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Abstract 
In the global market many smartphones vendors struggle to reach more customers. The competition 

leads to vendors developing technologies that are platform dependent, to keep their customers. This 

means that customers cannot take advantage of their skills in the integration of other operating 

systems, which makes them locked-in with their current supplier. Therefore we want to examine the 

concept of skill transferability and see how knowledge can be transferred to another operating 

system. To examine this we conducted a test where Android users had to perform tasks on iOS and 

Windows Phone. These tests were observed to examine whether the knowledge required to perform 

the task where transferable from Android or not. The results showed that when an operating system 

is similar to Android it provides more opportunity for the users to use their previous knowledge 

about their operating system and the technology play a major role in the differences between various 

ages. 

 

Key words: Skill transferability, lock-in, operating system, smartphones, utility, user interface, 

Android, iOS, Windows Phone. 

 

Sammanfattning 
I den globala marknaden kämpar många smartphones-leverantörer för att nå ut till fler kunder. Den 

hårda konkurrensen leder bland annat till att leverantörerna utvecklar plattsformsberoende teknik för 

att få bibehålla sina kunder. Denna teknik innebär att kunderna inte kan dra nytta av sina kunskaper 

vid integration av andra operativsystem och på så sätt hålls de inlåsta inom en och samma leverantör. 

Vi vill därmed undersöka begreppet skill transferability (överförbara kunskaper) för att se hur 

kunskaper går att överföra vid användning av okända operativsystem. För att granska detta utfördes 

test av Android-användare innehållande uppgifter som de fick utföra på iOS och Windows Phone. 

Dessa uppgifter observerades för att undersöka huruvida de kunskaper som krävdes för att utföra 

dem var överförningsbara. Resultatet visade på att de operativsystem som liknar Android ger större 

möjlighet för användarna att använda sina tidigare kunskaper och att teknisk vana spelar stor roll för 

skillnader mellan åldrars. 

 

Nyckelord: Överförbara kunskaper, inlåst, operativsystem, smartphones, användbarhet, 

användargränssnitt, Android, iOS, Windows Phone. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Många smartphoneleverantörer kämpar för att nå ut globalt till fler kunder. Av dem  

ca 1 300 miljoner smartphones som såldes under 2014 stod plattformen Google Android för 

majoriteten med 81,5% av dessa telefoner (IDC, 2015). IDC visar också att Apples iOS låg därefter 

på 14,8% och tredje plats gick till Microsoft's Windows Phone som kämpade med sina 2.7%. Det har 

legat en del fokus på den makt som dessa tre företag har över den globala marknaden (Murray & 

Häubl, 2011). Murray och Häubl (2011) menar att med en dominerande del av marknaden kan 

företagen, i praktiken, se till att deras kunder utvecklar färdigheter som är specifika för deras egna 

operativsystem. När användaren sedan har lärt sig att interagera med operativsystemets unika 

användargränssnitt så kan det vara svårt för dem att byta till ett operativsystem som kräver andra 

färdigheter. Detta är något som betecknas som lock-in och kommer i fortsättningen att benämnas 

som inlåsning (Murray & Häubl, 2011).  

 

I den konkurrerande marknaden är det särskilt viktigt för leverantörerna att kunder förblir lojala. En 

strategi som används för att behålla kunder är leverantörlojalitet. Denna strategi innebär att 

leverantörerna utvecklar en teknik som är plattformsberoende. (Murray & Häubl, 2003) En annan del 

i detta är det faktum att företag registrerar patenter på nya interaktionssätt, vilket innebär att 

konkurrenterna inte får kopiera dessa interaktionsmodeller (Carrier, 2012).  

 

Den första smartphonen med multi-touch interaktion var uppbyggt med Apples iOS. Apple öppnade 

då upp för en ny typ av telefonteknik. Då Google ett år senare släppte sin första Android-smartphone 

på marknaden har patenter och stämningar varit en del av de konkurrerande strategierna. Även om 

Android kopierat mycket av iOS i början så har även iOS på senare tid influerats av Androids 

funktioner Deras interaktionsmodeller är på så sätt delvis lika. När det kommer till Windows Phone 

så har Microsoft inte låtit operativsystemet influerats lika starkt av dessa två utan har tagit sin egen 

väg med ett gränssnitt som påminner om deras Windows 8 för datorer. (Paik & Zhu, 2013) (Egan, 

2014) 

 

För kunderna kan leverantörlojaliteten innebära att vissa av de funktioner som de är vana vid, inte 

finns på andra plattformar. En annan faktor som påverkar denna lojalitet är kunskaper som 

användaren har tillägnat sig. Ett exempel är när en användare har lärt sig snabbaste sätt att navigera 

inom ett specifikt gränssnitt genom att använda sig av genvägar. Då dessa genvägar möjligen inte 

existerar inom andra gränssnitt blir det mer omständligt för användaren att ta sig till destinationen. 
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Ett faktum är att kunskaper kan bli bättre genom träning, något som bevisas genom “The power law 

of practice”. Vilket innebär att genom utövning kan en användare tillägna kunskaper om ett specifikt 

operativsystem. (Murray & Häubl, 2003; Kenney & Pon, 2011) 

 

Vissa kunskaper och färdigheter som en användare har erhållit från ett operativsystem går att 

applicera för att utföra funktioner på ett annat, detta benämns som skill transferability det vill säga 

överförbara kunskaper. Icke överförbara kunskaper går inte att applicera på andra ställen än vad de 

erhållits från. De är därför relevanta när man talar om interface lojality. Användarna föredrar 

användargränssnitt som de är bekanta med eller som mest liknar ens egen, eftersom det då går att 

utnyttja tidigare erfarenheter. De flesta föredrar alltså ett operativsystem som de känner sig hemma 

med, vilket sparar tid framför att sätta sig in i något nytt. Därför blir dessa icke överförbara 

kunskaper något som utvecklare jobbar med för att leverantörerna ska kunna behålla sina kunder och 

deras lojalitet. (Murray & Häubl, 2002). 

 

1.2 Problemformulering 
Att tillägna sig kunskap (om ett nytt operativsystem) kan ta tid och kan därför upplevas som 

besvärligt att byta till ett nytt operativsystem. En av anledningarna till detta är att användarens 

tidigare kunskaper inte alltid är tillämpbara på det nya operativsystemet. Grunden till detta är att 

operativsystemen mer eller mindre är utvecklade så att användarna inte ska gå över till ett annat 

vilket gör dem delvis inlåsta. Ett exempel på detta är att olika operativsystem kan ha olika 

“appstores” där användarna kan ladda ned applikationer som är specialdesignade för just det 

operativsystemet vilket innebär att vissa appar inte finns tillgängligt på alla plattformar. Användare 

som vardagligen använder sig utav en specifik applikation blir då mindre mottaglig för att byta 

operativsystem, utifall denna app inte finns. (Kenney & Pon, 2011) (Card, Moran & Newell, 1983).  

 

Inlåsta användare är oftast omedvetna om det, framförallt när det gäller vanor kring interaktion med 

användargränssnittet. När användarna blir så passa vana med gränssnittet sker interaktionen per 

automatik vilket betyder att de längre inte är medvetna om hur de utför vissa funktioner. Därmed 

krävs inte heller lika mycket engagemang och energi från användarna. Denna automatik fungerar 

dock inte på andra operativsystem och de är därför mer energikrävande (Sénécal, Fredette, Léger, 

Courtemanche & Riedl, 2015). Detta är ytterligare en faktor till att de förblir inlåsta. 

 

Operativsystemen Android, Windows Phone och iOS använder sig alla av olika designspråk med 

olika designlösningar vid utveckling av dess gränssnitt (Goadrich & Rogers, 2011). Även om dessa 
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operativsystem har influerat varandra och delvis är lika så skiljer de sig åt på många punkter, bland 

annat när det kommer till kunskaper om gester, vilka kan se olika ut trots att de handlar om samma 

funktion (Kammer, Wojdziak, Keck, Groh, Taranko, S, 2010).  Dessa skapar problem för 

användarna vid byte av operativsystem på så sätt att användarna inte kan utföra vissa av gesterna 

som krävs för att utföra olika funktioner (Kammer, Wojdziak, Keck, Groh, Taranko, S, 2010). Det 

intressanta i detta problem är att se hur inlåsta användare kan använda sig av överförbara kunskaper 

vid byte av operativsystem. 

 

1.3 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med studien är att förstå om och hur användarnas överförbara kunskaper går att tillämpa då 

det sker en interaktion med ett nytt operativsystem och se vad det har för påverkan på 

användbarheten. Med användartester kommer vi att kunna svara på vår frågeställning genom att 

olika åldersgrupper i målgruppen androidanvändare utför tester för att se om deras kunskaper om 

Android går att applicera på iOS och Windows Phone. 

 

Vår forskningsfråga lyder: “Kan Android-användare i olika åldrar nyttjar överförbara kunskaper för 

att interagera med iOS och Windows Phone och hur påverkar det hur användbarheten upplevs hos 

dessa?” 

 

1.4 Avgränsningar 
Plattformen avgränsades till endast smartphones och vi har bortsett helt från surfplattor och datorer. 

Smartphones valdes ut eftersom detta är något som vi använder oss av dagligen till allt mer 

nödvändiga funktioner. Ju fler funktioner vi använder i telefonen desto viktigare är det att 

gränssnittet är användbart och att man som användare får ta del av dess fulla potential. Som tidigare 

nämnt så är de tre största operativsystemen bland smartphones idag Android, iOS och Windows 

Phone. Med anledning av detta valde vi att avgränsa oss till just dessa tre. Enligt statistik är Android 

det ledande operativsystemet bland smartphones vad gäller marknadsandel. Vi har därför valt att 

granska hur användare av detta operativsystem kan adaptera sina kunskaper för att utföra funktioner 

på iOS och Windows Phone. För att kunna analysera huruvida användare använder sina kunskaper 

för att interagera med andra operativsystem valde vi att göra användartester på telefoner som är 

uppbyggda med just dessa två operativsystem. Dessa test kunde ha utförts på en rad olika telefoner 

men på grund av kostnader lånades telefonerna av bekanta. Därav begränsades valmöjligheten till 

något äldre modeller så att vi skulle kunna fabriksåterställa dem.   
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Vi har valt att bortse från de fysiska egenskaper och skillnader i Androidversionerna hos 

testpersonernas smartphones. De fysiska egenskaperna är inte relevanta då detta är ett mjukvarutest 

och vi anser inte att det är tillräckligt stor skillnad mellan versionerna för att ha en betydelse i vår 

studies resultat. Vi har också valt att bortse från faktorer såsom “accessibility”, det vill säga vi har 

inte tagit hänsyn till funktionsnedsättning så som synnedsättningar eller motorikproblem. Detta 

eftersom vi anser att det skulle kräva en djupare analys och bredare ämne vilket skulle ta fokus från 

det valda ämnet. 

 

1.5 Kunskapsintressenter 
Målgruppen för denna forskningsstudie är utvecklare och användare av dessa tre operativsystem. Vi 

vill öppna upp deras ögon för den problematik som finns med inlåsning. På så sätt kan användarna 

vara medvetna om detta när de väljer mobiltelefon. Utvecklare kan ta lärdom av detta och på så sätt 

skapa användargränssnitt som gör användarna mer eller mindre inlåsta. Kunskap som denna studie 

bidrar med skulle kunna ligga som grund till att lösa de problem som finns med Android-

användarnas lojalitet mot operativsystemet. Tanken är även att denna forskningsstudie ska kunna 

ligga till stöd för framtida forskning inom överförbara kunskaper. 

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel: Inledning (1), metod (2), teori (3), marknadens ledande 

operativsystem (4), Resultat och analys (5) samt diskussion och slutsats (6). 

 

• Kapitel ett ger en introduktion till ämnet, beskriver problemformulering och syfte. 

• Kapitel två presenterar forskningsstrategi och beskriver vilka insamlings- och analysmetoder 

som använts i studien 

• Kapitel tre tar upp relevanta begrepp och teorier som används som stöd för studien. 

• Kapitel fyra förklarar de olika operativsystemen och telefonerna som används i studien. 

• Kapitel fem presenterar de resultat som är intressant från våra observationer och intervjuer i 

form av tabeller och diagram. Behandlar därefter analys av resultatet. 

• Kapitel sex presenterar en diskussion om arbetets resultat och tillvägagångssätt. 

vidareutveckling av metod samt slutsats tas även upp. 
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2. Metod  
I detta kapitel kommer olika tillvägagångsätt för vår forskning att tas upp.      

2.1 Forskningsstrategi  
Vi har valt att utgå från experiment som strategi för vår forskningsstudie. Med experiment prövas en 

hypotes och antingen accepteras hypotesen eller så förkastas den. Detta sker genom att undersöka det 

kausala sambandet mellan en faktor och ett utfall. Oates (2006) tar upp att forskare inom 

informationssystem finner det intressant att titta på sociala sammanhang där dessa system används. 

Sådana experiment måste utföras i den naturliga miljön för att bortse från konstgjorda situationer. 

Detta undviks i traditionella experiment, då de oftast utförs i laboratorium för att minimera påverkan 

av variabler som inte undersöks. Quasi-experiment, (field experiment) används istället för forskare 

som är intresserad av det sociala sammanhanget. Inom informationssystem används ofta experiment 

för att undersöka människa- och datorinteraktion (Oates, 2006).  

 

Vi ansågs därför att experiment var ett lämpligt val för att utforska hur Android-användare upplever 

användbarheten hos andra operativsystem. Experimenten utfördes genom användartester som 

observerades. 

 

2.2 Metodval  
Som insamlingsmetod för denna forskningsstudie används öppna observationer och kompletterande 

kvalitativa intervjuer.   

2.2.1 Observation 
Observationer är en vanlig datainsamlingsmetod inom forskningsområdet människa- och 

datorinteraktion. Observationer ansågs därför som en lämplig metod för att samla in sanningsenlig 

data om människors interaktion med användargränssnitt. Då specifika uppgifter skulle utföras 

användes en öppen observation, vilket innebär att de personer som genomför testet vet om att de blir 

observerade. Fördelen med detta är att vi då kan ge uppgifter som de ska utföra. Detta är också etiskt, 

då testanvändarna har samtyckt till observation. Ett vanligt problem med öppen observation är 

"Hawthorn effect", att personerna ändrar sitt beteende för att de vet om att de blir observerade. 

(Oates, 2006)  

       

För att möjliggöra en analys av test-personernas interaktioner med de olika användargränssnitten 

gjorde vi systematiska observationer. I systematiska observationer används ett fördefinierat 

systematiskt schema ( bilaga 1) med inlagda händelser som forskaren granskar under observationens 
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gång. Schemat som vi skapade innehåller de uppgifter som testanvändarna ska utföra på de olika 

telefonerna samt vad som ska observeras.  

Det huvudsakliga i experimentet var tillvägagångsättet testanvändarna valde för att lösa uppgifterna. 

Vi granskade därför noga valet av lösningar för att se utifall testanvändaren använder sig utav 

kunskaper som de erhållit från Android. Under observationens gång noterades också fel, avvikelser 

och tiden det tog att utföra de olika uppgifterna från det att testledaren läst upp uppgiften. Fel innebär 

de uppgifter som en testanvändare inte klarade av att lösa och avvikelser menas de gånger 

testanvändaren avviker från de riktlinjer som ska följas för att lösa uppgifterna, det vill säga gör 

något utöver den självklara lösningen. 

 

Systematiska observationer ger möjlighet till uppdelning av arbetet, vilket underlättade på så sätt att 

arbetet med testerna enkelt kunde delas upp. Det viktigaste att tänka på när man delar upp arbetet är 

“inter-observer reliability” vilket man uppnår med att båda observatörerna förstår schemat och att 

båda registrerar data på samma sätt. Vid utförandet av piloten var vi båda två närvarande för att 

tillsammans färdigställa det riktiga testet. (Oates, 2006) 

 

2.2.2 Intervju 
Efter att vi hade genomfört observationerna kompletterades datainsamlingen med en kort intervju. Vi 

ställde öppna frågor som behandlar användbarheten av telefonerna och de olika uppgifterna. Detta 

för att få så bra bild som möjligt av testanvändarnas egna tankar och upplevelser med 

användargränssnitten. Som underlag till intervjun förberedde vi en mall med semi-strukturerade 

frågor ( bilaga 2). En semi-strukturerad intervju innebär att frågor kan ändras eller läggas till under 

intervjuns gång. Detta gör det möjligt för de intervjuade att ge mer detaljerade svar på frågorna 

(Oates, 2006). Under tiden fick testledarna också ändra formuleringen på frågorna så att 

testanvändarna verkligen förstod vad som efterfrågas. Intervjuerna tog mellan tre och fem minuter att 

genomföra och vi spelade in dem för att de efteråt skulle kunna transkriberas. Vi gjorde en selektiv 

transkribering och tog ut relevanta delar från intervjun.  

 

 

2.3 Målgrupp  
I denna studie är målgruppen Androidanvändare. Dessa användarna kommer fördelas jämt mellan 

kvinnor och män. Målgruppen kommer att delas in i två åldersgrupper. Dessa är 20-30 år och 50-60 

år. Detta för att kunna jämföra resultatet mellan olika åldrar och därmed besvara frågeställningen. 

Testanvändarna väljs utefter bekvämlighetsurval.  
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2.4 Metodik för dataanalys  
2.4.1 Kvalitativ dataanalys 
Den största delen av analysen utgjordes av kvalitativ data. Den kvalitativa datan samlades in med 

hjälp av observationer och intervjuer som sedan sammanställdes i dokument och tabeller. Detta för 

att hitta tydliga mönster i testanvändarnas lösningar och svar (Oates, 2006). Datan användes för att 

analysera hur Androidanvändarna adapterar sina kunskaper för att interagera med andra 

operativsystem. Tematiseringen av intervjuerna utgick från de segment som ansågs som relevanta för 

vår frågeställning (Oates, 2006). Dessa teman utgjordes av: 

• Användbara skills - de kunskaper som testanvändarna har erhållit från Android som också 

gick att applicera på antingen iOS och/eller Windows Phone. 

• Användarbarhet - det som användarna tyckte var bra eller dåligt med antingen iOS och/eller 

Windows Phone. 

 

För att ta fram relevant data från våra observationer användes kategorisering. Ivory & Hearst (2001) 

nämner ett antal punkter som utförs vid utvärdering av användbarheten. 

• Fånga och samla: Den tid de tar att utföra en uppgift, fel, avvikelser mot riktlinjer och 

subjektiva bedömningar. 

• Analysera och tolka: Identifiera användbarhetsproblem i gränssnittet.  

 

Med dessa i åtanke utformades följande fyra kategorier: 

1. Tid - Tiden det tog att genomföra testen/uppgifter.  

2. Avvikelser - Användarens lösning av uppgifter som avviker från riktlinjerna. 

3. Fel - När en uppgift inte blev avklarad.  

4. Tolka och Analysera -  Tittar efter specifika skills(kunskaper) som testanvändarna använder 

vid utförande av uppgifterna.  

 

2.4.2 Kvantitativ dataanalys 
Den sekundära delen av analysen gjordes med hjälp av kvantitativa analystekniker. Detta endast som 

stöd för kvalitativ data. Den kvantitativa delen utgjordes endast av tider som vi fick ut av testerna. 

Numerisk data resulterades i grafer. De kvantitativa analysteknikerna leder till att vi tydligare kunde 

se mönster, vilket gör att vi lättare kan dra slutsatser om testernas resultat (Oates, 2006). För att 

kunna räkna ut den genomsnittliga tiden på alla uppgifterna, inklusive de som inte blev avklarade så 

bestämde vi oss för att sätta en maxtid. Vi valde att kategorisera uppgifterna i två svårighetsgrader då 
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vissa uppgifter innehåller deluppgifter och kommer att ta mer tid än andra. En pilotstudie användes 

som stöd för kategorisering av svårighetsgraderna. 

 

2.5 Tillvägagångsätt  
2.5.1 Pilot 
Innan det slutliga testet färdigställdes genomförde vi en pilotstudie. En pilotstudie fungerar som en 

förstudie i metodprövande (NE, 2015). Uppgifterna vi valde för piloten utgjordes av vanliga 

uppgifter (lägga till en kontakt och skapa ett skärmlås) som utförs på en smartphone. Syftet var att 

piloten skulle fungera som underlag för utvärdering och förbättring av testets olika uppgifter 

(Exempel på uppgifter för det slutgiltiga testet är radera mail, lägga in ett event i kalendern och sätta 

ett alarm. Se bilaga 2 för resterande uppgifter) samt att det skulle ge en bild av hur lång tid 

genomförandet skulle ta. Piloten utfördes på en utvald person som föll under åldersgruppen 20-30 år. 

Vi valde att observera uppgifternas svårighetsgrad och relevans. För att kunna dra en slutsats om hur 

långa testerna skulle bli så tog vi tid på pilottestet. Utförande av uppgifterna på båda telefonerna tog 

24,6 minuter samt en intervju på 5,09 minuter vilket gjorde att vi kunde bilda oss en uppfattning om 

hela testets längd. Vi drog slutsatsen att det skulle ta mellan 20-40 minuter beroende på tidigare 

erfarenheter. Efter vår pilot modifierade vi uppgifterna så att vi skulle få mer vardagliga uppgifter, 

funktioner som vi använder oss av dagligen eftersom att dessa var mer relevanta att testa.  

 

Efter genomförande kunde vi lättare se vilken svårighetsgrad uppgifterna skulle gå under. Till stöd 

för detta utförde en av oss (en Android-användare, åldersgrupp 1) både pilottestet före och efter att 

det hade modifierats för att få en uppfattning om tiderna för de nya uppgifter. Vi hade även i åtanke 

att det kunde ta lite längre tid med de mindre tekniska och äldre personerna. Vi valde också att sätta 

hyffsat höga tider då vi ville ge plats för avvikelser. Maxtiden blev tillslut 3 minuter på 

svårighetsgrad 1 och 5 minuter på grad 2. Vilka uppgifter som tillhör vilka finns i bilaga 1. 

 

2.5.2 Testet 
När vi tog fram testgruppen blandade vi olika åldrar. Det totala antalet deltagare var 12 personer. 

Målgruppen utgjordes av två åldersgrupper (6st personer i varje grupp) bestående av åldern 20-30 år 

och åldern 50-60 år. Svårigheter att hitta lämpliga testanvändare för experimentet gjorde att vi inte 

tog någon hänsyn till deras yrke och/eller bakgrund. Ett krav som vi ställde på de utvalda var att de 

skulle ha i alla fall viss erfarenhet av smartphones med Android som operativsystem. De skulle 

åtminstone ha ägt en Android telefon innan. Ett annat krav var att de inte heller tidigare skulle ha ägt 

telefoner med operativsystemen iOS och/eller Windows. Innan testet genomfördes, upprättades ett 



14	

muntligt avtal mellan testledaren och testanvändaren. Kontraktet behandlade godkännande av 

inspelning av olika slag samt att det insamlade data fick användas i akademiskt syfte.  

 

Testen utfördes på två mobiltelefoner av modellerna iPhone 5s (iOS) och Nokia Lumia 635 

(Windows Phone). Dessa fabriksåterställdes för att inte ha med några förinställda inställningar. 

Endast en applikation, Netflix, lades till på grundinställningarna eftersom den skulle användas i 

testet. Valet av Netflix gjordes med tanke att många känner igen applikationens logga. Valet av 

modeller gjordes efter någorlunda lika skärmstorlek och att de är vanliga telefoner för respektive 

operativsystem. Telefonerna använder sig av de senaste versionerna av operativsystemen och därför 

är dessa jämförbara (Prisjakt, 2015). 

 

Alla tester genomfördes på platser med så få distraktioner som möjligt och majoriteten av testerna 

utfördes hemma hos testanvändarna. Testledaren satt bredvid som handledare under hela 

observationen. Testet utfördes först på iPhone och sedan på Nokia. Antalet uppgifter var 15 (bilaga 

1) som utfördes en i taget på de två olika telefonerna. Under observationens gång filmades 

handrörelser tillsammans med skärmen. Ljudinspelning valdes att tas med eftersom det stärker 

intrycket av utförandet. För att få en tydligare bild av skärmen gjordes även en skärminspelning med 

hjälp av program som speglar mobilskärmen till datorns skärm. 

 

Datainsamlingen avslutades med en kort kompletterande semistrukturerad intervju. Tiden för testet 

och intervjun beräknades till mellan 20 och 40 minuter per person, beroende på tidigare erfarenheter 

av smartphones. Den uppskattade tiden beräknades utifrån pilot-resultatet.  
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3. Teori  
 
3.1 Gränssnittets användbarhet 
Användargränssnittets användbarhet kan ses som en av de faktorer som påverkar användarens 

upplevelse av användargränssnittets effektivitet och tillfredsställelse (Park & Lim, 1999). 

Interaktionen mellan människa och användargränssnittet är starkt beroende av användargränssnittets 

användbarhet och är därför en av de viktigaste egenskaperna hos ett operativsystem. 

Användbarhetstestning är en teknik som används för att utvärdera ett användargränssnitt genom att 

testa det på användare (Ghazarian & Noorhosseini, 2010). Med hjälp av utvärdering av 

användbarheten kan kvaliteten på användning mätas och underlätta för designbeslut. Därefter kan 

användaren erbjudas bästa möjliga upplevelse (Park & Lim, 1999). Resultatet av ett 

användargränssnitts användbarhet kan variera kraftigt beroende på vem som studerar och använder 

det (Ivory & Hearst, 2001).  

 

3.2 Inlåsning 
Det finns flera typer av faktorer för inlåsning, allt mellan avtal och lojalitet (Sénécal, Fredette, Léger, 

Courtemanche & Riedl, 2015). Vi kan alltså vara inlåsta inom en leverantör på olika sätt. Ibland går 

vi till exempel med på ett avtal att vara kund hos en viss mobiloperatör i två år mot att vi får det 

billigare. Detta är en viss form av inlåsning, en som man är lite mer medveten om. Sen har vi 

gränssnittslojalitet som har att göra med ens inskaffade färdigheter (Murray& Häubl, 2002). I vår 

studie kommer vi att fokusera på kognitiv inlåsning för användare av operativsystem. 

 

3.2.1 Inlärning och kognitivt inlåsning 
I boken, the psychology of human-computer interaction skriver Card, Moran och Newell (1983) om 

“the power law of practice”. Principen är att vi människor erhåller färdigheter genom att utöva dessa 

färdigheter. Detta går att räkna ut med en inlärningskurva.  

T = a +bN-c 

“learning curve” - Murray & Häubl, 2002 

 

Murray och Häubl (2002) förklarar denna algoritm som att T representerar den tid som det tar att 

utföra en viss uppgift. Därefter menar de att a är en konstant som innebär minsta möjliga tiden att 

utföra en uppgift, b är skillnaden mellan tiden man har från början och a och N antalet exponeringar 

för uppgiften (Murray & Häubl, 2002). Slutligen förklarar Murray och Häbul att c står för 

inlärningshastigheten. Ett exempel på inlärningskurvan är när en person ska handla något på en ny 
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webbshop. Första gången denna ska utföra en beställning kommer förmodligen att ta den längsta 

tiden. Varje försök därefter kommer att ta mindre tid, dock kommer vinsten i tidsåtgång vara störst i 

början och den totala tiden för uppgiften kommer att plana ut allteftersom. Tiden vi tar att på oss att 

utföra en uppgift har alltså kopplingar till hur mycket erfarenhet man har inom området. Den 

inlärningskurva som gäller för de flesta kognitiva och motoriska färdigheter och fungerar även inom 

människa- och datorinteraktion (Murray & Häubl, 2003).   

 

Med tid och övning blir många färdigheter till rutiner och vissa uppgifter blir därmed inte lika svårt 

att utföra. Murray och Häubl (2003) använder bilkörning som ett exempel om färdigheter som blivit 

rutin. Trots att köra bil kan vara en svår uppgift så blir färdigheterna automatiska med mycket 

träning. Att skriva på en dator är också ett exempel på detta. Dessvärre uppstå ett problem när en 

färdighet är automatisk och miljön förändras, då blir uppgiften svårare och det är större risk att göra 

fel. Med bil-exemplet skulle miljöförändringen vara att föraren måste köra i vänstertrafik och i 

vanligtvis kör i högertrafik. (Murray & Häubl, 2002) 

 

Vid användning av ett system investerar användarna i systemet genom att lära sig hur man använder 

det, vilket innebär omställningskostnader när en användare ska byta till ett nytt system (Sénécal mfl, 

2015). Enligt Murray och Häbul (2007) kan kognitiv inlåsning definieras som en viss typ av lojalitet 

som uppstår när köparen inser att kostnaderna för att byta från en innehavande gränssnitt är större än 

att stanna kvar. Att bli kognitivt inlåst innebär exempelvis att en kund får kunskaper kring hur man 

ska använda en viss webbsida genom upprepande interaktioner. Detta leder i sin tur till att risken är 

mindre att de byter till en annan webbsida eftersom man vill helst använda den webbsida man har 

mest erfarenheter av. Det vill säga att ju mer en kund/ användare besöker en sida desto större är 

chansen att de kommer tillbaka. När en person får mer erfarenhet och färdigheter om utförandet av 

en uppgift blir processen av att utföra den mer automatisk till skillnad från kontrollerad. Då kommer 

vissa aktiviteter i hjärnan förändras. De förändringar som sker är i områdena hjässloben och 

frontloben som hanterar arbetsminnet, uppgiftshantering respektive uppmärksamhet. Hjärnaktiviteten 

i dessa områden minskar i samband med att en process blir mer automatiserat. Ett exempel på detta 

är när en användare ska lära sig ett speciellt datorprogram. Genom upprepande interaktion med 

datorprogrammet blir användning av ens hjärnresurser mer effektiv. Att då använda sig av dessa 

automatiska färdigheter innebär att användarna känner att interaktionen med systemet inte är lika 

kognitivt krävande till skillnad från andra liknande system. (Sénécal mfl, 2015)  
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Inlärning av kognitiva kunskaper kan se olika ut för olika åldrar. Enligt Touron, Hoyer och Cerellas 

studie (2001) har yngre vuxna generellt lättare att lära sig nya kognitiva kunskaper än vad äldre har. 

Oftast handlar denna skillnad om hastighet (Touron, Hoyer och Cerella, 2011). De yngre lär sig 

enligt studien de kognitiva kunskaperna snabbare än de äldre (Touron, Hoyer och Cerella, 2011). I 

relation till att lära sig att interagera med nya operativsystem kan detta innebära att äldre då har 

svårare att lära sig att använda ett nytt operativsystem medans de yngres inlärningsperiod är kortare. 

 

En annan anledning att det kan ta längre tid och mer krävande för äldre att byta operativsystem kan 

också bero på teknisk vana. Olika åldrar använder sig av tekniken på olika sätt (Günther, 2007). 

Enligt Günther (2007) så finns det två olika användare av tekniken i vårt samhälle digital natives, 

digitala infödingar och digital immigrants, digitala immigranter. De digitala infödingarna är de yngre 

generationerna som föds in i den digitala världen och under deras uppväxt har de lärt sig att använda 

den nya tekniken (Günther, 2007). Kunskapen om tekniken är ett naturligt verktyg för dem (Günther, 

2007). De digitala immigranter dvs de äldre generationerna är inte uppväxta med den teknik vi lever 

med idag utan de har fått lära sig den på senare tid (Günther, 2007). Som de flesta immigranter så 

måste de digitala immigranterna lära sig att anpassa sig till omgivningen. Günther (2007) tar upp att 

de yngre testar sig fram för att förstå systemet medan de äldre använder sig oftast av manualer. 

Inlärningskurvan visar att vi förbättrar vår förståelse genom att utöva något flertal gånger (Murray & 

Häubl, 2003). Detta betyder att ju större vana man har med tekniken desto lättare och effektivare kan 

en användaren använda sig av det igen, vilket tyder på att äldre kan har svårare att adaptera nya 

tekniker.  

 

3.3 Kunskaper om operativsystem 
Kunskap innebär att veta hur någonting ska göras. Det är förmågan att utföra en funktion som 

förvärvats. Att ha bra kunskap om något innebär ofta minsta utlägg av tid, energi, eller både och 

(Oxford english dictionary, 2015). Varje användare har olika nivåer av kunskaper om de olika 

användargränssnitten, även inom dess olika områden och applikationer. Användarnas 

kunskapsnivåer förändras allt mer eftersom användarna får mer erfarenhet av användargränssnittet 

(Ghazarian & Noorhosseini, 2010). Ghazarian & Noorhosseini (2010) delar upp kunskaper i två 

kategorier, dessa är system-kunskaper och uppgift-kunskaper. System-kunskaper innebär de 

kunskaper som man har om ett visst operativsystem. Uppgifts-kunskaper är mer specifika och 

innebär de kunskaper som krävs för att utföra en viss uppgift. Genom att ha förståelse för hur man 

ska gå till väga för att utföra en viss uppgift, skulle kunskap om detta kunna användas för att utföra 

liknande uppgift på ett annat operativsystem. Exempel på detta skulle kunna vara att ta sig till 
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applikationen inställningar för att ändra ringsignal. Interaktionen för denna uppgift sker ofta mer 

eller mindre på liknande sätt i de flesta operativsystem. Det finns också något som heter generella 

kunskaper. Dessa är att, förstå och använda funktioner med hjälp av gester, samt förstå 

funktionalitet, plats, och genväg för standardmenyalternativ (Ghazarian & Noorhosseini, 2010). I vår 

forskningsstudie undersöker vi hur användarna kan använda sig av system-kunskaper och generella 

kunskaper vid byte av operativsystem samt hur de använder sig av uppgifts-kunskaper för att utföra 

de olika uppgifterna. De generella skills som nämns av Gahazian och Noorhosseini (2010) anses 

också som överförbara och kan därför också användas på andra operativsystem.  

 

3.4 Överförbara Kunskaper 
Enligt Business dictionary (2015) innebär överförbara kunskaper de kunskaper och förmågor som 

förvärvats genom personlig erfarenhet som till exempel arbete, skola, hobbies etc., och som sedan 

kan användas i framtiden. En del av de kunskaper och färdigheter som en användare erhållit vid 

användning av ett visst operativsystem, anses som överförbara. Detta innebär att dessa kunskaper går 

att tillämpa för att interagera med andra operativsystem. Om det konkurrerande 

användargränssnittets funktioner skiljer sig åt allt för mycket från det operativsystem man är van vid, 

kan dessa kunskaper inte nyttjas, vilket gör det ej överförbara. Att sätta sig in i ett nytt och 

främmande operativsystem tar tid och kräver ansträngning. Detta medför en viss lojalitet från 

användarna då dessa kunskaper medför lättare och snabbare användning av mobiltelefonen. 

Överförbara färdigheter blir endast användbara vid användning av gränssnitt i liknande kategorier. 

Det vill säga att de användargränssnitt som påminner om det man är vad vid, möjliggör för 

överförbarhet av kunskaper. Ur leverantörens synpunkt medför detta en risk för att användarna byter 

ut sin nuvarande telefon till en annan som är uppbyggd med det konkurrerande gränssnittet. Har det 

liknande gränssnittet något som lockar användarna, kan det innehavande gränssnittet missgynnas. 

Murray och Häubl (2002) nämner att användaren tenderar att lättare byta om det finns ett 

användargränssnitt som är likt det innehavande gränssnittet. Det innebär att icke överförbara 

färdigheter är att föredra för leverantören av det innehavande gränssnittet. (Murray & Häbul, 2002)  

 

Icke överförbara färdigheter kan av leverantören ses som en faktor för att få behålla sina kunder men 

det skulle också kunna ses som ett hinder för att nå ut till nya kunder eftersom de redan är inlåsta 

inom andra leverantörer. De överförbara färdigheterna kan ses som en lösning för att bryta denna 

lojalitet mot det konkurrerande operativsystemet och dess förmåga att låsa in. Detta eftersom att de 

överförbara färdigheterna underlättar för användning av andra operativsystem då det inte krävs lika 

mycket energi som vid inlärning av ett helt nytt operativsystem. Ett bra exempel på en situation där 
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vi kan dra nytta av våra överförbara färdigheter är e-handel. Vi har lärt oss att kassan ligger i längst 

upp i det högra hörnet, på de flesta sidor. Ju mer kunderna kan använda sig av sina färdigheter desto 

lättare och mindre energi går det åt att handla på webbsidan. Överförbara kunskaper hjälper inte bara 

användarna av smartphones att byta till ett nytt operativsystem utan det reducerar också tiden och 

energin det tar att utföra mobilens funktioner. (Murray & Häbul, 2002) 

 

3.4.1 Gester 
I vårt samhälle används dagligen multi-touch-enheter så som smartphones och surfplattor. Dessa 

enheter kräver en helt annan typ av interaktion som innebär att användaren kan manipulera och skapa 

objekt samt utföra kommandon med hjälp av sina händer och fingrar (Kammer, Wojdziak, Keck, 

Groh & Taranko, 2010). Denna typ av interaktion innebär också att användaren har kunskaper om de 

gester som krävs för att utföra telefonernas olika funktioner. De flesta mobila multi-touch-enheter 

har en rad uppsättning av standardgester. Exempel på vanliga gester hos de flesta operativsystem är 

(Se bild 1): 

 
Bild 3.4.1 - Visar olika grundgester som används vid interaktionen för smartphones. Gester bilderna 

kommer från Williamheaker, openclipart och är ihopsatt av oss författarna.  

 

Gesten som används för att utföra en viss funktion kan se olika ut beroende på vilket operativsystem 

som telefonen är uppbyggd med (LukeW, 2010) Detta innebär att en och samma funktion kan kräva 

helt olika gester. Gester kan delas in i beröringsmekanismer (vad fingrarna gör på skärmen) och 

beröringsaktiviteter (resultat av särskilda gester). En touch-mekanism (såsom swipe) kan ha flera 
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resultat (t.ex. aktivera / inaktivera), beroende på sammanhanget. En touch aktivitet som exempelvis 

zooma in kan uppnås genom flera beröringsmekanismer så som spread och double tap, etc. (Android 

Developer u.å) 
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4. Marknadens ledande operativsystem 
4.1 Googles Android  
Android OS har varit under snabb utveckling från att version 1.0, släpptes i maj 2007 tills att den 

senaste versionen, 6.0 släpptes år 2015 (Goadrich & Rogers 2011). Operativsystemen efter version 

5.0 är uppbyggt av designspråket material design. Designspråket är inspirerat från papper och penna. 

Bakgrunden av en applikation liknar den platta designen av ett pappersark och dess oförmåga att 

ändra storlek. Ytan och kanterna ger visuella ledtrådar som har kopplingar till verkligheten. Dessa 

förankringar till verkligheten gör det lättare för användarna att förstå sig på hur man interagerar med 

gränssnittet samtidig som finns element som bryter mot fysikens lagar. (Google, u.å) 

 

Android-telefoner ser väldigt olika ut men standarden när det kommer till fysiska knappar är det 

reglage för att ändra volymen. Mobilen kan sättas på ljudlöst med hjälp av volymknapparna eller 

ljusinställningarna. Då volymknappen hålls in på en telefon med den nya uppdateringen av Android 

så kommer det upp en meny av alternativen Alarms only, Priority only, eller Total silence. En annan 

vanlig knapp som finns på alla är den som används för att sätta telefonen i viloläge eller väcka den 

(Denna knapp fungera också som on/off). Dessa två knappar krävs för att utföra en skärmbild. En 

skärmbild tas genom att trycka ned on/off knappen samtidigt som volymknappens nedre del. 

(Android Quick Start Guide, 2013; Support google, 2015) 

 

Alla modeller har också en uppsättning av touch-knappar (syns längst ned i bild 4.1.1) på skärmen 

för navigering. Dessa kan se olika ut men dess funktioner påminner om varandra. Vanliga funktioner 

för dessa knappar är, backa och gå till startskärmen och apphantering. Apphantering innebär 

möjligheten att stänga ned pågående appar. Genom att använda den touch-knappen får användaren 

fram apparna som miniatyr bilder. (Android Quick Start Guide, 2013) 
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Bild 4.1 - Visar från vänster knapparna som är vanliga inom Android telefoner.  

Bild 4.1.1 - Skärmdump på startskärmen och appmenyn. Mobilen på bilderna är tagna på en Sony 

Xperia M4 Aqua. Bilden är tagen av Alicia Sandberg. 

 

4.1.1 Generella Android-gester 
Nedan förklaras generella gester som används i Android tillsammans med vanliga situationer som 

dessa används i (med de uppgifterna från bilaga 1 i baktanke). Många av dessa gester går att se 

beskriven i bild 3.4.1. 

Gester	 Android	 iOS	 Windows Phone	

Touch 

(press)	

Gesten används för att klicka på saker 

exempelvis för att öppna 

applikationer/funktioner.	

Samma gest används i 

iOS för att öppna 

applikationer.	

Samma gest används 

i Windows Phone för 

att öppna 

applikationer.	

Swipe 

down	

Ett exempel på när swipe down 

används är när meddelande/notiser 

kommer in. Det dyker upp längst upp 

på skärmen och genom swipe down 

långsamt visas hela notisfältet.	

Samma gest används i 

iOS för att få upp 

notisfältet.	

Samma gest används 

i Windows Phone för 

att få upp notisfältet.	
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Touch & 

hold 	

Används oftast för att få upp någon 

slags meny till objektet som är 

under  tryck. Ett exempel är touch på 

ett mail i inboxen, då dyker det upp 

alternativ(antingen meny eller ikoner 

som papperskorg) för att organisera 

mailet.  

Touch & hold används också vid 

kopiera och klistra in. Vid denna 

intryckning på texten kommer en 

meny upp med alternativ, copy, cut, 

paste	

Funktionen ändra längst 

upp på skärmen och 

därefter markera mailet 

med “radioknapparna” 

(inte med Touch & 

hold) 

 

Samma gest används i 

iOS för att kopiera.	

Samma gest används 

i Windows Phone. 

 

För att kopiera på 

Windows Phone kan 

inte denna gest 

användas. Istället 

krävs tap på ett ord, 

då dyker en kopiera-

ikon upp.	

Touch & 

hold  + 

drag	

Denna gest användas vid förflyttning 

av appar på startskärmen. Samt även 

för att ta bort en app från 

startskärmen. Användaren kan då dra 

appen upp till toppen av skärmen där 

den släpps över radera-ikonen. 	

Samma gest används i 

iOS för att flytta app, 

går ej att lägga appen 

efter sista platsen. 

Radera utförs med touch 

& hold och sedan 

krysset på appen.	

Samma gest används 

i Windows Phone för 

att flytta app. 

Radera utförs med 

touch & hold och 

därefter klicka på ta 

bort ikonen. 	

Pinch 

in/out	

Bilden kan skalas genom pinch, vilket 

kan användas vid beskärning  (efter 

cropikonen är klickad) eller in/ut 

zoomning av text eller bilder.	

Samma gest används i 

iOS för att skala om 

bilden.	

Samma gest används 

i Windows Phone för 

att skala om bilden. 

Går också att välja 

fördefinerade mått. 	
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Swipe 

left/right	

Genom att swipa höger eller vänster 

kan du ta dig till en ny sida med 

appar. Vi apphantering kan 

användaren stänga ned apparna 

genom att swipea från vänster till 

höger. 	

Samma gest används i 

iOS för att navigera 

bland flera appar. 

 

I iOS används swipe up 

istället för att stänga ned 

apparna.	

Samma gest används 

i Windows Phone för 

att navigera bland 

appar. 

 

För Windows Phone 

används swipe down 

för att stänga ned 

apparna.	

 
 

Tabell 4.1.1 - Information tagen från Android Quick Start Guide, 2013; Apple, 2015; Microsoft, 

2016. 

 

4.2 Apples iOS 9 
Mycket har hänt med Apples mobiltelefoner sedan första iPhone kom år 2007. 2008 öppnades App 

Store, som kraftigt förändrade hur vi använder våra mobiltelefoner. Tredjepartsutvecklare kunde då 

släppa applikationer till Iphone och senare IOS-enheter vilket utökade användningsområdet för 

telefonerna. (Macworld, 2015) 

 

Telefonen har fem fysiska knappar (se bild 4.2). På dess nedre framsida finns en knapp som används 

för att ta fram startskärmen. Den används också för att ta sig till apphantering (för att stänga ned 

pågående appar) genom double tap på knappen. På sidorna finns det tre olika reglage. Ett reglage är 

till för att sätta telefonen i viloläge eller väcka den, samma knapp används också till att starta och 

stänga av (on/off knapp) telefonen. Tillsammans med startskärms-knappen kan on/off knappen 

användas när en skärmbild ska tas. Det andra reglaget är till för att höja och sänka volymen och det 

tredje för att stänga av eller sätta på ljudlöst läge. All annan interaktion med telefonen görs med 

hjälp av pekskärmen (Apple developer, 2015; Apple 2015). 
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Bild 4.2 - Bilden ovan illustrerar fyra av de fem knapparna på en iPhone. On/off knappen, 

volymknapparna och knappen för tyst läge. Bilden är tagen av Alicia Sandberg. Den nedre bilden 

illustrerar en knapp som används för att ta fram huvudmenyn eller sätta på skärmen.  

 

Apparna representeras med ikoner och tillhörande text. Varje skärm rymmer 4x5 antal appar samt en 

meny längst ner som följer med skärmen (se bild 4.2.1). För att bläddra mellan de olika skärmarna 

används gesten swipe åt vänster eller höger. 

 

 
Bild 4.2.1 - En skärmdump på startskärmen på vår iPhone-testmobil. 
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4.3 Microsofts Windows Phone 
Microsofts Windows Phone släpptes några år efter iOS och Android (Windows 8, 2015, 12 juni). 

Gränssnittets platta design med de stora fyrkanter som fyller hela startskärmen gör att Windows 

Phone skiljer sig i jämförelse med gränssnitten hos de andra två stora operativsystemen (Buchanan, 

M, 2010). Storleken på fyrkanterna kan ändras så att användaren kan se fler eller färre appar på 

startskärmen (se bild 4.3.3). (Windows Phone, 2016) 

 

Nokia som sedan 2014 ägs utav företaget Microsoft är det märket som vi använde oss av i vår 

forskningsstudie (NE, 2015). Windows Phone (ett exempel i bild 4.3) har i likhet med många av 

Androids mobiler två fysiska knappar, en volym-knapp och en av/på-knapp. Volymknappen fungerar 

som reglering av ljudet där användaren kan exempelvis sätta mobilen på ljudlöst. Av/på-knappen 

tillsammans med volym-knappen används för att ta en skärmbild. Windows Phone har också touch-

knappar längst ned på skärmen. En pil för att stega bakåt (eller vid touch & hold för att få upp 

apphantering) i navigationshistoriken en flagga för att gå till huvudmenyn samt ett förstoringsglas för 

sökfunktion. (Microsoft, 2016) 

 

 
Bild 4.3 - Visar en Nokia Lumia 635. Här visas både startskärmen och dess två knappar på högra 

sidan. Bilden är tagen av Alicia Sandberg. 

 

Användargränssnittet är uppbyggt av navigeringselement, kommandoelement och innehållselement. 

Navigeringselement hjälper användare att välja det innehåll de vill visa. Exempel på 

navigeringselement är flikar och pivots (se bild 4.3.1), hyperlänkar och navigationsrutor. 

Kommandoelement initierar åtgärder, såsom att manipulera, spara och dela innehåll. 

Kommandoelement kan exempelvis inkludera knapp och kommandofält och kan även inkludera 

tangentbordsgenvägar som faktiskt inte syns på skärmen. Innehållselement visar appens innehåll. För 
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en målarapp, skulle innehållet kunna vara en ritning; för en nyhets app, kan innehållet vara en 

nyhetsartikel. (Microsoft, 2016) 

 

 

 
 

Bild 4.3.1 - Visar pivots och flikar högst upp och nertill. Bilden är tagen från Microsoft 

	

 
Bild 4.3.2 - Skärmbild av appmeny.  

Bild 4.3.3 - Skärmbild av startskärm 

Bild 4.32 och 4.3.3 visar gränssnittet på Windows Phones operativsystem. Den vänstra bilden är ett 

tydligt exempel på applistan där användaren kan hitta alla applikationer på telefonen. Bilden åt höger 

representerar en typisk startskärmen, denna går att skräddarsy efter behov.  
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultatet från observationerna och intervjuerna att presenteras och 

analyseras.  

5.1 Presentation av resultat och analys 
Resultatet kommer att redovisas i tabeller och grafer samt i text. En uppdelningen av resultatet görs 

mellan observationerna och intervjuerna. De första delarna, 5.1 -  5.4 kommer att beröra resultatet 

från våra observationer. Några citat från intervjuerna kommer dock redovisas i resultatet från 

observationerna för att styrka resultatet. Resultatet från observationerna kommer att presenteras 

utifrån de fyra kategorierna: tid, fel, avvikelser, tolka & analysera. Intervjuerna kommer presenteras 

med fokus på användbarhet under avsnitt 5.5. 

 

Experimentet utfördes på 12 testanvändare från två olika åldersgrupper. För att få en överblick av 

våra testpersoner tar tabell 5.1 upp information om de olika testpersonerna. Tabellen visar var det en 

blandning av Samsung, Sony och HTC-användare samt spridningen av åldrarna. Citaten i resultaten 

kommer referera till en testpersonerna i tabell 5.1.  

Åldersgrupp: TP 	 Ålder	 Telefon	

1: TP1	 21	 Samsung	

1: TP2	 22	 Samsung	

1: TP3 	 24	 Sony	

1: TP4 	 22	 Sony	

1: TP5 	 26	 Sony	

1: TP6 	 21	 Samsung 	

2: TP7 	 56	 Samsung	

2: TP8 	 50	 HTC	

2: TP9 	 54	 Sony	

2: TP10  	 57	 Samsung	

2: TP11 	 56	 HTC	
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2: TP12 	 60	 Samsung	

 
Tabell 5.1 visar information om testpersonerna. I spalten Åldersgrupp TP står TP för testperson. 1:an 

representerar åldersgrupp 1 (20-30), 2:an åldersgrupp 2 (50-60). 

 

5.2 Tid för utförande 
Medelvärdet av åldersgruppernas tid att utföra uppgifterna räknades ut för varje uppgift, vi valde då 

att avrunda till två decimaler. En maxtid lades till för de uppgifter som inte avklarades. Den 

genomsnittliga tiden för alla uppgifter under svårighetsgrad 1(dvs båda åldersgrupperna och 

telefonerna) var 936,91 sekunder och för svårighetsgrad 2 tog det 1575,85 sekunder. 

 

 
Graf 5.2 - Visar en kumulativ effekt över tiderna det tog att utföra uppgifterna. Tiderna från båda 

målgrupper och telefoner visas. 
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Graf 5.2.1 - Visar tiden att utföra uppgifterna på iOS. Visar skillnader mellan de olika 

åldersgrupperna. ÅG står för åldersgrupp 

 

 
Graf 5.2.2 - Visar de olika åldersgruppernas tid att utföra uppgifterna på Windows Phone. Win står 

för Windows Phone.  
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Graf 5.2.3 Visar tydligare skillnad mellan de olika telefonerna inom åldersgrupp 1 

 

 
Graf 5.2.4 Visar tydligare skillnad mellan de olika telefonerna inom åldersgrupp 2. 

 

Graf 5.2 visar en kumulativ effekt där medelvärdet för uppgifterna adderades på vilket innebär att 

den totala längden på testet visas. Graferna 5.2.1 och 5.2.2 visar en tydlig skildring mellan tiderna för 

åldersgrupp 1 och 2. Det går också att se skillnaden mellan de olika uppgifterna i samma åldersgrupp 

i graferna 5.2.3 och 5.2.4. Graf 5.2.1 visar resultatet för iOS och graf 5.2.2 för Windows Phone. 

 

I graf 5.2 kan man se att iOS testens slutgiltiga tid resulterade i en aning snabbare tid. Däremot kan 

man se att skillnaden inte är markant vilket går att tydligare se i graf 5.2.3 och 5.2.4. I graferna kan 

vi notera att det faktiskt inte är så stor skillnad. Då fler uppgifter på iOS utförs på kortare tid än på 
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Windows Phone så är det endast en uppgift som skiljer dem åt (gäller båda åldersgrupper). Detta 

innebär att det lika gärna kan vara mätningsfel eller någon annan faktor som spelar in, till exempel 

någon form av distraktion.  

 

Graf 5.2 visar tydliga skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Detta går även att se i graf 5.2.1 

och 5.2.2. Jämförelsen mellan åldersgruppernas tider för iOS i graf 5.2.1 visar på att åldersgrupp 1 

utför de flesta uppgifterna snabbare då endast 3 uppgifter tar längre tid för åldersgrupp 1. Tiderna för 

Windows Phone i graf 5.2.2 visar ingen skillnad, då alla uppgifter förutom tre utförs snabbare av 

åldersgrupp 1. Tiden för dessa uppgifter är densamma som för åldersgrupp 2. Begreppet the power 

law of practice som presenteras i teorin innebär att vi människor erhåller färdigheter genom att utöva 

dem. Ju bättre man blir inom ett visst område desto snabbare blir man. Tittar man endast på den 

faktorn att den tiden vi tar på oss att utföra en uppgift har koppling till hur mycket erfarenhet man 

har inom området, innebär det att åldersgrupp 1 förmodligen har mer erfarenhet av smartphones. 

Förutom att de inte har lika mycket erfarenhet av den nya tekniken så kan detta resultat också tyda på 

det faktum att äldre generellt har svårare att lära sig nya kognitiva kunskaper.  

 

5.3 Icke avklarade uppgifter 
När en uppgift inte avklarades markerades detta som ett fel. Nedan visas två grafer, en för varje 

åldersgrupp som visar antal fel på iOS respektive Windows Phone.  

 

 
Graf 5.3 - Visar antalet fel för åldersgrupp 1. Här kan man se skillnaden mellan iOS och Windows 

Phone (representeras som Win Phone i graferna)  
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Graf 5.3.1 - Visar antal fel hos åldersgrupp 2. Skillnad mellan iOS och Windows Phone visas. 

 

Av de 15 fel som åldersgrupp 1 gjorde (graf 5.3) så var 8 av dessa på iOS. Fler fel gjordes för 

åldersgrupp 2. Vad man kan se i graf 5.3.1 är att felen är rätt utspridda bland uppgifterna. De tre 

största avvikelserna som vi ser inom de olika åldersgrupperna är 3, 10, 11, 14 och 15, dessa tre 

kommer att analyseras nedan.  

 

Antalet fel gjorda av åldersgrupp 1 när de skulle sätta på ljudlöst (uppgift 3) var fler på iOS än på 

Windows Phone. Likaså såg det ut för åldersgrupp 2 där antalet fel dessutom var ännu fler. Att denna 

uppgift fick så många fel kan bero på att testanvändarna inte är vana vid att använda 

knappen/reglaget för att sätta iPhone på ljudlöst. Detta skiljer sig från Windows Phone där de i stället 

i likhet med de funktioner som Android stöder, kan sätta på ljudlöst exempelvis genom att skruva ner 

volymen med hjälp av volymknapparna.  

 

För uppgift 10 och 11(kopiera och klistra in) så var den stora avvikelsen inom Windows Phone. 

Anledningen till detta kan bero på att det inte går att överföra Android-kunskaper då gesten tap krävs 

i Windows Phone istället för touch & hold. 

 

Att alla i åldersgrupp 2 misslyckades med att ta en skärmbild på iPhone beror på att ingen av dem 

använder funktionen på sin egen telefon. Från åldersgrupp 1 var det ingen som misslyckades på 

Windows Phone vilket tycks ha ett samband med kombination av knappar. 
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Av det totala antalet testanvändare var det 5 som inte klarade av att stänga ned pågående appar 

(uppgift 15) på iOS. Anledningen till att uppgiften inte avklarades är att iPhone endast har en fysisk 

knapp som ska användas. För att utföra samma funktion på Android används i stället touchknappar. 

Hälften an testanvändarna misslyckades med denna uppgift på Windows Phone. En av 

testanvändarna från åldersgrupp 1 misslyckades på grund av ovana med double tap.   

“det är lite annorlunda mönster än vad jag är ju van med. Jag är van att när man ska göra något 

sånt ska man hålla in”, sa han under intervjun. För åldersgrupp 2 var det fler som inte klarade det på 

Windows Phone än det var på iOS och för åldersgrupp 1 var det inga som misslyckades. Eftersom 

apparna stängs ner med hjälp av touchknapparna innebar detta att de kunde dra nytta av sina tidigare 

kunskaper vid utförandet av denna uppgift vilket förmodligen var anledningen till att den första 

åldersgruppen inte hade några fel på uppgiften. Till skillnad från åldersgrupp 1 så hade många från 

den andra åldersgruppen aldrig tidigare utfört funktionen på sina Android-telefoner vilket innebar att 

dessa personer inte kunde dra nytta av tidigare kunskaper. Då de äldre har svårare att lära sig så kan 

överförbara kunskaper vara viktiga för dem. Många av de uppgifter som ej avklarades av åldersgrupp 

2 hade ej utförts tidigare vilket innebär en ny kunskap som testanvändaren måste lära sig. Som 

Günther tog upp i sin studie så är de yngre mer vana att testa sig fram medans de äldre använder 

manualer. Detta gick att se i resultatet då många av de yngre testade sig fram även om de inte visste 

hur man skulle göra medan de äldre gav upp fortare.  

 

5.4 Utförandet av uppgifter 
5.4.1 Svårighetsgrad 1 
Under observationens gång noterades det hur testanvändarna gick till väga för att utföra de olika 
uppgifterna samt vilka avvikelser som gjordes. Som underlag till detta resultat användes 
intervjuerna. Vi kommer nedan att presentera resultatet i tabeller, uppdelat efter svårighetsgrad och 
operativsystem.  
 

För information om uppgifter se bilaga 1 

Uppgift	 Lösning iOS	 Lösning Windows Phone	

1	 Igenkännande av ikonerna underlättade 

för att hitta appen. +-tecknet för att 

skapa nytt larm.	

Applistan med ikoner och förklarande text 

underlättade för att hitta appen i menyn. +-

tecknet för att skapa nytt larm.	

2	 Igenkännande av ikonerna underlättade 

för att hitta appen och knappsatsen.	

Igenkännande av ikonerna underlättade för att 

hitta appen och knappsatsen.	
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3	 Hälften av målgruppen hade problem 

med att hitta reglaget för ljudlöst. 

Majoriteten av de som misslyckades 

använde sig av ljusinställningar och 

reglaget för att ändra volym. Notisfältet 

användes för att hitta inställning för 

ljudlöst. 	

Testanvändare i båda åldersgrupperna 

försöker stänga av ljudet via 

ljusinställningarna. Testanvändare i 

åldersgrupp 1 försöker använda notisfältet.	

4	 Ikonen med dagens datum underlättade 

för att testanvändarna skulle ta sig till 

appen. För att skapa ett event användes 

det bekanta  +-tecknet.	

Applistan med ikoner och förklarande text 

underlättade för att hitta apparna. För att 

skapa ett event användes det bekanta  +-

tecknet.	

7	 Många inte förstod vad begreppet 

notiser först innebar men därefter löstes 

uppgiften utan svårigheter genom drag 

down.	

Uppgiften löstes utan svårigheter genom drag 

down.	

8	 Utfördes på olika sätt, några gick in på 

mailet för att flagga det. Andra 

markerade genom att använda sig av 

mail-appens ändra-funktion. 

Testanvändare från båda 

åldersgrupperna först försöker att 

använda sig av gesten press. 	

Många genomförde uppgift 8 genom att utföra 

press på mailet så att de fick upp en meny. 	

9	 Testanvändarna i båda åldersgrupper 

inne på mailet använder sig av ikonen 

som föreställer en papperskorg. En 

testanvändare i åldersgrupp 1 använde 

sig av gesten swipe för att utföra de båda 

uppgifterna. 	

På samma sätt som uppgiften innan kunde de 

också lösa uppgiften med press. En del 

testanvändare raderade också mail med hjälp 

av ikonen av en papperskorg.	



36	

13	 Testanvändarna hade varken stora 

problem med att ta sig till appen eller att 

skapa anteckning. Detta beror på att det 

stod anteckningar under appen och att 

ikonen var designat som ett 

anteckningsblock. Ikonen för att skapa 

själva anteckningen var så pass 

självförklarande.	

Många tog tid på sig. Det var ingen 

självklarhet att det var one note som skulle 

användas för att göra en anteckning. De flesta 

gick igenom listan med appar några gånger 

innan de beslutade sig för att testa appen. Väl 

inne på appen skapades anteckning med det 

bekanta +-tecknet. De flesta blev de flesta 

förvirrande av att det inte fanns någon 

sparknapp. 	

 
Tabell 5.4.1 - Visar lösningar på de 8 uppgifter vi satt under svårighetsgrad 1 

 

Uppgift 1 och 2 på iOS och Windows Phone visade på överförbara kunskaper då ikonerna oftast ser 

ut på liknande sätt på alla operativsystem. Exempelvis så är klockan en symbol för att sätta alarm hos 

både Android, Windows Phone och iOS. +-ikonen kunde användas för att lägga till ett alarm. På 

samma sätt symboliserar telefonluren ring-funktionaliteten. Dessa två uppgifter tyder på generella 

kunskaper. Vid utförande av uppgift 4 hade testanvändarna användning av samma generella 

kunskaper för att skapa event på båda telefoner. 

 

De lösningar som valdes för att utföra uppgift 3 på iOS tyder inte på överförbara uppgifts-kunskaper 

eftersom den rätta lösningen går ut på att använda den fysiska knappen för ljudlöst. 

 

Vid genomförande av uppgift 5.3.1 kunde majoriteten dra nytta av uppgifts-kunskaper de erhållit 

från Android. Detta genom att fältet för notiser ligger på samma ställe på de båda 

användargränssnitten och kräver dessutom samma gest (drag down). Enligt TP12 ansågs notiserna 

var lika på båda telefoner och därför blev det en enkel uppgift. Nästan alla personer som hade svårt 

att veta vad notiser innebar visste hur de skulle göra efter att de fått frågan ställd för sig hur de ska gå 

till väga för att läsa inkommande meddelanden. Detta skulle kunna bero på att denna färdighet är 

automatiserad och därför används omedvetet. När testanvändarna inte var i sin naturliga miljö kunde 

de inte använda denna automatiserade färdighet för att öppna notiser. 
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Gesten press(touch & hold) som användes för att lösa uppgift 8 och 9 på Windows Phone är en av de 

gester som används för att utföra samma uppgift på Android. Detta är förmodligen anledningen till 

att användarna testade denna gest på båda telefoner. Eftersom att gesten inte var detsamma på iOS 

kunde inte uppgifts-kunskaper utnyttjas för dessa två uppgifter. Att en av testanvändarna med hjälp 

av gesten swipe klarade av uppgift 8 och 9 på iOS berodde på vana och tyder på en uppgifts-kunskap 

som är hämtad från Android. Eftersom att ikonen av en papperskorg kändes igen så kunde den 

användas för att utföra uppgift 9 på båda telefoner. En person i åldersgrupp 1 klarade inte uppgift 9 

på iOS. Därför visas en stor avvikelse i tid (graf 4) vilket alltså beror på att en testanvändare inte 

klarade av att utföra uppgiften och därav höjdes den genomsnittliga tiden. 

 

Att utföra uppgift 13 på iOS gick utan större problem. Detta visar dock inga tecken på tidigare 

kunskaper från Android som kunde komma till användning. På Windows Phone kunde en anteckning 

däremot skapas genom igenkännande av +-ikonen vilket visar på överförbara generella kunskaper. 

 

5.4.2 Svårighetsgrad 2 
För information om uppgifter se bilaga 1. 

 

Uppgift	 Lösning iOS	 Lösning Windows Phone	

5	 För att flytta en app används gesten press 

& drag. De flesta försökte att flytta appen 

efter den sista platsen på skärmen vilket 

inte gränssnittet tillåter.	

Första delen av uppgiften var inte några 

stora problem även om några råkade klicka 

sig in på Netflix med gesten tap innan de 

testade press som gjorde att de fick upp 

menyn där de kunde välja alternativet “fäst 

på startskärmen”. Från åldersgrupp 2 var 

det två som sen inte klarade av att flytta 

Netflix till annat ställe på startskärmen. 

Resten av testanvändarna lyckades utan 

problem flytta appen. 	
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6	 Krysset som dök upp när man gör gesten 

press appen (precis som med uppgift 5) 

indikerar att man kan ta ta bort den, trots 

detta försökte en avinstallera appen genom 

att dra den bort från startskärmen. 	

Att ta bort Netflix från startskärmen klarade 

alla av med hjälp av symbolen av en pin 

som var överkryssad men däremot hade 

många svårt att avinstallera appen. Det var 

några som förstod direkt att man med hjälp 

av press på appen i listan kunde 

avinstallera. Några i åldersgrupp 1 testade 

att gå in på appinställningar och store för att 

avinstallera 

Samma person som tidigare försökt att 

avinstallera på iOS genom att dra appen 

utanför skärmen gör detta här med.	

10	 Nästan alla klarade av att kopiera text med 

gesten press på texten tills att menyn med 

alternativ för kopiering dyker upp. Att 

personer inte klarade av det beror på att de 

antingen inte hade gjort det innan eller att 

de råkade kopiera en länk vilket görs via 

browsers-meny.	

Majoriteten av testanvändarna lyckades inte 

med uppgift 10 på första försöket, de testade 

i stället press. 

Testanvändarna försökte också gå in 

browser-meny innan de lyckades genomföra 

uppgiften med tap och en liten symbol som 

då visade sig. 	

11	 I likhet med uppgift 10 så krävdes gesten 

press på textfältet för att denna gång 

klistra in, däremot kunde man se att en 

några hade svårt att förstå i vilket fält 

texten skulle klistras in. 	

I likhet med uppgift 10 så krävs gesten tap. 

Dock försökte många åter igen att använda 

sig av gesten pres. Vid tap dök symbolen för 

att klistra in upp.	

12	 Ikonerna för kamera & beskär kändes 

igen. Symbolen för att att dela en bild var 

så pass självförklarande att användaren 

förstod vad den skulle användas till. Trots 

detta var det några från målgrupp 2 som 

inte klarade denna uppgift	

Ikonerna för kamera & beskär kändes igen. 

Symbolen för att att dela en bild var delvis 

självförklarande och dessutom så fanns det 

möjlighet att klicka fram text under 

ikonerna där det tydligt stod dela.	
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14	 Åldersgrupp 2 var extra svårt och samtliga 

kunde inte utföra uppgiften, 

Majoriteten av de som klarade uppgiften 

förstod att en knappkombination behövdes 

för att ta en skärmbild och testade sig fram 

tills de lyckades.	

Av de som klarade uppgiften så fick 

majoriteten upp instruktioner om hur de 

skulle göra för att ta en skärmbild då tryckte 

ned startskräms-knappen samtidigt som 

on/off-knappen. Med hjälp av detta kunde 

uppgiften därefter slutföras. Endast en från 

åldersgrupp 2 klarade denna uppgift.	

15	 Majoriteten av testanvändarna klarade av 

denna uppgift. Trots detta hade många 

ändå svårt att förstå att uppgiften krävde 

gesten double-tap på startskärmsknappen 

och de testade i stället press vilket ledde 

till att funktionen Siri startades.	

Ingen av de 6 personer som klarade av att 

stänga ned apparna klarade uppgiften utan 

att först testa olika gester, knappar och tryck 

på skärmen.  

För Majoriteten av de som klarade 

uppgiften låg svårigheterna i att förstå att 

press skulle användas.	

 
Tabell 5.4.2 - Visar lösningar på de 7 uppgifter som vi satt under svårighetsgrad 2. 

 

De flesta lösningarna på uppgift 5 visar på att testanvändarna kunde använda sina Android-

kunskaper för att utföra uppgiften på både iOS och Windows Phone. Detta eftersom samma 

gest(press & drag) krävs hos alla tre operativsystem. Att många av testanvändarna för försökte att 

flytta appen efter den sista platsen då de utförde uppgiften på iOS kan bero på vana. Dessa vanor är 

förmodligen grundade i att Android tillåter användaren att lägga apparna på vilken plats de vill på 

startskärmen som ej är beroende av hur många appar det finns. Dessa vanor kan därför ses som ej 

överförbara uppgifts-kunskaper. När det sen kom till radera och avinstallera så upptäcktes försök till 

att använda tidigare kunskaper på olika sätt. Ett tecken på detta var när en person försökte på både 

iOS och Windows Phone att dra appen upp bort från startskärmen eftersom att den egna telefonen 

fungerar på detta sätt. En annan lösning som visar på misslyckad överförbarhet var när några testade 

appinställningarna och store i försök att avinstallera på Windows Phone. Något som går att göra på 

Android men inte funkade på testtelefonen.  

 

Att utföra uppgift 10 på iOS innebar möjlighet till överförbara kunskaper då press på text är något 

som används för Android också. “Att trycka länge för att markera text var gemensamt för iPhone”, 

sa TP4. Kunskaperna som behövdes för att kopiera texten visades tydligt vara av typen uppgift-
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kunskap. För Windows Phone var det inte lika lätt då press på text inte kunde överföras från Android 

(eller iOS som testanvändarna hade testat innan). Att sedan klistra in text utfördes på liknande sett 

som uppgiften innan på båda telefonerna. Anledningen att det var en del som inte förstod var sms-

fältet var är förmodligen för att SMS-funktionens gränssnitt skiljer sig lite från deras telefoner. 

 

Foto-uppgiften (uppgift 12) visar på igenkännande av symboler. Anledningen till att testanvändare i 

målgrupp 2 inte klarade uppgiften berodde på att de aldrig tidigare gjort uppgiften vilket tyder på att 

överförbara kunskaper skulle underlätta för utförandet. Av de som klarade uppgiften kunde använda 

sig av sina Android-kunskaper om vilka gester som krävdes för att utföra uppgiften.  

 

Att ingen av åldersgrupp 2 klarade av uppgift 15 på iOS (5.2.3) berodde på att de aldrig tidigare tagit 

en skärmbild. Därför gav de upp rätt tidigt. Majoriteten av de som klarade uppgiften försökte med 

någon form av knappkombination. Knappkombination för skärmbild krävs på alla telefoner och även 

om den skiljer sig åt mellan telefoner så är det en generell kunskap. Kombinationen för att ta 

skärmbild på Windows Phone liknar lösningen som används på Android (håller in både 

volymknappen och on/off knappen) vilket tyder på en överförbar kunskap.   

 

Många av de som inte klarade uppgift 15 på Windows Phone hade aldrig tidigare använt sig av 

denna funktion på sina egna telefoner vilket gjorde att de inte hade någon aning om hur de skulle gå 

till väga och gav därför upp. Trots att de som klarade uppgiften på Windows Phone inte kom på 

direkt att det skulle användas press så kunde de ändå använda sig av sina tidigare kunskaper från 

Android. Windows-telefonen fungerar på liknande sätt som Android då apparna kan stängas ned med 

hjälp av en av touchknapparna. Alla dessa testanvändare som klarade uppgiften testade sig fram med 

hjälp av olika gester på touch-knapparna det vill säga en lyckad överföring av kunskaper. Vid 

användning av iOS kunde inga kunskaper om Android användas då uppgiften krävde double tap på 

en knapp som bara finns på iOS. Double tap verkar inte heller vara en vanlig gest inom Android. 

Detta kan ha varit anledningen till att hälften misslyckades med uppgift 15.  
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5.5 Användbarhet 
Nästan alla testanvändaren tyckte att iPhone var lättast att arbeta med och att den var mest lik sin 

egna Android-telefon. Gränssnittet på iPhone var dessutom lättare att känna igen sig i då det är 

utseendemässigt likt. Många nämner att organisering av applikationerna påminner om Android och 

att det var lätt att hitta till dem genom att bläddra genom skärmarna. Att alla applikationer befinner 

sig på startskärmen upplevdes dock som rörigt av några då detta skiljer sig från Windows Phone där 

man i likhet med Android själv fäster applikationerna på startskärmen. Navigation var relativt lätt för 

de som förstod hur gränssnittet är uppbyggt. “Iphone har simpelt gränssnitt. Lättast för att man är 

mycket mer van. Hela strukturen är väldigt lik. Hur apparna är uppbyggda”, säger TP6. Detta tyder 

på generella kunskaper. Det nämndes också att iOSs förklarande text underlättade för navigation och 

vid utförande av funktioner. Anledningen till att testanvändarna tyckte att iOS var lättast kan bero på 

just att den är mest snarlik deras egen telefons operativsystem. Då dess gränssnitt delvis är i likhet 

med det det innehavande gränssnittet leder det till bättre möjligheter för användning av tidigare 

kunskaper. 

 

Windows Phone upplevdes av testpersonerna att vara svårare att navigera i eftersom att gränssnittet 

upplevdes mer ovant och främmande än det man är vad vid. Förklaring till detta är att Windows 

Phone struktur skiljer sig från Android. TP11 säger: “Windows är inte lika ikon baserat. Lite ovant 

att navigera i den”. Trots detta så var det tre av de tolv testanvändarna som tyckte att Windows 

Phone var lättast att använda och hade bäst användbarhet varav två av dessa från åldersgrupp 1.  

 

Huvudmeny upplevdes till en början krånglig att ta sig till på båda telefoner. På Windows Phone 

använde många sig av tillbaka-knappen i stället för att använda knappen för startskärm.  På iOS blev 

användarna istället förvirrade över att det endast finns en knapp för startskärmen och att det inte 

finns en tillbaka-knapp. Det tog ett tag innan de förstod att man inte navigerar bakåt med hjälp av 

touchskärmen. 

 

Majoriteten av testanvändarna nämner att de på grund av användbarheten skulle föredra iPhone. Det 

har tidigare nämnts att man oftast väljer att stanna kvar hos en leverantör eftersom att det är mer 

kognitivt krävande att byta och lära sig ett nytt gränssnitt. Eftersom testanvändarna var helt utan 

system-kunskaper om dessa två operativsystem så valde samtliga den telefon som de tyckte var mest 

lik sin egen. Detta skulle kunna bero på att det är mindre kostsamt för testanvändaren med ett 

gränssnitt som tillåter att användaren delvis kan nyttja sina kunskaper. 
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6. Diskussion och slutsats  
I vårt kapitel för diskussion och slutsats kommer vi att ta upp en diskussion och generaliseringar 

kring vårt resultat. Slutsatser kommer dras från vår empiri och teoribas med vår frågeställning i 

baktanke. Vi kommer därefter också reflektera över studiens mål och förbättringar. 

 

6.1 Diskussion 
När det gäller användargränssnittets användbarhet så har iOS visat sig mer attraktivt av våra 

testanvändare än Windows Phone. Anledningen till detta tycktes vara att iOS ansågs vara mer snarlik 

Android till skillnad från Windows Phone. Kanske detta skulle kunna bero på att användarnas 

kunskaper är lättare att adaptera vid användning av iOS. Tidigare forskning kring ämnet visar på att 

ett gränssnitt som är likt det man är van vid öppnar upp fler möjligheter till överförbara kunskaper 

(Murray & Häbul, 2002). Därför är det naturligt för testanvändarna att välja iOS framför det mer 

främmande Windows Phone. Vi tror dock inte att det är den enda faktorn som gjorde att iPhone var 

den telefon som ansågs vara bättre eftersom resultaten faktiskt inte visar på några större skillnader 

mellan tiderna på de olika telefonerna. Trots att vi bad dem att välja en telefon utifrån dess 

användbarhet kan andra även faktorer påverka deras val. Vi är medvetna om att många av 

testanvändarna kan ha sett uppgifterna utföras på iPhone av någon i deras omgivning, medans 

majoriteten av dem aldrig hade sett en telefon uppbyggd med Windows Phone. En möjlig förklaring 

till att tiderna för Windows Phone inte var så mycket högre än iOS trots att användarna tyckte att 

iOS gränssnitt var lättare kan vara att testen lett till försprång för detta operativsystem genom 

inlärningseffekt eftersom att det först utfördes på iOS. Vi får inte heller glömma att operativsystemen 

har influerat varandra (mestadels Android och iOS) och kan därför vara en av anledningarna till att 

det finns möjlighet att använda överförbara kunskaper. Trots att iOS och Android är de som har 

influerats mest av varandra visade resultatet inte någon större tid mellan iOS och Windows Phone. 

Skillnaden berodde på att testanvändarna gillade iOS mer för att gränssnittet var mest likt sitt eget.  

 

En annan anledning till att iOS var den mer populära telefonen bland våra testpersoner skulle kunna 

bero på att Apple är ett stort omtalat märke vilket däremot inte Windows Phone är. Media skulle 

därför kunna vara en faktor som påverkar val av telefon. Det får inte heller glömmas att det skulle 

också kunna vara så att iOS rent generellt har ett mer användarvänligt gränssnitt, även för icke 

smartphone-användare just på grund av att gränssnittet har mycket förklarande text som hjälper 

användaren att interagera medan Windows Phone använder sig mer av ikoner. 
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Även om det finns många faktorer som påverkar valet av telefoner så skulle överförbara kunskaper 

förhindra det faktum att användarna förblir helt inlåsta eftersom de då kan använda dessa för att 

interagera med andra operativsystem. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att kundernas lojalitet 

mot Android bryts. Chansen är dock större för att användaren är mottaglig till bytet då gränssnittet 

påminner om det egna. Denna slutsats kan dras då tidigare forskning visar att användarna är mer 

villig att byta om det är mindre krävande, vilket det i detta fall är. 

 

Vi kan inte se några tydliga skillnader mellan utseende och funktioner hos testanvändarnas olika 

telefon-modeller och då vi anser att detta är ett mjukvarutest valde vi att sätta detta under 

avgränsningar. Vi valde även i efterhand att avgränsa oss till att inte titta på skillnader mellan olika 

Android-versioner. Anledningen till detta var att vi inte såg märkbart stora skillnader mellan 

Androids senaste versioner för att ta upp det i resultatet. 

 

6.1.1 Vidareutveckling av metod 
Efter att ha utfört vår forskningsstudie kom vi fram till att det fanns vissa delar som kunde ha gjorts 

på andra sätt för att få ett bättre resultat. Resultatet skulle möjligtvis kunna påverkas av att vi som 

författat uppgifterna befinner oss i samma åldersgrupp som grupp 1. Detta på så sätt att vissa av de 

utvalda uppgifterna utförs mer av yngre och kan då leda till fler svårigheter för de äldre. För att 

förhindra detta problem skulle vi ha kunnat skicka ut en enkät till personer inom de olika 

åldersgrupperna så att de fick en chans att svara på vilka funktioner som de använder sig av 

vardagligen. På grund av tidsbrist gjordes dock ingen enkät. Vi kom också på efter att testen hade 

genomfört, att experiment på användare av iOS respektive Windows Phone möjligen skulle kunnat 

bidra till ett bättre resultat och djupare analys. Alternativt hade vi också kunnat låta testanvändarna 

utföra uppgifterna på sina egna telefoner. Därmed skulle vi bättre kunna skilja mellan icke 

överförbara kunskaper och okunnighet.    

 

Vi anser att kategorisering av svårighetsgraderna kunde gjorts på ett bättre sätt i och med att det 

baserades på de test som utfördes av pilotpersonen och en av oss. Detta var inte tillräckligt med data 

för denna generalisering, mest på grund av att det endast kom från personer i åldersgrupp 1. Vi kan 

dock i efterhand se att resultatet av de riktiga testen är likvärdiga med piloten, vilket gör 

kategorisering mer rimlig. Som noterat i resultatdelen (5.2) visar sig den genomsnittliga tiden för 

svårighetsgrad 2 vara högre än för grad 1. För att få bättre underlag från början kunde vi i stället låtit 

pilottestet utföras av olika åldersgrupper eller gjort kategorisering i efterhand. Med höga maxtider 

kan resultatet påverkas på så sätt att vissa uppgifters medelhastighet är höga. Utan maxtider kunde 
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resultatet istället blivit lägre då oavklarade uppgifter inte har en tid, vilket också skulle visa fel 

resultat. 

 

6.2 Slutsats 
Vår frågeställning var “Kan Android-användare i olika åldrar nyttjar överförbara kunskaper för att 

interagera med iOS och Windows Phone och hur påverkar det hur användbarheten upplevs hos 

dessa?”. Vi kom efter vår studie fram till att det var möjligt för de Android-användarna som utförde 

vårt test att använda sig av överförbara kunskaper vid interaktion med iOS och Windows Phone. 

Många av de de uppgifter som utfördes krävdes mestadels liknande gester på alla tre 

operativsystemen. Detta gav chansen att använda sig av sina erhållna kunskaper. Även vid utförande 

av uppgifter som inte utförts på samma sätt som på Android och därmed kräver annorlunda gester 

kan vi se att användarna försöker att använda sig av Android-kunskaper. Dessa blir då ej överförbara 

och leder till avvikelser. Det var inte någon stor skillnad mellan vilken telefon som hade flest 

möjligheter till överförbarhet av kunskaper. Gesterna för vissa uppgifter skiljde sig åt både för iOS 

och Windows Phone men i det stora hela så var det rätt likt. Större skillnader i tid kunde hittas 

mellan de olika åldersgruppernas resultat. De yngre utförde sina uppgifter snabbare, dock fanns inga 

märkbara skillnader för de olika operativsystemen. Dessa resultat påverkades av både biologiska och 

tekniska förutsättningar. Båda åldersgrupperna ingår i två olika generationer som är uppväxta i olika 

tekniska tider vilket innebär att de yngre har lättare att utföra uppgifterna. Även de yngres förmåga 

att lära sig nya kognitiva kunskaper är snabbare än för de äldre och är därför en förutsättning för dem 

vid inlärning av ett nytt operativsystem. Slutsatsen är att de yngre hade bättre förutsättningar att lära 

sig de nya operativsystemen än de äldre.  

 

Hur användbarheten påverkades av de överförbara kunskaperna gick att besvara från den data som 

samlats in från intervjuerna. Majoriteten av testanvändarna upplevde användbarheten hos iOS bättre 

än hos Windows Phone. iOS var också det operativsystem som kändes mest likt Android när det kom 

till gränssnittets uppbyggnad. Slutsatsen vi kunde dra av resultatet var att samtliga testpersoner 

tyckte att den telefon som kändes mest lik deras egna var lättast att använda. Då ett gränssnitt som är 

mest likt ger chansen till mer överförbara kunskaper, innebär det att användarbarheten påverkas av 

möjligheten att föra över kunskaper. 

 

Tiderna vi fick fram under vårt experiment visade inte tillräckligt stora skillnader mellan de två olika 

operativsystemen för att vi ska kunna dra någon slutsats kring dessa system i allmänhet. Resultatet 

tyder möjligen på kopplingar mellan det operativsystem som ansågs mest likt och som därmed 
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underlättade för överförbara kunskaper (mer överförbara kunskaper) och även det operativsystem 

som testanvändarna hade mindre tid på. Detta visades i större utsträckning vara iOS men som nämnt 

ovan så var skillnaderna inte särskilt stora. 

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att ju mer det konkurrerande operativsystemets 

funktioner och dess gränssnittsdesign påminner om Android ju lättare är det för Android-användarna 

att adaptera sina tidigare kunskaper. Det är därför också större chans att de då kan tänka sig byta 

operativsystem. Detta eftersom ju mindre krävande ett operativsystem är desto bättre upplevs 

användbarheten. Slutsatsen av testerna är också att den största tidsskillnaden inte låg mellan iOS och 

Windows Phone utan mellan åldersgrupperna. Förmodligen så är gesterna hos olika operativsystem 

rätt standardiserade och en teknisk vana verkar vara viktigare, eftersom mer kunskaper inom ett 

område medför snabbare användning. 
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Bilagor  
Bilaga 1: Obeservations-schemat 
Testet utförs på telefoner av modellen Nokia Lumia 635 och iPhone 5s. På schemat nedan visas de 

tre kategorier som vi observerade; tid, avvikelser och fel. Vi använde oss utav en för varje telefon för 

att göra det tydligare. Svårighetsgrad innebär de två olika grader av svårighet vi anser våra uppgifter 

är. Vi har försökt att få de lätta i början och mer svårare mot slutet. Svårighetsgrad 1 innebär att den 

uppgiften har en max tid på 180 sekunder (3 min) och utifall en testanvändare inte klarar en uppgift 

som har svårighetsgrad 1 så får den maxtiden under tid. Detta för att vi ska kunna räkna ut 

medelhastigheten för varje uppgift för en åldersgrupp. Samma sak gäller för svårighetsgrad 2 

förutom att maxtiden då är 300 sekunder (5 min). Avvikelser innebär att vi noterar när en 

testanvändare avviker från självklara lösningen. Detta för att se om de försöker använda sig av 

kunskaper om Android för att lösa uppgifterna. Spalten tid står för den tid det tar att utföra en uppgift 

från det då testledaren har ställt klart frågan tills uppgiften är avklarad. Detta noteras i sekunder som 

sedan används som underlag till de grafer i empirin. Ej avklarad betyder att om en person inte klarar 

av att utföra en uppgift så kommer detta noteras i denna ruta.   
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Bilaga 2: Intervju mall 
Frågor efter testen: 

Nu när du har använt de här två olika operativsystemen: 

• Vilken telefon gillade du mest?  

• Vilken var lättast att använda? 

• Vilken telefon påminner mest om din egen smartphone? 

• I så fall på vilket sätt? 

• Finns det några skills som t.ex. gester eller liknande som du använder dig utav på din 

Android-telefon som även var användbara i detta test? 

• Vilka uppgifter var svåra att utföra? Varför? 

• Vilka var lätta och varför? 

• Om du skulle byta från Android vilken av dessa skulle det bli, tänkt bara utifrån detta test och 

inte vad du hört från andra eller media samt bortsett från hårdvaran. Vilket skulle du föredra? 

Tänk på användbarheten.  

 

	


