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Sammanfattning 

Dator och mobil-interaktion skiljer sig relativt mycket. Vissa aspekter inom 

mobil-interaktion finns inte vid dator-interaktion, t.ex. interaktionsrörelser. 

Eftersom det finns stora skillnader mellan de olika enheterna bör det därmed 

finnas metoder som har ett större fokus kring vardera enhet för att maximera sina 

chanser att skapa en bra produkt i slutändan. I detta arbete har det legat fokus på 

inspektionsmetoden kognitiv genomgång.   

Syftet med detta arbete har därmed varit att presentera ett smartphonespecifikt 

tillägg som ska kunna hjälpa utvärderare att inspektera smartphone-gränssnitt med 

kognitiv genomgång. Således kommer inte själva tillvägagångssättet kring 

kognitiv genomgång att revideras, utan fokus har legat på att presentera ett externt 

smartphonespecifikt tillägg som ska hjälpa utvärderaren vid inspektion av 

smartphone-gränssnitt. Litteraturstudie har utförts för att samla in vetenskapligt 

material för att kunna konstruera det smartphonespecifika tillägget. När tillägget 

var färdigställt har även ett par tester med tillhörande intervju gjorts för att ta reda 

på vad testdeltagarna tyckte om tillägget samt hur man i framtiden skulle kunna 

vidareutveckla tillägget ytterligare. Ett fortsatt arbete med det 

smartphonespecifika tillägget bör ske i framtida arbete, där man riktar in sig mot 

mindre erfarna UX-Designers eller andra IT-arbetare som inte besitter kunskap 

om UXD eller inspektionsmetoder.   

 

Nyckelord: Smartphonespecifikt tillägg, kognitiv genomgång, lärbarhet.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

I dagsläget ökar smartphone-användning för varje dag som går. Eftersom det 

finns vissa skillnader mellan dator och smartphoneutseende eller hur man 

använder diverse enhet, är det även viktigt att de metoder man har till hands är 

anpassade till att utvärdera diverse enhet. Det finns en äldre metod som kallas 

för kognitiv genomgång som dök upp redan under det sena 80-talet / tidiga 90-

talet som detta arbete har fokuserat på. Denna metod har inte försökts att bli 

anpassad mot smartphone tidigare utan den har under hela sin livstid fokuserat 

på att undersöka utseendet på en dator.  

I mitt arbete har jag därmed skapat ett tillägg som jag kallar för 

smartphonespecifikt tillägg som ska kunna hjälpa utvärderare att uppnå ett bättre 

resultat i slutändan. Detta tillägg är uppbyggt av vetenskaplig litteratur som jag 

har samlat in under min litteraturstudie. Tillägget innehåller intressanta aspekter 

kring hur användare tenderar att lära sig en applikation över tid, vad som kan 

hjälpa användaren att lära sig snabbare för att nämna två exempel. Detta tillägg 

är tänkt att fungera som ett externt hjälpmedel för den personen som använder 

sig av metoden kognitiv genomgång. Under processen ska tillägget finnas till 

hands och utvärderaren i fråga kan ta till sig information och sedan tillämpa den 

i processen. Således är det inte själva tillvägagångsättet av metoden kognitiv 

genomgång som anpassas, utan ett externt tillägg är resultatet av detta arbete.   

Efter tillägget var färdigskapat har tester med tillhörande intervjuer utförts för 

att undersöka vad testdeltagarna tyckte och hur man skulle kunna förbättra 

tillägget i framtiden. Förslagsvis bör ett fortsatt arbete med det 

smartphonespecifika tillägget ske i framtida arbete där man riktar in sig mot 

mindre erfarna User Experience-Designers (UX-Designers) eller andra IT-

arbetare som inte besitter kunskap om User Experience (UX) -fältet.  
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1. Inledning 

Mobiltelefoner eller smartphones som de numera heter har varit en växande del av 

IT-området i ett par år nu (Nielsen, 2014). Det är en växande marknad och det 

krävs därmed att smartphone-gränssnitt ska vara lika lätta att använda som en 

traditionell dator. Interaktionen mellan de två enheterna skiljer sig mycket med 

varandra vid en jämförelse. De två största skillnaderna är skärmstorlek samt hur 

man navigerar.    

Redan på det sena 80-talet / tidiga 90-talet uppkom de så kallade 

inspektionsmetoderna. Dessa metoder användes för att utvärdera de gränssnitt 

man designade. De blev snabbt populära på grund av att de var kostnadseffektiva 

att använda sig av (Nielsen, 1994a). Vid denna tid var majoriteten WIMP-

gränssnitt (Windows, icons, menus, pointers) på stationära datorer. Eftersom det 

enbart fanns dessa former av gränssnitt har det fallit naturligt att 

inspektionsmetoderna fokuserar på att utvärdera WIMP-gränssnitt, även i 

dagsläget. 

Eftersom inspektionsmetoderna fokuserat på WIMP-gränssnitt har det även 

bidragit till att den vetenskapliga litteraturen kring inspektionsmetoder inte är 

anpassade till mobil-gränssnitt (Nascimento m.fl. 2016). På senare år har en viss 

del vetenskaplig litteratur börjat fokusera på just inspektionsmetoder och mobil-

gränssnitt. Men i de fallen har då heuristiker eller Nielsens heuristiker försökts 

revideras för att anpassa sig så bra som möjligt till mobil-gränssnitt (Gómez m.fl. 

2014). Att det enbart har varit fokus på heuristiker kring den nyare vetenskapliga 

litteraturen har därmed bidragit till att andra inspektionsmetoder hamnat i skuggan 

och har fortfarande ett fokus på just dator-gränssnitt. Inspektionsmetoder som 

involverar tankar och teorier kring hur användare håller sin mobiltelefon, storlek 

på interaktiva knappar samt olika elements storlek anpassade till mobiltelefonens 

skärmstorlek etc. finns det en brist av i det vetenskapliga fältet. En annan 

intressant brist i det vetenskapliga fältet är också att det finns mycket litteratur 

kring hur man ska användartesta och utvärdera mobil-gränssnitt, men dessa är 

skrivna runt 00-talet. På den tiden fanns det inga touch / smartphones och den 

vetenskaplig litteratur som är skriven då handlar om mobiltelefoner med små 

skärmar och fysiska knappar. I dagsläget är smartphone-interaktionen annorlunda 

och den äldre litteraturen kan i de flesta fallen anses som utdaterad då fältet har 

ändrats på sig sedan 2007, då iPhone och andra smartphones introducerades.     

Att användbarhetstesta mobil-gränssnitt anses heller inte lika lätt som att 

användbarhetstesta ett dator-gränssnitt (Zhang & Adipat, 2005). Eftersom man ej 

kan fastställa med säkerhet i vilka situationer användaren kommer att använda 

mobilen och interagera med gränssnittet i fråga blir det svårt att konstruera ett 

användartest som speglar den naturliga användningssituationen för användaren 

(Zhang & Adipat, 2005). Att då kunna använda sig av utvärderingsmetoder som 
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en kostnadseffektiv metod är ett bra komplement eller t.o.m. ersättare för 

användbarhetstester vid utvärdering av mobil-gränssnitt. 

Eftersom det finns en del svårigheter med att användbarhetstesta mobil-gränssnitt 

kan inspektion av gränssnittet möjligtvis vara ett kostnadseffektivt alternativ att 

använda sig av istället. Majoriteten av de inspektionsmetoderna som finns i 

dagsläget går att utvärdera mobil-gränssnitt med (Zhang & Adipat, 2005), men det 

finns ett par aspekter som det finns en risk för att de kommer bli bortglömda vid 

en inspektion av gränssnittet, t.ex. storlek på de interaktiva knapparna, hur 

användaren håller i mobilen i vissa situationer vid interaktionen etc. (Gómez m.fl. 

2014). Genom att inte ha tillgång till inspektionsmetoder som är fullt anpassade 

till smartphone-gränssnitt blir de därmed även begränsade när det gäller att finna 

maximalt antal användbarhetsproblem i ett sådant gränssnitt (Zhang & Adipat, 

2005). Dock kan säkerligen en duktig och erfaren utvärderare finna dessa 

användbarhetsproblem utan en särskild anpassad inspektionsmetod, men tankar 

och teorier om hur användaren håller i mobiltelefonen t.ex. finns det risk för att 

det är lätt att glömma av vid en utvärdering av ett smartphone-gränssnitt. Detta är 

därmed ett problem enligt mig som bör adresseras för att i fortsättningen kunna 

utföra så bra inspektioner av mobil-gränssnitt som möjligt som både är 

konstandseffektiva samt praktiska för utvärderarna.    

Syftet med detta arbete blir därmed att presentera ett resultat som ska kunna 

underlätta för utvärderare att inspektera smartphone-gränssnitt med 

inspektionsmetoden kognitiv genomgång.  

Tidigare nämnt har ett par försök till att revidera heuristisk utvärdering gjorts för 

att anpassa det så bra som möjligt till smartphone-gränssnitt. Heuristisk 

utvärdering är den mest populära inspektionsmetoden eftersom den är relativt 

enkel att utföra samt att inspektionsmetoden fungerar bra till att göra en kort 

inspektion av gränssnittet i uppbyggnadsfasen av en produkt (Thitichaimongkhol 

& Senivongse, 2016), detta har förmodligen bidragit till varför endast heuristisk 

utvärdering har reviderats. Många av de inspektionsmetoder som finns i dagsläget 

utgår även de ifrån olika heuristiker eller har sin grund baserad utifrån heuristisk 

utvärdering. Även nämnt tidigare har detta bidragit till att diverse andra 

inspektionsmetoder som inte involverar heuristiker hamnat i skuggan och har inte 

försökts att revideras för att anpassa sig så bra som möjligt till att utvärdera 

smartphone och mobil-gränssnitt. Den inspektionsmetod det kommer ligga fokus 

på i detta arbete är vald för att den har ett bestämt fokus (lärbarhet) vid inspektion 

av gränssnitt samt att det finns en brist i litteraturen kring användning av denna 

inspektionsmetod vid inspektion av smartphone-gränssnitt, eftersom den inte har 

någon grund baserad i heuristiker.  
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Följande frågeställning har därmed tagits fram för att styra arbetet:  

Hur kan kognitiv genomgång anpassas till utvärdering av smartphone-

gränssnitt? 

Mer ordet ”anpassas” menas det hur man kan anpassa kognitiv genomgång, för att 

underlätta det så mycket som möjligt för en utvärderare att uppnå goda resultat 

med inspektionsmetoden kognitiv genomgång vid inspektion av smartphone-

gränssnitt. Därav blir det tänkta vetenskapliga bidraget med detta arbete att 

presentera ett resultat som ska kunna underlätta för utvärderare att inspektera 

smartphone-gränssnitt, eller en utgångspunkt inom forskningen där andra forskare 

möjligtvis kan utgå ifrån slutresultatet av detta arbetet. Eftersom det finns stora 

skillnader mellan dator och smartphone-gränssnitt är det då viktigt att kunna 

tillhandahålla metoder som är anpassade till diverse enhet för att uppnå så goda 

resultat som möjligt med inspektionen. Det förväntade resultatet med arbetet är att 

presentera en form av kognitiv genomgång som underlättar för utvärderare att 

inspektera smartphone-gränssnitt.  

Det finns många olika typer av smartphone-gränssnitt, några exempel är 

applikationer, webbsidor & mobilspel. Jag har valt att avgränsa mig mot 

applikationer för att interaktionen inom applikationer är annorlunda jämfört med 

webbsidor. Ett exempel på en relativt stor skillnad är att applikationer ofta tillåter 

särskilda interaktionsrörelser, exempelvis swipa höger/vänster. Vid interaktion 

med webbsidor är det ofta enbart de vanligaste interaktionsrörelserna man 

använder, scrolla upp/ner, zooma och trycka. Genom att avgränsa mig emot 

applikationer möjliggör jag även ett fokus på olika interaktionsrörelser och hur 

dessa interaktionsrörelser bör tas i beaktning vid inspektion av smartphone-

gränssnitt. 

Rapporten är strukturerad som följer: Kapitel 2 presenterar bakgrunden där 

skillnader mellan mobil och dator-interaktion, överblick av olika 

inspektionsmetoder samt centrala delar av smartphone-interaktion. Kapitel 3 

presenterar hela arbetsprocessen. Kapitel 4 presenterar det underlag som är 

grunden för hela resultatet av detta arbete. Kapitel 5 presenterar slutresultatet, dvs. 

det smartphonespecifika tillägget samt resultatet angående valideringen som 

utförts på tillägget. Kapitel 6 presenterar diskussionen.  
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2. Bakgrund 

Bakgrunden av detta arbete är ämnat för att förklara skillnader mellan mobil- och 

dator-interaktion då det finns stora skillnader mellan dessa. Information kring 

diverse olika inspektionsmetoder presenteras också för att läsaren ska få en bra 

överblick av hur inspektionsmetoder fungerar, vad deras fokus är samt vilka 

inspektionsmetoder som är de mest använda i dagsläget. I slutet av 

bakgrundskapitlet presenteras även information av studier där andra 

inspektionsmetoder har reviderats för att anpassa sig till inspektion av 

smartphone-gränssnitt.   

2.1 Mobil vs dator 

2007 ändrades mobil-marknaden kraftigt då företaget Apple lanserade sin första 

iPhone. Väldigt snabbt fick definitionen av en användbar mobiltelefon fick en helt 

ny innebörd (Cooper m.fl. 2014). Efter iPhones lansering fortsatte andra 

mobiltelefon-företag på samma spår och lanserade så kallade smartphones. 

Nielsen (2014) har utfört en studie i USA där han har undersökt vuxnas 

användning av internet på diverse enhet. Studien visar att genomsnittet tid en 

vuxen amerikan spenderat på internet per månad när hen använder sin 

mobiltelefon är 34h, medans endast 27h per månad när hen använder en dator 

(Nielsen, 2014). Med andra ord växer smartphone-marknaden något markant och 

det finns få tecken på att det kommer att avta med tiden.   

Dessa olika typer av smartphones ersatte de tidigare mobiltelefonerna som inte var 

särskilt användbara för användarna. De tidigare mobiltelefonerna hade små 

skärmar, fysiska tangentbord som tog upp mycket plats samt dålig belysning 

(Cooper m.fl. 2014). De nya smartphones fixade dessa problem och började 

därmed konkurrera med traditionella datorer och många ansåg dessa enheter som 

mindre datorer. Sedan 2007 har smartphones varit en växande marknad och det är 

även det i dagsläget. Att navigera på en mobiltelefon är olikt traditionell 

datorinteraktion. Eftersom man använder sig av externa artefakter såsom 

tangentbord och mus vid datorinteraktion medans man ej använder några externa 

artefakter vid användning av mobilen skiljer sig interaktionen mycket. 

Cooper m.fl. (2014) skriver att ett vanligt fenomen för designers är att de finns en 

risk att de glömmer av vilken plattform de designar för. En designer som ofta 

designar för desktop kan ha svårt att anpassa sig till smartphone-gränssnitt 

eftersom det är vissa faktorer som skiljer sig åt, t.ex. skärmstorlek, tangentbordet, 

funktioner, datormus och prestanda (Cooper m.fl. 2014). Man behöver därmed 

som designer vara fullt medveten utmed hela processen för att inte arbeta på 

samma sätt som man gör med ett dator-gränssnitt. Vid design av mobiltelefoner 

överlag krävs det även för företagen att inte skapa för komplicerade funktioner 

tillgängliga för användaren, vid för komplicerade funktioner är det möjligt att 

användaren inte känner sig nöjd med produkten (Liu & Yu, 2017). Det blir 
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därmed en ”tradeoff” att inte skapa för komplicerade funktioner för användaren, 

men även att inte skapa enkla, meningslösa funktioner heller (Liu & Yu, 2017). 

Liu & Yu (2017) menar då att det är viktigt som designer att man vet om vilka 

funktioner som kommer att ha ett värde för användaren i slutändan.      

Även en markant skillnad mellan de två interaktionsformerna är att man som 

designer inte vet hur och när mobilanvändaren kommer att använda din produkt. 

Vid traditionell datoranvändning kan man förutse att användaren förmodligen 

kommer att sitta still med en dator. Interaktion med mobilen kan i princip ske var 

som helst menar Zhang och Adipat (2005), t.ex. kan användaren sitta still, hen kan 

gå samtidigt som interaktionen sker, sitta i ett mörkt rum eller befinna sig på en 

plats där det finns bra ljus. Det är därmed svårt att kunna förutspå när användarna 

kommer att interagera med din produkt när hen använder mobilen istället för en 

dator. Zhang och Adipat (2005) menar att detta är en bidragande faktor till varför 

det är svårt att konstruera användbarhetstest där man ska utvärdera 

mobilgränssnitt för att testet ej kommer att spegla användarens naturliga miljö 

eller situation. Dessutom har det även varit svårt att utföra användbarhetstester då 

flertalet av olika mobiltelefoner har olika upplösningar, vilket i slutändan kan 

bidra till att varje testdeltagare får olika förutsättningar att utföra uppgiften, vilket 

i slutändan kan påverka testresultatet (Jonesm.fl. 1999), dock är det andra 

förutsättningar i dagsläget då majoriteten av de nya telefonerna har samma 

upplösning. 

2.1.1 Navigering 

Nämnt tidigare skiljer sig traditionell datorinteraktion mot interaktion med en 

mobiltelefon då man ej har tillgång till externa artefakter, såsom datormus och 

tangentbord.  

Vid interaktion med smartphones som har touch-funktioner finns det ett par olika 

rörelser användaren kan göra för att navigera i gränssnittet. Dessa olika rörelser 

finns på majoriteten av olika typer av nya smart-telefoner och de skiljer sig inte 

särskilt mycket åt. Ett par typiska rörelser en användare kan göra vid interaktion 

med ett smartphone-gränssnitt är: swipea up/ner eller höger/vänster, trycka, ”tap 

and hold”, dra, zomma in/ut (Cooper m.fl. 2014).  

Till skillnad från traditionell dator-interaktion kan interaktion med mobilen se 

annorlunda ut beroende på vilket situation användaren befinner sig i. Nämnt 

tidigare är mobiltelefonen en artefakt många användare har med sig överallt och 

det blir därmed många olika typer av situationer där användaren interagerar med 

sin mobiltelefon. Boring m.fl. (2012) menar att alla olika former av situationer 

bidrar till hur användaren använder sin hand/händer för att interagera med 

mobiltelefonen. T.ex. om användaren inte är stillasittande för tillfället är det ofta 

vanligt att hen håller i mobilen med en hand och använder tummen för att 

interagera med gränssnittet, exempelvis trycka, swipea eller dra (Boring m.fl. 

2014). Att ha i åtanke vid designen av mobil-gränssnitt är hur användaren kommer 
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att använda sin hand eller händer är viktigt. Eftersom all interaktion med 

gränssnittet (bortsett från röststyrning) görs med händerna är det även viktigt att 

tänka på hur användaren kommer att använda sin hand eller händer (Cooper m.fl. 

2014). T.ex. när en användare skriver på mobiltelefonen är det vanligt att hen 

använder båda sina händer då det går snabbare samt att det är lättare än att enbart 

använda tummen (Boring m.fl. 2014).  

Hoober (2017) presenterar siffror kring hur användare håller i sina mobiltelefoner 

samt hur användarna interagerar med gränssnittet. Hoober (2017) menar att 

ungefär 75 % av användare använder sin tumme för att navigera men under 50 % 

använder endast en hand när de håller i mobiltelefonen. Endast cirka 10 % håller 

mobiltelefonen i en hand och trycker med pekfingret på handen som är helt ”lös” 

(Hoober, 2017). Dock är inte den fattning användaren oftast använder helt statisk, 

utan majoriteten ändrar hur de håller i mobiltelefonen ofta, ibland med endast ett 

par sekunders mellanrum (Hoober, 2013). 

2.1.2 Layout & skärmstorlek 

Layouten på smartphone-gränssnitt kontra datorgränssnitt skiljer sig även åt. 

Eftersom en dators gränssnitt alltid är större än en smartphones gränssnitt är även 

designen kring dessa skapade kring de förutsättningar som finns gällande 

skärmstorlekar. Tidigare nämnt har mobilanvändning ökat utmed tiden och det 

bidrar även till att designen kring smartphone-gränssnitt måste hänga med på 

samma spår. Många smartphone-gränssnitt liknar varandra och bygger på samma 

layout. Ett par olika typer av layouts är stacks, screen carousels, 

portrait/landscape, grids, cards och swimlanes (Cooper m.fl. 2014). Cooper m.fl. 

(2014) menar att stacks är det mest använda gränssnittet gällande appar/hemsidor 

som ej är mobilspel. Denna layout innebär att man designar gränssnittet vertikalt 

och själva konceptet liknar en lista (Cooper m.fl. 2014).     

De layouts som nämnts i texten ovan finns även på webbsidor/program på datorn. 

Skillnaden mellan smartphone-gränssnitt och dator-gränssnitt i detta fall är att 

smartphonens gränssnitt är begränsat och har därmed inte lika stor möjlighet till 

att implementera andra element som tar upp mer plats i ett gränssnitt eftersom 

skärmstorleken är begränsad. Ett dator-gränssnitt har i många fall mycket 

utrymme över vilket kan bidra till att gränssnittet känns ”luftigt” och kan uppfattas 

som lätt att använda, vilket inte är fallet vid smartphone-gränssnitt, där är 

majoriteten av den plats som finns tillgängligt täckt med information eller 

knappar. Vid design av smartphone-gränssnitt måste designers utnyttja det 

utrymme de har till förfogande och varje pixel är viktig (Cooper m.fl. 2014).      

Vid interaktion med en mobiltelefon kommer användarna inte alls ha lika bra 

precision som man kan ha med en mus på ett dator-gränssnitt. Det kräver då att 

designen tillhandahåller tillräckligt stora knappar för användaren att kunna klicka 

på med sina händer samt att det finns ett tillräckligt mellanrum mellan det som 

användaren kan klicka på (Babich, UX-planet, 2016). Finns inte utrymmet där 
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mellan de interaktiva knapparna finns det risk för att användaren råkar trycka på 

båda samtidigt. Cooper m.fl. (2014) menar även att man bör undvika pop-up 

fönster i gränssnittet eftersom de är ”flytande” delar vilket inte lämpar sig bra på 

en mindre skärmstorlek.  

Babich (2016) nämner att sin design bör gå åt att minimera användningen av 

användarens tangentbord på mobiltelefonen så mycket som det går då den 

skrivande processen ofta är en seg ”error-prone” process. I många fall går det ej 

att minimera användandet av det inbyggda tangentbordet, exempelvis SMS-

funktioner eller meddelande-appar men exempelvis formulär som användaren kan 

fylla i går istället att ersätta med rullistor för att minimera skrivandet för 

användaren.    

Skärmstorleken på en dator och mobiltelefon skiljer sig. Detta bidrar till att det 

blir betydligt svårare för en användare att läsa. Kim och Albers (2001) utförde en 

undersökning där de jämförde en dators skärmstorlek mot mobilens skärmstorlek. 

Forskarna kom fram till att en användare finner det mycket svårare att läsa längre 

textstycken på en mindre skärm, i detta fall mobilskärmen. Kim och Albers (2001) 

menar att de finns en så kallad ”breaking point” runt 275 – 300 ord där 

användaren tappar effektivitet när hen letar efter specifik information i större 

block av text. Skärmstorleken bidrar även med att användarna behöver scrolla mer 

i gränssnittet vilket därmed ökar den tid användaren tar på sig att utföra specifika 

uppgifter där hen behöver leta efter information (Jones m.fl. 1999).       

2.2 Utvärderingsmetoder 

Användbarhet är ett viktigt och centralt begrepp vid skapandet av gränssnitt. 

Användbarhet kan kategoriseras in i fyra olika kategorier: effektivitet, lärbarhet, 

ändamålsenlighet och användartillfredställelse (Nayebi m.fl. 2012). Dessa begrepp 

bör tas i beaktning vid skapandet av digitala produkter för att maximera sina 

chanser till att skapa en så bra produkt som möjligt, men även lika viktigt att ta 

dessa begrepp i beaktning vid utvärdering av en redan befintlig produkt.  

Att utvärdera gränssnitt både i den skapande processen är viktigt men även den 

slutgiltiga produkten är den likaväl viktigt. Genom att utvärdera gränssnittet 

kommer man finna vad som är bra men man kommer även förmodligen att stöta 

på ett par olika användbarhetsproblem. Under begreppet utvärderingsmetoder kan 

man t.ex. kategorisera in användbarhetstester, fältstudier och inspektionsmetoder. 

Användbarhetstester och fältstudier är annorlunda jämfört med 

inspektionsmetoder. I användbarhetstester och fältstudier är det alltid externa 

deltagare som fungerar som testdeltagare. I dessa fall strukturerar man upp test, 

ofta med tillhörande frågor / intervju för att få ut greppbara resultat ifrån testet 

eller undersöker deltagare i deras naturliga miljö med tillhörande frågor / intervju. 

Möjliga aspekter man som UX-designer kan undersöka vid användartester är tiden 

det tar för deltagare att utföra en specifik uppgift, antal klick inom gränssnittet 

eller frågor om hur testdeltagare upplevde att systemet var etc. (Vermeeren, m.fl. 
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2010). Till skillnad från användbarhetstester, fältstudier och intervjuer utför UX-

designers inspektionsmetoder utan externa testdeltagare, ofta vanligt att man är en 

liten grupp om ett fåtal utvärderare eller ensam utvärderare.  

2.3 Inspektionsmetoder 

Redan nämnt är inspektionsmetoder en form av utvärderingsmetod som UX-

designers använder. Med hjälp av diverse inspektionsmetoder kan man på ett 

kostnadseffektivt sätt hitta användbarhetsproblem i de gränssnitt man undersöker 

(Nielsen, 1994a). Traditionell användbarhetstestning har alltid varit populärt 

utmed tiden, men inspektionsmetoder har fungerat som ett bra komplement till 

användbarhetstestning för att det ofta kan vara svårt att rekrytera deltagare till 

tester samt att det i många fall kan bli dyrt att konstruera användbarhetstester 

(Nielsen, 1994a).  

Inspektionsmetoder skapades på det sena 80-talet/tidiga 90-talet för att det var ett 

billigt tillvägagångsätt där man fick ut användbara resultat. Vid denna tid var det 

enbart WIMP-gränssnitt (Windows, icons, menus, pointer) som fanns tillgängligt 

då inga andra former av gränssnitt hade kommit. I dagsläget ser det lite 

annorlunda ut eftersom det finns fler enheter man kan använda sig av i vardagen, 

t.ex. mobiler och surfplattor. Dock finns det tydliga kopplingar och inspiration 

mellan de äldre WIMP-gränssnitten och de nya gränssnitten på smartphones och 

surfplattor. Men den största skillnaden mellan gränssnitten är interaktionssättet. 

Smartphones och surfplattor har ej stöd för en datormus exempelvis, och vise 

versa.     

I dagsläget finns det flertalet olika inspektionsmetoder som används, vissa 

används mer och vissa betydligt mindre. Följande nio inspektionsmetoder är de 

som jag har valt att presentera i mitt arbete:      

• Heuristisk utvärdering 

• Perspektivbaserad inspektion 

• Kognitiv genomgång 

• Individuell expertgranskning 

• Pluralistisk användbarhetsgenomgång 

• Formell användbarhetsinspektion 

• Funktionsinspektion 

• Konsistentinspektion 

• Standardinspektion 
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Nedan följer beskrivningar kring vardera metod, vad de fokuserar på, utförandet 

samt för och nackdelar. Jag kommer även i slutet av varje stycke att ta upp 

aspekter som påverkar metodernas möjliga tillämpbarhet kring att användas till 

inspektion av smartphone-gränssnitt.  

2.3.1 Heuristisk utvärdering 

Heuristisk utvärdering är en av de inspektionsmetoder som används mest av både 

forskare och praktiker (Hollingsed & Novick, 2007). Denna inspektionsmetod 

utgår ifrån Nielsens (1994b) 10 heuristiker. Den heuristiska utvärderingen kan 

både göras i grupp om ett par stycken utvärderare men metoden funkar även väl 

att utföra på egen hand (Wilson, 2014). Wilson (2014) menar att det finns tre 

stycken olika vägar att utföra den heuristiska utvärderingen på: Object-based, 

task-based och object-task hybrid. Object-based betyder att utvärderaren enbart 

fokuserar på vissa objekt i gränssnittet, t.ex. menyn som man navigerar genom. 

Task-based menas med att utvärderaren har ett par uppgifter att utföra samtidigt 

som hen gör utvärderingen. Object-task hybrid är precis som det låter, en 

kombination av de två andra. Vanligtvis vid object-task hybrid börjar utvärderaren 

med att gå genomföra en eller ett par uppgifter för att sedan utvärdera specifika 

objekt i gränssnittet (Wilson, 2014). Ett par svagheter som den heuristiska 

utvärderingen innehar är att utvärderarna förmodligen inte är den slutgiltiga 

användaren, olika utvärderare finner ofta olika användbarhetsproblem, 

utvärderarnas kunskaper spelar roll i denna process och den heuristiska 

utvärderingen bidrar inte med lösningar till den användbarhetsproblem man hittar. 

Men det finns även ett par fördelar med inspektionsmetoden, det går fort och 

sparar därmed mycket tid, heuristisk utvärdering upplyser ofta design-teamet om 

vilka användbarhetsproblem som ofta dyker upp vid skapande av olika gränssnitt 

och inspektionsmetoden kräver ingen extra utrustning, såsom användbarhetslabb 

(Wilson, 2014). Den heuristiska utvärderingen har försökts revideras av ett fåtal 

forskare och praktiker de senaste fyra åren. Nämnt tidigare är heuristisk 

utvärdering den mest använda inspektionsmetoden på grund av dess tillämpbarhet. 

Metoden är för det första enkel att använda samt att den går att utföra när som 

helst i en skapande process för att inspektera gränssnittet (Thitichaimongkhol & 

Senivongse, 2016). Eftersom heuristisk utvärdering har ett såpass brett fokus på 

diverse olika heuristiker bidrar det med att inspektionsmetoden är reviderbar till 

att användas i smartphone-gränssnitt. De försök som gjorts tidigare till att revidera 

metoden har lyckats.           
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2.3.2 Perspektivbaserad inspektion 

Perspektivbaserad inspektion är en variant av heuristisk utvärdering, 

inspektionsmetoden anpassar sig både till att utföras i en mindre grupp men även 

enskilt (Wilson, 2014). Innan utvärderingen av gränssnittet börjar har gruppen 

eller utvärderaren själv bestämt vilket/vilka olika perspektiv hen ska sätta sig in i. 

Genom att sätta sig in i olika perspektiv kan man som utvärderare hitta olika 

vinklar av användbarhetsproblem. Två exempel på olika perspektiv skulle kunna 

vara en äldre användare med mindre erfarenhet av digitala gränssnitt och en yngre 

person med hög vana av digitala gränssnitt. Varje utvärderare arbetar enskilt med 

de perspektiv hen blivit tilldelade. Alla fynd skrivs ner i en separat lista som 

sparas till det sista momentet som gruppen utför tillsammans. Om en utvärderare 

utför processen enskilt spelar hen rollen av alla perspektiv och skriver därmed ner 

fynden på separata listor. Alla de separata listorna bör formas till en gemensam 

sammanslagen lista med de utvärderare som varit med i processen. När den 

sammanslagna listan är färdigställd bestämmer alla involverade vilken 

allvarlighetsgrad varje problem har, man använde då en 4-gradig skala där 1 är 

kritiska problem och 4 är mindre/kosmetiska problem (Wilson, 2014). En styrka 

med denna inspektionsmetod är att man får en bred inspektion jämfört med andra 

inspektionsmetoder då man utgår ifrån flera olika perspektiv. Däremot är det en 

nackdel att det inte finns något ramverk eller riktlinjer som bestämmer vilka olika 

perspektiv man bör utgå ifrån, utan det är upp till utvärderarna att skapa de 

perspektiv som de anser passar bäst (Wilson, 2014). Perspektivbaserad inspektion 

är lik den heuristiska utvärderingen och kan därmed anses att ha en hög 

tillämpbarhet till revidering inom inspektion av smartphone-gränssnitt. Genom att 

utgå ifrån flertalet olika perspektiv vid denna inspektion skulle det även vara 

positivt vid inspektion av ett smartphone-gränssnitt, eftersom det finns många 

olika användargrupper som använder smartphones i dagsläget och smartphone-

gränssnitt behöver därmed vara designade för alla typer av människor. 

2.3.3 Kognitiv genomgång 

Till skillnad från de tidigare två nämnda inspektionsmetoderna så har denna 

inspektionsmetod ett speciellt fokus, nämligen lärbarhet (Wilson, 2014). Den 

kognitiva genomgången är baserad på en teori som menar att användare tenderar 

att lära sig hur man använder en produkt genom att utforska på egen hand (Polson 

& Lewis, 1990 se Wilson, 2014). Vid utförandet av denna inspektionsmetod bör 

utvärderarna/utvärderaren först bestämma vem som är den ”vanligaste 

användaren” som kommer att använda produkten. Därefter skapar man uppgifter 

som är relevanta att testa beroende på vad man behöver undersöka i situationen. 

Wilson (2014) skriver att utvärderaren bör ställa fyra olika frågor till sig själv vid 

varje steg i processen:  

 

1. Will the user try to achieve the right action? 

2. Will the user notice that the correct action is available? 

3. Will the user associate the correct action with the effect that the user is 

trying to achieve? 



 11 

4. If the correct action is performed, will the user see that progress is being 

made toward solution of the task? 

 

Wilson (2014) skriver även att det en annan variant av kognitiv genomgång där 

man enbart ställer två frågor istället för fyra frågor: 

 

1. As the user, would I know what to do at this step? 

2. If I do the right thing, as the user, do I know that I have made progress 

toward this goal? 

 

Svaren på de fyra frågorna bör noteras och dokumenteras utmed processen i ett 

tillhörande dokument. Efter inspektionen bör svaren på dessa frågor komprimeras 

till ett dokument ifall flera utvärderare varit involverade under inspektionen. 

Genom att notera alla fynd i ett dokument kan man som utvärderare enkelt gå 

tillbaka genom hela processen och se vart de användbarhetsproblem man hittade 

var lokaliserade i gränssnittet. 

 

Blackmon (2004) menar att det är bra att involvera både designers och arbetare 

som utvecklar mjukvaran. På det viset finner man mer användbarhetsproblem i 

gränssnittet samt att arbetare som utvecklar mjukvara får även träning kring vad 

som potentiellt kan vara ett användbarhetsproblem (Blackmon, 2004). För att 

uppnå bästa resultat vid en kognitiv genomgång bör man jobba i grupp om minst 

två personer där den ena personen bör ha någon form av kognitiv utbildning, 

enligt Blackmon (2004) kan en sådan grupp finna upp till 50 % mer 

användbarhetsproblem än en ensam utvärderare. Kognitiva genomgången är även 

lätt att lära sig för personer utan någon kunskap om kognition (Blackmon, 2004). 

Den kognitiva genomgången anses som bra att använda för att man inte behöver 

en fullt fungerande produkt för att utvärdera med hjälp av denna 

inspektionsmetod, man kan i princip när som helst i processen utvärdera med 

denna metod och man har enbart ett fokus när man utvärderar, nämligen lärbarhet. 

Dock tar denna inspektionsmetod betydligt mycket längre tid att utföra jämfört 

med de andra metoderna och man bör oftast fokusera på små delar av ett system 

för att hålla det på en fortsatt kostnadseffektiv nivå (Wilson, 2014). Den kognitiva 

genomgången bör även denna ha en relativt hög tillämpbarhetsgrad gällande 

smartphone-gränssnitt för att inspektionsmetoden har ett fokus på lärbarhet. 

Lärbarhet är en viktig aspekt i samtliga gränssnitt och bör inte heller förbises i 

smartphone-gränssnitt. T.ex. skulle ett möjligt fokus vid revidering av denna 

inspektionsmetod kunna vara storlek på de interaktiva knapparna i förhållande till 

skärmstorleken och hur dessa kan komma att påverka lärbarheten inom 

gränssnittet.    

2.3.4 Individuell expertgranskning 

En del inspektionsmetoder anpassar sig inte till att utvärderas av endast en enskild 

utvärderare medans vissa anpassar sig bra till att utföras enskilt. Individuell 

expertgranskning är särskild framtagen för att en enskild utvärderare ska kunna 

undersöka ett gränssnitt på egen hand. Till skillnad från andra inspektionsmetoder 
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finns det ingen tydlig process inom denna metod. Inom denna inspektionsmetod är 

det upp till utvärderaren hur hen vill utföra arbetet. Vanligtvis brukar individuell 

expertgranskning kallas för en mer generell heuristisk utvärdering (Harley, 

Nielsen Norman Group, 2018). Vanliga tillvägagångsätt för en utvärderare inom 

denna metod är att gå igenom eventuella resultat ifrån beta-test, intervjua ett par 

användare, utföra en heuristisk utvärdering eller använda någon annan form av 

designprinciper. Fördelen med denna inspektionsmetod är därmed att det är upp 

till utvärderaren när hen finner det värdefullt att utföra inspektionen, ofta vanligt 

att man gör det tidigt i processen för att eventuellt spara tid genom att hitta 

potentiella användbarhetsproblem. Dock spelar utvärderarens expertis en stor roll 

vid utförandet av denna inspektionsmetod då det ej finns något ramverk att utgå 

ifrån. Dessutom kan det vara svårt för en utvärderare att hitta 

användbarhetsproblem enskilt och kunna poängtera med full säkerhet att det är ett 

användbarhetsproblem som behöver fixas (Wilson, 2014). Eftersom den 

individuella expertgranskningen är baserad på den heuristiska utvärderingen kan 

även denna inspektionsmetod anses ha en hög tillämpbarhet till revidering for 

smartphone-gränssnitt då detta redan är gjort inom det vetenskapliga fältet.     

2.3.5 Pluralistisk användbarhetsgenomgång 

Pluralistisk användbarhetgenomgång är en inspektionsmetod där man enbart kan 

jobba i en grupp, vanligtvis 4 - 10 deltagare i processen. Deltagarna är en 

blandning av utvärderare, användare och en så kallad facilitator som styr 

processen. En uppgift presenteras för deltagarna och därefter presenteras bilder på 

gränssnittet där deltagarna enskilt ska skriva ner hur de väljer att navigera för att 

slutligen nå slutmålet med uppgiften. När denna processen är klar visar facilitatorn 

det ”rätta svaret” och alla deltagare ska då diskutera tillsammans (Wilson, 2014). 

Positivt med denna inspektionsmetod är att man involverar faktiska användare, 

både användbarhetsproblem samt designlösningar diskuteras, alla deltagare får sin 

röst hörd och bidrar därmed med många olika vinklar. Dock behövs en bra och 

erfaren facilitator för att styra processen för att få ut ett värde, det kan även vara 

svårt att få ihop en tillräckligt stor grupp med deltagare samt att denna 

inspektionsmetod inte utgår ifrån någon kognitiv teori, vilket anses av många som 

negativt (Wilson, 2014). Eftersom denna inspektionsmetod inte utgår ifrån någon 

form av kognitiv teori är det möjligtvis även svårt att revidera denna 

inspektionsmetod till att vara anpassad till ett smartphone-gränssnitt. Genom att 

endast utgå ifrån generella tankar och problem som gruppen stöter på är därmed ej 

fördelaktigt.  

2.3.6 Formell användbarhetsinspektion 

Likt pluralistisk användbarhetgenomgång är denna inspektionsmetod även skapad 

för att flera utvärderare ska jobba tillsammans för att uppnå ett så bra resultat som 

möjligt. Inspektionsmetoden börjar med att en moderator ger ut 

inspektionsmaterial till alla utvärderare. Inspektionsmaterialet kan t.ex. innehålla 
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beskrivningar av den typiska användaren, scenarion eller en lista på heuristiker. 

Med hjälp av det material som finns i kittet ska alla utvärderare utföra en 

inspektion självständigt för att sedan tillsammans ha ett möte där man går igenom 

alla de användbarhetsproblem man hittat och skapa lösningar på problemen. Med 

hjälp av inspektionsmaterialet anses denna inspektionsmetod som mer 

användarcentrerad än andra inspektionsmetoder då man får tillgång till diverse 

material som kan hjälpa utvärderaren att ”sätta sig in i användarens skor”. 

Inspektionsmetoden kräver dock att mycket tid är inplanerat då metoden tar lång 

tid och därmed anpassar sig inte denna inspektionsmetod särskilt bra inom agila 

arbeten (Wilson, 2014). Att arbeta i grupp och föreslå förbättringsförslag 

tillsammans i slutändan är egentligen alltid positivt. Att utgå ifrån en lista med 

heuristiker kan även det anses vara tillämpbart till att revideras för smartphone-

gränssnitt då det i princip redan är gjort inom det vetenskapliga fältet. Enda som 

skiljer är hur själva inspektionen har varit utformad runt om kring gällande 

planering, deltagare osv.  

2.3.7 Funktionsinspektion 

Denna inspektionsmetod fokuserar enbart på de funktioner som finns i gränssnittet 

som är associerade med den uppgift du som utvärderare ska utföra (Nielsen, 

1994a). De funktioner man fokuserar på i gränssnittet analyseras utifrån tre 

punkter: tillgänglighet, förståelse och generell användbarhet. Inspektionsmetoden 

har inte några krav på deltagarantal, utan funkar att utföras av enskilda utvärderare 

(usabilityhome, u.å.). Funktionsinspektion skulle kunna vara tillämpbar till att 

revideras för smartphone-gränssnitt. Vid potentiell revidering av denna 

inspektionsmetod skulle man kunna fokusera på de tre aspekterna tillgänglighet, 

förståelse samt generell användbarhet utifrån ett smartphone-perspektiv.  

2.3.8 Konsistentinspektion 

Ett gränssnitt som har en konsistent design anses ofta som bra. Med hjälp av 

denna inspektionsmetod kan man utvärdera hur konsistent ett gränssnitt är. I 

början av utvärderingen bestämmer man vilken avgränsning man kommer att ha i 

sin utvärdering då det blir överväldigande att fokusera på ett helt system, man kan 

fokusera på menyer, terminologi, layout eller workflow för att nämna några 

exempel. Konsistentinspektion kan både göras internt i gränssnittet men 

inspektionsmetoden går även att utföra mellan två olika gränssnitt (Wilson, 2011). 

En fördel med denna metod är att låta design-team vara involverade i 

utvärderingen då det potentiellt kan leda till att de i framtiden blir mer 

uppmärksamma kring konsistent design. Dock är konsistent ett komplext begrepp 

som kan uppfattas på olika sätt (Wilson, 2011). En konsistent design inom 

smartphone-gränssnitt är även det lika viktigt. Genom att revidera denna 

inspektionsmetod till att vara anpassad till smartphone-gränssnitt hade det 

inneburit att man t.ex. skulle kunna fokusera på olika navigationsrörelser genom 



 14 

gränssnittet, interaktiva knappar och layout som är anpassad efter hur användare 

håller i sin mobiltelefon.  

2.3.9 Standardinspektion 

Standardinspektion är en inspektionsmetod för att utvärdera gränssnittet i 

förhållande till bransch-standard (usabilityfirst, u.å.). Att ha en liknande standard 

som många andra gränssnitt kan vara positivt för användaren då hen möjligtvis 

kan ha erfarenhet av särskilda aspekter inom gränssnittet, exempelvis menyn. Ser 

menyn likadan ut och används på samma sätt över flertalet gränssnitt är det till 

fördel för användaren. Standardinspektion är en av de inspektionsmetoder som 

presenterats i detta arbete som möjligtvis inte behöver revideras för att anpassa sig 

till ett smartphone-gränssnitt då man redan jämför bransch-standard inom andra 

smartphone-gränssnitt mot sitt eget smartphone-gränssnitt.  

2.4 Revideringar av inspektionsmetoder för att anpassas till 

smartphone-gränssnitt 

I inledningen och problempreciseringen nämnde jag att tidigare revideringar kring 

inspektionsmetoder har gjorts för att försöka anpassa de så bra som möjligt till 

smartphone-gränssnitt istället för dator-gränssnitt. Dock är det endast 

inspektionsmetoder med en grund i heuristiker som har försökts revideras. Gómez 

m.fl. (2014) föreslog att inspektionsmetoder behöver revideras för att kunna 

utvärdera smartphone-gränssnitt på bästa sätt. Gómez m.fl. (2014) har reviderat 

inspektionsmetoden heuristisk utvärdering. För att revidera inspektionsmetoden 

har de tre forskarna systematisk gått igenom tidigare litteratur gällande heuristisk 

utvärdering och karakteristiskt mobilanvändande. Gómez m.fl. (2014) har även 

skapat en lista för att illustrera hur bred smartphoneinteraktion kan vara (se bilaga 

1).  

Rusu m.fl. (2011) föreslår en metod som innehåller sex stycken olika steg. Med 

hjälp av dessa steg ska man kunna skapa eller revidera egna heuristiker. Gómez 

m.fl. (2014) nämner att de har hämtat inspiration ifrån denna metod men att de har 

utgått ifrån en egen variant av sex stycken olika steg. Det resultat som Gómez 

m.fl. (2014) presenterar har ingen avgränsning emot applikationer eller webbsidor, 

utan de har istället valt att ha ett brett fokus för att det är själva heuristikerna de 

reviderar. Den avgränsning de har valt att ha är touchtelefoner / touchplattor där 

hela telefonens framsida är en skärm, alltså inget fysiskt tangentbord ska finnas. 

Gómez m.fl. (2014) föreslår en utökad version av heuristisk utvärdering där man 

utgår ifrån Nielsens tio heuristiker samt att man adderar ytterligare tre heuristiker. 

De tre heuristiker Gómez m.fl. (2014) har adderat är namngivna ”skills”, 

”pleasurable and respectful interaction with the user” och ”privacy”. Baserat 

utifrån de 13 heuristiker de har till förfogande har de systematiskt undersökt 

litteratur för att lokalisera så kallade ”subheuristics”. ”Subheuristics” är 

designriktlinjer som kan kategoriseras in i någon av de heuristiker man använder. 
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T.ex. att användaren ska ha tillgång till att backa ett steg i gränssnittet är en 

”subheuristic” inom heuristiken ”User control and freedom”.   

I slutet av studien utförd av Gómez m.fl. (2014) har 13 heuristiker samt 230 

”subheuristics” presenterats som har ett fokus på smartphone-gränssnitt. Med 

hjälp av resultatet ifrån denna studie kan man inspektera smartphone-gränssnitt 

med goda resultat. Gómez m.fl. (2014) vill även påvisa med hjälp av studien att 

det är stora skillnader mellan interaktion inom ett dator-gränssnitt och ett 

smartphone-gränssnitt. Att revidera inspektionsmetoder till att vara anpassade till 

utvärdering av smartphone-gränssnitt är därmed ett område som behöver 

vidareutvecklas.  

En annan grupp av forskare som har gjort en liknande studie är Joyce m.fl. (2015). 

Joyce m.fl. (2015) har granskat totalt 105 vetenskapliga artiklar för att försöka 

finna intressanta vinklar som kan vara viktiga att tänka på vid revidering av 

Nielsens heuristiker till att anpassa sig till utvärdering av smartphone-

applikationer. Efter att inspekterat Nielsens heuristiker har Joyce m.fl. (2015) 

konstaterat att det finns ett hål gällande applikationerna samt de situationer där de 

används. Joyce m.fl. (2015) föreslår att vidare forskning kring i vilka situationer 

använder kommer att använda applikationer samt hur dessa situationer kan 

komma att påverka interaktionen, funktioner såsom GPS, mikrofon, kamera och 

gyroscope-sensorer finns tillgängliga i samtliga smartphones och detta bör därmed 

inkluderas i reviderade heuristiker samt att det är svårt för användaren att föra in 

information i gränssnittet, särskilt om användaren t.ex. är ute och går. Dessa tre 

punkter bör inkluderas i reviderade heuristiker anser Joyce m.fl. (2015) för att 

anpassas till utvärdering av smartphone-gränssnitt.    

2.5 Sammanfattning 

Interaktion mellan användare, dator och smartphone har vissa likheter men även 

stora skillnader. Eftersom det finns så pass stora skillnader mellan de olika 

enheterna krävs det även att metoderna man använder för att utvärdera 

smartphone-gränssnitt även är anpassade till att utvärdera denna enhet, för att 

kunna uppnå så goda resultat som möjligt. Samtliga inspektionsmetoder nämnda i 

bakgrunden går att applicera vid inspektion av smartphone-gränssnitt, men viktiga 

delar av inspektionen kan falla bort t.ex. interaktionsrörelser, då samtliga 

inspektionsmetoder är skapade främst till att inspektera traditionella dator-

gränssnitt.    

En inspektionsmetod som inte tidigare är anpassad är kognitiv genomgång. Denna 

inspektionsmetod saknar ett perspektiv där aspekter kring smartphone-interaktion 

involveras. Genom att presentera ett smartphonespecifikt tillägg ska utvärderare 

kunna utvärdera dessa gränssnitt på ett sätt som genererar bättre resultat i 

slutändan.  
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3. Metod & genomförande 

I ”metod & genomförande” presenteras hela mitt tillvägagångssätt, från 

angreppssätt till två iterationer till den slutgiltiga analysen där ett affinitetsdiagram 

har skapats utifrån resultat ifrån intervju med tillhörande test.  

3.1 Angreppssätt 

I detta arbete har jag använt mig av forskningsansatsen Design Science (DS). DS 

betyder att man har ett fokus kring att skapa nya, förbättrade och innovativa 

artefakter, ett karakteristiskt drag DS besitter är att man utför en sekvens av 

aktiviteter som resulterar i en innovativ produkt (Hevner m.fl. 2004). I detta fall är 

det därmed de gränssnittsaspekter gällande smartphone-gränssnitt och 

inspektionsmetoden kognitiv genomgång som utgör den nya artefakten. Van Aken 

(2005) menar att huvudsyftet med DS är att forskare inom fältet ska kunna 

använda den slutgiltiga artefakten för att lösa de problem som finns inom fältet i 

fråga. Hevner m.fl. (2004) menar dock att huvudsyftet med DS är att samla på sig 

kunskap och förståelse inom problemområdet genom att skapa en ny, förbättrad 

och innovativ artefakt. DS har valts som angreppssätt i detta arbete för att 

angreppssättet har huvudfokus på att skapa en ny innovativ produkt för att lösa ett 

problem inom visst område. I detta fall att kognitiv genomgång av smartphone-

gränssnitt inte är fullt anpassade ihop och det kan därmed finnas en risk för att 

viktiga aspekter faller bort vid en sådan utvärdering. Detta är därmed ett problem 

som möjligen bör adresseras för att i fortsättningen kunna utföra så bra 

inspektioner av smartphone-gränssnitt som möjligt som både är 

konstandseffektiva samt praktiska för utvärderarna. Därav passar DS in som ett 

lämpligt angreppssätt för detta arbete då slutmålet blir att skapa en artefakt som 

ska kunna motverka detta problem. 

Hevner m.fl. (2004) har tagit fram sju stycken olika riktlinjer man bör följa när 

man utför ett arbete med forskningsansatsen Design Science:  

Guideline 1 - Design as an artifact: Design-science research must produce a 

viable artifact in the form of a construct, a model, a method, or an instatiation. 

Guideline 2 - Problem relevance: The objective of design-science research is to 

develop technology-based solutions to important and relevant business problems. 

Guideline 3 - Design evaluation: The utility, quality, and efficacy of a design 

artifact must be rigorously demonstrated via well-executed evaluation methods. 

Guideline 4 - Research contributions: Effective design-science research must 

provide clear and verifiable contributions in the areas of the design artifact, design 

foundations, and/or design methodologies. 

Guideline 5 - Research rigor: Design-science research relies upon the application 

of rigorous methods in both the construction and evaluation of the design artifact. 
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Guideline 6 - Design as a search process: The search for an effective artifact 

requires utilizing available means to reach desired ends while satisfying laws in 

the problem environment. 

Guideline 7 - Communication of research: Design-science research must be 

presented effectively both to technology-oriented as well as management-orionted 

audiences.  

I detta arbete har det legat ett stort fokus på den första riktlinjen som Hevner m.fl. 

(2004) presenterar, Design as an artifact vilket menas att den undersökning man 

gör har målet till att bli en artefakt man kan använda sig av för att lösa ett 

problem, i detta fallet det slutgiltiga resultatet som bildar en ny artefakt som ska 

kunna användas vid inspektion av smartphone-gränssnitt. (guideline 1). För att 

även följa de andra sex riktlinjer i detta arbete har noggrann planering innan 

arbetets början gjorts. Redan tidigt i processen planerades det att tester med 

tillhörande intervju skulle ske för att kunna säkerställa det resultat som tagits fram 

(guideline 3). Vid skrivandet av problemformuleringen tidigt i arbetet kunde redan 

då ”research contributions” avbockas då ingen forskning eller arbete har gjorts 

kring kognitiv genomgång och smartphone-gränssnitt (guideline 4). Vid de 

litteraturstudier som utförts i detta arbete har mycket vetenskaplig litteratur lästs 

och samlats in för att bidra till slutresultatet (guideline 6).  

En av de sju riktlinjerna har dock reviderats i detta arbete, då Hevner m.fl. (2004) 

menar med en riktlinje är att arbetet ska mynna ut i ett ”technology-based 

solution”. I detta arbete har denna riktlinje istället anpassats till att mynna ut i ett 

resultat som ska kunna underlätta för utvärderare att uppnå goda resultat med 

inspektionsmetoden kognitiv genomgång vid inspektion av smartphone-gränssnitt 

(guideline 2).   

Det är även två guidelines som inte riktigt har uppfyllts till fullo, nämligen 

guideline 5 och 7. Mer att läsa om detta finns i diskussionen.  
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3.2 Arbetsprocess 

Min arbetsprocess utmed detta arbete har bestått av två olika iterationer (se figur 

2).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Arbetsprocessen. 

3.2.1 Iteration 1 

Litteraturstudie 1 

För att kunna anpassa kognitiv genomgång till smartphone-gränssnitt, har 

vetenskaplig litteratur gällande smartphone-interaktion, smartphone-gränssnitt och 

lärbarhet samlats in för att utföra en litteraturstudie. En annan fördel med att 

kombinera en litteraturstudie med andra metoder man använder under arbetets 

gång är att man därmed tar reda på vad andra inom området har kommit fram till, 

som man sedan kan använda i sitt eget arbete (Cooper m.fl. 2007). 

Diverse databaser har använts i min litteraturstudie. Följande databaser och 

sökverktyg har använts, presenterade efter mest använda: ACM Digital Library, 

Google Scholar och ScienceDirect. Dessa databaser har använts i detta arbete då 

majoriteten av de vetenskapliga artiklar som rör området data-

kognitionsvetenskap samt IT överlag finns inom dessa databaser. Till insamlingen 

av det material som låg som grund för den första iterationen användes sökorden: 

”mobile learnability”, ”smartphone learnability”, ”screen size”, ”gesture based 

interaction”, ”smartphone usage” och ”smartphone interaction”.  
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Revidering av frågor 

Med det tidigare insamlade materialet från litteraturstudien utfördes en revidering 

av inspektionsmetoden kognitiv genomgång för att anpassa denna till inspektion 

av smartphone-gränssnitt. Med det vetenskapliga material till hands kunde en 

process startas där samtliga funna aspekter strukturerades upp på papper för att få 

en bra överblick av aspekter att involvera i kognitiv genomgång. De aspekter som 

strukturerades upp valdes ut vid läsning av vetenskapliga artiklar. Aspekterna som 

involverats valdes ut genom kriteriet att författaren för den vetenskapliga artikeln 

antydde på att aspekt X är viktig vid smartphone-interaktion, t.ex. att en inledande 

introduktion är viktigt för användare med mindre erfarenhet. Därav har ingen 

systematisk process skett vid framtagandet av dessa aspekter. Därefter 

konstruerades samtliga aspekter för att istället presenteras som frågor, vilket en 

utvärderare ska kunna använda under inspektionen. Skapandet av frågorna gick till 

genom att den utvalda aspekten skrevs om till en fråga, t.ex. om en vetenskaplig 

artikel antydde på att visuell feedback hjälper användaren att förstå om hen har 

gjort rätt, gjordes om till frågan ”Presenteras visuell feedback vid viktiga 

interaktioner som hjälper användaren förstå att hen har gjort rätt?”     

Anledningen till varför det vetenskapliga materialet valdes att utmynna i frågor 

var för att det var tänkt att de skulle fungera som ett komplement till de klassiska 

frågorna som en utvärderare använder vid kognitiv genomgång. När samtliga 

aspekter och fynd nu var sammanställda i tre frågor istället för text kunde dessa 

kombineras ihop med de två klassiska frågorna man använder vid kognitiv 

genomgång.    

Den första revideringen fungerade lite som av ett test. Första revideringen hade ett 

stort fokus på den allra första användningen av en applikation och hur användaren 

föredrar att lära sig gränssnittet eller interaktionsrörelserna (se bilaga 2 & 3 för 

fullständig överblick). Den första revideringen bestod av de två klassiska frågorna 

som används vid kognitiv genomgång (Wilson, 2014):  

1. As the user, would I know what to do at this step? 

2. If I do the right thing, as the user, do I know that I have made progress 

toward this goal? 

 

Den första revideringen bestod även av tre stycken frågor som var skapade utifrån 

vetenskaplig litteratur. Dessa frågor fungerade på samma sätt som frågorna till 

kognitiv genomgång, d.v.s. att en utvärderare ställer dessa frågor vid varje steg av 

inspektionen. De tre frågorna: 

Fråga 3: Finns det någon introduktion för de mindre erfarna användarna? Om det finns 

en introduktion, kan de mer erfarna användarna skippa denna? 

Fråga 4: Presenteras det någon indikation om vilken interaktions-rörelse som är lämplig 

att använda? 
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Fråga 5: Presenteras visuell feedback vid viktiga interaktioner som hjälper användaren 

förstå att hen har gjort rätt? 

Frågorna prövas 

Syftet med att utföra en iteration först innan den blev slutgiltig var för att se vad 

som behöver läggas till eller tas bort från iterationen. Den första iterationen 

prövades på två stycken olika applikationers gränssnitt för att kunna säkerställa en 

mer korrekt prövning. Vid endast utvärdering av ett gränssnitt kan det möjligtvis 

av slump uppstå att en revidering passar just det gränssnittet väldigt bra, genom att 

utvärdera två olika gränssnitt minimerar man potentiellt denna risk. 

Analys – Revideringstanken förkastas 

Baserat på resultatet från den första iterationen kunde jag konstatera att det inte 

riktigt fungerade att lägga till ytterligare frågor som skulle ställas vid varje steg av 

inspektionen. Anledningen till varför det inte riktigt fungerade att presentera 

ytterligare frågor till den kognitiva genomgången var för att det blev problematiskt 

att ställa den mängden av frågor vid varje steg. Vissa av frågorna var enbart 

relevanta vid vissa delar av gränssnittet och bör därmed inte vara involverade i 

varje steg av den kognitiva genomgången. Det var efter den första iterationen som 

idéen om ett smartphonespecifikt tillägg växte fram efter diskussion med 

handledare om ett lämpligt sätt att hjälpa utvärderare att inspektera smartphone-

gränssnitt, men ändå behålla det mest centrala med kognitiv genomgång. Eftersom 

kognitiv genomgång är en kostnadseffektiv metod är det även då viktigt att lyckas 

behålla just den aspekten, då det är en av anledningarna till varför metoden är 

såpass populär att använda sig av.   

3.2.2 Iteration 2 

Litteraturstudie 2 

Eftersom det förväntade slutresultatet nu i detta skede blivit ändrat till att bli ett 

smartphonespecifikt tillägg istället behövdes mer vetenskapligt material samlas in 

för att kunna presentera ett tillägg, en andra litteraturstudie har därför utförts. Till 

denna litteratursökning användes sökorden: ”visual feedback”, ”visual feedback 

and learnability”, ”tactile feedback”. Dessa sökord används under iteration 2 för 

att dessa aspekter var nämnda i litteratur som lästes under iteration 1. Eftersom det 

låg ett större fokus på andra aspekter i iteration 1 har iteration 2 fungerat som en 

komplettering, för att finna mer litteratur att använda sig av till slutresultatet.  

Även ett snöbolls-urval har använts vid sökandet efter relevanta artiklar. Vid 

finnande av relevanta litteratur har sökandet efter ytterligare artiklar skett genom 

att granska artiklarnas referenser för att potentiellt hitta mer relevant litteratur för 

detta arbete. Allt material ifrån iteration 1 och dess litteraturstudie har även 

använts till iteration 2.  
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Skapandet av det smartphonespecifika tillägget 

Inför den andra iterationen ändrades det förväntade resultatet till att bli ett tillägg 

istället (se rubrik 5.1). Genom att istället presentera ett tillägg med centrala 

aspekter kring smartphone-interaktion och lärbarhet kan det istället fungera som 

ett externt hjälpmedel för utvärderaren och hen behöver inte forcera fram någon 

frågeställning vid varje steg av den kognitiva genomgången, utan där utvärderaren 

lämpligt anser att aspekten hen läst om i tillägget passar in appliceras den där i 

processen av den kognitiva genomgången. Till den andra iterationen samlades 

ytterligare material in då jag ansåg att jag inte hade tillräckligt med material för att 

kunna presentera ett smartphonespecifikt tillägg. De aspekter som lades till i detta 

skede var feedback, både visuell och taktil feedback samt mer material kring de 

olika stadierna av lärande vid smartphone-interaktion. Endast en person 

(författaren) har jobbat med de båda iterationerna.  

Processen startade med att samtliga aspekter upp på papper för att skapa en bra 

och tydlig överblick. Totalt vid detta skede var åtta stycken aspekter som påverkar 

lärbarheten identifierade utifrån den lästa vetenskapliga litteraturen, där samtliga 

finns involverade i det smartphonespecifika tillägget. Vid struktureringen 

upptäcktes det att vissa aspekter passade bättre att läsa innan en inspektion samt 

att vissa aspekter passade bättre att ha till hands under en inspektion. Därav 

skapades det två olika delar av det smartphonespecifika tillägget, ”Innan 

inspektionen” och ”Under inspektionen” (se sidorna 30, 31, 32 för tillägget). 

Delen ”Innan inspektionen” är de utvalda aspekterna från den vetenskapliga 

litteraturen översatt till svenska och sedan direkt implementerade i tillägget. Delen 

”Under inspektionen” ser den skapande processen likadan ut som i iteration 1, de 

funna aspekterna konstruerades till frågor istället för text. 

Genom att dela upp tillägget i två delar medföljer det även att en utvärderare inte 

behöver ha alldeles för mycket överväldigande aspekter och tankar att försöka 

tillämpa under en inspektion, utan det presenteras en rimlig mängd att ha till hands 

under inspektionen. Delen som kallas för ”Innan inspektionen” innehåller 

information om lärbarhet samt hur användare tenderar att vilja lära sig nya 

gränssnitt. Genom att ha en del innan inspektionen får utvärderaren läsa 

information som hen sedan potentiellt kan ta i beaktning då det fortfarande är 

”färskt i minnet”. Den andra delen som kalls för ”Under inspektionen” fungerar 

mer som ett stöd för en utvärderare. Denna del innehåller aspekter och information 

som sedan mynnar ut i ett par frågor (sex stycken). Med hjälp av dessa frågor kan 

utvärderare som använder detta tillägg potentiellt lättare hitta ytterligare 

användbarhetsproblem eller positiva aspekter i gränssnittet. Dessa frågor fungerar 

inte på samma sätt som de klassiska frågorna vid kognitiv genomgång gör (att 

ställa de till sig själv vid varje steg av inspektionen) då vissa av frågorna enbart 

passar in vid särskilda tillfällen vid interaktionen (t.ex. vid introduktionen (om en 

sådan finns)). Frågorna samt texten i denna del fungerar alltså som ett stöd till 

utvärderaren. Likt den första iterationen skapades dessa frågor genom att de 
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utvalda aspekterna konstruerades till frågor. Anledningen till varför frågor 

skapades i delen ”Under inspektionen” var för att det blir ett enkelt sätt att ta in för 

en utvärderare. Hade mängder med text funnits i delen ”Under inspektionen” finns 

risken för att man inte använder materialet till fullo. Med hjälp av kort text som 

mynnar ut i ett par frågor kan man potentiellt ta till sig det lättare samt lättare 

använda det vid inspektionen. Frågorna är även ”highlightade” i tillägget för att 

man snabbare ska kunna se de när man enbart tittar på tillägget snabbt.    

Även en framsida presenteras i tillägget där en utvärderare ska kunna få en snabb 

överblick av varför man ska använda detta tillägg samt hur upplägget inom 

tillägget ser ut, samt att man bör bekanta sig med tillägget innan man påbörjar en 

inspektion för att då lättare kunna använda tillägget under inspektionens gång.  

Tester & intervjuer  

När den andra iterationen var klar och ett tillägg var färdigställt har tre tester 

utförts. Anledningen till varför tester med tillhörande intervju har gjorts var för att 

validera tillägget i slutändan. Genom att validera tillägget kan man identifiera vad 

som är bra med tillägget samt vad som potentiellt behöver förbättras i framtiden. 

Alla deltagarna som var rekryterade till testet innehade erfarenhet av UXD samt 

kognitiv genomgång. Rekryteringen gick till genom ett bekvämlighetsurval då jag 

rekryterade deltagare som jag visste hade erfarenhet av UXD samt kognitiv 

genomgång sedan tidigare. Eftersom det fanns en begränsad tidsram för detta 

arbete ansåg jag att det inte fanns tid för att rekrytera deltagare som jag inte är 

bekanta med sedan tidigare, därav har ett bekvämlighetsurval skett för att kunna 

rekrytera deltagare på ett effektivt sätt. Ett pilottest utfördes även innan testerna. 

Med hjälp av pilottestet fick jag bättre insikt av vad som behövde ändras inför de 

riktiga testerna. Vissa intervjufrågor ändrades och en del av upplägget inom 

tillägget strukturerades om, en ytterligare fråga lades till samt språket 

korrigerades.    

Vid testerna fick deltagarna inspektera två olika smartphone-gränssnitt med 

kognitiv genomgång där det presenterade tillägget fanns som stöd under 

processen. Anledningen till att testet utfördes på två olika gränssnitt var för att 

minimera risken för att tillägget skulle passa något av gränssnitten väldigt bra. 

Innan testet fick deltagarna uppmaningen att bekanta sig med tillägget för att få in 

all information med även att ha det mesta aktuellt i minnet så det skulle gå så lätt 

som möjligt att använda dessa aspekter vid utvärderingen. När deltagarna kände 

sig redo påbörjade de inspektionen. I förberedelse inför testerna hade testledaren 

(författaren) strukturerat upp den fullständig sekvensen som skulle utföras vid 

inspektionen som man vanligtvis gör vid kognitiv genomgång (Wilson, 2014). 

Detta gjordes för att man då kan säkerställa att alla olika utvärderare inspekterar 

gränssnittet på samma principer och utför samma steg utmed hela inspektionen (se 

bilaga 5 & 6 för fullständig översikt av det formulär deltagarna hade till hands 

under testet).                         
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Efter testerna utfördes en semi-strukturerad intervju (se bilaga 6) för att både ta 

reda på vad deltagarna tyckte om tillägget men även ta reda på potentiell 

feedback. Anledningen till varför en semi-strukturerad intervju valdes istället för 

en strukturerad intervju var för att man då kan fortsätta in på intressanta 

följdfrågor utifrån det deltagaren svarar på föregående fråga (Adams, 2015). 

Intervjun bestod av fyra stycken olika delar, inledande frågor för att inleda 

samtalet på ett bra sätt följt därefter kring frågor om ”Innan inspektionen” och 

”Under inspektionen”-delarna av tillägget och till sist en del som summerade hela 

tillägget. Anledningen till varför intervjun var strukturerad på detta sätt var för att 

maximera chanserna till att ta reda på potentiell feedback samt vad som var bra 

med varje del av tillägget för att sedan knyta samman det med sista frågan som 

var: Vad tyckte du om att ha ett tillägg till kognitiv genomgång?   

De tre testerna utfördes enskilt i ett rum, där testledaren (författaren) fanns 

tillhands ifall några frågor skulle uppstå (dock ej inuti rummet). Testerna varade i 

45 - 60 minuter per deltagare och intervjuerna efteråt varade i cirka 15 minuter. 

Intervjuerna spelades in med deltagarnas godkännande.   

3.2.3 Slutgiltig analys 

Efter testerna påbörjades först en transkribering av allt det kvalitativa material 

som samlades in under intervjun. Genom att transkribera materialet missades inte 

något och man får en bra repetition av vad som sagts under intervjun. För att 

utföra analysen användes en metod som kallas för affinitetsdiagram. Med hjälp av 

ett affinitetsdiagram kan man få en bra överblick över alla resultat då de tillslut 

kategoriseras in i olika kategorier som växer fram under processens gång 

(Barnum, 2011). Eftersom kategorier och teman i de resultat som hittats ska växa 

fram naturligt ska man därmed inte har några förutbestämda kategorier eller tankar 

hur det kan hänga ihop (Barnum, 2011).  

Processen såg ut på följande sätt: det som hade något av värde för detta arbete 

skrevs ner på post-it lappar (både positiva och negativa aspekter), t.ex. om 

deltagaren antydde på att aspekt X var bra att ha under inspektionen eller om 

aspekt X inte kändes relevant. Post-it lapparna placerades på en vägg med 

tillräckligt utrymme. Organisering av post-it lapparna påbörjades och kategorier 

och teman växte fram naturligt. När organiseringen av post-it lapparna var klar 

namngavs varje kategori efter ett lämpligt namn, t.ex. ”tidigare erfarenhet”. För att 

dra en slutsats av affinitetsdiagrammet valdes de tre viktigaste kategorier ut efter 

Barnums (2011) riktlinjer, genom att välja ut de tre viktigaste kategorierna har 

därmed man hittat sina ”top findings” och kan fokusera lite extra på dessa vid 

sammanställningen av resultat eftersom de är viktigast. De tre viktigaste 

kategorierna var ”Tidigare erfarenhet”, ”Förbättringar” och ”Ingen UXD 

erfarenhet”.  
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3.3 Forskningsetiska aspekter 

De etiska aspekter som Denscombe (2014) presenterar har tagits i beaktning vid 

testerna, informera om syfte av testet, deltagande i testet är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst samt att deltagarna förblir anonyma. Innan testerna 

förklarades det även för deltagarna att ingen insamling av tid gjordes för att se hur 

snabba varje deltagare utförde testet, ingen jämförelse mellan funna 

användbarhetsproblem skulle göras och att inget företag var inblandat i någon av 

de olika arbetsprocesserna i detta examensarbete.    

Vid varje intervju spelades det även in ljud med deltagarens godkännande med 

villkoret att enbart en person (författaren) kommer att ha tillgång till 

ljudinspelningarna. Ljudinspelning skedde för att man enkelt skulle kunna gå 

tillbaka efter intervjun och inte missa något viktig som deltagarna har sagt som 

kan vara till värde för arbetet. 
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4. Underlag 

I denna del av rapporten sammanställs den litteratur jag har samlat in till de båda 

iterationerna som presenterades i föregående kapitel. Allt material som presenteras 

i detta kapitel är noga utvalda via databaserna ACM Digital Library, Google 

Scholar och ScienceDirect. Samtlig vetenskaplig litteratur är sammanpackat till 

den slutgiltiga artefakten som är resultatet av detta examensarbete.     

4.1 Lärbarhet 

Lärbarhet definieras som hur enkelt användaren kan utföra enkla processer för 

första gången i gränssnittet (Rafique m.fl. 2012). Teknologin växer och därmed 

blir den mjukvara mer och mer komplex, nya funktioner lanseras och användaren 

förväntas att använda dessa nya funktioner (Rafique m.fl. 2012). Lärbarhet har 

sedan en tid tillbaka ansetts som en viktig faktor kring användbarhet (Rafique 

m.fl. 2012). Rafique m.fl. (2012) menar att en god lärbarhet inte bara ökar 

produktiviteten för användaren utan det påverkar även kraftigt om användaren 

kommer att ta till sig applikationen eller stänga av den. Rafique m.fl. (2012) 

menar att utvärdering av lärbarhet bör ske systematiskt och konsistent mellan 

olika applikationer / forskningssituationer.  

Både smartphone-gränssnitt och andra former av touch-gränssnitt har blivit en stor 

del av vardagen för de allra flesta runt om i världen. Trots detta är 

inlärningskurvan för olika touch-gränssnitt allt mer brant än vad många trodde 

från början (Tokárová & Weideman, 2013). Med de populära trenderna med 

alltmer komplexa applikationer bidrar detta till att en del problem uppstår vid 

användning av dessa applikationer (Tokárová & Weideman, 2013). Till en början 

var endast mobiltelefoner tänkta till att användas för röstsamtal och 

textmeddelanden, men utmed tiden har detta utvecklats väldigt mycket (Tokárová 

& Weideman, 2013). Övertid har de applikationer som finns tillgängliga för 

nedladdning på mobiltelefoner blivit mer avancerade att använda, Tokárová och 

Weideman (2013) har presenterat fyra stycken olika utmaningar som påverkar 

lärbarhet av mobilapplikationer:  

• Gestural interactions 

• Small screen size 

• Predominance of visual feedback 

• Context of use 

Tokárová och Weideman (2013) menar att dessa fyra punkter alla påverkar 

lärbarheten, inte bara under den första användningen av applikationen utan hela 

perioden användaren använder applikationen.  
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Wilson (2014) skriver om två typer av lärbarhet som är alla relevanta för detta 

arbete, learnability over time och first-time performance with instructions. Dessa 

olika typer av lärbarhet går att utvärdera med hjälp av en kognitiv genomgång 

(Wilson, 2014). Learnability over time menas med att ju mer en användare 

interagerar med gränssnittet kommer hen att bli bättre. Flertalet misstag begås i ett 

tidigt skede som hela tiden rättas till för att hen samlar på sig ny erfarenhet 

(Wilson, 2014). First-time performance with instructions är precis som det låter, 

instruktioner som hjälper användaren att lära sig gränssnittet eller förklara 

konceptet innan interaktionen har startat. Wilson (2014) menar att detta är vanligt 

vid t.ex. myndighetssidor eller vid första användningen av en applikation, som då 

är mer relevant i mitt arbete. Båda på dessa typer av lärbarhet har tagits i 

beaktning vid skapandet av det smartphonespecifika tillägget.   

Man kan kategorisera in lärandet av en applikation eller gränssnitt i tre stycken 

olika delar, the initial phase, the middle phase och the last phase (Tokárová 

&Weideman, 2013). I det första stadiet är det vanligt att användaren utforskar sig 

fram och försöker förstå det mesta, ett flertal olika mindre misstag begås ofta i 

detta stadie. Det kan även vara vanligt att man har någon bekant som hjälper en 

med de mest nödvändiga vid interaktionen (Tokárová & Weideman, 2013). I det 

andra steget kan man sammanfatta till att övning ger färdighet, ju mer användaren 

använder applikationen kommer hen att samla på sig mer erfarenhet. Misstag görs 

vid ett par enstaka tillfällen i detta stadie. I det sista stadiet sker den mesta eller i 

princip alla interaktion automatiskt utan att användaren tänker på det. De flesta 

interaktionssätten eller de vägar som finns att utforskas i gränssnittet känner ofta 

användaren till. Om användaren fortsätter att använda appen efter detta stadie 

kommer denna erfarenhet att sitta kvar i flera månader, eller år om applikationen 

inte blir uppdaterade och gör stora ändringar som påverkar interaktionen kraftigt 

(Tokárová & Weideman, 2013). 

Oulasvirta m.fl. (2011) menar även att det finns tre olika nivåer av lärande vid 

användning av en smartphone. De tre nivåerna är namngivna enligt följande: 

familiarization, following of media och ad hoc problem-solving situations.  

Oulasvirta m.fl. (2011) utförde en studie där de undersökte skillnader mellan de 

tre nivåerna av lärande vid användning av en smartphone. Under studien 

kategoriserades deltagarna in i tre olika grupper: ”novice”, ”casual user” och 

”expert”. Ett par olika uppgifter utfördes av samtliga deltagare och alla handlingar 

noterades. Utstickande aspekter av de handlingar som noterades är skillnaden 

mellan de mindre erfarna användarna kontra de väldigt erfarna användarna, t.ex. 

vid ”mean non-useful actions” finns det en statistisk skillnad (19 % kontra 3,5 %) 

samt en väldigt stor skillnad procentuellt på ”directly useful action” (47,6 % 

kontra 87,3 %).  
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För att hjälpa användaren i det första stadiet där man ofta begår vissa misstag kan 

vissa applikationer erbjuda korta instruktioner första gången du öppnar 

applikationen. Dock påpekar Tokárová och Weideman (2013) studie att endast 21 

% av användare enbart läser de instruktioner som presenteras noggrant, medans 34 

% ”skummar” igenom texten under en kort tid och 44 % skippar alla instruktioner 

som presenteras. Den kvalitativa analysen som Tokárová och Weideman (2013) 

utfört visar även att sambandet ålder och viljan till att läsa hänger ihop. Ju äldre 

deltagarna var desto mer villiga var de till att läsa de instruktioner som 

presenterades (Tokárová & Weideman, 2013).   

I studien har även Tokárová och Weideman (2013) adresserat hur användare 

föredrar att lära sig mer om gränssnittet och hela applikationens koncept. Studien 

visar att 56% föredrar att utforska gränssnittet på egen hand, 36 % föredrar när det 

presenteras en kort lista med olika funktioner som finns i tillgängliga, 33 % 

föredrar när det presenteras en genomgång av gränssnittet samt 18 % föredrar en 

instruktionsvideo. Likt inställning till att läsa instruktioner i applikationer var de 

yngre användarna mer villiga till att skippa någon form av instruktion för att testa 

sig fram på egen hand (Tokárová & Weideman, 2013).  

När det kommer till att finna de lite mer avancerade funktionerna i gränssnittet 

svarade majoriteten av respondenterna att de ej använder något särskilt tänk/taktik 

för att finna dessa funktioner. 66 % berättar att de stöter på nya funktioner medans 

de interagerar med gränssnittet. 44 % talar om att de stöter på nya funktioner 

medans de försöker göra något annat, de upptäcker de mer avancerade 

funktionerna av misstag (Tokárová & Weideman, 2013). 

I studien redovisas även resultat gällande hur respondenterna oftast hittar vilka 

olika interaktionsgester som stöds i applikationen. Den populäraste strategin (60 

%) som används bland respondenterna är att använda sig av samma gester de gör i 

andra applikationer (Tokárová & Weideman, 2013). 46 % medger även att de 

stöter på nya interaktionsgester när de försökte göra något annat.  

För att sammanfatta studien skriver forskarna Tokárová och Weideman (2013) att 

det finns ofta stora skillnader i vad deltagarna tycker eller hur de går tillväga för 

att exempelvis hitta vilka interaktionsgester som stöds i applikationen, men att går 

att se tydliga mönster. Studien som Tokárová och Weideman (2013) utfört hade 

138 respondenter deltagande där 127 respondenter (92 %) slutförde studien. 
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4.2 Interaktionsrörelser 

Beroende på vilket system man använder finns det olika interaktionsrörelser som 

stöds. Vissa system stödjer flera interaktionsrörelser medans vissa andra enbart 

stödjer ett par enstaka. Cichon m.fl. (2013) har skapat en lista (se figur 3) där de 

vanligaste interaktionsrörelserna är kategoriserade efter antalet fingrar som 

används.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Lista på de vanligaste interaktionsrörelserna kategoriserade efter antalet fingrar vid 

användning (Cichon m.fl. 2013).   

Cichon m.fl. (2013) har utfört en studie där de lät testdeltagare testa en 

smartphone-applikation för att studera vilka interaktionsrörelser som var lätta att 

upptäcka för testdeltagarna samt vilka interaktionsrörelser som var svårare att 

upptäcka. Resultatet visar att den allra vanligaste rörelsen att upptäcka samt vad 

testdeltagarna använde under testet var ”tap”-rörelsen som användes 608 gånger 

under testerna och den näst mest använda rörelsen var ”drag” vilket användes 199 

gånger. Den tredje mest använda rörelsen var ”flick” som användes 33 gånger, en 

betydligt lägre användning än de andra två, men ändå den tredje mest använda 

rörelsen av nio olika interaktionsrörelser som noterades vid testet.  (Cichon m.fl. 

2013).    

Efter en kort analys av listan Cichon m.fl. (2013) presenterat kan man konstatera 

att enbart en eller två fingrar användes för att interagera med gränssnittet. De tre 

mest använda interaktionssätten var ”tap”, ”drag” och ”flick” eftersom dessa tre 

interaktionssätten används för att trycka och scrolla vilket är vanligt i alla 
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smartphone-gränssnitt (Cichon m.fl. 2013). Under testet kunde även Cichon m.fl. 

(2013) se att interaktion med fler än ett finger uppfattades som mycket svårare än 

att bara använda ett finger. Exempelvis vid interaktionssättet ”pinch” var det 

vanligt att de mer oerfarna testdeltagarna lade ner mobiltelefonen på bordet för att 

utföra interaktionen med båda händerna (Cichon m.fl. 2013).  

Ett vanligt fenomen under testet var att de mer erfarna testdeltagarna försökte att 

utföra interaktionsrörelser på många ställen i gränssnittet där det inte fanns stöd 

för någon interaktion. Detta beror på att de har god erfarenhet av liknande 

gränssnitt och använder därmed sin tidigare erfarenhet kring interaktionsrörelser 

på andra gränssnitt som de använder för första gången för att utforska vilka 

interaktionsrörelser som stöds (Cichon m.fl. 2013). 

4.3 Visuell feedback 

Visuell feedback är viktigt i alla typer av olika system. En utav Nielsens (1994b) 

tio heuristiker har fokus på visuell feedback. Den heuristiken har benämningen 

Visibility of system status (Nielsen, 1994b). Heuristiken innebär att alla olika typer 

av system bör presentera information för användaren gällande vad som händer i 

systemet. Ett exempel skulle kunna vara när användaren har interagerat med en 

knapp och då bör någon form av information presenteras som visar att 

interaktionen har registrerats och laddningen sker för att användaren ska komma 

till nästa steg av gränssnittet. Genom att presentera visuell feedback för 

användaren vid viktiga interaktioner i gränssnittet kan man enkelt bidra till att 

användaren förstår vad som händer hela tiden (Nielsen, 1994b). Nielsen (1994b) 

menar även att den visuella feedbacken har flera olika syften, att presentera 

information till användaren vad som pågår, att presentera information om 

systemets status (t.ex. laddning) och presenterar information om att den input 

användaren har gjort har tagits emot av systemet för att nämna några exempel.          

4.4 Taktil feedback 

Olika former av feedback kan hjälpa användaren att förstå vad som händer i 

gränssnittet. Både visuell feedback och taktil feedback. En aspekt som kan 

påverka lärbarheten är därmed taktil feedback. När taktil feedback presenteras för 

användaren kan tiden det tar att utföra en specifik uppgift ske upp till 22 % 

snabbare (Kaaresoja m.fl. 2011). Den taktila feedbacken bidrar med att 

användaren får en bättre förståelse av vad som händer vid en viss interaktion, likt 

den visuella feedbacken men istället presenteras t.ex. en kort vibration som 

påvisar för användaren att hens knapptryckning har registrerats och hen är påväg 

mot nästa steg i gränssnittet.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras det resultat detta arbete har mynnat ut i, dvs. det 

smartphonespecifika tillägget, hur det är uppbyggd och hur det är tänkt att det ska 

användas. I ett senare skede av detta kapitel kommer även resultatet ifrån 

valideringen (tester och intervjuer) av tillägget att presenteras.  

5.1 Smartphonespecifika tillägget 

Genom att presentera ett tillägg med centrala aspekter kring smartphone-

interaktion och lärbarhet kan det potentiellt fungera som ett externt hjälpmedel för 

utvärderaren vid kognitiv genomgång av smartphone-gränssnitt.  

Tillägget är uppdelat i två delar, ”Innan inspektionen” och ”Under inspektionen”. 

Delen som kallas för ”Innan inspektionen” innehåller information om lärbarhet 

samt hur användare tenderar att vilja lära sig nya gränssnitt. Genom att ha en del 

innan inspektionen får utvärderaren läsa information som hen sedan potentiellt 

kan ta i beaktning då det fortfarande är ”färskt i minnet”. Denna information kan 

ge värde till inspektionen för att den innehåller information om hur viktigt 

lärbarhet är att utvärdera då den fortsatta användningen av applikationen påverkas 

av hur lätt den är att lära sig (Rafique m.fl. 2012), hur användare tar med sig 

erfarenhet sedan tidigare och applicera i nya smartphone-gränssnitt samt hur yngre 

användare föredrar att utforska gränssnitt på egen hand medans äldre användare 

ofta föredrar nån sorts av hjälp (Tokárová & Weideman, 2013).  

Den andra delen som kalls för ”Under inspektionen” fungerar mer som ett stöd för 

en utvärderare. Denna del innehåller aspekter och information som sedan mynnar 

ut i ett par frågor (sex stycken). Med hjälp av dessa frågor kan utvärderare som 

använder detta tillägg potentiellt lättare hitta ytterligare användbarhetsproblem 

eller positiva aspekter i gränssnittet. Dessa frågor fungerar inte på samma sätt som 

de klassiska frågorna vid kognitiv genomgång gör (att ställa de till sig själv vid 

varje steg av inspektionen) då vissa av frågorna enbart passar in vid särskilda 

tillfällen vid interaktionen (t.ex. vid introduktionen (om en sådan finns)). Frågorna 

samt texten i denna del fungerar alltså som ett stöd till utvärderaren och används 

därmed där utvärderaren anser att de är lämpliga.   

Även en framsida presenteras i tillägget där en utvärderare ska kunna få en snabb 

överblick av varför man ska använda detta tillägg samt hur upplägget inom 

tillägget ser ut, samt att man bör bekanta sig med tillägget innan man påbörjar en 

inspektion för att då lättare kunna använda tillägget under inspektionens gång.  

Följande tre sidor visar hela det smartphonespecifika tillägget i följande ordning: 

Framsida, Innan inspektionen och Under inspektionen. 
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Smartphonespecifikt tillägg till 

kognitiv genomgång av 

smartphone-gränssnitt 

 

Varför ska man använda detta tillägg? 

Med hjälp av detta tillägg kommer du som utvärderare att få en bra överblick av vad 

som kan komma att påverka lärbarheten vid användning av ett smartphone-

gränssnitt. Med insikt i olika aspekter kan du som utvärderare potentiellt utföra en 

bättre inspektion av gränssnittet. Eftersom smartphone-interaktion och traditionell 

datorinteraktion skiljer sig såpass mycket finns det ett behov för artefakter som kan 

ge stöd under inspektioner av smartphone-gränssnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

Icons created by Storm Icons from the Noun Project. Creative Commons. 

Tillägget är uppdelat i två olika delar: Innan inspektionen och Under inspektionen. 

För att uppnå så goda resultat som möjligt med hjälp av detta tillägg rekommenderas 

det att man bekantar sig med de båda delarna innan inspektionen påbörjas. På så 

sätt har du allt material färskt i minnet och behöver ej hoppa tillbaka hela tiden under 

inspektionens gång.  

Innan inspektionen kommer att ge dig information om hur lärbarhet och smartphone-

interaktion hänger ihop med varandra och hur detta kan påverkas både positivt och 

negativt av diverse aspekter. Det du läser i denna del tar du med dig till inspektionen 

som sedan potentiellt kan hjälpa dig att uppnå bättre resultat med inspektionen.  

Under inspektionen kommer att agera som mer av ett stöd för dig när själva 

inspektionen utförs. Viktiga aspekter att tänka på kommer att presenteras där 

lärbarheten fortfarande är i fokus. Ett par frågor presenteras som du kan ta hjälp av 

vid lämpliga tillfällen i inspektionen för att hitta potentiella användbarhetsproblem 

eller positiva aspekter i gränssnittet. 
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Del 1: Innan inspektionen 

 

Lärbarhet påverkar inte endast effektiviteten vid interaktionen, utan lärbarheten 

påverkar även om användaren kommer att ta till sig applikationen eller sluta 

använda den. Därmed är lärbarhet en viktig aspekt som bör utvärderas noggrant 

och systematiskt för att uppnå god interaktion.  

 

Man kan kategorisera in lärandet i tre olika delar: 

Initial phase: Användaren utforskar sig fram genom familjära interaktionsrörelser 

och försöker att förstå det mesta, ett flertal olika mindre misstag begås ofta i detta 

stadie. 

Middle phase: ”Övning ger färdighet”, ju mer användaren interagerar med 

applikationen kommer hen att samla på sig mer erfarenhet. Misstag görs vid ett par 

enstaka tillfällen. 

Last phase: Den erfarenhet man samlat på sig kommer att sitta kvar i flera månader 

eller t.o.m. ett par år.  

Tidigare erfarenheter av andra applikationer kan vara helt avgörande för hur väl 

användarna kommer att interagera med applikationen. Skillnaderna mellan en 

”nybörjare” och en ”mycket erfaren användare” kan skilja väldigt mycket. Vid 

smartphone-användning kan tidigare erfarenhet involvera många olika aspekter, t.ex. 

interaktionsrörelser eller hur man föredrar att lära sig gränssnittet. Glöm därmed 

INTE av vilken roll du ska sätta dig in i vid inspektionen, och agera utifrån den rollen 

så bra du kan.    

 

Cirka 55% läser introduktionen om en sådan finns, 45% skippar detta helt och 

hållet. Det finns även ett samband mellan viljan att läsa introduktioner och ålder. 

Ju äldre användarna är desto villigare är de att läsa introduktioner. 

56% föredrar att utforska gränssnittet helt på egen hand. Det finns även ett 

samband mellan viljan att utforska gränssnittet helt själv eller få hjälp av 

instruktioner/rekommendationer och ålder. Ju yngre användarna är desto villigare 

är de att utforska på egen hand.  

När det kommer till att använda sig av interaktionsrörelser tar majoriteten av 

användarna med sig kunskap från andra applikationer. Det sker även att 

användare finner nya interaktionsrörelser av misstag.   
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Del 2: Under inspektionen 

 

Introduktion / välkomnande instruktioner 

Om en introduktion finns vid den första användningen av applikationen:  

1. Bidrar denna med värdefull information för nya användare? 

2. Går denna att skippa för de mer erfarna användarna?   

Om en introduktion INTE finns vid den första användningen av applikationen: 

1. Hade det varit lämpligt med en introduktion för nya användare? 

 

Interaktioner och feedback 

 

Både visuell feedback och taktil feedback kan påverka lärbarheten samt 

effektiviteten positivt. Presenteras det lämplig feedback vid viktiga interaktioner? 

(antingen visuell eller taktil feedback). 

 
Att förstå vilken interaktionsrörelse som är mest lämplig vid rätt tillfälle är viktigt 

för de mindre erfarna användarna. Finns det någon indikation på vilken 

interaktionsrörelse som är mest lämplig att använda vid olika delar av 

gränssnittet? T.ex. en pil som indikerar att en swipe-rörelse är mest lämplig. 

 

Att samma interaktionsrörelser är tänkta att användas i olika delar av gränssnittet 

är viktigt för de mindre erfarna användarna. Finns det en konsistent användning 

av interaktionsrörelser inom gränssnittet? 

Överblick av de vanligaste interaktionsrörelserna. 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

(Cichon m.fl. 2013). 
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5.2 Validering av det smartphonespecifika tillägget 

Baserat på de identifierade kategorier efter Barnums (2011) riktlinjer gällande 

affinitetsdiagram har de sex kategorierna ”Tidigare erfarenhet”, ”Förbättringar”, 

”Ingen UXD erfarenhet”, ”Interaktionsrörelser”, ”De tre stadierna av lärande” och 

”Positiva aspekter” identifierats. 

5.2.1 Tidigare erfarenhet 

En aspekt noterat i resultatet av intervjun är att deltagarnas tidigare erfarenhet av 

UXD påverkar hur de använder tillägget samt hur mycket det användes under 

testets gång. Den tidigare erfarenheten bidrar med att deltagarna känner till 

mycket av det som var noterat i tillägget sedan innan. Majoriteten angav dock att 

det var bra att fräscha upp minnet men att de kände till de flesta aspekter sedan 

innan.  

”Kanske ignorerar det till en viss del då man redan har erfarenhet”. (Deltagare 3. 

”Man kände ju igen sig”. (Deltagare 2). 

”Det som stod ”Under inspektionen” visste man redan”. (Deltagare 1). 

”Har andra tidigare influenser som påverkar inspektionen”. (Deltagare 3). 

5.2.2 Förbättringar 

När det kommer till förbättringar av tillägget fanns det vissa aspekter som behöver 

definieras ytterligare eller presentera fler bilder för att göra det enklare att förstå, 

speciellt om det är en utvärderare som inte besitter god erfarenhet av UXD eller 

inspektionsmetoder. 

”Skulle kunna göra en ”tier-list” med olika interaktionsrörelser för att kunna se 

vad som används mest”. (Deltagare 1). 

”Kanske behövs en bättre definition av feedback, både visuell och taktil”. 

(Deltagare 3). 

5.2.3 Ingen UXD-erfarenhet 

Baserat på det deltagarna sade under intervjun gällande deras tidigare erfarenhet 

ställdes frågan om de trodde att en mindre erfaren utvärderare eller en utvärderare 

som inte har någon erfarenhet av UXD alls skulle ta till sig detta tillägg.  

”Tror nog att man skulle klara av det, men man skulle nog behöva reflektera över 

det lite extra”. Deltagare 2). 

”De hade nog kunna använda detta effektivt”. (Deltagare 3). 

”En person som inte har någon erfarenhet hade kunnat ta det här och verkligen 

gå igenom systemet”. (Deltagare 3). 
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5.2.4 Interaktionsrörelser 

Även bilden på interaktionsrörelserna tyckte i synnerhet en deltagare under testet 

var bra att ha till hands. Det hjälpte denna person att på ett enkelt sätt kunna se 

ifall det fanns en konsistent användning av interaktionsrörelser genom hela 

systemet.  

”Jag tyckte bilderna på interaktionsrörelserna var bra, fick en att tänka till lite 

när man utförde inspektionen. Typ nu används denna interaktionsrörelse och sen 

används denna. Såg lättare att det var en konsistent användning av 

interaktionsrörelser”. (Deltagare 3). 

Men gällande andra sidan hade en deltagare svårare med att förstå varför 

interaktionsrörelserna fanns till hands under testet. Lämpligen behövs en bättre 

förklaring kring vissa delar i tillägget för att undvika missförstånd.  

”Lite förvirring kring de vanligaste rörelserna, jag tänkte: vill han att jag ska 

testa alla rörelser”? (Deltagare 1). 

5.2.5 De tre stadierna av lärande  

En del av tillägget som användes flitigt under testet var ”de tre stegen av lärande” 

(Tokárová &Weideman, 2013). Med hjälp av denna information kunde deltagarna 

få en bättre uppfattning av gränssnitt 1 där de skulle sätta sig in i rollen av en 

användare med väldigt låg erfarenhet.  

”De här var det jag kollade mest på, för att veta liksom hur en pensionär med låg 

erfarenhet beter sig, de gör mycket misstag och sånt medans man själv är mycket 

erfaren, då kan det vara svårt att sätta sig in i en annan roll. Med det här visste 

jag lite bättre hur jag skulle sätta mig in i det, annars blir det att man får göra 

vad jag tycker en person med låg erfarenhet ska kunna göra. Här står det liksom 

på papper att de beter sig såhär”. (Deltagare 1). 

”Fick ju info om delarna av lärbarhet, det var ju bra och tydligt”. (Deltagare 3). 

5.2.6 Positiva aspekter 

Vid testerna och intervjun har både positiva aspekter samt potentiella förbättringar 

framkommit. Kärnan av de positiva aspekterna var att deltagarna kunde använda 

det smartphonespecifika tillägget som ett stöd i processen, antingen när de körde 

fast eller att referera till.  

”Det hjälpte en att skriva ytterligare kommentarer under inspektionen”. 

(Deltagare 2). 

”Om man kör fast så blickar man upp lite och får hjälp”. (Deltagare 1). 

”Det var bra att man kunde referera till det”. (Deltagare 3). 
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”Det är väldigt ”straight forward” och infon är tydlig”. (Deltagare 3). 

5.3 Slutsats av validering                                                        

Det centrala resultatet att ta med sig ifrån testerna och intervjun är att den tidigare 

erfarenhet utvärderaren besitter spelar en väldigt stor roll. Om utvärderaren har 

god erfarenhet av UXD och inspektionsmetoder överlag kommer mycket av det 

som presenteras i tillägget att vara repetition eftersom den har med sig tidigare 

influenser från arbetsmässiga situationer eller utbildningar t.ex.  

Med detta smartphonespecifika tillägg kan utvärderare få stöd utmed den 

kognitiva genomgången, men den grad erfarenhet utvärderaren besitter påverkar 

hur mycket tillägget kommer att involveras. Deltagarna tyckte att det var bra att ha 

till hands under inspektionen för att ha något att referera till men även att kunna 

fräscha upp minnet kring vissa aspekter trots att de inte använde tillägget till fullo.  

Inget har ändrats i tillägget efter valideringen på grund av att tid ej funnits.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras allt från resultat, att sätta arbetet i ett större vetenskapligt 

sammanhang, samhälleliga & etiska aspekter, egna reflektioner samt framtida 

arbete.  

6.1 Reflektion av resultat 

Sammanfattningsvis var syftet med detta arbete att presentera ett 

smartphonespecifikt tillägg som ska kunna hjälpa utvärderare att inspektera 

smartphone-gränssnitt med inspektionsmetoden kognitiv genomgång. Resultatet 

av arbetet är därmed det smartphonespecifika tillägget som ska kunna hjälpa 

utvärderare vid inspektion av sådana gränssnitt. Vid valideringen av tillägget 

visade deltagarna en positiv inställning till tillägget då det hjälpte de att hitta 

användbarhetsproblem angående lärbarhet eller att det hjälpte till när de körde 

fast. Dock fanns det en orsak som möjligen gjorde att deltagarna stötte ifrån sig 

tillägget till en viss del, deras tidigare erfarenhet. Eftersom samtliga deltagare 

hade god erfarenhet av UXD bidrog det till att det mesta i tillägget redan var känt 

för dessa personer. Dock uttryckte de att det fortfarande var bra att ha till hands 

under inspektionen då det gav ett stöd och kunde ”fräscha upp minnet”.  

Hartson och Pyla (2012) nämner att utvärdering är en central och viktig del i UX-

cykeln för att säkerställa om ens produkter är av bra kvalitét. Med svårigheten att 

användbarhetstesta smartphone-gränssnitt kan inspektionsmetoder fungera som ett 

bra komplement eller ersättare. Att säkerställa om ens produkter är av bra kvalitét 

är viktigt för att tillhandahålla en god interaktion åt användarna som använder 

applikationen i fråga. Genom att presentera en god interaktion för användarna 

minskar man risken för frustration och ilska, dessa känslor vill man som designer i 

de flesta fallen undvika att förmedla med sin design av gränssnittet.   

Mycket av den smartphone-interaktion i dagsläget kan ibland ses som komplex 

om man inte har erfarenhet sedan tidigare. Mycket av den litteratur som är 

insamlad under litteraturstudien har haft ett genomgående tema, den tidigare 

erfarenhet av smartphone-gränssnitt som användaren besitter påverkar hur väl hen 

kommer att interagera med ett nytt smartphone-gränssnitt. Med andra ord så kan 

användare med god erfarenhet interagera med de flesta gränssnitten, men de 

mindre erfarna har det betydligt svårare. Att då med hjälp av detta 

smartphonespecifika tillägg potentiellt göra det lättare för utvärderare att 

inspektera smartphone-gränssnitt som kan bidra till att i slutändan bättre gränssnitt 

konstrueras. Som sedan i sin tur gör det lättare för användare med mindre 

erfarenhet (även användare med redan god erfarenhet) att interagera med 

smartphone-gränssnitt. Denna kedjereaktion leder potentiellt till att fler användare 

kommer att använda gränssnittet i fråga, vilket leder till att företagets intäkter ökar 

och fler användare börjar använda smartphone-telefoner flitigt. Det vetenskapliga 

bidraget är därmed detta smartphonespecifika tillägg som kommer kunna 
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användas av andra praktiker inom UX-fältet, dock lämpligen behöver tillägget 

vidareutvecklas ytterligare för att nybörjare inom fältet, eller nybörjare inom 

inspektionsmetoder ska kunna använda sig av tillägget (mer om detta under 

rubriken ”Framtida arbete”). Detta tillägg skulle även kunna användas inom 

framtida forskning som en utgångspunkt för att utveckla ett smartphonespecifikt 

tillägg ytterligare, som i slutändan möjligtvis skulle kunna bekräftas genom en 

mängd tester att ett sådant tillägg hjälper utvärderare vid inspektion av 

smartphone-gränssnitt.  

En intressant etisk aspekt som inte hade tid att få plats i detta arbete var fysisk 

tillgänglighet. Eftersom det finns en begränsad tidsram inom detta examensarbete 

fanns det ej tid för att utforska detta. Teknologi ska vara för alla, oavsett om man 

t.ex. har en funktionsvariation eller inte. Funktionsvariationer kan påverka 

smartphone-interaktion på ett flertal olika sätt. Vid litteratursökningar som gjordes 

för detta arbete kunde jag hitta mycket vetenskaplig litteratur om just smartphone-

interaktion, lärbarhet och olika funktionsnedsättningar. Lämpligen bör ett fortsatt 

arbete kring olika funktionsvariationer, lärbarhet och smartphone-interaktion 

implementeras i det smartphonespecifika tillägget för att säkerställa att utvärderare 

har dessa typer av tankar vid inspektion av diverse smartphone-gränssnitt.  

Att använda sig av tillägg till diverse metoder bör anses som en fördel men även 

nackdelar finns kring konceptet med olika tillägg. En risk som skulle kunna uppstå 

är att flertalet metoder applicerar olika tillägg till vardera metod. Detta hade 

bidragit med att det blir en svårighet att använda sig utav metoder som ansetts 

vara effektiva i början av sin livstid, men som då har flertalet tillägg kopplade till 

sig för att uppnå så goda resultat som möjligt. Om samtliga metoder är 

ihopkopplade med olika tillägg kommer det snarare finnas risk för att det blir 

jobbigare att använda metoderna än det var innan, främst i planeringen av vilket 

tillägg som då ska användas.  

6.2 Reflektioner på egna arbetet 

I detta arbete har jag utgått från ett angreppssätt som kallas för Design Science. 

Med hjälp av detta angreppssätt har jag kunnat styra mitt arbete på ett lättare sätt 

enligt mig själv med hjälp av de riktlinjer som presenterats. De sju riktlinjer som 

Hevner m.fl. (2004) presenterar har tagits i beaktning vid detta arbete, dock kan ej 

alla sju riktlinjer anses som fullt uppfyllda. Det är två riktlinjer som inte är fullt 

uppfyllda, guideline 5 och 7. Guideline 5 kan ej anses som den har uppfyllts till 

fullo för att vid planerandet av arbetet var det tänkt att ytterligare frågor som ställs 

vid det klassiska viset av kognitiv genomgång skulle vara det slutgiltiga resultatet. 

Men redan vid den första revideringen upptäcktes stora brister i en sådan metod 

och därmed ändrades tillvägagångsättet för att undvika dessa brister i det 

slutgiltiga resultatet. Eftersom tillvägagångsättet var tvunget att ändras mitt under 

pågående arbete kan man ej säkerställa att guideline 5 – ”research rigor” har 
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uppfyllts. Guideline 7 kan endast anses som halvt uppfyllt då arbetet endast har 

fokuserat på att presentera resultatet till en teknologi-intresserad publik.   

En aspekt som påverkar kredibilitet positivt är att all litteratur insamlat under 

litteraturstudien var vetenskaplig. Det medför att det material som finns 

tillgängligt i tillägget är vetenskapligt framtaget. Dock ska man ta i beaktning att 

det fanns en tidsbrist vid skapande av tillägget vilket har medfört att alla olika 

aspekter kring smartphone-interaktion och lärbarhet inte har kunnat tagits med.  

En annan aspekt gällande kredibiliteten av validering som man bör ta i beaktning 

är även huruvida deltagarna gav negativ feedback under intervjuerna. Då samtliga 

deltagare visste att det var jag som skapat tillägget kan det medföra att de inte är 

så kritiska och då hellre ger positiv feedback snarare än negativ feedback. 

En nackdel både vid skapandet av tillägget samt valideringen av tillägget var att 

ingen triangulering mellan olika forskare eller praktiker har gjorts. Eftersom detta 

arbete var ett examensarbete, vilket innebär att det inte är tillåtet att göra någon 

triangulering mellan olika forskare eller praktiker.  

Eftersom metod och genomförande delen är presenterat med hjälp av en figur kan 

kärnan av arbetsprocessen replikeras i ett liknande arbete. Dock kan det vara svårt 

att utföra en exakt likadan litteraturstudie eftersom de olika vetenskapliga 

artiklarna måste finnas, tolkas samt appliceras i tillägget på exakt samma sätt 

vilket kan vara problematiskt. Dock kan den centrala kärnan av litteraturstudien 

replikeras då alla sökord har presenterats noggrant och vilka databaser som har 

använts under litteraturstudien. Valideringen går att replikera utan större problem 

då allt material som använts under testerna finns bifogade under bilagor.       

Ett problem som uppstod för mig under detta arbete var att sätta ett stopp när det 

gällde litteraturstudierna. Anledningen till varför detta i det senare skedet ansågs 

som ett problem var att litteraturstudierna tog upp mer tid än det var planerat från 

början. Att litteraturstudierna tog upp mer tid än det var tänkt var för att det fanns 

oerhört mycket litteratur att involvera i detta arbete, hela tiden hittades ny 

intressant vetenskaplig litteratur att fortsätta läsa eller ny intressanta vinklar att 

läsa om. Tillslut fick jag helt enkelt bara sätta ett stopp så det fanns tid för att 

utföra tester och intervjuer.  

Med detta problem medförde det i sin tur att enbart ett par få tester ha hunnit 

utföras. Från början var tanken att jag skulle göra ungefär fem tester med 

tillhörande intervju, men i detta arbete hann det bara med att göra tre tester plus ett 

pilottest. En aspekt att ta i beaktning efter att enbart gjort ett par tester är att det 

resultatet man fått in från tester och intervju inte bör vara ett slutgiltigt resultat. 

Förslagsvis bör ett fortsatt arbete där fler tester och intervjuer utförs ge ett mer 

korrekt resultat av frågeställningen. Dock oavsett deltagarantalet i detta arbete har 

samtliga deltagare klarat av att utvärdera smartphone-gränssnitt där de fått hjälp 
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av det smartphonespecifika tillägget jag presenterar i detta arbete, där samtliga 

ansåg att tillägget gav de stöd vid inspektionen.    

Under testerna skedde ingen video-inspelning när deltagarna utförde inspektionen. 

Detta gjordes inte för att jag ansåg att detta i slutändan inte skulle vara relevant för 

mitt arbete. Genom att spela in video hade jag egentligen inte fått ut något av 

eftersom jag i slutändan är intresserad av hur lätt eller svårt det var för deltagarna 

att använda sig utav det smartphonespecifika tillägget. Det hade inte synts på 

video om de tyckte det var lätt eller svårt att använda, utan kan bara få reda på det 

genom att fråga de frågorna vid en intervju efter testerna. Det samma gäller när 

det kommer till att spela in skärmen, det hade heller inte riktigt varit relevant i 

mitt arbete då jag själv redan strukturerat upp de sekvenser som deltagarna skulle 

gå igenom då det är det klassiska sättet att göra en kognitiv genomgång på. En 

videoinspelning av gränssnittet hade bara varit relevant om man gav deltagarna 

fria tyglar på att utforska gränssnittet hur de ville. Men för att säkerställa att 

samtliga deltagare utförde samma kognitiva genomgång hade sekvenser 

strukturerats upp som deltagarna fick följa.   

Ett annat sätt man hade kunnat göra testerna och intervjun på är att låta deltagarna 

utföra inspektionen tillsammans. Eftersom det är ganska vanligt att man är 

flertalet personer som utför en kognitiv genomgång kom denna tanke att tänkas på 

vid planeringen av testerna. Anledningen till varför detta inte gjordes var för att 

det finns risk för att en deltagare tar mycket större plats än någon annan och leder 

gruppen i rätt riktning. Exempelvis skulle en deltagare kunna tycka det var väldigt 

svårt att greppa tillägget till en början och sedan få hjälp av den deltagare som tar 

större plats. På så sätt finns det risk för att jag som skapare av tillägget inte hade 

fått den feedbacken efteråt. Genom att låta deltagarna utföra inspektionen helt 

själv kunde jag säkerställa att de inte fått någon hjälp av annan deltagare.    

Under intervjuerna och testerna insamlades enbart kvalitativa data. Kvantitativa 

data var icke-relevant i detta arbete eftersom deltagarna egna erfarenhet av 

kognitiv genomgång och inspektionsmetoder överlag hade påverkat studien. Vid 

en jämförelse av deltagarna hade t.ex. en deltagare funnit fler 

användbarhetsproblem än en annan deltagare. Det hade varit svårt att veta om det 

berodde på tillägget eller deltagarens tidigare erfarenhet av kognitiv genomgång 

och inspektionsmetoder överlag. 

En aspekt som jag själv inte hade tänkt på när jag skapade tillägget eller när jag 

planerade testerna och intervju var att deltagarnas tidigare erfarenhet av UXD och 

inspektionsmetoder påverkar huruvida de tar till sig tillägget. Det visade sig under 

intervjun att mycket av den tidigare erfarenhet som deltagarna besatt sedan 

tidigare bestämde huruvida mycket de använde tillägget under inspektionen. Dock 

svarade deltagarna att det fortfarande var bra att ha till hands eftersom man kan 

köra fast eller att tillägget hjälpte till att skapa ytterligare kommenterar under 
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inspektionens gång. Detta hade jag själv inte tänkt på och man kan nu i efterhand 

anse att ett fortsatt arbete där man har ett mer nybörjar-fokus bör ske. 

6.3 Framtida arbete 

Nämnt ett flertal gånger tidigare är det en stor skillnad mellan dator-interaktion 

och smartphone-interaktion. Därav finns det ett behov till att ha tillgång till 

metoder som fokuserar på de aspekter som är lätta att glömma av vid utvärdering 

av ett smartphone-gränssnitt med en metod som egentligen är skapad för att 

utvärdera ett dator-gränssnitt. Baserat på det resultat insamlat från testerna och 

intervjun kunde man klart och tydligt se att det smartphonespecifika tillägget har 

en viss ”nybörjar-karaktär”. Förslagsvis bör därmed ett fortsatt arbete fullfölja 

denna väg, att vidareutveckla tillägget till att bli ännu mer anpassat för nybörjare 

inom fältet UXD. Till exempel skulle tillägget kunna innehålla grundläggande 

instruktioner kring hur man faktiskt utför en kognitiv genomgång vilket sedan 

efterföljs av det tillägg jag har presenterat i detta arbete. Genom att först 

presentera hur en kognitiv genomgång ska gå till för läsaren en klar blick över det 

så hen sedan kan återupprepa instruktionerna. Sedan med hjälp av det tillägg jag 

presenterat i detta arbete kan en nybörjare inom fältet få insyn i olika aspekter som 

är bra att tänka på vid inspektion av smartphone-gränssnitt. 

Även nämnt tidigare i diskussionen bör ett fortsatt arbete även fokusera på 

aspekter som kan påverka användare med funktionsnedsättningar. Eftersom det 

finns mycket vetenskaplig litteratur inom detta område bör det heller inte vara allt 

för svårt att implementera t.ex. en egen sektion i tillägget som hjälper utvärderare 

att inspektera gränssnittet utifrån en annan viktig vinkel. Detta skulle då kunna 

bidra med att utvärderare inspekterar gränssnitt utifrån denna vinkel som medför 

att användare med funktionsvariationer uppnår en bättre interaktionen än innan.        

6.4 Slutsats 

Frågeställningen för arbetet var hur kognitiv genomgång kan anpassas för 

utvärdering av smartphone-gränssnitt, där syftet är att ge stöd till utvärderare vid 

inspektion av sådana gränssnitt. Resultatet (tillägget) är därefter validerat med 

hjälp av ett par tester med tillhörande intervjuer. Deltagarna visade en positiv 

inställning till tillägget då den hjälpte till under inspektionen, trots att ett fortsatt 

arbete av tillägget bör utföras. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – ”Specific constraints on mobile” – Gómez, Caballero, Sevillano (2014). 
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Bilaga 2 – Första revideringen av frågor, Kognitiv genomgång (gränssnitt 1) 

Gränssnitt 1 – Zalando 

Användaren innehar relativt god erfarenhet kring smartphone / app-användande.  

Användaren har ingen specifik ålder då Zalandos kundgrupp är väldigt bred. 

Uppgift: 

Leta reda på ett par löparskor i storlek 41 och navigera hela vägen till ”checkout”. 

Sekvenser för uppgiften: 

1. Swipea för att välja önskat kön. 

2. Klicka på ”STARTA”. 

3. Klicka på ”förstoringsglaset” längst ner i gränssnittet. 

4. Klicka på ”Skor” för att fälla ut menyn. 

5. Klicka på ”Sportskor”. 

6. Välj lämpligt par. 

7. Klicka på ”kassen”. 

8. Välj den önskade storleken (41 i detta fall). 

9. Klicka på ”kassen” längst ner i gränssnittet. 

10. Klicka på ”TILL CHECKOUT”. 

 

Frågor kopplade till Kognitiv genomgång & rapporteringsformulär: 

Fråga 1: Vet användaren vad hen ska göra vid detta steg? 

Fråga 2: Om användaren gör rätt handling, kommer hen veta att hen är påväg mot det 

slutgiltiga målet? 

Fråga 3: Finns det någon introduktion för de mindre erfarna användarna? Om det finns en 

introduktion, kan de mer erfarna användarna skippa denna? 

Fråga 4: Presenteras det någon indikation om vilken interaktions-rörelse som är lämplig att 

använda? 

Fråga 5: Presenteras visuell feedback vid viktiga interaktioner som hjälper användaren 

förstå att hen har gjort rätt? 

Rapporteringsformuläret finns på nästkommande sida. 
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Steg Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Kommentar 

1 Nej Ja Nej Nej Ja Ingen indikation på att 

man ska swipea för att 

välj det önskade könet 

2 Ja Ja - Nej, men 

uppenbart då 

det är en 

knapp 

Nej  

3 Ja Ja - -II- Ja  

4 Ja Ja - -II- Ja Menyn fälls ut 

5 Ja Ja - -II- Ja Sportskor dyker upp 

efter en kort laddning 

6 Ja Ja - -II- Ja  

7 Nej Ja - -II- Ja  

8 Ja Ja, feedback 

meddelande 

talar om att 

produkten är 

tillagd 

- Ja, då allt är 

uppbyggt i 

olika 

kolumner 

Ja, en grå 

bakgrund 

uppstår efter 

interaktionen 

Meningen: ”Produkten 

är i varukorgen dyker 

upp” 

9 Nej Ja - Nej, men 

uppenbart då 

det är en 

knapp 

Nej ”Kassen” är inte glasklar 

för en användare med 

relativt god erfarenhet, 

dock hjälper siffran till 

som dyker upp ovanför 

”kassen” 

10 Ja Ja - -II- Ja En stor orange knapp 

som är väldigt tydlig gör 

att användaren uppfattar 

precis vad hen ska göra 
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Bilaga 3 – Första revideringen av frågor, Kognitiv genomgång (gränssnitt 2) 

Gränssnitt 2 – Tradera 

Användaren innehar medioker erfarenhet kring smartphone / app-användande.  

Användaren har ingen specifik ålder då Traderas kundgrupp är väldigt bred. 

Uppgift: 

Kolla tillgängligheten på begagnade bärbara datorer. 

Sekvenser för uppgiften: 

1. Klicka på ”Nästa” eller swipea höger (eller ”Hoppa över om man anser att man 

har tillräckligt med erfarenhet / kunskap om liknande applikationer). 

2. Klicka på ”Kategorier” längt ner i gränssnittet. 

3. Scrolla ner och välj ”Datorer & Tillbehör”. 

4. Klicka på ”Datorer – bärbara”. 

5. Scrolla neråt för att kolla tillgängligheten på begagnade bärbara datorer.  

 

Frågor kopplade till Kognitiv genomgång & rapporteringsformulär: 

Fråga 1: Vet användaren vad hen ska göra vid detta steg? 

Fråga 2: Om användaren gör rätt handling, kommer hen veta att hen är påväg mot det 

slutgiltiga målet? 

Fråga 3: Finns det någon introduktion för de mindre erfarna användarna? Om det finns en 

introduktion, kan de mer erfarna användarna skippa denna? 

Fråga 4: Presenteras det någon indikation om vilken interaktions-rörelse som är lämplig att 

använda? 

Fråga 5: Presenteras visuell feedback vid viktiga interaktioner som hjälper användaren 

förstå att hen har gjort rätt? 

Rapporteringsformuläret finns på nästkommande sida. 
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Steg Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Kommentar 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Introduktionen består 

av fyra steg där 

användaren får en bra 

överblick om vad 

man kan göra i 

appen. Går att hoppa 

över ifall så önskas. 

2 Ja Nej - Nej, men 

uppenbart 

då loggan 

och texten 

illustrerar 

en knapp 

Nej Man tas till en skärm 

där man inte ser 

några 

produktkategorier då 

”bevakningar”, 

”uppmärksammat” 

och ”populära 

varumärken tar upp 

all plats. 

3 Tveksamt Ja - Nej, men 

det syns 

tydligt att 

det är 

knappar 

som är 

uppdelade i 

olika 

kolumner 

Ja Ingen tydlig 

navigering för 

anvädnaren att hitta 

kategorin ”Datorer & 

Tillbehör”. 

4 Ja Ja - -II- Ja  

5 Ja Ja - Ja  Nej Syns att det är möjligt 

för anvädaren att 

scrolla neråt i 

gränssnittet för att 

hitta fler datorer, då 

bilderna längst ner är 

”kapade” på mitten. 
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Bilaga 4 - Formulär till testet (gränssnitt 1). 

Gränssnitt 1 – Zalando 
Användaren du ska sätta dig in i:  

Pensionär 

Innehar låg erfarenhet av smartphone-interaktion 

Första användningen av Zalandos applikation 

Scenario/uppgift: 

Du ska leta reda på ett par valfria sneakers (skor) i storlek 41. Efter att du har lagt till skorna i 

varukorgen ångrar du dig, ta därmed bort skorna ur varukorgen.  

Sekvenser för uppgiften: 

1. Swipea för att välja önskat kön. 

2. Klicka på ”STARTA”. 

3. Klicka på ”förstoringsglaset”. 

4. Klicka på ”Skor” för att fälla ut menyn. 

5. Klicka på ”Sneakers”. 

6. Välj valfri kategori av sneakers. 

7. Välj lämpligt par. 

8. Klicka på ”kassen”. 

9. Välj den önskade storleken (41 i detta fall). 

10. Klicka på ”kassen” längst ner i gränssnittet. 

11. Klicka på ”Ändra”. 

12. Klicka på den röda ikonen. 

13. Klicka på ”Radera”. 

Fråga 1: Vet användaren vad hen ska göra vid detta steg? 

Fråga 2: Om användaren gör rätt handling, kommer hen veta att hen är påväg mot det slutgiltiga 

målet? 

 Fråga 1 Fråga 2 Övrig kommentar 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    
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Bilaga 5 - Formulär till testet (gränssnitt 2). 

Gränssnitt 2 – Tradera 

Användaren du ska sätta dig in i:  

30 års åldern 

Innehar god erfarenhet av smartphone-interaktion 

Första användningen av Traderas applikation 

Scenario/uppgift: 

Din bärbara dator har gått sönder och behöver därmed köpa en ny. Du har bestämt dig för 

att buda på en bärbar dator.  

Sekvenser för uppgiften: 

1. Läs den inledande texten och klicka på ”Nästa”.  

2. Klicka på ”Kategorier. 

3. Scrolla ner och välj ”Datorer & Tillbehör”. 

4. Klicka på ”Datorer – bärbara”. 

5. Välj en valfri lämplig bärbar dator och klicka på den. 

6. Kolla på alla bilder innan du vill lägga ett bud så allt ser bra ut. 

7. Klicka på ”Lägg bud”. 

Fråga 1: Vet användaren vad hen ska göra vid detta steg? 

Fråga 2: Om användaren gör rätt handling, kommer hen veta att hen är påväg mot det 

slutgiltiga målet? 

 Fråga 1 Fråga 2 Övrig kommentar 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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Bilaga 6 – Intervjufrågor. 

 

Intervjufrågor 

Vad har du för tidigare erfarenhet av kognitiv genomgång? 

Har du tidigare använt någon inspektionsmetod där man har haft hjälp av något tillägg? 

”Innan inspektionen” – delen 

• Var det något som du tyckte var tvetydligt eller svårt att förstå? 
 

• Var det någon aspekt/punkt som var särskilt bra att få reda på innan inspektionen? 
 

• Var det någon aspekt/punkt som var icke-relevant? 
 

”Under inspektionen” – delen 

• Var det något som du tyckte var tvetydligt eller svårt att förstå? 
 

• Var det någon aspekt/punkt som var bra att kunna ha till hands under inspektionen? 
 

• Var det någon aspekt/punkt som var icke-relevant? 
 

Helheten: 

• Vad tyckte du om att ha ett tillägg till kognitiv genomgång? 
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