process vilket även har 
reducerat risken för ett resultat som inte är korrekt sammanställt. 

3.2 Urval 

I syfte att öka tillförlitligheten för resultatet har vi ämnat basera urvalet på den 
tidigare diskuterade statistiken för användning av smarta mobiltelefoner (kap 2.4). I 
praktiken innebär detta att vi strävat efter att få in åsikter från såväl kvinnor som män 
och med god spridning i åldrarna. De informanter vi ansåg oss ha störst chans att nå ut 
till var av förklarliga skäl de mest närbelägna geografiskt sätt. I ett försök att göra 
enkäten så förståelig som möjligt för denna målgrupp valdes svenska som språk, 
vilket begränsade urvalet till en nationell nivå. 

Utöver ovan diskuterade urvalskriterier valde vi dessutom att ställa krav på att 
svarspersonerna skulle ha viss erfarenhet av appar till smarta mobiltelefoner. På så 
sätt reducerades risken för att enkätens frågor skulle bli av allt för hypotetisk karaktär. 
Naturligtvis medförde detta en ytterligare begränsning av de tillfrågade. 

De som ombads att svara på enkäten bestod främst av vänner, släkt, kollegor och 
kurskamrater. En internetlänk till enkäten gjordes tillgänglig för dem, huvudsakligen 
via sociala medier. E-post användes också i viss utsträckning för att nå ut till 
intressanta grupper ej representerade på sociala medier. Uppemot 1 000 personer kan 
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ha blivit exponerade för vår förfrågan om deltagande. Då enkäten enbart gjordes 
tillgänglig under en begränsad tid finns däremot anledning att tro att antalet är lägre 
än så, då besöksfrekvensen på sociala medier sannolikt varierar mellan användare. 
Valet av en anonym webbenkät kan emellertid ha påverkat antalet i motsatt riktning, 
eftersom enkäten varit öppen för fri spridning. Detta har också medfört en minskad 
kontroll av den tilltänkta målgruppen som diskuterats ovan, vilket har varit en 
anledning till att inkludera vissa filter- och demografifrågor. 

3.3 Utformning av enkät 

Som tidigare diskuterats samlades data in via en enkätundersökning. Frågorna i 
enkäten utvecklades utifrån undersökningsmodellens hypotetiska krav med ett fokus 
på att undersöka huruvida dessa krav påverkar den upplevda användbarheten av appar 
i smarta mobiltelefoner. Enkätfrågorna med respektive tillhörande krav finns 
representerade i tabell 3.1 nedan. Enkätens utformning, såsom den presenterades för 
informanterna, finns i sin helhet i bilaga 1.  

Enkäten inleder med två demografiska frågor, kön och ålder, detta för att vi i 
efterhand skulle ha möjlighet konstatera huruvida vi nått ut till önskad målgrupp. 
Därefter följer ett antal enklare frågor för att få svarspersonerna bekväma samt 
introducera dem för ämnet. Dessa frågor fastställer även om informanterna tillhör den 
målgrupp som undersökningen är riktad mot, det vill säga om de någon gång har 
använt en applikation i en smart mobiltelefon. Enkäten består sedan till största del av 
frågor och påståenden med rangordnade svarsalternativ i en femgradig skala ifrån 
”Mycket” till ”Inte alls”, ”Alltid” till ”Aldrig” och ”Instämmer helt” till ”Instämmer 
inte alls”. Utöver dessa ingår även ett par frågor med kategoriska svarsformuleringar. 
Valet av en femgradig skala för frågorna med rangordnade svarsalternativ hade sin 
grund i ett antal positiva egenskaper. Ett brett spektra av alternativ skulle ge 
informanterna möjlighet att mer precist markera sin ställning. Samtidigt gav detta 
utrymme för en mittkategori, vilket innebar att enkäten inte skulle tvinga fram ett 
ställningstagande i en specifik riktning utifall deltagarna skulle sakna stark åsikt. 
Dessa båda egenskaper, och i synnerhet inkluderingen av en mittkategori, kan ha 
medfört att lämnade svar ligger närmre sanningen (Jacobsen, 2002). I valet av 
mittkategori beslöt vi oss för alternativet ”varken eller” då detta, till skillnad från ”vet 
ej”, kan betraktas som ett ställningstagande samtidigt som det inte heller leder 
svarspersonen i någon särskild riktning.  

Vid utformningen av enkätfrågorna lades mycket tid på att formulera frågor där inget 
svarsalternativ skulle kännas som det självklara alternativet. För att sanningsgraden 
inte skulle påverkas negativt strävade vi efter att formulera frågor som var neutrala. 
Dessutom lades stor vikt vid att formulera frågor i form av konkreta exempel vilket 
skulle underlätta för informanterna att lämna, för dem passande, svar. Genom att fråga 
efter något som svarspersonen kan relatera till ansåg vi att de lättare skulle kunna 



Gränssnittsdesign för appar till smarta mobiltelefoner Aknouche, Claesson & Ekstrand 

 31 

minnas om en viss incident inträffat. För att informanterna inte vanemässigt skulle 
välja ett visst svarsalternativ har dessutom riktningen på frågorna varierats genom 
positiv och negativ vinkling. Deltagaren måste på så sätt hålla uppmärksamheten uppe 
under hela enkäten och vi får således förmodligen mer sanningsenliga svar. När 
frågorna väl var fastställda funderade vi noga på ordningsföljden, frågorna skulle vara 
relaterade till varandra utan att de påverkade svaren. Ett exempel på detta är fråga sex 
och sju. Här frågas först hur användbarheten påverkas av att en app meddelar 
svarspersonen när en åtgärd är utförd (fråga 6), sedan (fråga 7) hur ofta svarspersonen 
är osäker på om en uppgift utförs. Skulle ordningen på dessa frågor skiftas skulle det 
kunna antas att svaret på fråga sju påverkar svaret på fråga sex. 

Innan enkätundersökningen distribuerades utfördes pilottester. Utifrån deltagarnas 
kommentarer gjordes ett antal mindre förändringar, mestadels rörde det sig om att 
klargöra vad som efterfrågandes.  

Tabell 3.1. Enkätfrågor med motsvarande krav från undersökningsmodellen 

Hypotetiskt krav Fråga 

(Demografisk fråga) 1. Kön? 

(Demografisk fråga) 2. Ålder? 

- 3. Äger du en smartphone? 

(Filterfråga) 4. Har du någon gång använt en app i en 
smartphone? 

- 5. Betygsätt hur pass användbara du upplever att 
existerande appar på marknaden är. 

1. Interaktionen med smarta 
mobiltelefoner ska erbjuda 
feedback som är kort, informativ 
och anpassad efter begränsningar 
relaterade till enhetens särdrag. 

6. Att en app meddelar dig när åtgärder har utförts 
påverkar användbarheten för dig i följande 
utsträckning. 

7. Uppskatta hur ofta du är osäker på om en app 
utför en begärd uppgift. 

8. Vilket av följande meddelanden skulle du föredra 
som bekräftelse på att du ställt in alarmet i din 
smartphone? 

2. Gränssnitt för smarta 
mobiltelefoner skall reducera 
belastningen på användarens 
korttidsminne. 

9. Användbarheten för en app försämras om jag 
behöver komma ihåg information mellan olika steg i 
en aktivitet. 

10. Uppskatta hur ofta du behöver ta ett steg tillbaka 
i en app för att minnas information som krävs för att 
slutföra aktiviteten. 
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3. Applikationer för smarta 
mobiltelefoner ska konstrueras med 
stor vikt på felhantering, genom att 
reducera fel och tillhandahålla 
informativa felmeddelanden. 

11. Om det vid upprepade tillfällen uppstår tekniska 
fel i en app, kan det vara en anledning till att du 
väljer att inte använda den i fortsättningen. 

12. Vilken av följande felmeddelande skulle du 
föredra om ett fel uppstår på grund av att minnet är 
fullt? 

4. Funktioner för att ångra 
felinmatning och upphäva 
handlingar som begåtts av misstag 
ska erbjudas vid interaktion med 
smarta mobiltelefoner. 

13. Om jag ges möjlighet att ångra eller avbryta en 
uppgift i en app förhöjs användbarheten.   

14. Hur ofta händer det att du i en app gör felaktiga 
inmatningar eller val? 

5. Smarta mobiltelefoners grafiska 
gränssnitt ska uppvisa konsekvent 
interaktion och utformning. 

15. Att föremål (knappar, ikoner etc.) har ett 
enhetligt utseende och är konsekvent placerade i en 
app påverkar användbarheten för dig i följande 
utsträckning. 

16. Uppskatta hur ofta det inträffar att du använder 
en app där föremål (knappar, ikoner etc.) inte är 
konsekvent utformade. 

17. Uppskatta hur ofta du i en app begår fel på 
grund av att kontroller med liknande utseende och 
placering framkallar olika funktioner. 

6. Gränssnitt för smarta 
mobiltelefoner ska utformas så att 
de stämmer överens med 
målgruppens konceptuella modeller 
och terminologi. 

18. Om en app använder obekanta termer kan det 
vara en anledning till att jag inte fortsätter använda 
den. 

19. Uppskatta hur ofta du känner viss förvirring på 
grund av att en app använder termer som är 
obekanta för dig. 

20. Användbarheten för en app förhöjs om den är 
självinstruerande och dess funktionalitet är 
underförstådd. 

21. Uppskatta hur ofta du har svårt att förstå hur och 
till vad en app används. 

7. Applikationer för smarta 
mobiltelefoner skall erbjuda 
funktionalitet som genererar en 
universell användbarhet. Fokus 
skall ligga på att tillhandahålla 
genvägar för expertanvändare 
snarare än hjälpmedel för 
novisanvändare. 

22. Hjälpmedel i en app såsom guider och manualer 
påverkar användbarheten för dig i följande 
utsträckning. 

23. Hur ofta inträffar det att du är osäker på hur en 
app skall användas? 

24. Tiden det tar att utföra en handling i en app 
påverkar användbarheten för dig i följande 
utsträckning. 

25. Hur ofta nyttjar du olika typer av genvägar vid 
användningen av appar? 
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8. Dialogen för smarta 
mobiltelefoner ska tydligt utmärka 
viktiga objekt samt klargöra för 
användaren vilka funktioner och 
handlingar som kan utföras i 
applikationen. 

26. Om en app inte tydligt utmärker viktiga föremål 
(knappar, ikoner etc.) och funktioner kan det vara en 
anledning till att jag väljer att inte fortsätta använda 
den. 

27. Uppskatta hur ofta du har svårt att hitta viktiga 
föremål (knappar, ikoner etc.) och funktioner i en 
app. 

9. Logisk uppställning och 
hantering av objekt ska användas 
vid utveckling av smarta 
mobiltelefoners användargränssnitt. 

28. Sättet en app presenterar information på spelar 
roll för hur du bedömer dess användbarhet. 

29. Hur ofta påverkas din användning av en app på 
grund av att det inte är lätt att följa den information 
som ges? 

30. I vilken utsträckning påverkas användbarheten 
för dig om en app avviker från dina föreställningar 
om hur interaktion bör ske? 

31. Uppskatta hur ofta du begår fel vid 
användningen av en app på grund av att sättet som 
den fungerar på avviker från vad du anser vara 
naturligt. 

3.4 Analys av enkätsvar 

Då enkäten bestod av frågor med olika typer av svarsalternativ ställdes olika krav på 
hur analysen skulle utföras. Majoriteten av enkätens frågor använde sig av så kallade 
rangordnade svarsalternativ. Här gavs varje svarsalternativ ett motsvarande värde i en 
femgradig skala, i syfte att kunna fastställa statistiska mått som modalvärde, 
modalprocent, median och medeltal. Med hjälp av dessa mått kunde vi konstatera 
vilket alternativ som förekommit oftast, hur stor variationen var, vilken mittpunkten 
var samt ett genomsnitt för resultatet. Valet av att utnyttja statistiska mått gjordes i 
syfte att förtydliga resultatet och på så sätt främja analysen av fördelningen av svar på 
enkätens frågor. Detta står i motsats till att studera fördelningen på samtliga 
svarsalternativ, vilket enligt Jacobsen (2002) kan leda till att undersökningens mer 
betydande fynd blir svårare att urskilja i mängden. I de fall då modalprocenten visade 
sig vara under 50 procent valde vi emellertid också att illustrera resultaten grafiskt. 
Eftersom detta innebar att en minst lika stor andel informanter varit av en åsikt 
avvikande från modalvärdet ansåg vi att analysen av spridningen torde främjas av en 
visualisering som komplement till de statistiska måtten. Tre olika typer av 
rangordnade svarsalternativ användes i enkäten, dessa presenteras nedan (tabell 3.2) 
tillsammans med det värde vi tilldelat dem. 
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Tabell 3.2. Enkätens olika typer av rangordnade svarsalternativ 

Värde Typ 1 – Instämmande Typ 2 – Påverkan Typ 3 – Frekvens 

5 Instämmer helt Mycket Alltid 

4 Instämmer delvis Delvis Ofta 

3 Varken eller Varken eller Ibland 

2 Instämmer i någon mån Liten Sällan 

1 Instämmer inte alls Inte alls Aldrig 

Enkäten inkluderade även ett antal frågor med kategoriska svarsalternativ. Dessa 
resultat har delvis analyserats med hjälp av modalvärde och modalprocent. På grund 
av att dessa resultat inte erbjuder samma möjligheter att beskrivas i statistiska former 
som resultat baserade på rangordnade svarsalternativ (Jacobsen, 2002) har grafiska 
illustrationer här använts i samtliga fall för att skapa bättre förutsättningar för 
analysen. 

3.5 Kritik av metoden 

Att förlita sig på en kombination av webbaserad och samtidigt anonym enkät 
försvårar möjligheten att säkerställa att samma informant inte lämnar flera svar. En 
potentiell lösning på detta problem vore att slumpmässigt dela ut unika löpnummer 
till informanterna. En svaghet med detta är en mindre effektiv spridning av enkäten då 
det behöver ske på individ- istället för gruppnivå. I vårt fall skulle även anonymiteten 
kunna påverkas då spridningen skulle ske via digitala medier, vilket teoretiskt 
inneburit att historik som skulle kunna koppla samman individer med löpnummer 
existerat. Då det inte förelåg någon ersättning för att fylla i enkäten ansåg vi dessutom 
att risken var liten för att eventuella multipla registreringar skulle påverka resultatet. 
Dessa motargument i kombination med avsaknad funktionalitet för att hantera 
löpnummer i utvärderade enkätverktyg låg till grund för vårt val att bortse från denna 
lösning. 

Utnyttjandet av sociala medier som huvudsaklig kanal för att sprida enkäten kan till 
viss del ha negativ inverkan på urvalets representation av användare av smarta 
mobiltelefoner. Eftersom den grupp individer som är nåbar via sociala medier till stor 
del representerar de som omger en person i verkliga livet har urvalet påverkats av vår 
egen ålder, samt till viss del även intresse och utbildningsnivå. Även om detta skulle 
innebära att vi i stor utsträckning nått ut till den åldersgrupp som uppvisar störst 
procentuell användning av smarta mobiltelefoner enligt tidigare presenterad statistik 
(kap 2.4), kvarstår dock det faktum att synen på användbarhet skulle kunna skilja sig 
mellan åldrar och utbildningsnivå. I relation till detta bör också nämnas att valet att 
inte utforma enkäten på engelska, och på så vis nå ut till en större geografisk och 
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kulturell tillhörighet skapat en ytterligare avvikelse från den representative 
användaren (kap 2.4). 

Valet att formulera enkätens frågor med krav på erfarenhet av smarta mobiltelefoner 
kan i motsats till tidigare diskuterade fördel (kap 3.2) även haft negativ effekt. 
Beroende på hur ofta de tillfrågade använder sig av appar kan möjligheten att svara på 
enkätens frågor påverkas. En möjlig lösning på detta problem vore att inkludera en 
fråga som stämt av frekvensen för användning av appar, vilket skulle kunna jämföras 
med övriga svar och på så vis identifiera eventuella trender. 

3.6 Kvalitet 

I detta delkapitel kommer vi att diskutera hur studiens metod och genomförande har 
beaktat och eventuellt påverkat resultatets kvalitet i form av giltighet, tillförlitlighet 
och etiska aspekter. 

3.6.1 Validitet 

Med anledning av tidigare nämnd kritik (kap 3.5) gällande spridning och utformning 
av undersökningens enkät får studiens externa giltighet, det vill säga 
generaliserbarhet, betraktas som begränsad. Valet att sprida enkäten via sociala 
medier samt utforma den på svenska reducerade mångfalden i urvalet, vilket sannolikt 
inneburit att det inte är fullständigt representativt för användare av smarta 
mobiltelefoner.  

Genom att studiens forskningsfråga konkretiserades i ett antal hypoteser som utgjorde 
vår undersökningsmodell kunde enkätfrågorna ta utgångspunkt i dessa hypoteser. 
Detta skapade en bättre förutsättning för att säkerställa studiens interna giltighet, då 
enkäten på så sätt låg i linje med studiens syfte. Eftersom studien innefattade relativt 
komplexa fenomen såsom användbarhet har vi i enlighet med Jacobsen (2002) i några 
fall valt att mäta detta med flera frågor för att förstärka den interna giltigheten 
ytterligare. 

3.6.2 Reliabilitet 

Vid utformningen av enkätfrågorna lades som tidigare diskuterats (kap 3.3) stor vikt 
vid att undvika ledande frågor och en placering av frågorna som inneburit en ledande 
frågekontext, detta för att säkerställa svarens tillförlitlighet. 

Ett dilemma uppstod relaterat till huruvida enkätfrågorna skulle utformas med krav på 
erfarenhet gällande appar till smarta mobiltelefoner. Då erfarenheten kunde variera 
skulle sannolikt tillförlitligheten också variera om kravet ställdes. Däremot skulle 
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frågorna riskera att bli av allt för hypotetisk karaktär om vi bortsett från kravet, vilket 
likväl kunnat påverka tillförlitligheten negativt. 

Valet av att utnyttja enkäter i webbform kan ha haft såväl positiv som negativ 
inverkan på studiens tillförlitlighet. Som tidigare diskuterats (kap 3.2) innebar 
webbformen att deltagarna själva kunde avgöra när och var de skulle svara på 
enkäten. Sannolikt var de därför mindre stressade och kunde undvika att någon annan 
såg vilka svar som lämnades, något som kan ha positiv påverkan på tillförlitligheten 
(Jacobsen, 2002). Valet har emellertid också inneburit att vi inte varit närvarande och 
kunnat reda ut eventuella frågetecken samt säkerställa att svaren lämnats av enbart en 
individ, varför studiens tillförlitlighet kan ha påverkats negativt av detta val. 

Det valda enkätverktyget (Google Docs) har haft positiv påverkan på tillförlitligheten 
genom att data automatiskt sammanställts i ett kalkylblad. Risken för att felaktigheter 
skulle uppstå vid manuella inmatningar av svaren undanröjdes därmed helt. 

3.6.3 Etik 

Med hänsyn till etiska aspekter har utgångspunkten för enkätundersökningen varit att 
erbjuda ett valfritt deltagande. Då vi dessutom valde att informera om enkäten på 
gruppnivå, istället för individuella meddelanden, har de tillfrågade sannolikt också 
känt en mindre press att delta utav välvilja eller kamratskap. Vi valde även att bifoga 
en kort beskrivning av studiens syfte och hur insamlad data skulle användas, för att 
försäkra oss om att deltagandet grundades i ett informerat samtyckte. En andra viktig 
aspekt har varit att upprätthålla informanternas anonymitet genom studiens 
genomförande. Ingen information om vilka som blivit tillfrågade att deltaga finns 
lagrad, mer än det ungefärliga antalet individer. De demografiska frågorna i enkäten 
har endast använts för att fastställa huruvida deltagarna stämmer överens med 
identifierad målgrupp, och används därmed inte för att öka detaljgraden på 
presenterad data. Vikten av anonymitet var dessutom en anledning till att det system 
med ett löpnummer för respektive informant som tidigare diskuterats (kap 3.5) inte 
nyttjades. 
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4 Empirisk presentation 

Detta kapitel presenterar inledningsvis (kap 4.1) datainsamlingens förlopp samt en 
kort sammanställning av utfallets demografi. Vidare följer en framställning av 
enkätens resultat (kap 4.2). 

4.1 Datainsamling och demografi 

Data har, som tidigare diskuterats (kap 3), samlats in via en webbenkät. Efter att 
enkäten utformats i enlighet med de premisser forskningsfrågan fodrade gjordes den 
tillgänglig via en internetlänk. Enkäten var ämnad att nå ut till cirka 1000 personer 
och under de cirka tre dygn enkäten var åtkomlig samlades 125 svar in, varav 123 
kunde användas vid analysen. Detta innebär att bortfallet uppgick till 88 procent, 
något som diskuteras vidare i analysen (kap 5). Det bör dock tilläggas att beräknat 
bortfall får anses vara hypotetiskt, eftersom det inte med säkerhet har kunnat 
fastställas att 1000 personer blivit exponerade för enkäten. Efter att ha registrerat 65 
svar under första dygnet noterades en kraftig nedgång i svarsfrekvensen under de två 
följande dygnen. Under tredje dygnet registrerades cirka hälften så många svar som 
under det första dygnet och det fanns inga indikationer på att denna trend skulle 
vända, trots att påminnelser med uppmaningar att delta i enkäten skickades ut. Med 
anledning av den avtagande svarsfrekvensen såg vi inget värde i att fortsatta 
datainsamlingen då de fördelar detta skulle föra med sig inte var i proportion med de 
resurser, främst tidsrelaterade, som krävdes. 

Vid en överblick av svarspersonernas demografi (figur 4.1) framkommer att 78 
stycken (63,4%) av deltagarna i undersökningen var män och totalt sett var 92 stycken 
(74,8%) i åldrarna 21-30 år, även detta är något som kommer diskuteras vidare i nästa 
kapitel. 

 
Figur 4.1. Demografisk representation av enkätsvaren 
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4.2 Presentation av resultat 

Här följer en redogörelse för den utförda enkätundersökningens resultat. Inledningsvis 
motiveras varför ett antal frågor har valts att exkluderas (kap 4.2.1). Vidare beskrivs 
resultatet i enlighet med tidigare presenterad analysmetod (kap 3.4) och inleder med 
en presentation av statistiska mått (kap 4.2.2) för att sedan illustrera utvalda svar 
grafiskt (kap 4.2.3). Genom denna presentation ämnar vi åstadkomma en så 
överskådlig bild av resultatet som möjligt. För en mer detaljerad redogörelse se bilaga 
2 för en komplett enkätsammanställning. 

4.2.1 Exkluderade frågor 

Frågorna tre och fyra inkluderas inte i presentationen av empirisk data. Detta beror på 
att samtliga individer som svarat att de någon gång använt en app (fråga 4) också har 
svarat att de äger en smart mobiltelefon (fråga 3), ett föga överraskande resultat men 
ändock inte något som med säkerhet kunnat förutspås inför datainsamlingen. Om 
fallet varit så att en del av de informanter som använt en app inte ägde en smart 
mobiltelefon skulle man kunnat diskutera dessa individers vana av appanvändning, 
vilket i sin tur hade legat till grund för en bedömning av svarens inflytande på 
resultatet. Utfallet av enkäten blev dock sådant att samtliga informanter som använt 
en app, och därmed tillhörde enkätens målgrupp, också ägde en smart mobiltelefon 
varför detta resonemang inte kunde appliceras och en analys av fråga tre inte var 
nödvändig. Fråga fyra var en filterfråga vilket innebar att man var tvungen att svara 
”ja” på denna fråga för att vara kvalificerad av undersökningen. Följaktligen har 100 
procent av informanterna som ingår i statistiken svarat ”ja” på denna fråga, något som 
inte behöver analyseras vidare.  

4.2.2 Statistiska mått 

I tabell 4.1 redovisas resultatet av den empiriska studien med hjälp av statistiska mått. 
Då enkäten använde flera typer av rangordnade svarsalternativ anges i kolumnen 
”svarstyp” respektive frågas typ genom att referera till tidigare presenterad 
benämning (kap 3.4).  

Tabell 4.1. Statistiska mått för enkätundersökningens resultat 

Krav Fråga Svarstyp Modal-
värde Median Medel-

tal 

- 
5. Betygsätt hur pass användbara du 
upplever att existerande appar på 
marknaden är. 

- 1 4 
(44,7%) 4 4,20 

                                                
1 Betygsättning, 5 är högsta betyg.  
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1 

6. Att en app meddelar dig när åtgärder 
har utförts påverkar användbarheten för 
dig i följande utsträckning. 

Påverkan 4 
(56,1%) 4 4,03 

7. Uppskatta hur ofta du är osäker på om 
en app utför en begärd uppgift. Frekvens 2 

(43,1%) 3 2,66 

8. Vilket av följande meddelanden skulle 
du föredra som bekräftelse på att du ställt 
in alarmet i din smartphone? 

Kategorisk D2 
(77,2%) - - 

2 

9. Användbarheten för en app försämras 
om jag behöver komma ihåg information 
mellan olika steg i en aktivitet. 

Instämmande 5 
(44,7%) 4 4,23 

10. Uppskatta hur ofta du behöver ta ett 
steg tillbaka i en app för att minnas 
information som krävs för att slutföra 
aktiviteten. 

Frekvens 2 
(50,4%) 2 2,44 

3 

11. Om det vid upprepade tillfällen 
uppstår tekniska fel i en app, kan det vara 
en anledning till att du väljer att inte 
använda den i fortsättningen. 

Instämmande 5 
(63,4%) 5 4,59 

12. Vilken av följande felmeddelande 
skulle du föredra om ett fel uppstår på 
grund av att minnet är fullt? 

Kategorisk B3 
(90,2%) - - 

4  

13. Om jag ges möjlighet att ångra eller 
avbryta en uppgift i en app förhöjs 
användbarheten. 

Instämmande 5 
(59,3%) 5 4,48 

14. Hur ofta händer det att du i en app gör 
felaktiga inmatningar eller val? Frekvens 3 

(50,4%) 3 2,90 

5 

15. Att föremål (knappar, ikoner etc.) har 
ett enhetligt utseende och är konsekvent 
placerade i en app påverkar 
användbarheten för dig i följande 
utsträckning. 

Påverkan 5 
(65,0%) 5 4,46 

16. Uppskatta hur ofta det inträffar att du 
använder en app där föremål (knappar, 
ikoner etc.) inte är konsekvent utformade. 

Frekvens 3 
(50,4%) 3 2,80 

17. Uppskatta hur ofta du i en app begår 
fel på grund av att kontroller med liknande 
utseende och placering framkallar olika 
funktioner. 

Frekvens 2 
(43,1%) 3 2,59 

  

                                                
2!Alarm inställt till kl 07.00! 
3!Minnesenhet full. Frigör utrymme för att kunna utföra åtgärden. 
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6 

18. Om en app använder obekanta termer 
kan det vara en anledning till att jag inte 
fortsätter använda den. 

Instämmande 4 
(51,2%) 4 3,59 

19. Uppskatta hur ofta du känner viss 
förvirring på grund av att en app använder 
termer som är obekanta för dig. 

Frekvens 2 
(49,6%) 2 2,42 

20. Användbarheten för en app förhöjs 
om den är självinstruerande och dess 
funktionalitet är underförstådd. 

Instämmande 5 
(48,0%) 4 4,24 

21. Uppskatta hur ofta du har svårt att 
förstå hur och till vad en app används. Frekvens 2 

(59,4%) 2 2,35 

7 

22. Hjälpmedel i en app såsom guider 
och manualer påverkar användbarheten 
för dig i följande utsträckning. 

Påverkan 4 
(42,3%) 4 3,48 

23. Hur ofta inträffar det att du är osäker 
på hur en app skall användas? Frekvens 2 

(56,1%) 2 2,41 

24. Tiden det tar att utföra en handling i 
en app påverkar användbarheten för dig i 
följande utsträckning. 

Påverkan 5 
(43,9%) 4 4,19 

25. Hur ofta nyttjar du olika typer av 
genvägar vid användningen av appar? Frekvens 4 

(39,8%) 4 3,27 

8 

26. Om en app inte tydligt utmärker 
viktiga föremål (knappar, ikoner etc.) och 
funktioner kan det vara en anledning till 
att jag väljer att inte fortsätta använda 
den. 

Instämmande 4 
(52,8%) 4 3,78 

27. Uppskatta hur ofta du har svårt att 
hitta viktiga föremål (knappar, ikoner etc.) 
och funktioner i en app. 

Frekvens 2 
(46,3%) 2 2,54 

9 

28 - Sättet en app presenterar information 
på spelar roll för hur du bedömer dess 
användbarhet. 

Instämmande 5 
(48,0%) 4 4,34 

29. Hur ofta påverkas din användning av 
en app på grund av att det inte är lätt att 
följa den information som ges? 

Frekvens 3 
(48,8%) 3 3,02 

30. I vilken utsträckning påverkas 
användbarheten för dig om en app 
avviker från dina föreställningar om hur 
interaktion bör ske. 

Påverkan 4 
(48,0%) 4 3,93 

31. Uppskatta hur ofta du begår fel vid 
användningen av en app på grund av att 
sättet som den fungerar på avviker från 
vad du anser vara naturligt. 

Frekvens 3 
(52,0%) 3 2,84 
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4.2.3 Grafisk illustration 

Här följer en grafisk presentation av svaren för samtliga frågor med kategoriska 
svarsalternativ samt för de frågor med rangordnade svarsalternativ vilka hade en 
modalprocent som understeg 50 procent. 

Fråga 5 – Betygsätt hur pass användbara du upplever att existerande appar på 
marknaden är. 

 
Figur 4.2. Svar på fråga 5 

Grafen (figur 4.2) visar att appar bedöms ha en hög användbarhet. Ingen av 
svarspersonerna anser att appar är oanvändbara. 

Fråga 7 – Uppskatta hur ofta du är osäker på om en app utför en begärd 
uppgift. 

 
Figur 4.3. Svar på fråga 7 

Grafen (figur 4.3) visar att en majoritet (54%) ofta eller ibland är osäkra på ifall en 
app utför en begärd uppgift.  
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Fråga 8 – Vilket av följande meddelanden skulle du föredra som bekräftelse på 
att du ställt in alarmet i din smartphone? 

 
Figur 4.4. Svar på fråga 8 

I grafen (figur 4.4) framkommer att det råder stor enighet i vilket bekräftande 
meddelande som föredras. 

Fråga 9 – Användbarheten för en app försämras om jag behöver komma ihåg 
information mellan olika steg i en aktivitet. 

 
Figur 4.5. Svar på fråga 9 

Enligt informanterna försämras användbarheten för en app om korttidsminnet belastas 
(figur 4.5). 

Fråga 12 – Vilken av följande felmeddelande skulle du föredra om ett fel uppstår 
på grund av att minnet är fullt? 

 
Figur 4.6. Svar på fråga 12 

Grafen (figur 4.6) visar att 90 procent av deltagarna i undersökningen föredrar samma 
felmeddelande. 
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Fråga 17 – Uppskatta hur ofta du i en app begår fel på grund av att kontroller 
med liknande utseende och placering framkallar olika funktioner. 

 
Figur 4.7. Svar på fråga 17 

I grafen (figur 4.7) framkommer att 50 procent av informanterna sällan eller aldrig 
begår fel på grund av att appar har en oenhetlig interaktion. 

Fråga 19 – Uppskatta hur ofta du känner viss förvirring på grund av att en app 
använder termer som är obekanta för dig. 

 
Figur 4.8. Svar på fråga 19 

Grafen (figur 4.8) påvisar att nio procent av svarspersonerna aldrig förvirras av en 
obekant terminologi i appar. 

Fråga 20 – Användbarheten för en app förhöjs om den är självinstruerande och 
dess funktionalitet är underförstådd. 

 
Figur 4.9. Svar på fråga 20 

Om en app är självinstruerande och har en underförstådd funktionalitet förhöjs 
användbarheten anser en majoritet av informanterna (figur 4.9). 
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Fråga 22 – Hjälpmedel i en app såsom guider och manualer påverkar 
användbarheten för dig i följande utsträckning. 

 
Figur 4.10. Svar på fråga 22 

Fem procent av deltagarna i enkäten tycker att guider och manualer inte påverkar 
användbarheten för appar överhuvudtaget (figur 4.10). 

Fråga 24 – Tiden det tar att utföra en handling i en app påverkar 
användbarheten för dig i följande utsträckning. 

 
Figur 4.11. Svar på fråga 24 

82 procent anser att tiden det tar att utföra en handling påverkar användbarheten för 
appar mycket eller delvis (figur 4.11). 

Fråga 25 – Hur ofta nyttjar du olika typer av genvägar vid användningen av 
appar? 

 
Figur 4.12. Svar på fråga 25 

I grafen (figur 4.12) framkommer att endast åtta procent av svarspersonerna uppger 
att de aldrig nyttjar olika genvägar vid användning av appar. 
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Fråga 27 – Uppskatta hur ofta du har svårt att hitta viktiga föremål (knappar, 
ikoner etc.) och funktioner i en app. 

 
Figur 4.13. Svar på fråga 27 

94 procent har i någon utsträckning svårt att hitta viktiga föremål och funktioner i en 
app (figur 4.13). 

Fråga 28 – Sättet en app presenterar information på spelar roll för hur du 
bedömer dess användbarhet. 

 
Figur 4.14. Svar på fråga 28 

91 procent av de tillfrågade instämmer helt eller delvis i att sättet en app presenterar 
information på spelar roll för hur dess användbarhet bedöms (figur 4.14). 

Fråga 29 – Hur ofta påverkas din användning av en app på grund av att det inte 
är lätt att följa den information som ges? 

 
Figur 4.15. Svar på fråga 29 

69 procent av svarspersonerna påverkas ofta eller ibland av att information som ges i 
en app inte är lätt att följa (figur 4.15). 
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Fråga 30 – I vilken utsträckning påverkas användbarheten för dig om en app 
avviker från dina föreställningar om hur interaktion bör ske? 

 
Figur 4.16. Svar på fråga 30 

Grafen (figur 4.16) visar att 74 procent tycker att användbarheten påverkas mycket 
eller delvis ifall en app avviker från invanda interaktionssätt. 
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5 Analys 

Nedan följer en analys av empirin där resultatet från enkätundersökningen diskuteras. 
Inledningsvis analyseras bortfall och demografi (kap 5.1). Genom att empiri relateras 
till teori diskuteras i delkapitel 5.2 undersökningens respektive hypotetiska krav. I 
delkapitel 5.3 presenteras möjliga förklaringar till utfallet av enkätundersökningen på 
en mer övergripande nivå. 

Frågor som berör samma hypotetiska krav diskuteras i relation till varandra. Motivet 
för detta är att det har upplevts som svårt att avgöra ett hypotetiskt kravs giltighet och 
påverkan på användbarhet genom att utgå endast från en enskild fråga. Då istället 
olika frågor, som berör exempelvis en viss aspekts frekvens och påverkan på 
användbarhet, diskuteras i relation till varandra får analysen ett större djup och det 
blir lättare att avgöra huruvida de hypotetiska kraven är relevanta för smarta 
mobiltelefoner samt ifall de påverkar användbarheten för dessa enheter. 

5.1 Bortfall och demografi 

Att bortfallet (87,7%) var stort kan förklaras genom ett antal olika resonemang. Dessa 
förklaringar är i viss mån spekulativa då valet att använda en webbenkät inneburit att 
vi inte haft en direkt kommunikation med informanterna. En del av förklaringen till 
det stora bortfallet ligger troligtvis i valet av metod för enkätspridning. Eftersom 
enkäten distribuerades via sociala medier och e-post fanns en stor risk att ett 
omfattande antal individer inte uppmärksammade enkäten då de inte varit inloggade 
på sin personliga sida eller e-postkonto under den aktuella tredygnsperioden. En 
uppenbar konsekvens av detta är ett minskat antal deltagare i enkätundersökningen 
vilket i viss mån reducerar dess legitimitet. Vidare är fallet förmodligen också så att 
somliga har noterat enkätens tillgänglighet men av olika anledningar inte valt att 
trycka på länken och delta i undersökningen. 

Bortfallet kan också förklaras utifrån en annan aspekt som berör enkätens utformning 
mer specifikt. I enkäten inkluderades nämligen en fråga som kontrollerade ifall 
svarspersonen var lämplig för enkäten, där syftet var att utesluta personer som inte 
tidigare använt en app. Det förelåg dock en viss problematik i bruket av denna 
filterfråga med anledning av att Google Docs inte registrerade de personer som 
började fylla i enkäten men sedan ombads avsluta den på grund av att de inte tillhörde 
målgruppen, detta bortfall har vi ingen statistik över. Därför kan vi inte med säkerhet 
veta exakt hur många som faktiskt har deltagit i undersökningen, bortfallet kan 
teoretiskt sett vara lägre. I tillägg till detta har vi uteslutit svar från individer som inte 
tillhört vår målgrupp men som ändå valde att fortsätta fylla i enkäten. Sammantaget 
uppgick antalet analyserade svar följaktligen till 123 stycken. 
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Spridningen bland deltagarna i enkätundersökningen såsom framställs i den empiriska 
presentationen (kap 4) kan inte anses vara optimal då den inte är fullt representativ för 
marknaden. Användandet av smarta mobiltelefoner är enligt tidigare undersökningar 
(kap 2.4) relativt jämnt mellan män och kvinnor, och även om personer i 
ålderskategorin 21-30 är den grupp som procentuellt uppvisar störst användande av 
smarta mobiltelefoner är användningen spridd i olika åldrar. 

5.2 Kravanalys 

Nedan diskuteras undersökningens respektive hypotetiska krav i relation till resultatet 
av den empiriska studien. 

5.2.1 Hypotetiskt krav 1 – Feedback 

Kravformulering: 
– Interaktionen med smarta mobiltelefoner ska erbjuda feedback som är kort, 
informativ och anpassad efter begränsningar relaterade till enhetens särdrag. 

Relaterade enkätfrågor: 
• Fråga 6 – Att en app meddelar dig när åtgärder har utförts påverkar 

användbarheten för dig i följande utsträckning. 
• Fråga 7 – Uppskatta hur ofta du är osäker på om en app utför en begärd 

uppgift. 
• Fråga 8 – Vilket av följande meddelanden skulle du föredra som bekräftelse 

på att du ställt in alarmet i din smartphone? 

Den empiriska undersökningen visar att 54 procent av informanterna ibland eller ofta 
är osäkra på om en app utför en begärd uppgift (fråga 7). Detta kan till viss del 
förklaras med att appar till smarta mobiltelefoner i många fall kräver internetåtkomst 
för att utföra en önskad uppgift. Internetåtkomsten varierar beroende på var 
användaren befinner sig och är den låg tar den önskade uppgiften längre till att utföra 
(kap 2.5.1). I dessa fall kan feedback användas för att motverka användarnas 
osäkerhet på om en uppgift utförs eller inte. Feedback används för att konstant 
uppmärksamma användaren om systemets tillstånd vilket i sin tur ger användaren ett 
lugn och en tillfredställelse i användningen av systemet (kap 2.2.1). Vidare visar 
undersökningen att 56 procent anser att feedback delvis påverkar användbarheten av 
appar till smarta mobiltelefoner (fråga 6). Medeltalet 4,03 visar dock att det är fler 
som svarat ”instämmer helt” än som har svarat ”varken eller”, ”instämmer i någon 
mån” och ”instämmer inte alls”. 

En majoritet (54%) av de tillfrågade har svarat att de ibland eller ofta är osäkra på om 
en app utför en åtgärd (fråga 7). Detta kan vara ett tecken på att feedback inte används 
i tillräcklig utsträckning eller på ett korrekt sätt. För att feedback ska fungera effektivt 
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ska den vara anpassad efter situationen, relevant, informativ, i linje med användarens 
intentioner, ges inom en rimlig tidsram och förmedlas på ett lättförståeligt sätt (kap 
2.2.1). Undersökningen visar att 77 procent har valt samma feedbackmeddelande 
(fråga 8). Detta visar på att användare av appar till smarta mobiltelefoner anser att 
feedback ska konstrueras i enlighet med vad teorin förespråkar. Detta eftersom det 
mest valda feedbackmeddelande kan anses uppvisa flest av de kriterierna.  

Sammanfattningsvis tycks svaren på fråga sex bekräfta att feedback är ett element i 
konstruktionen av appar till smarta mobiltelefoner som främjar användbarhet. Det kan 
vidare konstateras att användare vill få feedback som besitter de egenskaper som 
framkommer i formuleringen av det hypotetiska kravet på feedback.  

5.2.2 Hypotetiskt krav 2 – Minneshantering 

Kravformulering: 
– Gränssnitt för smarta mobiltelefoner skall reducera belastningen på användarens 
korttidsminne. 

Relaterade enkätfrågor: 
• Fråga 9 – Användbarheten för en app försämras om jag behöver komma ihåg 

information mellan olika steg i en aktivitet. 
• Fråga 10 – Uppskatta hur ofta du behöver ta ett steg tillbaka i en app för att 

minnas information som krävs för att slutföra aktiviteten. 

Hela 83 procent av de tillfrågande i undersökningen instämmer helt eller delvis i att 
användbarheten för en app försämras om de måste komma ihåg information mellan 
olika steg i dialogen (fråga 9). Eftersom skärmen på en smart mobiltelefon är 
förhållandevis liten måste information i många fall styckas upp (kap 2.5.2) och det 
leder till att krav ställs på god minneshantering i appar. Genom bra struktur på 
informationen behöver inte användaren planera sitt handlande och belastningen på 
minnet minskar (kap 2.2.2). Struktur kan således användas för att användaren inte ska 
behöva komma ihåg information från ett steg till ett annat. På så sätt belastas inte 
korttidsminnet, vilket innebär att man, i enlighet med informanternas åsikt, kan 
undvika att försämra användbarheten för appar. 

Att användare tycker användbarheten försämras på grund av belastning på minnet 
skulle kunna tolkas som att användbarheten för appar förhöjs vid låg 
minnesbelastning. Dock kan det även argumenteras för att minneshantering enbart är 
en hygienfaktor, det vill säga närmast ett självklart element i interaktionen, som 
enbart leder till en försämrad användbarhet om det utesluts. 

En majoritet (50%) av svarspersonerna upplever att de sällan behöver ta ett steg 
tillbaka i interaktionen med en app för att minnas information för att kunna avsluta en 
aktivitet. Detta tyder på att detta krav är något som utvecklare redan tänker på och 
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således är en viktig designprincip. Alternativt kan det vara så att detta krav inte är lika 
viktigt för appar som för persondatorer eftersom användarna så sällan upplever det 
som ett problem. Dock så menar hela 83 procent att användbarheten försämras om 
minnet belastas.  

Det hypotetiska kravet på minneshantering tycks i viss utsträckning redan uppfyllas 
av appar på marknaden. Undersökningen visar dessutom att det är ett krav som 
påverkar användbarheten för appar bland konsumenter. 

5.2.3 Hypotetiskt krav 3 – Felhantering 

Kravformulering: 
– Applikationer för smarta mobiltelefoner ska konstrueras med stor vikt på 
felhantering, genom att reducera fel och tillhandahålla informativa felmeddelanden. 

Relaterade enkätfrågor: 
• Fråga 11 – Om det vid upprepade tillfällen uppstår tekniska fel i en app, kan 

det vara en anledning till att du väljer att inte använda den i fortsättningen. 
• Fråga 12 – Vilken av följande felmeddelande skulle du föredra om ett fel 

uppstår på grund av att minnet är fullt? 

Från insamlad data framkommer att 63 procent av informanterna (fråga 11) anser att 
om fel ofta uppstår i en app kan det vara en faktor som påverkar valet att inte fortsätta 
använda appen. En möjlig slutsats som kan dras av detta är att en förhöjd felfrekvens i 
en app reducerar användbarheten. Detta bygger på resonemanget att avfärdandet av en 
app direkt kan relateras till en nekad acceptans, vilket innebär att användbarheten har 
reducerats (kap 1.3). Att motverka fel kan således vara något som bör beaktas vid 
utformningen av användbara appar för smarta mobiltelefoner. För att undvika fel kan 
bland annat funktionalitet i appar begränsas så att användaren inte av misstag kan 
utföra åtgärder som är irrelevanta vid en specifik sekvens (kap 2.2.3). Vidare bör 
anvisningar och menyval tydligt utmärkas på smarta mobiltelefoners skärm för att 
motverka misstag. Fel kan också undvikas genom att försvåra för användare att begå 
oåterkalleliga handlingar. 

Då det finns vissa belägg för att fel inte kan undvikas i full utsträckning kan det 
argumenteras för att ett stort fokus vid felhantering bör ligga på att utforma bra 
felmeddelanden (kap 2.2.3). Fråga tolv i den empiriska undersökningen visar att så 
mycket som 99 procent av informanterna vill erhålla någon form av felmeddelande då 
fel uppstår, något som påvisar att felmeddelanden tycks ha en betydelse för upplevd 
användbarhet av appar. Även om fallet skulle kunna vara så att felmeddelanden är en 
hygienfaktor så visar ändå den väldigt höga siffran (99%) att de är mycket viktiga för 
konsumenter vid användning av appar varför man kan anta att felmeddelanden leder 
till förhöjd användbarhet.  
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Felmeddelanden ska vara informativa och lättförståeliga samt presentera för 
användaren hur det uppstådda felet kan åtgärdas (kap 2.2.3). Det är också viktigt att 
felmeddelanden inte skuldbelägger användaren utan istället framhåller att felet beror 
på faktorer som inte är direkt relaterade till användaren. Att nämnda egenskaper är 
önskvärda egenskaper för felmeddelanden i appar bekräftas av deltagarna i 
enkätundersökningen. I fråga tolv framkommer nämligen att 90 procent föredrar 
följande felmeddelande: ”Minnesenhet full. Frigör utrymme för att kunna utföra 
åtgärden”. Detta meddelande kan definieras som upplysande och lättförståeligt 
samtidigt som det förklarar hur felet kan åtgärdas utan att skuldbelägga användaren. 
Övriga svarsalternativ i fråga tolv innefattar inte dessa egenskaper i full utsträckning. 

Ovanstående diskussion leder fram till slutsatsen att felhantering påverkar 
användbarheten för appar. Att motverka fel tycks påverka användbarheten. 
Beträffande felmeddelanden är det svårt att avgöra huruvida dessa påverkar 
användbarheten, dock kan det fastställas att de bör vara lättförståeliga, upplysande, 
instruerande och inte beskylla användaren för det uppstådda felet.  

5.2.4 Hypotetiskt krav 4 – Utgångar och ångerfunktioner 

Kravformulering: 
– Funktioner för att ångra felinmatning och upphäva handlingar som begåtts av 
misstag ska erbjudas vid interaktion med smarta mobiltelefoner. 

Relaterade enkätfrågor: 
• Fråga 13 – Om jag ges möjlighet att ångra eller avbryta en uppgift i en app 

förhöjs användbarheten. 
• Fråga 14 – Hur ofta händer det att du i en app gör felaktiga inmatningar eller 

val? 

Undersökningen visar att faktiska handlingar som användare utför vid bruket av appar 
för smarta mobiltelefoner inte alltid överensstämmer med önskade handlingar. Från 
resultatet på fråga 14 kan det konstateras att en majoritet (50,4%) av informanterna 
ibland utför inmatningar eller gör val i appar som är oönskade. Detta skulle delvis 
kunna förklaras genom smarta mobiltelefoners relativt stora pekare i förhållande till 
skärmen, vilket beror på enheternas begränsade fysiska storlek i samband med 
rörelsekänsliga skärmar (kap 2.4). Detta tycks i viss mån bekräfta hypotesen om 
behovet av utgångar och ångerfunktioner för smarta mobiltelefoner, eftersom 
eventuella negativa konsekvenser som felaktiga inmatningar eller val ger upphov till 
skulle kunna reduceras genom att erbjuda användaren möjlighet att ångra eller avbryta 
handlingen (kap 2.2.4). 

Samtidigt visar resultatet på fråga 13 att 59 procent av informanterna helt instämmer i 
att användbarheten för appar förhöjs om möjligheten att ångra eller avbryta 
handlingar erbjuds, vilket ytterligare bekräftar designprincipens betydelse för smarta 
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mobiltelefoner. Därmed finns det tecken som tyder på att aktuellt hypotetiskt krav 
bekräftas och av konsumenter anses leda till användbarhet. 

5.2.5 Hypotetiskt krav 5 – Enhetlighet 

Kravformulering: 
– Smarta mobiltelefoners grafiska gränssnitt ska uppvisa konsekvent interaktion och 
utformning. 

Relaterade enkätfrågor: 
• Fråga 15 – Att föremål (knappar, ikoner etc.) har ett enhetligt utseende och är 

konsekvent placerade i en app påverkar användbarheten för dig i följande 
utsträckning. 

• Fråga 16 – Uppskatta hur ofta det inträffar att du använder en app där 
föremål (knappar, ikoner etc.) inte är konsekvent utformade. 

• Fråga 17 – Uppskatta hur ofta du i en app begår fel på grund av att kontroller 
med liknande utseende och placering framkallar olika funktioner. 

Precis över hälften (50,4%) av deltagarna i undersökningen säger att de ibland 
använder appar som har en oenhetlig utformning (fråga 16), samtidigt säger lite 
mindre än hälften (49,6%) att de sällan eller aldrig begår fel på grund av att kontroller 
med samma utseende och placering i en app leder till skilda funktioner (fråga 17). Att 
appar har en oenhetlig utformning tycks således vara vanligare än att de uppvisar 
oenhetlighet i interaktionen. Detta kan innebära att utvecklare av gränssnitt för smarta 
mobiltelefoner inte tillräckligt har fokuserat på att uppnå enhetlighet i designen vilket 
kan förklara varför hälften av informanterna ibland upplever att appar har en 
oenhetlig utformning.  

Vidare kan man, med hänsyn till att 49,6 procent uppger att de sällan eller aldrig 
begår fel på grund av att kontroller med liknande utseende och placering i en app 
leder till olika funktioner, argumentera för att uppfyllelse av enhetlighet i 
interaktionen inte bör uppmärksammas i samma utsträckning som enhetlig 
utformning. Att oenhetlig interaktion inte är ett lika frekvent problem som oenhetlig 
utformning leder enligt detta resonemang till slutsatsen att ett större fokus bör ligga på 
att utveckla appar som uppvisar en mer konsekvent utformning. Att interaktionen 
sällan eller aldrig upplevs som inkonsekvent av 49,6 procent i enkätundersökningen 
kan tvärtemot även tolkas som att faktorer berörande denna aspekt redan 
uppmärksammas i tillräcklig utsträckning. Det är således svårt att avgöra huruvida 
enhetlig interaktion är en aspekt som är lika relevant för smarta mobiltelefoner som 
enhetlig utformning. Dock kan man, med hänsyn till utgången av fråga 15, 
argumentera för att båda aspekterna är relevanta för smarta mobiltelefoner och 
påverkar användbarheten för appar. I fråga 15 uppger nämligen 65 procent av 
svarspersonerna att om föremål (knappar, ikoner etc.) har ett enhetligt utseende och är 
konsekvent placerade i en app så påverkar det användbarheten mycket. 
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Sammanfattningsvis är enhetlighet, beträffande både utformning och interaktion, 
något som förhöjer användbarheten i appar. Att utformningen upplevs som enhetlig 
bör prioriteras framför enhetlighet i interaktionen.  

5.2.6 Hypotetiskt krav 6 – Målgruppsanpassning 

Kravformulering: 
– Gränssnitt för smarta mobiltelefoner ska utformas så att de stämmer överens med 
målgruppens konceptuella modeller och terminologi. 

Relaterade enkätfrågor: 
• Fråga 18 – Om en app använder obekanta termer kan det vara en anledning 

till att jag inte fortsätter använda den. 
• Fråga 19 – Uppskatta hur ofta du känner viss förvirring på grund av att en 

app använder termer som är obekanta för dig. 
• Fråga 20 – Användbarheten för en app förhöjs om den är självinstruerande 

och dess funktionalitet är underförstådd. 
• Fråga 21 – Uppskatta hur ofta du har svårt att förstå hur och till vad en app 

används. 

Enkätens två inledande frågor (fråga 18 och 19) relaterade till kravet på 
målgruppsanpassning är inriktade på att bestämma innebörden av en terminologi som 
är anpassad för användaren i appar. Resultatet för fråga 19 visar att 91 procent av 
informanterna anser att deras användning av appar i någon utsträckning påverkas 
negativt på grund av att en för dem obekant terminologi används. Medeltalet på 2,42 
(fråga 19) betyder däremot att ”ibland” eller ”sällan” varit de vanligaste 
svarsalternativen, vilket gör att problemet kan anses vara relativt begränsat. Trots 
detta finns ett antal regler som motverkar problemet och kan anses förhållandevis 
triviala, exempelvis att inte använda systemtermer som felmeddelande i appar ämnade 
för konsumenter (kap 2.2.6). 

Vidare visar enkätsvaren också att 51 procent delvis instämmer i att bruket av 
obekanta termer kan vara en anledning till upphörd användning av en app, vilket 
skulle kunna tolkas som att de anser att detta reducerar användbarheten. Huruvida 
detta innebär att informanterna anser att användbarheten förhöjs av motsatsen, det vill 
säga att en uteslutande bekant terminologi används, är svårt att utröna. Även om så 
vore fallet är stödet för detta förhållandevis lågt. Det kan därför argumenteras för att 
bruket av en bekant terminologi i appar närmast verkar vara en hygienfaktor, det vill 
säga leder till reducerad användbarhet om det inte följs men däremot inte 
nödvändigtvis till motsatsen om det beaktas. 

De två avslutande frågorna som ämnar utreda relevans och användbarhet för gällande 
krav har ett delvis större perspektiv än de två tidigare genom att se till anpassningen 
av den totala utformningen och funktionaliteten för appar i förhållande till 
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målgruppen. Undersökningen visar att hela 83 procent av svarspersonerna helt eller 
delvis instämmer i att användbarheten för appar förhöjs med en självinstruerande 
utformning och en funktionalitet som är underförstådd (fråga 20). Ett möjligt 
angreppssätt för att uppnå detta kan vara att eftersträva en design med hög affordance, 
vilket är egenskaper för ett objekt som beskriver hur det skall användas (kap 2.2.6). 
Att utnyttja koncept som stämmer överens med målgruppens konceptuella modeller 
kan dessutom leda till att funktionaliteten görs mer lättbegriplig (kap 2.2.6). Det kan 
därför anses giltigt att en utformning av appar som anpassas till målgruppens 
konceptuella modeller leder till användbarhet bland konsumenter. 

I relation till ovanstående angav en majoritet (59%) av informanterna att de sällan har 
svårt att förstå hur appar skall användas (fråga 21). Med anledning av den stora 
andelen instämmande svar på fråga 20 kan man anta att utvecklare troligtvis är 
medvetna om betydelsen av en utformning anpassad efter målgruppen, vilket kan ses 
som en förklaring till informanternas svar. Detta resonemang påvisar kravets relevans 
för smarta mobiltelefoner. 

Sammantaget tyder undersökningens resultat på en viss avvikelse från det hypotetiska 
kravet. Främst gäller detta synen på en anpassad terminologi vilket inte kan bekräftas 
leda till förhöjd användbarhet, utan snarare tycks vara en hygienfaktor. Genom att 
relatera svaren på fråga 20 och 21 till varandra kan till viss del relevansen för att 
utforma appar med hänsyn till målgruppens konceptuella modeller bekräftas, vilket av 
informanternas också anses leda till användbarhet. 

5.2.7 Hypotetiskt krav 7 – Hjälpmedel och genvägar 

Kravformulering: 
– Applikationer för smarta mobiltelefoner skall erbjuda funktionalitet som genererar 
en universell användbarhet. Fokus skall ligga på att tillhandahålla genvägar för 
expertanvändare snarare än hjälpmedel för novisanvändare. 

Relaterade enkätfrågor: 
• Fråga 22 – Hjälpmedel i en app såsom guider och manualer påverkar 

användbarheten för dig i följande utsträckning. 
• Fråga 23 – Hur ofta inträffar det att du är osäker på hur en app skall 

användas? 
• Fråga 24 – Tiden det tar att utföra en handling i en app påverkar 

användbarheten för dig i följande utsträckning. 
• Fråga 25 – Hur ofta nyttjar du olika typer av genvägar vid användningen av 

appar? 

I syfte att klargöra vikten av att konstruera för universell användbarhet på smarta 
mobiltelefoner har undersökningen fokuserat på att granska behovet av hjälpmedel 
och genvägar i appar. Bland informanterna tycks det finnas en stor andel (59%) som 
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anser att hjälpmedel påverkar användbarheten för appar åtminstone delvis, och endast 
fem procent anser att det inte påverkar i någon utsträckning alls (fråga 22). Samtidigt 
visar däremot resultatet för fråga 23 att en majoritet (56%) sällan är osäkra på hur en 
app skall användas. En tänkbar förklaring till att användare i stor utsträckning finner 
få problem med att använda appar kan vara att dessa tillhandahåller manualer eller 
guider vars syfte just är att hjälpa oerfarna användare (kap 2.2.7), och på så vis 
reducerar osäkerhet. Om så vore fallet kan det argumenteras för att hjälpmedel i 
högsta grad är relevant för smarta mobiltelefoner då det reducerar osäkerhet och leder 
till användbarhet enligt konsumenter. 

Det har i motsats till ovanstående tidigare konstaterats att tillgången på hjälpmedel i 
mobila enheter ofta är sparsam (kap 2.5.7) vilket i så fall skulle kunna tyda på att en 
låg osäkerhet bland användare har andra förklaringar, exempelvis att hänsyn är tagen 
till designprinciper för tydlighet (kap 2.2.7). Denna förklaring leder däremot till att 
svaren på fråga 22 och 23 i viss mån blir motsägelsefulla då användare menar att 
hjälpmedel leder till mer användbara appar men samtidigt sällan är osäkra på hur 
dessa används. Det kan i relation till detta argumenteras för att formuleringen av fråga 
22 till viss del påverkat informanterna att välja en högre grad av påverkan då ord som 
”hjälpmedel” är positiva i sin natur. Med dessa olika förklaringar i beaktning är det 
svårt att avgöra rollen som hjälpmedel spelar för appar till smarta mobiltelefoner. 

Vår undersökning visar även att tiden som handlingar i en app fordrar har stor 
påverkan på hur informanterna bedömer användbarheten. Då inkluderingen av 
genvägar är ett möjligt sätt att snabba upp interaktion (kap 2.2.7) kan detta resultat 
anses bekräfta hypotesen att tillgången på genvägar leder till användbarhet för appar 
bland konsumenter. Att endast åtta procent av informanterna svarat att de aldrig 
använder genvägar i appar (fråga 25) stärker ytterligare dess betydelse vid utveckling 
för smarta mobiltelefoner. 

Sammanfattningsvis tycks resultat på frågorna 22-25 visa ett starkare stöd för att 
inkluderingen av genvägar i appar leder till användbarhet jämfört med hjälpmedel, 
vilket sammanfaller med formuleringen av gällande hypotetiska krav. 

5.2.8 Hypotetiskt krav 8 – Tydlighet 

Kravformulering: 
– Dialogen för smarta mobiltelefoner ska tydligt utmärka viktiga objekt samt klargöra 
för användaren vilka funktioner och handlingar som kan utföras i applikationen. 

Relaterade enkätfrågor: 
• Fråga 26 – Om en app inte tydligt utmärker viktiga föremål (knappar, ikoner 

etc.) och funktioner kan det vara en anledning till att jag väljer att inte 
fortsätta använda den. 
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• Fråga 27 – Uppskatta hur ofta du har svårt att hitta viktiga föremål (knappar, 
ikoner etc.) och funktioner i en app. 

Undersökningen visar att 94 procent av de tillfrågade i någon utsträckning har svårt 
att hitta viktiga föremål och funktioner i en app (fråga 27). För att motverka detta 
problem finns det ett antal olika tekniker, bland annat kan kontraster, färger och grafik 
användas för att tydliggöra vad som är viktigt i dialogen (kap 2.2.8). Genom att 
tydliggöra objekt för användare blir det lättare att förstå vad som kan göras i ett 
system.  

53 procent av informanterna instämmer delvis i att om viktiga föremål inte tydligt 
utmärks i en app kan det vara en anledning till att de inte fortsätter använda den (fråga 
26). Detta kan tolkas som att om inte viktiga föremål tydligt utmärks reduceras 
användbarheten för appar.  

Det framkommer av den empiriska undersökningen att en majoritet av användarna 
(53%) av smarta mobiltelefoner instämmer delvis i att användbarheten påverkas 
negativt om de inte finner viktiga objekt i användargränssnittet. Samtidigt verkar det 
som att apputvecklare i dagsläget till viss del inte följer denna designprincip. Det 
tycks som det hypotetiska kravet på tydlighet är giltigt och att det påverkar 
användbarheten för appar. 

5.2.9 Hypotetiskt krav 9 – Logisk uppställning 

Kravformulering: 
– Logisk uppställning och hantering av objekt ska användas vid utveckling av smarta 
mobiltelefoners användargränssnitt. 

Relaterade enkätfrågor: 
• Fråga 28 – Sättet en app presenterar information på spelar roll för hur du 

bedömer dess användbarhet. 
• Fråga 29 – Hur ofta påverkas din användning av en app på grund av att det 

inte är lätt att följa den information som ges? 
• Fråga 30 – I vilken utsträckning påverkas användbarheten för dig om en app 

avviker från dina föreställningar om hur interaktion bör ske? 
• Fråga 31 – Uppskatta hur ofta du begår fel vid användningen av en app på 

grund av att sättet som den fungerar på avviker från vad du anser vara 
naturligt. 

Resultatet av enkätundersökningen visar att 69 procent av deltagarna ofta eller ibland 
påverkas av att det inte är lätt att följa information som ges i appar (fråga 29). Att 
information struktureras i en naturlig och logisk ordning förhöjer användbarheten 
(kap 2.2.9), således kan det faktum att information inte är lätt att följa (fråga 29) 
förklaras av att appar inte uppfyller konsumenters krav på logisk uppställning av 
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objekt. Anledningen till att ologisk uppställning upplevs som ett frekvent problem av 
appanvändare kan förklaras av smarta mobiltelefoners karaktärsdrag. Att smarta 
mobiltelefoners skärmar är mindre än skärmarna för persondatorer, samtidigt som de 
till stor del inbegriper liknande funktionalitet (kap 2.4), innebär förhöjda krav på 
logisk uppställning. Det kan nämligen antas att det blir svårare att strukturera objekt 
ju mindre skärmytan blir.  

Det finns en rad tekniker som underlättar följandet av information för appanvändare 
samt presenterar objekt i en mer logisk ordning. Man kan exempelvis ordna 
information och valmöjligheter i olika segment (kap 2.2.9) vilket innebär att element 
grupperas för att koppla samman objekt med liknande funktionalitet. Logisk 
uppställning kan också uppnås genom att nämnda grupperingar delas in i hierarkier. 
Vidare bör olika element, eller grupper av element, sammankopplas genom sina 
visuella relationer (kap 2.2.9). 

Det kan diskuteras huruvida nämnda tekniker för att frambringa logisk uppställning 
av objekt direkt påverkar användbarheten för appar. Utifrån resultatet av fråga 28 
tycks fallet vara så att logisk uppställning påverkar användbarheten i stor omfattning. 
Så mycket som 91 procent av svarspersonerna instämmer nämligen helt eller delvis i 
att sättet en app presenterar information på spelar roll för hur användbarheten bedöms. 
Logisk uppställning kan därför anses vara viktigt för konsumenters upplevda 
användbarhet av appar och det tycks vara en aspekt som apputvecklare bör lägga 
större fokus på. 

I kontrast till påvisade brister beträffande logisk uppställning av objekt i appar finner 
man att 52 procent av deltagarna i enkätundersökningen ibland begår fel på grund av 
att sättet appar fungerar på avviker från vad användaren anser vara naturligt (fråga 
31). Ett medeltal på 2,84 i fråga 31 visar också att frekvensen går mer mot sällan än 
ofta vilket betyder att appar verkar uppnå vad som benämns som logisk mappning 
(kap 2.2.9) mellan objekt. Fallet verkar således vara så att utvecklare av appar är 
medvetna om de krav som fordras av smarta mobiltelefoners särskilda 
interaktionssätt, i synnerhet den rörelsekänsliga skärmen som användare direkt 
interagerar med. Logisk mappning medför att interaktionen upplevs som förutsägbar 
(kap 2.2.9) vilket reducerar användarens osäkerhet. En annan fördel är att 
funktionaliteten lättare kan förstås då denna kunskap är en del av användarens inre 
medvetande. I enlighet med detta påvisar insamlade svar från fråga 30 i 
undersökningen att 74 procent anser att användbarheten påverkas åtminstone delvis 
om en app avviker från invanda interaktionssätt. Logisk mappning är följaktligen en 
företeelse som utvecklare uppmärksammar i tillräcklig utsträckning, vilket påverkar 
användbarheten i en positiv bemärkelse. 

Sammanfattningsvis är logisk uppställning och mappning viktiga för upplevd 
användbarhet av appar. För närvarade tycks däremot logisk mappning beaktas mer av 
utvecklare. Detta beror säkerligen på att den rörelsekänsliga skärmen i smarta 
mobiltelefoner fordrar detta. 
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5.3 Förklaring av utfall 

I enkätundersökningen inkluderades sammanlagt tolv frekvensfrågor vars syfte var att 
finna hur ofta aspekter relaterade till de hypotetiska kraven upplevs som 
problematiska av appanvändare. Insamlad data från enkätundersökningen visar att 
samtliga frekvensfrågorna har ett medeltal som ligger under 3,27, varav de flesta har 
ett medeltal omkring två, vilket innebär att de aspekter som berörs i dessa frågor inte 
inträffar i en större utsträckning. Följaktligen tycks en majoritet av svarspersonerna 
generellt uppleva att appar besitter de egenskaper som benämns i de hypotetiska 
kraven, vilket kan tolkas som att befintliga appar upplevs som användbara av 
konsumenter. Att appar upplevs ha en hög användbarhet bekräftas av resultatet på 
fråga fem i enkäten där informanterna ombads betygsätta hur pass användbara de 
upplever att existerande appar på marknaden är. Insamlad data uppvisar nämligen ett 
väldigt högt medeltal på denna fråga, 4,20, vilket betyder att användare tycker att 
appar är användbara. Med denna statistik i åtanke kan man således dra den slutsatsen 
att de hypotetiska kraven uppfylls av existerande appar i viss utsträckning varför 
dessa programvaror också upplevs som användbara av konsumenter.  
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6 Slutsats 

Denna uppsats har undersökt hur applicerbara designprinciper för persondatorer är vid 
utveckling av appar till smarta mobiltelefoner, samt vilken påverkan sådana principer 
har på användbarheten för dessa enheter. Ett antal framträdande principer för design 
av användbara grafiska gränssnitt har i ett första skede presenterats och sammanförts. 
Med smarta mobiltelefoners särdrag i åtanke framställdes därefter, utifrån 
designprinciperna, hypoteser för faktorer som påverkar appars användbarhet. 
Hypoteserna, vilka uttrycktes som krav, prövades sedan genom att en 
enkätundersökning genomfördes. Syftet med enkätundersökningen var att, utifrån 
konsumenters åsikter, kunna fastställa de hypotetiska kravens relevans samt utläsa till 
vilken grad dessa påverkar användbarheten för appar. Slutligen genomfördes en 
analys där undersökningens respektive hypotetiska krav diskuterades i relation till 
resultatet av den empiriska studien. 

Syftet med undersökningen har varit att avgöra om etablerade designprinciper kan 
nyttjas vid utformning av gränssnitt för appar till smarta mobiltelefoner och finna 
huruvida designprinciperna överensstämmer med konsumenters verkliga krav på 
sådana appars användbarhet. För att uppnå syftet har valideringsproceduren i 
undersökningen genomförts i vad som kan betraktas som två etapper. I ett första steg 
har designprinciperna genom logiska resonemang relaterats till smarta 
mobiltelefoners särdrag vilket har motiverat utformandet av ett antal hypotetiska krav. 
I ett andra steg har en empirisk undersökning sökt bekräfta de hypotetiska kravens 
verklighetsförankring genom att tillfråga konsumenter hur de bedömer olika aspekter 
i sitt användande av appar. Detta tillvägagångssätt har inneburit att det finns 
anledning att betrakta svaret på forskningsfrågan som mer legitimt och syftet med 
undersökningen har därmed till största delen uppnåtts då flera perspektiv har 
inneslutits.  

Generellt påvisar resultatet från enkäten att de designprinciper som behandlas i 
undersökningen är relevanta för appar till smarta mobiltelefoner samt i stor mån också 
påverkar användbarheten för dessa enheter. I vissa fall har insamlad data från enkäten 
kunnat betraktas som tvetydig då informanterna bland annat har uppgett att vissa 
aspekter påverkar användbarheten i hög grad men samtidigt inte är vanligt 
förekommande. I sådana fall har det varit svårt att avgöra huruvida anledningen till att 
aspekten ifråga uppvisar en låg frekvens är att det relaterade kravet redan uppfylls 
eller om det beror på att kravet kan betraktas som irrelevant. Denna osäkerhet hade 
eventuellt kunnat reduceras om informanterna hade ombetts resonera om anledningar 
till uppvisad frekvensnivå.  

Vissa enkätfrågor har kunnat påvisa att användbarheten reduceras ifall den relaterade 
designprincipen inte följs. Huruvida detta innebär att motsatsen uppnås om den 
beaktas har varit svårt att utröna. Det har i dessa fall kunnat argumenteras för att 
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designprincipen ifråga möjligtvis kan betraktas som en hygienfaktor. Så är fallet med 
designprinciperna som berör minneshantering samt målgruppsanpassad terminologi. 

De nio designprinciper som presenteras i denna undersökning uppvisar skillnader 
beträffande främst relevans för appar, men även gällande påverkan på användbarheten 
för dessa programvaror. Exempelvis finner man att hela 83 procent av deltagarna i 
undersökningen instämmer helt eller delvis i att appars användbarhet försämras om 
man måste komma ihåg information mellan steg, och en lika stor andel (83%) 
instämmer helt eller delvis att användbarhet förhöjs om funktionaliteten är 
underförstådd. Således är minneshantering och målgruppsanpassning två 
designprinciper i vår studie som påverkar användbarheten för appar i mycket stor 
utsträckning. Beträffande målgruppsanpassning finner man emellertid att 51 procent 
tycker att obekanta termer i en app reducerar användbarheten, vilket innebär att endast 
en del av aspekterna inom målgruppsanpassning har stor betydelse för upplevd 
användbarhet av appar. Generellt tycks dock de flesta designprinciper påverka 
användbarheten i någon utsträckning.  

Den andra dimensionen av forskningsfrågan, relevans, är i sin enskildhet svårare att 
finna svar på utifrån de individuella designprinciperna. Frekvensfrågorna i enkäten 
används för att kunna avgöra hur ofta den typ av problem som respektive 
designprincip syftar till att motverka uppkommer. Fråga 25 (genvägar) och fråga 29 
(logisk uppställning) uppvisar här högst frekvens med medeltal på 3,27 respektive 
3,02, och dessa är också de enda frekvensfrågor vars medeltal överskrider 3,00, vilket 
leder till slutsatsen att dessa två designprinciper är viktiga att beakta för apputvecklare 
då existerande appar inte tycks uppfylla dessa. Samtidigt är det viktigt att notera att 
talet tre här motsvarar frekvensen ”ibland” varför dessa aspekters frekvens fortfarande 
kan anses vara relativt låg. Generellt kan dessutom konstateras att övriga tio 
frekvensfrågor samtliga uppvisar ett medeltal under tre, följaktligen innebär detta att 
man kan dra slutsatsen att existerande appar har utvecklats i enlighet med vedertagna 
framträdande designprinciper.  

Avslutningsvis kan konstateras att den inledande uppfattningen om att det torde finnas 
skillnader mellan designprinciper ämnade för persondatorer och smarta 
mobiltelefoner tycks motbevisas genom denna studies resultat. 
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Bilaga 1 – Enkätutformning 

Gränssnittsdesign för smarta mobiltelefoner 

Vi är studenter på Lunds Universitet som skriver en kandidatuppsats inom interaktionsdesign. Vi 
undersöker vilka riktlinjer som bör följas när man designar gränssnitt för appar i smarta mobiltelefoner 
(smartphones). Denna enkät är en viktig del av uppsatsen och kommer hjälpa oss fastställa vad 
konsumenter anser påverkar användbarheten för appar. Med användbarhet menar vi hur funktionella 
och användbara appar är. 

Smarta mobiltelefoner har snabbt vuxit i popularitet genom att kombinera persondatorns funktionalitet 
med mobiltelefonens tillgänglighet. Extra programvaror, appar, tillför ytterligare funktionalitet till 
dessa enheter. 

Enkäten tar 5-8 min att genomföra och vi uppskattar er medverkan väldigt mycket. Alla frågor är 
obligatoriska. 

___________________________________________________________________ 

1. Kön? 

 Kvinna 
 Man 

2. Ålder? 

 16 - 20 
 21 - 30 
 31 - 40 
 41 - 50 
 51 - 60 
 61 - 75 

3. Äger du en smartphone? 
Ex. Android/iPhone 

 Ja 
 Nej 

4. Har du någon gång använt en app i en smartphone? 

 Ja 
 Nej 

Här följer ett antal frågor och påståenden med syfte att ta reda på mer om hur du upplever 
användbarheten för appar i smarta mobiltelefoner. 

5. Betygsätt hur pass användbara du upplever att existerande appar på marknaden är. 

 5 – Användbara 
 4 
 3 
 2 
 1 – Oanvändbara 
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6. Att en app meddelar dig när åtgärder har utförts påverkar användbarheten för dig i följande 
utsträckning. 

 Mycket 
 Delvis 
 Varken eller 
 Litet 
 Inte alls 

7. Uppskatta hur ofta du är osäker på om en app utför en begärd uppgift. 

 Alltid 
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig 

8. Vilket av följande meddelanden skulle du föredra som bekräftelse på att du ställt in alarmet i 
din smartphone? 

 Ok 
 Din alarmklocka är nu inställd på att ringa klockan sju på morgonen. Om inget annat har 
specificerats kommer klockan att ringa nästkommande dag. Din aktuella alarmsignal är: Buzzer. 
 Tid inställd 
 Alarm inställt till kl 07.00! 
 Ja! 

9. Användbarheten för en app försämras om jag behöver komma ihåg information mellan olika 
steg i en aktivitet. 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Varken eller 
 Instämmer i någon mån 
 Instämmer inte alls 

10. Uppskatta hur ofta du behöver ta ett steg tillbaka i en app för att minnas information som 
krävs för att slutföra aktiviteten. 

 Alltid 
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig 

11. Om det vid upprepade tillfällen uppstår tekniska fel i en app, kan det vara en anledning till 
att du väljer att inte använda den i fortsättningen. 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Varken eller 
 Instämmer i någon mån 
 Instämmer inte alls 



Gränssnittsdesign för appar till smarta mobiltelefoner Aknouche, Claesson & Ekstrand 

 63 

12. Vilken av följande felmeddelande skulle du föredra om ett fel uppstår på grund av att minnet 
är fullt? 

 Du har överbelastat hårddisken! 
 Minnesenhet full. Frigör utrymme för att kunna utföra åtgärden. 
 Inget minne kvar 
 Error 34 in socket 677z (HDD mem). Check sys cache c:zx231022 
 - (*Inget meddelande ges) 

13. Om jag ges möjlighet att ångra eller avbryta en uppgift i en app förhöjs användbarheten. 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Varken eller 
 Instämmer i någon mån 
 Instämmer inte alls 

14. Hur ofta händer det att du i en app gör felaktiga inmatningar eller val? 

 Alltid 
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig 

15. Att föremål (knappar, ikoner etc.) har ett enhetligt utseende och är konsekvent placerade i en 
app påverkar användbarheten för dig i följande utsträckning. 

 Mycket 
 Delvis 
 Varken eller 
 Litet 
 Inte alls 

16. Uppskatta hur ofta det inträffar att du använder en app där föremål (knappar, ikoner etc.) 
inte är konsekvent utformade. 

 Alltid 
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig 

17. Uppskatta hur ofta du i en app begår fel på grund av att kontroller med liknande utseende 
och placering framkallar olika funktioner. 

 Alltid 
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig 

  



Gränssnittsdesign för appar till smarta mobiltelefoner Aknouche, Claesson & Ekstrand 

 64 

18. Om en app använder obekanta termer kan det vara en anledning till att jag inte fortsätter 
använda den. 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Varken eller 
 Instämmer i någon mån 
 Instämmer inte alls 

19. Uppskatta hur ofta du känner viss förvirring på grund av att en app använder termer som är 
obekanta för dig. 

 Alltid 
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig 

20. Användbarheten för en app förhöjs om den är självinstruerande och dess funktionalitet är 
underförstådd. 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Varken eller 
 Instämmer i någon mån 
 Instämmer inte alls 

21. Uppskatta hur ofta du har svårt att förstå hur och till vad en app används. 

 Alltid 
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig 

22. Hjälpmedel i en app såsom guider och manualer påverkar användbarheten för dig i följande 
utsträckning. 

 Mycket 
 Delvis 
 Varken eller 
 Litet 
 Inte alls 

23. Hur ofta inträffar det att du är osäker på hur en app skall användas? 

 Alltid 
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig 
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24. Tiden det tar att utföra en handling i en app påverkar användbarheten för dig i följande 
utsträckning. 

 Mycket 
 Delvis 
 Varken eller 
 Litet 
 Inte alls 

25. Hur ofta nyttjar du olika typer av genvägar vid användningen av appar? 

 Alltid 
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig 

26. Om en app inte tydligt utmärker viktiga föremål (knappar, ikoner etc.) och funktioner kan 
det vara en anledning till att jag väljer att inte fortsätta använda den. 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Varken eller 
 Instämmer i någon mån 
 Instämmer inte alls 

27. Uppskatta hur ofta du har svårt att hitta viktiga föremål (knappar, ikoner etc.) och 
funktioner i en app. 

 Alltid 
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig 

28. Sättet en app presenterar information på spelar roll för hur du bedömer dess användbarhet. 

 Instämmer helt 
 Instämmer delvis 
 Varken eller 
 Instämmer i någon mån 
 Instämmer inte alls 

29. Hur ofta påverkas din användning av en app på grund av att det inte är lätt att följa den 
information som ges? 

 Alltid 
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig 
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30. I vilken utsträckning påverkas användbarheten för dig om en app avviker från dina 
föreställningar om hur interaktion bör ske? 

 Mycket 
 Delvis 
 Varken eller 
 Litet 
 Inte alls 

31. Uppskatta hur ofta du begår fel vid användningen av en app på grund av att sättet som den 
fungerar på avviker från vad du anser vara naturligt. 

 Alltid 
 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig
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Bilaga 2 – Komplett enkätsammanställning 

Krav Fråga Svarsalt. 1 (%) Svarsalt. 2 (%) Svarsalt. 3 (%) Svarsalt. 4 (%) Svarsalt. 5 (%) Svarsalt. 6 (%) 

- 1. Kön? Man 
(63,4%) 

Kvinna 
(36,6%) - - - - 

- 2. Ålder? 16 - 20 
(2,4%) 

21 - 30 
(74,8%) 

31 - 40 
(10,6%) 

41 - 50 
(9,8%) 

51 - 60 
(2,4%) 

60 - 75 
(0,0%) 

- 3. Äger du en smartphone? Ja 
(100%) 

Nej 
(0,0%) - - - - 

- 
4. Har du någon gång använt en 
app i en smartphone? 

Ja 
(100%) 

Nej 
(0,0%) - - - - 

- 

5. Betygsätt hur pass 
användbara du upplever att 
existerande appar på marknaden 
är. 

5 – Användbara 
(38,2%) 

4 
(44,7%) 

3 
(15,4%) 

2 
(1,6%) 

1 – Oanvändbara 
(0,0%) - 

1 

6. Att en app meddelar dig när 
åtgärder har utförts påverkar 
användbarheten för dig i 
följande utsträckning. 

Mycket 
(25,2%) 

Delvis 
(56,1%) 

Varken eller 
(15,4%) 

Litet 
(3,3%) 

Inte alls 
(0,0%) - 

7. Uppskatta hur ofta du är 
osäker på om en app utför en 
begärd uppgift. 

Alltid 
(0,0%) 

Ofta 
(15,4%) 

Ibland 
(38,2%) 

Sällan 
(43,1%) 

Aldrig 
(3,3%) - 
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1 

8. Vilket av följande 
meddelanden skulle du föredra 
som bekräftelse på att du ställt 
in alarmet i din smartphone? 

Ok 
(4,1%) 

Din alarmklocka 
är nu (…) 
(8,9%) 

Tid inställd 
(8,9%) 

Alarm inställt till 
kl 07.00! 
(77,2%) 

Ja! 
(0,8%) - 

2 

9. Användbarheten för en app 
försämras om jag behöver 
komma ihåg information mellan 
olika steg i en aktivitet. 

Instämmer helt 
(44,7%) 

Instämmer delvis 
(38,2%) 

Varken eller 
(12,2%) 

Instämmer i någon 
mån 
(4,9%) 

Instämmer inte alls 
(0,0%) - 

10. Uppskatta hur ofta du 
behöver ta ett steg tillbaka i en 
app för att minnas information 
som krävs för att slutföra 
aktiviteten. 

Alltid 
(0,0%) 

Ofta 
(8,9%) 

Ibland 
(33,3%) 

Sällan 
(50,4%) 

Aldrig 
(7,3%) - 

3 

11. Om det vid upprepade 
tillfällen uppstår tekniska fel i 
en app, kan det vara en 
anledning till att du väljer att 
inte använda den i 
fortsättningen. 

Instämmer helt 
(63,4%) 

Instämmer delvis 
(34,1%) 

Varken eller 
(0,8%) 

Instämmer i någon 
mån 
(1,6%) 

Instämmer inte alls 
(0,0%) - 

12. Vilken av följande 
felmeddelande skulle du föredra 
om ett fel uppstår på grund av 
att minnet är fullt? 

Du har 
överbelastat (…) 
(3,3%) 

Minnesenhet full. 
Frigör (…) 
(90,2%) 

Inget minne kvar 
(4,9%) 

Error 34 in socket 
677z (…) 
(0,8%) 

- (* Inget 
meddelande ges) 
(0,8%) 

- 

4 
13. Om jag ges möjlighet att 
ångra eller avbryta en uppgift i 
en app förhöjs användbarheten. 

Instämmer helt 
(59,3%) 

Instämmer delvis 
(30,1%) 

Varken eller 
(9,8%) 

Instämmer i någon 
mån 
(0,8%) 

Instämmer inte alls 
(0,0%) - 
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4 
14. Hur ofta händer det att du i 
en app gör felaktiga inmatningar 
eller val? 

Alltid 
(1,6%) 

Ofta 
(18,7%) 

Ibland 
(50,4%) 

Sällan 
(26,8%) 

Aldrig 
(2,4%) - 

5 

15. Att föremål (knappar, ikoner 
etc.) har ett enhetligt utseende 
och är konsekvent placerade i en 
app påverkar användbarheten 
för dig i följande utsträckning. 

Mycket 
(65,0%) 

Delvis 
(20,3%) 

Varken eller 
(11,4%) 

Litet 
(2,4%) 

Inte alls 
(0,8%) - 

16. Uppskatta hur ofta det 
inträffar att du använder en app 
där föremål (knappar, ikoner 
etc.) inte är konsekvent 
utformade. 

Alltid 
(1,6%) 

Ofta 
(14,6%) 

Ibland 
(50,4%) 

Sällan 
(28,5%) 

Aldrig 
(4,9%) - 

17. Uppskatta hur ofta du i en 
app begår fel på grund av att 
kontroller med liknande 
utseende och placering 
framkallar olika funktioner. 

Alltid 
(0,8%) 

Ofta 
(13,8%) 

Ibland 
(35,8%) 

Sällan 
(43,1%) 

Aldrig 
(6,5%) - 

6 

18. Om en app använder 
obekanta termer kan det vara en 
anledning till att jag inte 
fortsätter använda den. 

Instämmer helt 
(14,6%) 

Instämmer delvis 
(51,2%) 

Varken eller 
(17,1%) 

Instämmer i någon 
mån 
(12,2%) 

Instämmer inte alls 
(4,9%) - 
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6 

19. Uppskatta hur ofta du 
känner viss förvirring på grund 
av att en app använder termer 
som är obekanta för dig. 

Alltid 
(0,8%) 

Ofta 
(8,1%) 

Ibland 
(32,5%) 

Sällan 
(49,6%) 

Aldrig 
(8,9%) - 

20. Användbarheten för en app 
förhöjs om den är 
självinstruerande och dess 
funktionalitet är underförstådd. 

Instämmer helt 
(48,0%) 

Instämmer delvis 
(35,0%) 

Varken eller 
(10,6%) 

Instämmer i någon 
mån 
(5,7%) 

Instämmer inte alls 
(0,8%) - 

21. Uppskatta hur ofta du har 
svårt att förstå hur och till vad 
en app används. 

Alltid 
(0,0%) 

Ofta 
(7,3%) 

Ibland 
(26,8%) 

Sällan 
(59,3%) 

Aldrig 
(6,5%) - 

7 

22. Hjälpmedel i en app såsom 
guider och manualer påverkar 
användbarheten för dig i 
följande utsträckning. 

Mycket 
(16,3%) 

Delvis 
(42,3%) 

Varken eller 
(19,5%) 

Litet 
(17,1%) 

Inte alls 
(4,9%) - 

23. Hur ofta inträffar det att du 
är osäker på hur en app skall 
användas? 

Alltid 
(0,8%) 

Ofta 
(6,5%) 

Ibland 
(30,9%) 

Sällan 
(56,1%) 

Aldrig 
(5,7%) - 

24. Tiden det tar att utföra en 
handling i en app påverkar 
användbarheten för dig i 
följande utsträckning. 

Mycket 
(43,9%) 

Delvis 
(38,2%) 

Varken eller 
(12,2%) 

Litet 
(4,1%) 

Inte alls 
(1,6%) - 
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7 
25. Hur ofta nyttjar du olika 
typer av genvägar vid 
användningen av appar? 

Alltid 
(10,6%) 

Ofta 
(39,8%) 

Ibland 
(23,6%) 

Sällan 
(17,9%) 

Aldrig 
(8,1%) - 

8 

26. Om en app inte tydligt 
utmärker viktiga föremål 
(knappar, ikoner etc.) och 
funktioner kan det vara en 
anledning till att jag väljer att 
inte fortsätta använda den. 

Instämmer helt 
(18,7%) 

Instämmer delvis 
(52,8%) 

Varken eller 
(18,7%) 

Instämmer i någon 
mån 
(7,3%) 

Instämmer inte alls 
(2,4%) - 

27. Uppskatta hur ofta du har 
svårt att hitta viktiga föremål 
(knappar, ikoner etc.) och 
funktioner i en app. 

Alltid 
(2,4%) 

Ofta 
(7,3%) 

Ibland 
(38,2%) 

Sällan 
(46,3%) 

Aldrig 
(5,7%) - 

9 

28. Sättet en app presenterar 
information på spelar roll för 
hur du bedömer dess 
användbarhet. 

Instämmer helt 
(48,0%) 

Instämmer delvis 
(43,1%) 

Varken eller 
(4,1%) 

Instämmer i någon 
mån 
(4,9%) 

Instämmer inte alls 
(0,0%) - 

29. Hur ofta påverkas din 
användning av en app på grund 
av att det inte är lätt att följa den 
information som ges? 

Alltid 
(4,9%) 

Ofta 
(20,3%) 

Ibland 
(48,8%) 

Sällan 
(23,6%) 

Aldrig 
(2,4%) - 

  



Gränssnittsdesign för appar till smarta mobiltelefoner Aknouche, Claesson & Ekstrand 

 72 

9 

30. I vilken utsträckning 
påverkas användbarheten för dig 
om en app avviker från dina 
föreställningar om hur 
interaktion bör ske? 

Mycket 
(26,0%) 

Delvis 
(48,0%) 

Varken eller 
(20,3%) 

Litet 
(4,1%) 

Inte alls 
(1,6%) - 

31. Uppskatta hur ofta du begår 
fel vid användningen av en app 
på grund av att sättet som den 
fungerar på avviker från vad du 
anser vara naturligt. 

Alltid 
(2,4%) 

Ofta 
(14,6%) 

Ibland 
(52,0%) 

Sällan 
(26,0%) 

Aldrig 
(4,9%) - 
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