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Sammanfattning 

Svenskarna och internet (2014) påpekar att användningen av smartphones fortsätter att öka, 

dock är det endast 14 procent av äldre i 60 års ålder och uppåt som interagerar med en 

smartphone dagligen. Orsaken till att äldre inte använder smartphones anses vara att 

teknologin är krånglig och svår. 

Syftet med denna studie var att finna brister i användbarhet för äldre när de interagerar med 

smartphones samt vilka förbättringar som bör göras för att öka användbarheten. För att uppnå 

syftet har fem äldre personer i 60 års ålder och uppåt intervjuats samt observerats. Vidare har 

en egen modell skapats utifrån tidigare forskning för att analysera resultatet.  

Analysen resulterade i en reviderad modell med befintliga brister och uttalade 

förbättringsförslag. De brister som finns i smartphones användargränssnitt är brist på 

information kring hur de ska genomföra olika uppgifter, vilket innebär att de gissar sig fram 

till lösningar, en annan brist är att ikoner är för lika varandra. Enligt studien bör beskrivande 

texter finnas till varje ikon. De förbättringar som äldre gärna ser för att öka användbarheten är 

att det ska finnas en gest för att navigera sig igenom telefonen, vilket är dra-gesten, punktad 

information i en smartphone hur de utför sina uppgifter och ikoner samt knappar bör namnges 

efter utförande. Förslag på framtida forskning är att undersöka skillnader mellan ovana och 

vana äldre användare av smartphones, samt vid vilken ålder äldre människor blir allt sämre på 

att interagera med smartphones.  

 

Nyckelord: Äldre, smartphones, användbarhet, interaktionsdesign 
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Abstract 

Svenskarna och internet (2014) points out that the use of smartphones continues to grow, 

despite this only 14 percent of the elderly in the age of 60 or more, interacts with a 

smartphone daily. The reason why older people do not use smartphones are thought to be 

because the technology is difficult and hard.  

The purpose of this study was to find shortcomings in usability for older people when 

interacting with a smartphone as well as what improvements should be made to increase the 

usability. To achieve this purpose five older respondents in the age of 60 years or older were 

observed and interviewed. Furthermore, a separate model has been created based on previous 

research to analyze the results. 

The analysis resulted in a revised model with existing shortcomings and pronounced 

improvement proposals. The shortcomings found in smartphone user interfaces are lack of 

information on how to perform different tasks, which means they are guessing solutions, 

another lack is that icons are alike. According to the study, descriptive texts should be 

provided to each icon. The improvements that older people would prefer to increase the 

usability are that it should be one gesture to navigate through the phone which is the dragged 

gesture, pointed information in a smartphone how they perform their tasks and icons as well 

as buttons should be named after performance. Proposals for future research are to investigate 

differences between older novices and older skilled users of smartphones and at what age 

older people are getting worse in interacting with smartphones. 

 

Keywords: Elderly, smartphones, usability, interaction design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion .......................................................................................................................... 6 

1.1 Syfte .................................................................................................................................. 6 

1.2 Avgränsningar ................................................................................................................ 7 

2. Metod ..................................................................................................................................... 7 

2.1 Kvalitativ metod ............................................................................................................. 7 

2.2 Urval ................................................................................................................................ 7 

2.3 Genomförande ................................................................................................................ 7 

2.4 Respondenter .................................................................................................................. 8 

2.5 Observationer .................................................................................................................. 8 

2.6 Semistrukturerade intervjuer ....................................................................................... 9 

2.7 Analys av material ........................................................................................................ 10 

2.8 Etik ................................................................................................................................. 10 

3. Tidigare forskning .......................................................................................................... 11 

3.1 Äldres interaktion med användargränssnitt ............................................................ 121 

3.2 Förslag på förbättringar i användargränssnitt .......................................................... 12 

3.2.1 Funktioner och intuition ........................................................................................ 12 

3.2.2 Pekförmåga ............................................................................................................. 12 

3.3 Egen modell ................................................................................................................... 13 

4. Resultat ................................................................................................................................ 14 

4.1 Observationer ................................................................................................................ 14 

4.1.1 Sammanfattning av samtliga observationer ........................................................ 14 

4.1.2 Scenario 1, lägga till en kontakt ............................................................................ 17 

4.1.3 Scenario 2, skriva ett meddelande ........................................................................ 18 

4.1.4 Scenario 3, ta en bild som är förstorad ................................................................ 19 

4.1.5 Scenario 4, låsa upp en skärm .................................................................................. 19 

4.2 Intervjuer ...................................................................................................................... 20 

4.2.1 Funktioner och intuition ........................................................................................ 20 

4.2.2 Pekförmåga ............................................................................................................. 20 

5. Analys .................................................................................................................................. 21 

5.1 Funktioner och intuition .............................................................................................. 21 

5.2 Pekförmåga ................................................................................................................... 22 

5.3 Reviderad modell .......................................................................................................... 22 

6. Diskussion ........................................................................................................................... 23 

6.1 Funktioner och intuition .............................................................................................. 23 



5 
 

6.2 Pekförmåga ................................................................................................................... 24 

6.3 Metoddiskussion ........................................................................................................... 24 

7. Slutsats ................................................................................................................................. 26 

7.1  Vidare forskning .......................................................................................................... 26 

8. Referenser ........................................................................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Introduktion 
Användningen av smartphones fortsätter att öka enligt Svenskarna och internet (2014).  De 

skriver att under år 2014 ägde mer än hälften av den svenska befolkningen en smartphone. 

Fortsätter tekniken att växa så kommer äldre ständigt att stöta på ny teknik. Statistiska 

centralbyrån (2012) belyser att medellivslängden fortsätter att öka oavbrutet, vilket innebär att 

hälften av alla kvinnor och män födda i Sverige år 2011 beräknas att uppnå 93 års respektive 

91 års ålder. Detta medför att äldre är och kommer att bli en större del utav befolkningen. 

Trots den snabba utvecklingen av smartphones så väljer äldre att inte använda sig utav dess 

många fördelar. Svenskarna och internet (2014) belyser att det endast är 14 procent av äldre i 

60 års ålder och uppåt som interagerar med en smartphone dagligen. Vidare anses orsaken till 

detta vara att de känner sig främmande för smartphones och tycker att tekniken är krånglig 

och svår. Detta pekar på hur viktigt det är att inkludera äldre i utveckling av smartphones då 

de faktiskt är en användargrupp som upplever flest svårigheter vid användning (Svenskarna 

och internet, 2014).  

För att kunna häva de svårigheter som uppkommer vid användning av teknik så belyser 

Användbarhet i praktiken (2010) vikten av att användare ska uppleva god användbarhet när de 

använder en interaktiv produkt. Det förväntas att produkten uppfyller användarnas 

förväntningar på nytta. Användbarhet i praktiken (2010) lyfter bland annat fram ISO-normen 

9241-11 som beskriver användbarhet såhär: ’’Den grad i vilken användare i ett givet 

sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt 

och för användaren tillfredsställande sätt’’. 

Att inte ta äldre och deras syn på teknologi på allvar kan leda till att de inte känner att de har 

kontroll över teknologi och därmed vägrar de att använda sig utav de fördelar som exempelvis 

en smartphone medför. Forskarna Hill et al (2015) belyser att äldre inte tacklar sin rädsla 

kring teknologi när de inte har rätt redskap eller kunskaper för det. Vidare menar forskarna att 

detta leder till att de äldre isolerar sig socialt och får inte tillgång till värdefulla tillgångar i 

samhället och vad som finns online. I en studie gjord utav Goncalves et al (2015) påpekas 

vikten av att skapa datalösningar som tar hänsyn till mångfalden hos människor för att få fler 

användare än någonsin oavsett deras fysiska, kognitiva eller känslomässiga tillstånd. 

Hill et al (2015) poängterar även att det finns äldre som väljer att omfamna digital teknologi 

medan andra tenderar att vara mer ovilliga, detta leder i sin tur till att det skapas växande 

skiljelinjer. Eftersom äldre ofta har begränsad framkomst på grund utav hög ålder, kan de med 

fördel använda digital teknologi för att bibehålla sina sociala nätverk och må bättre, utan att 

behöva anstränga sig för att exempelvis åka iväg för att besöka sina nära och kära. Vidare 

nämner Hill et al (2015) att det finns flera fördelar med att använda digital teknologi, men det 

gäller att häva svårigheter som finns vid användning.  

 

1.1 Syfte  

Studien syftar till att undersöka interaktionen som äldre har med smartphones för att 

identifiera brister i användbarhet och eventuella förbättringar som bör genomföras. Utifrån 

syftet har följande forskningsfråga formulerats: 

 Vilka förbättringar bör göras för att användare över 60 års ålder ska uppleva god 

användbarhet? 
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1.2 Avgränsningar 

Denna studie tar inte upp fysiska förutsättningar som exempelvis sjukdomar eller 

funktionsnedsättningar hos äldre människor som kan påverka deras användning av 

smartphones. Studien undersöker endast användningen utav iOS, testerna har därför 

genomförts på en iPhone 7. 

 

2. Metod 

I metodkapitlet argumenteras det för att arbeta med kvalitativa metoder. För att få förståelse 

för arbetsprocessen diskuteras genomförande och analys utav observationer och intervjuer. 

Slutligen diskuteras etiska principer som tillämpats på observationerna och intervjuerna.  

 

2.1 Kvalitativ metod 

Den mest passande metoden för denna studie var kvalitativ metod för att kunna undersöka 

äldres interaktion med smartphones. Det ansågs vara mer passande att utföra en kvalitativ 

undersökning än en kvantitativ då kvalitativa metoder undersöker upplevelser och åsikter utan 

att mäta dessa. Wallén (1996) belyser att kvalitativa metoder handlar om att ta reda på 

människors upplevelser genom att fråga dem. Vidare påpekar Wallén (1996) att observationer 

och intervjuer är passande metoder för att genomföra en kvalitativ studie. Eftersom studien 

fokuserar på äldres användarupplevelser så har både observationer och intervjuer genomförts.  

För att kunna analysera interaktionen genomfördes observationer för att se hur de äldre 

interagerar med en smartphone. Wallén (1996) talar om att genom observationer syns sådant 

som annars kan tas för givet som erfarenheter och värderingar som bara syns vid situationer. 

Intervjuer genomfördes efter observationerna för att äldre skulle få uttrycka sina åsikter om 

användargränssnitt.  

 

2.2 Urval 

Studien fokuserar på äldre i 60 års ålder och uppåt. Åldern har valts utifrån tidigare forskning 

där forskare studerat kring äldre i 55 år och uppåt. Urvalet av deltagare var blandat med vana 

och ovana användare av smartphones eller ny teknik överlag. Då den första respondenten 

bidragit med fler respondenter i studien så har ett så kallat snöbollsurval använts. Denscombe 

(2016) belyser att ett snöbollsurval är en metod där personer i urvalet rekommenderar nya 

personer att tillgå. Fördelen i denna metod är att det enkelt går att hitta nya personer till 

urvalet och det blir lättare att övertyga nya personer att ingå i studien då de blivit 

rekommenderade av en bekant (Denscombe, 2016). Den första äldre som deltog i studien 

rekommenderade två nya respondenter. Sedan rekommenderade den andra respondenten 

ytterligare två respondenter. Totalt har fem personer deltagit i studien. Det är samma personer 

som observerats samt intervjuats.  

 

2.3 Genomförande 

Observationerna genomfördes innan intervjuerna. Detta var för att de äldre skulle ha mer att 

diskutera kring brister och förbättringsförslag i intervjuerna sedan. I observationerna har 

metoden ’’think out loud’’ tillämpats. Detta innebär att deltagarna talat om varför de beter sig 

som de gör under användningen av en smartphone. Nielsen (2012) som förespråkar denna 

metod poängterar att denna metod minskar risken för antaganden och felaktig data. Om en 



8 
 

deltagare avviker från problem som nämnts i tidigare forskning så kommer detta att tas med. 

Wallén (1996) tillägger att i enstaka fall kan det inte vara fel i en undersökning utan faktiskt 

ett nytt fenomen som upptäckts. Genom att tillämpa denna metod kunde mer material 

genereras ifrån observationerna. 

 

2.4 Respondenter 

Anna är 69 år gammal och har ägt en mobil i 23 år, hon använde mobilen mycket i arbetet 

innan hon blev pensionär. Anna använder en iPhone 6 och har använt en smartphone i nio år. 

Anna använder sin smartphone till allt, hon spelar spel, skickar meddelanden, ringer och tar 

bilder. 

Viktor är 72 år gammal och har ägt en mobil i 23 år. Till en början användes mobilen endast i 

arbetet. Viktor äger en HTC smartphone och har haft en smartphone i nio år. Viktor använder 

sin telefon till att läsa nyheter, läsa mail, spela spel och betala räkningar. 

Erik är 62 år gammal och han har ägt en mobil i 20 år, han använder mobilen mycket i arbetet. 

Han har nyligen börjat använda en smartphone, vilket är en Samsung. Erik använder sin mobil 

till att ringa och ta bilder. 

Elin är 70 år och har använt en mobil i ungefär 18 år. Hon använder inte en smartphone, utan 

använder istället en knappmobil. Mobilen använder hon främst till att ringa och fåtal gånger 

till att skriva meddelanden.  

Stina är 65 år gammal och har ägt en mobil i 20 år. Hon använder inte en smartphone utan 

hon använder en knappmobil. Hon använder sin mobil till att skriva meddelanden och ringa. 

 

2.5 Observationer  

I varje observation fick varje användare utföra tre olika scenarion, och de som är ovana vid att 

använda smartphones utförde inför ett fjärde scenario. Användaren fick lägga till en kontakt 

för att se hur användarna navigerar sig igenom ett gränssnitt. Vidare fick användaren skriva 

ett meddelande och sedan skicka detta för att visa hur användaren interagerade med ett 

virtuellt tangentbord. Därefter fick användaren ta en förstorad bild för att visa hur användaren 

använder den nypande gesten. I det sista scenariot fick användaren låsa upp en låst skärm. Det 

sista scenariot fick endast de äldre som inte är vana att använda smartphones genomföra, då 

de som använder smartphones dagligen vet hur de ska låsa upp en skärm.  

De olika scenarion som de äldre ställdes inför kopplades till den egna modellen i Figur 2 

enligt följande: 

 Lägga till kontakt undersökte interaktion kopplat till funktioner och intuition. 

 Skriva ett meddelande undersökte interaktion kopplat till funktioner och intuition. 

 Ta en förstorad bild undersökte interaktion kopplat till pekförmåga och funktioner. 

 Låsa upp en skärm undersökte interaktion kopplat till funktioner och pekförmåga. 

Under varje observation talade testpersonen om vad de kände, tänkte, gjorde och såg under 

scenariots gång. Denna metod kallas ’’think out loud’’. Nielsen (2012) påpekar att man ofta 

lär sig varför användare gör fel i vissa delar och varför de anser att andra delar är lätta att 

använda genom ’’think out loud’’ metoden. Nielsen (2012) fortsätter att belysa vikten av att 
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användarna håller en monolog under deras användning, det är viktigt att de inte reflekterar för 

mycket kring deras åsikter innan de uttalar sig samt att frågor bör undvikas under testerna då 

dessa störningar kan ändra användarens beteende. Förutsatt att testpersonerna har en egen 

smartphone så har dessa personer inte fått använda sig utav den. Detta för att de är mer 

familjär med sitt eget användargränssnitt och kan därmed ha anpassat storlek på typsnitt och 

dylikt. Testerna har utförts på en iPhone 7 tillhörande observatören. Samtliga observationer 

spelades in för att inte missa något. Detta gav observatören möjlighet att fokusera på vad som 

verkligen sägs istället för att skriva ner det.  

 

2.6 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna innefattade åtta frågor som ställdes till fem olika personer. Frågorna har 

centrerats kring deras erfarenheter och åsikter kring eventuella förbättringar. Genom att fråga 

hur ofta de äldre använder smartphones, vad de tycker är svårt och bör förbättras i 

användargränssnittet så gavs större utrymme för längre reflektion och åsikter. I intervjuerna 

kunde de äldre reflektera kring sina svar och vad de tycker. Frågorna är semistrukturerade. 

Frågorna kunde delas in i kategorier för vana och ovana användare av smartphones, på grund 

av att de som inte använde smartphones, inte kunde yttra sig kring användningen av dessa på 

samma sätt som de äldre som interagerade med smartphones dagligen. Tanken var att de äldre 

inte skulle besvara frågorna med ett ja eller nej, detta för att de skulle få chans till att uttrycka 

sig och få chans till reflektion. Svaren delades sedan in i kategorierna funktioner och intuition 

och/eller pekförmåga. Det grundläggande vid semistrukturerade intervjuer är att frågorna inte 

är för begränsade (Bryman, 2011). Frågorna fokuserar därför mycket på vad den intervjuade 

svarar vilket i sin tur leder till större chans till reflektion kring frågorna. Intervjuerna spelades 

in, vilket gör det möjligt att återge exakt vad intervjupersonerna sagt och höra tonläge som 

kunde ge svaret en viss riktning menar Bryman (2011).  

Frågorna var riktade till vana eller ovana användare av smartphones och därför kunde en 

kategorisering göras enligt följande: 

Frågor endast för vana användare: 

 Om du använder en smartphone, hur länge har du använt en smartphone och vilken typ 

av smartphone använder du? 

 Om du använder en smartphone, vad gör du mest i en smartphone? (vilka uppgifter) 

Fråga endast till ovana användare: 

 Om du inte använder en smartphone, varför? 

Frågor till både vana och ovana användare: 

 Hur gammal är du? 

 Äger du en mobil eller en smartphone?  

 Hur länge har du använt en mobil? 

 Vad tycker du är svårt eller tror är svårt för andra när de använder en smartphone?  

 Vad skulle du införa i en smartphone eller ändra på för att det ska bli bättre? 
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2.7 Analys av material 

Observationerna och intervjuerna transkriberades kontinuerligt för att se om ytterligare 

material behövde samlas in. Wallén (1996) framhäver att en strukturering i form av 

kategorisering bör göras innan en analys kan påbörjas. Denscombe (2016) menar att data är 

svår att utforska när den är obehandlad och ostrukturerad. För att kunna analysera kvalitativ 

data korrekt sammanfattades väsentlig fakta ifrån observationer och intervjuer kontinuerligt 

för att se eventuella mönster och om något fattades. För att kunna göra en analys skapades en 

egen modell utifrån tidigare forskning där det mest väsentliga lyfts fram. Efter att den egna 

modellen i Figur 1 skapats kunde observationerna och intervjuerna ta form. Varje del i Figur 1 

har sedan analyserats steg för steg kopplat till observationerna och intervjuerna. Vidare har 

vissa delar i den flytande texten i tidigare forskning lyfts fram för att stärka de uttalanden som 

kunnat kopplas till undersökningen. Efter genomförd analys skapades en reviderad modell i 

Figur 2 baserat på resultatet. Under analysens gång har en deduktiv analys tillämpats, då 

teoretiska antaganden legat till grund för både observationer och intervjuer. Modellen i figur 1 

har legat till grund för den empiriska undersökningen. Wallén (1996) påpekar att en teori 

aldrig slutgiltigt bekräftas, eftersom olika observationer kan säga olika om samma teori. I 

analysen har fakta från tidigare forskning ställts mot empiriska fakta för att finna nya fenomen 

eller om teoretiska ståndpunkter stämmer överens med det empiriska materialet vilket innebär 

att en deduktiv metod använts.  

 

2.8 Etik  

Denscombe (2016) belyser tre etiska principer som bör tas i beaktande vid en studie, 

respondenterna ska informeras om studiens syfte, de ska ge sitt samtycke och avsluta när de 

vill samt att det insamlade materialet ska hanteras konfidentiellt och förvaras utan att 

respondenterna kan komma till skada. Med dessa etiska principer i åtanke har studien tagit 

hänsyn till personernas integritet då de kommer att förbli anonyma, varje person har tilldelats 

ett fiktivt namn. Personlig data om varje person kommer inte att framföras. Varje person har 

informerats om deras uppgift i projektet och deras deltagande har även varit frivilligt. Vidare 

har personerna informerats om undersökningens syfte och att uppgifterna bara används för 

forskning.  
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3. Tidigare forskning 

För att kunna besvara syftet och den existerande frågeställningen har en litteratursökning 

genomförts kring äldre och deras användning av smartphones. Litteraturen innefattar både 

gränssnittsdesign och taktil interaktion. I tidigare forskning presenteras brister i 

användargränssnitt och tillhörande förbättringsförslag. I slutet av kapitlet presenteras en 

övergripande modell som baseras på det som hittats i litteraturen. Modellen har sedan 

tillämpats i analysen. 

 

3.1 Äldres interaktion med användargränssnitt 

Sonderegger et al (2014) poängterar att äldre tar längre tid på sig att utföra uppgifter i en 

smartphone, dock så syntes inga tecken på att ålder påverkade om uppgifterna slutfördes. 

Förutom snabbhet anmärker forskaren att strategier påverkas på grund utav hög ålder. De har 

inte någon metodik för hur de ska interagera med en smartphone, de misslyckas att identifiera 

vad de ställs inför och vet inte vad de ska göra. Sonderegger et al (2014) tillägger att äldre är 

försiktigare och mer fokuserade när de interagerar med teknik, vilket kan vara orsaken till att 

de utför sina uppgifter långsammare. Ribeiro et al (2014) påpekar att den stora frågan kring 

äldre och interaktion handlar om vad de bästa strategierna är för att lära äldre och hur länge de 

minns hur man interagerar med teknik.  

Diaz-Bossini et al (2014) fann förekommande brister i användargränssnitt som bilder utan 

textalternativ, innehåll som dök upp utan varningar, olämpliga storlekar på design samt design 

som inte tog hänsyn till kognitiva brister. Toyota et al (2014) utförde en undersökning kring 

äldre och deras användning av smartphones. De fann några vanligt förekommande aspekter: 

 De tryckte ofta för hårt på skärmen och för länge, vilket skärmen misstog för ett långt 

tryck. 

 När skärmen plötsligt blev svart av en så kallad ”auto-sleep” funktion misstogs denna 

för att vara lågt batteri eller att något fel inträffat i telefonen. 

 En låst skärm var svår att låsa upp för en äldre utan erfarenhet. De visste inte vad som 

skulle utföras med ikoner med en pil eller ett hänglås. 

Kiat & Chen (2015) undersökte Mobile Instant Messaging och fann att äldre beklagade sig 

över små typsnitt, otydliga ikoner samt bristen på intuition kring applikationers flöde när man 

navigerar sig från ena sidan av skärmen till den andra. Goncalves et al (2015) belyser att en 

äldre uttryckte att de var tvungen att upprepa sitt tryckande på skärmen för att knapparna var 

små. Vidare uttrycktes att knappar var för nära varandra och skärmens rörelsekänslighet ledde 

till tryckande av fel knappar. Smith & Chaparro (2015) påpekade att en användare inte kunde 

se den valda bokstaven då fingret dolde ett flertal tangenter. Visuella tangentbord fick lågt 

betyg av äldre och ansågs vara minst användbart.  

Hwangbo et al (2013) studerade äldres pekförmåga på smartphones och fann att äldre hade 

svårt att fullfölja sina uppgifter vid små skärmar där målet var litet, mellanrummet var litet 

samt platsen för målet var litet. Forskarna ansåg att äldre inte uppskattade överraskande 

händelser som vibrerande feedback då äldre tappade greppet om telefonen. Xiong et al (2016) 

upptäckte att äldre omkring 65 års ålder fick anstränga sina muskler betydligt mer när de 

pekade med fingret på en mindre knapp. Forskarna studerade tummens naturliga hållning och 

såg att äldre tenderade att hålla tummen i en vertikal position när de använde mindre knappar. 

Tsai et al (2017) belyser att varje fingergest som utfördes på en smartphone påverkades av 
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ålder då de äldre var betydligt långsammare än de yngre. Gester som dra, nypa, dubbel drag 

och längre tryckande samt dra ner undersöktes. Den nypande gesten försvårades betydligt på 

grund utav de äldres längre naglar, svaga fingrar eller tjockare fingrar. Tsai et al (2017) 

påpekade att äldre utförde sina gester lättare och snabbare på större skärmar och att det kan 

vara därför det börjat lanseras bredare alternativ på smartphones med större skärm, som 

exempelvis, iPhone plus. 

 

3.2 Förslag på förbättringar i användargränssnitt  

Utifrån befintliga brister i föregående kapitel, presenteras förbättringsförslag under denna 

rubrik uppdelat i underrubrikerna funktioner och intuition samt pekförmåga. Rubrikerna 

baseras på användargränssnitt och taktil interaktion. Funktioner och intuition innefattar 

knappar, ikoner och texter medan pekförmåga innefattar hållning på handen under 

användning. 

 

3.2.1 Funktioner och intuition 

Inostroza et al (2015) belyser vikten av att ha synliga objekt, handlingar eller val som inte 

kräver att användaren måste minnas information från en dialog till en annan, detta för att 

äldres mentala ansträngning motverkas. Hamano et al (2013) anser att enkelhet, tydlighet och 

lätt åtkomlighet är viktigast för en ny användare. Dessutom uttryckte äldre att de ville ändra 

storlek på typsnitt, då de föredrog att dessa var större än i nuläget menar Kiat & Chen (2015). 

Hwangbo et al (2013) påpekar att äldre föredrar stora knappar medan Xiong et al (2016) anser 

att stora typsnitt och ikoner föredras hos äldre då de är lättare att känna igen.  

Lee et al (2014) upptäckte vikten av tydliga kontraster på färger, gärna färgglada gränssnitt 

med stora texter, utmärkande ljus på bakgrund samt tydliga skillnader på färg mellan 

bakgrund och text och meny samt ikoner. Det skulle vara ett utmärkande gränssnitt. 

Goncalves et al (2015) såg gärna en standard för placering av knappar, vidare föredrogs större 

tangentbord och färgglada färger som klarlägger de viktiga funktionerna. De bör finnas 

färgstarka gränssnitt som visar vad knappens utförande är och de bör vara få steg för att utföra 

uppgifter i en smartphone. Smith & Chaparro (2015) poängterar att äldre föredrar ett fysiskt 

tangentbord istället för ett visuellt tangentbord på en skärm. Inostroza et al (2015) påpekar att 

en smartphone bör ha fysiska knappar som är lokaliserade där användaren känner igen dem 

och de bör passa användarens naturliga hållning samt räckvidd på handen. 

 

3.2.2 Pekförmåga  

För att öka användbarheten föreslår forskarna Hwangbo et al (2013) att knappar som används 

frekvent bör befinna sig höger om mitten, detta för att pekförmågan ska förbättras. Därför bör 

knappar som används frekvent placeras på höger sida. Xiong et al (2016) belyser att knappar 

med fördel inte bör placeras långt ner på skärmen om de ska placeras till höger om skärmen. 

Hwangbo et al (2013) fann att kombinationen av känsel och ljud för att äldre ska förstå 

feedback föredras och för att motverka den påfrestning som skapas för tummen föreslår Xiong 

et al (2016) att man minimerar användningen av mindre knappar. Genom att minska 

påfrestningen på de olika musklerna i tummen så gör man den mindre mottaglig för trötthet 

och trögt knappande av skärmen menar Xiong et al (2016). 
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Tsai et al (2017) uttryckte att äldre föredrar ’’dra ner’’ gesten och vikten av att kunna välja 

enklare gester framför komplexa gester framförs. De två rekommenderade gesterna är peka 

och dra på en smartphone och de storlekar på smartphones som var mest passande för äldre 

vad gäller snabbhet var 12,25 cm samt 14,7 cm. Chang et al (2014) påpekar äldre har svårt att 

utföra tryck och släpp uppgifter på en touch screen. Därför föreslår de att äldre först ska 

kunna välja objektet som de vill flytta för att sedan klicka på vart de vill flytta det, istället för 

att de ska dra hela objektet dit. Vidare menar forskarna Chang et al (2014) att ett 

förstoringsglas skulle kunna underlätta för de äldre genom att zooma in objekt som är 

otydliga. 

 

3.3 Egen modell 

Utifrån tidigare forskning har en modell skapats kring användargränssnitt. Det finns brister 

kring intuition, funktioner och pekförmåga. Modellen innefattar därför dessa brister samt 

förbättringsförslag. Varje större brist har ett eller flera förbättringsförslag som är avsedda till 

att förändra för att öka användbarheten. Funktioner innefattar knappar, ikoner samt typsnitt. 

Intuition avser större aspekter kring användargränssnitt som placering utav knappar och 

färger. Slutligen står pekförmåga för de olika gester som kan användas i ett 

användargränssnitt som exempelvis, dra, peka och nypa. Det har visat sig att de brister som 

tidigare hittats kräver en förbättring som innebär det motsatta. Se figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1. Brister i smartphones användargränssnitt med tillhörande förbättringsförslag. 
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4. Resultat 

Under rubriken resultat formeras den kvalitativa undersökningen innefattande observationer 

och intervjuer. Samtliga deltagare har tilldelats ett fiktivt namn för att bibehålla personernas 

anonymitet under hela undersökningen. Därefter kommer modellen i figur 1 att jämföras med 

resultatet.  

 

4.1 Observationer 

Under detta kapitel presenteras observationerna enligt varje scenario. I början av kapitlet 

presenteras en sammanfattning över resultatet på observationerna med text och bilder. 

Samtliga deltagare har använt en mobil under en längre tid men endast två av fem använder 

smartphones frekvent. Därför kan deltagarna delas in i ovana och vana användare av 

smartphones. Samtliga deltagare fick utföra tre olika uppgifter, medan de som var ovana 

användare utav smartphones fick utföra fyra uppgifter. De som visste hur en skärm ska låsas 

upp behövde inte utföra den sista uppgiften. Uppgifterna innefattade lägga till en kontakt, 

skriva ett meddelande och ta en bild som är förstorad. De som va ovana användare av 

smartphones eller iPhone fick, förutom de tre första uppgifterna, låsa upp en skärm.  

 

4.1.1 Sammanfattning av samtliga observationer 

De röda cirklarna symboliserar vart användarna valde att trycka eller dra med fingret. De 

gröna cirklarna symboliserar de rätta platserna för att klara av de olika uppgifterna.  

 

 

Bild 1. Lägga till en kontakt från användarens perspektiv. 

I det första scenariot fick användarna lägga till en kontakt. Flera ovana användare påpekade 

att flera symboler såg likadana ut, och de hittade inte appen för kontakter då det inte fanns 

någon beskrivande text under de appar som låg längst ner på skärmen, vilket syns i skärmbild 
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1 i bild 1. När de äldre skulle lägga till en kontakt tryckte majoriteten på den stora texten 

”kontakter” eller på sökfältet. Ordet ”sök” syntes inte. Sammanfattningsvis så var ikoner som 

liknade varandra utan beskrivande texter svåra att tyda för de äldre, ingen såg det lilla 

plustecknet längst upp till höger i skärmbild 2 i bild 1. Dock klarade alla att lägga till en 

kontakt efter observatören hjälpt dem att trycka på plustecknet och samtliga klarade därefter 

att trycka på ”klar”. 

 

 

Bild 2. Skriva ett meddelande från användarens perspektiv. 

När användarna fick i uppgift att skriva ett meddelande så förstod endast en att symbolen 

längst upp till höger i skärmbild 1 i bild 2 stod för nytt meddelande. Vidare tryckte alla ovana 

användare på returknappen för att skicka ett meddelande istället för pilen som är avsedd för 

att skicka i skärmbild 2 i bild 2. Några användare försökte att gå tillbaka genom att placera 

och dra med fingret i mitten, istället för att placera fingret längst ut i kanten. Ingen ovan 

användare hittade pilen för att komma tillbaka som var placerad längst upp till vänster, vilket 

syns i skärmbild 3 i bild 2. För att navigera sig tillbaka till startsidan fungerar det även att 

klicka på hemknappen, vilket den vana användaren gjorde. Sammanfattningsvis så var det inte 

tydligt för användarna vilken knapp som stod för skicka och pilen för att gå tillbaka såg ingen. 

Värt att nämna är att ingen användare hade stora problem med det virtuella tangentbordet, 

endast en sa att hon föredrog ett fysiskt tangentbord. 
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Bild 3. Ta en förstorad bild från användarens perspektiv. 

I det sista scenariot skulle de äldre ta en förstorad bild. Alla äldre klarade denna uppgift bra. 

Alla förstod var kameraknappen befann sig, dock tryckte en användare väldigt hårt och länge 

vilket resulterade i att flera bilder togs istället för en. De ovana användarna förstod inte hur de 

skulle förstora bilden, de pekade bara på skärmen. Tre av fem klarade av att förstora bilden 

men bara en valde att dra på en skala istället för att använda den nypande gesten. 

Sammanfattningsvis så klarade de äldre att ta en bild och förstora denna. Dock hade samtliga 

svårt att forma handen i den nypande gesten vilket var anledningen till att den vana 

användaren valde att dra på en skala istället, vilket illustreras i skärmbild 2 i bild 3.  
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Bild 4. Låsa upp en låst skärm från användarens perspektiv. 

När användarna skulle låsa upp skärmen förstod de inte vad hemknappen innebar, förutom en 

användare som fick upp ’’försök igen’’ efter ett tryck av hemknappen, vilket syns i skärmbild 

2 i bild 4. Resterande användare tryckte på volymknapparna på vänster sida och ytterligare en 

knapp på iPhones höger sida. Sammanfattningsvis så förstod ingen klart och tydligt hur de 

skulle låsa upp skärmen. 

 

4.1.2 Scenario 1, lägga till en kontakt 

Anna är en van användare av iPhone. När Anna skulle välja en kontakt tryckte hon först på 

sökfältet under en stor text som lyder ”kontakter”. Efter ett tag ser hon plustecknet som är 

avsedd för att lägga till en kontakt. Anna var väldigt försiktig när hon navigerade sig igenom 

gränssnittet, och hon var väldigt långsam. När Viktor och Erik ska lägga till en kontakt tryckte 

de först på sökfältet under den stora texten, ”kontakter”. Efter ett tag ser Viktor plussymbolen 

som är avsedd för att lägga till en kontakt. Erik tryckte på de olika flikarna längst ner och gav 

till slut upp. Observatören pekade ut plustecknet åt honom. Stina frågade hur hon ska navigera 

sig från meddelanden till att kunna lägga till en kontakt. Hon drog först fingret åt höger men 

märkte att detta inte fungerar. Hon tryckte sedan på knappen retur vilket inte heller funkade. 

Till slut fick hon hjälp. Pilen för att navigera tillbaka pekades ut och hon tryckte på den. 

Sedan visade observatören att hon måste trycka på hemknappen för att komma till startsidan. 

Återigen hade Stina problem att hitta rätt ikon.  

’’Jag ser inte att det står kontakter någonstans’’. Observatören pekade ut ikonen åt henne. 

Stina tryckte först på texten som lyder ”kontakter” men märkte att ingenting hände. Hon satt 

länge och funderade men såg sedan ett plustecken till höger och tryckte på det. Elin kollade 

längst upp på sidan och uttryckte att det verkar vara där användarna ska trycka de flesta utav 
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fallen. Hon satt länge och funderade men såg sedan ett plustecken till höger och tryckte på 

det. 

Varje fält hade en beskrivning vilket gjorde det lätt för användarna att skriva förnamn, 

efternamn och telefonnummer. När alla uppgifter var inmatade så såg de texten ”klar” till 

höger längst upp och tryckte där.  

 

4.1.3 Scenario 2, skriva ett meddelande 

I det andra scenariot ska Anna skriva ett meddelande. Alla användare hade svårt att hitta 

meddelandeikonen då de uttryckte att den inte hade någon text. Viktor uttryckte att det är 

konstigt att det inte finns någon förklarande text under meddelanden som det gör för apparna 

som ligger ovanför. Stina sa att det finns flera ikoner som ser likadana ut. Erik, Elin och Stina 

fick hjälp att trycka på meddelanden då de inte hittade rätt ikon. Erik uttryckte ’’Varför har 

vissa ikoner texter och andra inte?’’. Erik och Viktor stötte på problem när de skrev ett nytt 

meddelande, de lyckades inte lokalisera knappen för att skriva nytt meddelande. Stina 

påpekade att hon såg två symboler längst upp på vänster och höger sida, hon sa att någon utav 

dessa borde vara meddelanden, hon tryckte på den högra symbolen först vilket var rätt. Elin 

såg att ikonen för att skicka var en penna och ett papper därför tryckte hon på den. ’’Här är 

det ju en penna’’ sa Elin. Alla fem användare var försiktiga när de skrev på det visuella 

tangentbordet och de lyckades att trycka på rätt knappar. Stina sa ’’det går sakta att skriva på 

knapparna’’. Trotts att Anna använder en smartphone dagligen stannade hon upp innan och 

tryckte på knappen för att skicka iväg meddelandet. Viktor, Erik, Stina och Elin valde att 

trycka på knappen längst ner till höger som heter retur. Viktor sa ’’vart trycker man?’’ och 

Erik sa ’’Knappen borde ju vara där’’. Viktor och Erik lyckades lokalisera knappen till slut 

medan Elin och Stina fick hjälp av observatören.  Alla deltagare förutom Anna, stötte på 

problem när de skulle navigera sig från meddelanden till startsidan. Anna är van att navigera 

sig igenom olika appar, hon vet att för att komma tillbaka till startsidan så klickar man på 

hemknappen. Viktor väljer att trycka på returknappen vilket också Elin gör, Elin sa ’’Undra 

om det är det returknappen gör’’. Elin tittade länge på skärmen och upptäckte till slut pilen 

som var placerad till vänster längst upp i kanten. Efter att Elin tryckt på pilen sa hon ’’varför 

skriver dom inte tillbaka, istället för att ha en pil?’’.  Eftersom hon hamnade på meddelanden 

och inte startsidan förstod hon inte hur hon skulle gå vidare därför visade observatören att hon 

måste klicka på hemknappen för att komma vidare till startsidan. Viktor förmodade till slut att 

han skulle trycka på hemknappen vilket var rätt. Erik placerade sitt finger i mitten på 

telefonen och drog sitt finger åt höger vilket inte funkade, för att detta ska funka måste han 

placera fingret längst ut i kanten. Stina visste inte alls hur hon skulle navigera sig tillbaka i 

systemet och fick därför hjälp av observatören. 
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4.1.4 Scenario 3, ta en bild som är förstorad 

Alla användare hittade kamerasymbolen. Elin sa ’’Här står det kamera’’ innan hon valde att 

trycka på ikonen. Anna, Viktor och Erik förstod att de skulle använda den nypande gesten för 

att förstora bilden. Anna valde att forma handen i den nypande gesten för att sedan dra på en 

skala. Anna sa ’’Det är enklare att dra på en skala än att fortsätta förstora med handen’’. 

Anna, Erik och Viktor klarade av att ta en förstorad bild.  

Inne i kamera-applikationen såg Stina en rad olika symboler och val. Hon pekade på skärmen 

för att förstora bilden men ingenting hände. Observatören fick till slut visa henne hur hon 

förstorar bilden. Hon uttryckte att det var svårt att forma handen på det sättet som i den 

nypande gesten. Knappen för att ta bild lokaliserades snabbt. Stina sa ’’Det här måste vara 

knappen man ska trycka på’’. Hon håller in knappen hårt vilket gör att hon råkar ta flera 

bilder. Elin förstod inte hur hon skulle förstora bilden, när hon pekade på skärmen fick hon 

fram en gul ruta som justerade fokus. Elin uttryckte ’’Vad är detta för ruta?’’. Knappen för 

att ta bild hittade hon direkt då hon ansåg att den framhävdes bra. 

 

4.1.5 Scenario 4, låsa upp en skärm 

Viktor använder en smartphone av märket HTC. Han ses därför som en blandning mellan van 

och ovan användare utav smartphones, eftersom han inte är van vid iPhone utan en annan 

smartphone. När Viktor skulle låsa upp en skärm valde han först att dra sitt finger åt höger, 

vilket han insåg var fel. Efter detta vänder han telefonen åt sidorna och uttrycker ’’hur är det 

meningen att man ska veta hur man låser upp den här?’’. Viktor pekade frekvent på skärmen 

i frustration vilket gjorde att upplåsningsalternativen kom fram. Det stod att han kan låsa upp 

med fingeravtryck eller kod. Han valde kod direkt. Viktor förstod inte hur han hade lyckats få 

fram upplåsningsalternativen när observatören frågade honom. Erik har precis börjat att 

använda en smartphone vilket gör att han räknas som en ovan användare. Han äger en 

Samsung. När Erik skulle låsa upp skärmen så tryckte han på hemknappen direkt vilket gör att 

upplåsningsalternativ dyker upp. Han skrev då in koden som behövs för att låsa upp telefonen. 

Han sa ’’Jag antar att hemknappen är det som är under texten för hemknapp’’ Han tryckte 

sedan på hemknappen för att låsa upp’’. 

Stina är en ovan användare då hon inte använder en smartphone. När Stina får i uppgift att 

låsa upp skärmen tryckte hon på knapparna på telefonens sida. En knapp på den högra sidan 

av telefonen fungerar som en låsknapp vilket gör att telefonen lyser upp om skärmen är 

avstängd. När Stina såg texten: tryck på hemknappen för att låsa upp sa hon ’’vad är en 

hemknapp?’’. Efter en fundering tryckte hon på hemknappen på telefonen och fick fram 

upplåsningsalternativen. Hon skriver in en kod för att låsa upp telefonen. Elin är också en 

ovan användare av smartphones. När Elin ska låste upp skärmen kollade hon en stund på 

telefonen. Hon tryckte först med fingret på skärmen, sedan tryckte hon på hemknappen som 

är rätt knapp för att låsa upp. Texten ’’försök igen’’ kom fram då hon tryckt på knappen en 

gång, därför tryckte hon igen. Därefter tryckte hon in koden för att låsa upp telefonen. 
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4.2 Intervjuer 

Respondenternas svar på intervjuerna har kategoriserats i två olika rubriker innefattande 

funktioner och intuition samt pekförmåga. Nedan summeras varje intervju med 

respondenterna under tillhörande rubrik. 

 

4.2.1 Funktioner och intuition 

Anna säger att det är svårt att lära sig allting så som bank id, mail och enklare uppgifter som 

att skicka iväg meddelanden. Hon tillägger att hon köpt en manual till iPhone för att kunna 

förstå alla funktioner. Om Anna fick förändra kring intuition i en smartphone eller införa 

något nytt skulle hon vilja att det fanns mer information kring hur man använder en 

smartphone. Anna sa ’’I iPhone kan man byta plats på apparna men det visste inte jag, det 

var min dotter som visade det för mig’’.  Hon lyfte upp ett exempel som handlade om 

nedladdning utav appar, där hon vill att det ska vara punktad information kring hur uppgiften 

slutförs. Vidare skulle hon gärna se enklare skrift då språket är svårt för äldre. Hon tillägger 

att hon ofta får gissa sig fram hur uppgifter ska utföras och för äldre är det inte lika enkelt att 

gissa sig fram.’’ Jag skulle gärna vilja ändra texten som jag vill, jag skulle vilja göra vissa 

texter fetare’’. 

Viktor skulle föredra att iPhone var tydligare vid vissa utföranden. Ett exempel på detta var en 

låst skärm där det står ’’tryck på hemknappen för att låsa upp’’.  Viktor förklarade att ovana 

användare av smartphones inte förstår vad hemknappen är. Han sa ’’Det finns fler knappar 

runtom telefonen och dessa kan också antas för att vara en hemknapp’’. 

Erik ansåg att det är svårt att förstå alla olika symboler på telefonen. Han skulle gärna vilja att 

det fanns text och inte bara ikoner som visar vad varje funktion innebär. Han skulle föredra att 

steg för steg kunna se hur han skulle gå till väga för att exempelvis skicka ett meddelanden 

med en bifogad bild. Erik sa ’’Det är ju inte smart att vi ska gissa vad vi ska göra hela 

tiden’’. 

Stina tyckte att smartphones har för mycket funktioner. Hon är nöjd med att kunna ringa och 

skriva meddelanden. Stina tror att många blir överväldigad av smartphones då det är mycket 

som händer på samma gång på en och samma skärmbild. Det är ikoner, texter och knappar 

överallt som kan skapa förvirring. Stina sa ’’ Jag skulle vilja ha färre ikoner per sida’’.  Hon 

tror att om det finns intresse för att använda smartphones så lär man sig tillslut hur man ska 

interagera med telefonen. Elin föredrar knappmobil så därför skulle hon vilja ha fysiska 

knappar i en smartphone.  

 

4.2.2 Pekförmåga 

När Viktor skulle reflektera kring vad han anser är svårt eller vad andra anser är svårt med 

smartphones svarade han att nya användare inte förstår vart de ska trycka på grund utav 

mängden information på skärmen. Viktor sa ’’ Vill man lära sig något så lär man sig, de som 

inte använder smartphones har helt enkelt inget intresse för att lära sig använda dem’’. 

Erik tyckte att en användare ska kunna placera fingret på skärmen och dra till höger för att 

lämna en sida istället för att trycka på en knapp. Erik sa ’’ På Samsung kan man dra med 

fingret men det funkade inte när jag gjorde det på en iPhone’’. 
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Elin sa ’’ jag har inget behov av att använda en smartphone’’. Hon sa att folk använder 

smartphones till annat än att ringa och skicka meddelanden och hon har inget behov av att 

spela eller göra sina bankärenden via mobilen. Hon sa ’’Det känns som att det krävs mycket 

för att kunna lära sig använda en smartphone och därför vill jag ha kvar min mobil’’. Dock 

nämnde hon att hon vill att hjälp ska vara lättåtkomligt när en ny användare ska börja använda 

en smartphone. Detta skulle kunna finnas i någon manual menar Elin, eller i telefonen vid 

första mötet som användare. Hon uttryckte även att det går långsamt att trycka på ett virtuellt 

tangentbord. 

 

5. Analys  

I detta kapitel diskuteras resultatet och kopplas till tidigare forskning. Analysen utgick ifrån 

den befintliga modellen i Figur 1 som innefattar funktioner, intuition och pekförmåga. 

Modellen jämfördes sedan med resultatet ifrån intervjuer och observationer.  

5.1 Funktioner och intuition 

Forskarna Toyota et al (2014) belyste att äldre inte visste hur de skulle agera när de såg en låst 

skärm. Detta framkom i resultatet bland de ovana användarna då ingen förstod vad 

”hemknappen” betydde. På en låst skärm finns det ingen pil eller liknande som tydliggör vart 

hemknappen är lokaliserad på telefonen, därför visste inte användarna hur de skulle låsa upp 

skärmen. Resterande deltagare gissade sig fram till en lösning, dock klickade nästan ingen på 

hemknappen direkt utan valde att trycka på andra knappar istället. Det finns flera knappar på 

telefonen som antogs för att vara en hemknapp. Flera äldre yttrade sig om detta i intervjun och 

det framkom även i ett flertal observationer.  

I Figur 1 så fann flera äldre att funktioner som knappar, ikoner och typsnitt var små och 

otydliga. I resultatet så påpekade ingen av de äldre att något framstod som litet, dock fann ett 

flertal att ikoner var otydliga då flera ikoner var lika varandra. Det var otydligt för de äldre 

när ikonerna inte hade en beskrivande text då ett flertal inte hittade meddelandeikonen eller 

kontakterikonen som inte hade någon beskrivande text.  

I undersökningen tryckte alla deltagare på den stora texten ”kontakter” vilket kan tyda på att 

de trycker på det de ser först och det som är tydligast på skärmen. Anna uttryckte att hon 

skulle vilja ha punktad information kring hur hon ska göra i ett gränssnitt istället för att 

behöva gissa sig fram. I en utav observationerna lyckades Viktor låsa upp skärmen men 

förstod inte själv hur han hade lyckats genomföra det då han uttryckte ’’hur är det meningen 

att man ska veta hur man låser upp den här?’’. I samtliga observationer hittade användarna 

de funktioner som hade text, detta indikerar på att det kanske är mer användbart att ha texter 

som har betydelse för utförandet istället för att ha symboler som måste tolkas. En annan utav 

användarna sa ’’varför skriver dom inte tillbaka, istället för att ha en pil?’’. Den äldre 

kvinnan syftade på pilen för att ta sig tillbaka från meddelanden som ingen lyckades 

lokalisera. En annan knapp som löd ”klar” hittade alla.  

Lee et al (2014) påpekade i sin undersökning att äldre inte kunde skilja på färger som var för 

lika varandra. I undersökningen tryckte vissa av de äldre på sökfältet under kontakter, detta 

sökfält hade en text med ordet ”sök”, denna text såg ingen av de äldre. Anledningen till detta 

kan vara att färgerna var för lika varandra och uppfattades därför inte av de äldre. Istället 

föreslog Anna att användaren kan få välja vilka färger de vill ha i gränssnittet. Som nämnt i 
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Figur 1 syns det att äldre föredrar en fysisk knappsats istället för visuella knappar, detta 

framkom inte lika starkt i undersökningen då det bara var en äldre som påpekade detta. Det 

var dessutom ingen äldre som tryckte på fel knappar när de skulle skriva ett meddelande, dock 

var alla långsamma och försiktiga vilket underlättade deras tryckande på skärmen.  

5.2 Pekförmåga 

Som nämnt spelade placeringen av knapparna roll för användbarheten. Hwangbo et al (2013) 

föreslog att knapparna som användes frekvent skulle placeras till höger om mitten på 

skärmen. I undersökningen valde dock alla deltagare att trycka på knappen längst ner till 

höger när de skulle skicka ett meddelande och inte den riktiga ’’skicka knappen’’ som var 

placerad till höger om mitten och som dessutom hade en stark och tydlig färg. I 

undersökningen framkom det dock att äldre ofta valde att trycka på knappar som var 

placerade till höger, dock hittades de knappar som var längst upp eller längst ner på skärmen 

lättare än de som befann sig i mitten.  

Sonderegger et al (2014) påpekade att äldre är långsammare och inte vet vad de ska göra i en 

smartphone. I undersökningen syntes det att de äldre var långsamma i sättet de förde sig och 

den komplexa gesten som nypa var väldigt svår att använda för de äldre.  

En användare valde att dra på en skala istället för att fortsätta använda den nypande gesten då 

den nypande gesten var jobbig att utföra. Tsai et al (2017) var några forskare som påpekade 

att äldre inte gillade den nypande gesten utan föredrog dra-gesten. Under observationerna var 

det flera som valde att dra med fingret för att ta sig till startsidan eller för att låsa upp en 

skärm. Gester som att dra föredrogs av de äldre vilket också framkom i figur 1. Istället för att 

ha flera komplexa gester bör gränssnittet hålla fast vid en gest som används mest frekvent. 

Som nämnt är dra-gesten något som de äldre föredrar och detta framkom även i 

undersökningen då alla äldre antog att de skulle dra med fingret vid flera utföranden. Anna 

föreslog att hjälp ska vara lätt åtkomligt i en manual eller vid första mötet vid uppstarten av 

telefonen. Viktor talade om att de borde förtydliga vad exempelvis en hemknapp är och var 

denna är lokaliserad. Anna ansåg att en användare inte ska behöva gissa sig fram hur en 

uppgift ska utföras därför föreslog hon att det bör finnas punktad information kring hur 

uppgifter slutförs i en smartphone. 

5.3 Reviderad modell 

Eftersom resultatet skiljer sig lite ifrån vad som sagts i tidigare forskning så har den tidigare 

modellen i figur 1 reviderats för att bilda figur 2. I modell 2 har bristen visuella knappar tagits 

bort, även bristen kring funktioner som är för små har tagits bort. Detta för att respondenterna 

inte klagade över att ikoner, typsnitt eller knappar var små och det var ingen som hade svårt 

att trycka på en fysisk knappsats. Vidare sa ingen att de ville ha fysiska knappar. Eftersom 

flera respondenter fick gissa sig fram i användargränssnittet så ersattes storleken kring 

funktioner med ”förmoda” och fick istället förbättringsförslaget ’’stort med beskrivning’’ då 

flera av respondenterna klagade på att ikoner inte hade texter. Texter som flyter samman med 

bakgrund fick istället förbättringsförslaget ’’ändra färg efter önskemål’’. Detta för att samtliga 

respondenter inte såg texter som hade likadana färger som bakgrunden, i samband med detta 

föreslog en respondent att en användare skulle ändra färg efter önskemål. 
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Figur 2. Reviderad modell efter analys utav resultatet. 

 

6. Diskussion 
ISO-normen 9241-11 beskriver användbarhet såhär: ’’Den grad i vilken användare i ett givet 

sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt 

och för användaren tillfredsställande sätt’’. Detta citat är en definition på användbarhet, om 

hänsyn tas till detta är det tydligt att det finns brister i smartphones användargränssnitt. Efter 

samtliga observationer och intervjuer finns det äldre som inte är tillfredsställda med 

användargränssnittet, då flera funktioner skapar förvirring och de förstår inte alltid hur de ska 

uppnå specifika mål, då de ofta får gissa sig fram i användargränssnittet.  

 

6.1 Funktioner och intuition 

I figur 1 framkom det att äldre fick gissa sig fram på grund utav otydliga ikoner, typsnitt och 

brist på information, det talades mycket om att dessa var för små. Att något var för litet sa inte 

någon utav deltagarna. Trotts skillnaden på storlek på gränssnittet i observatörens telefon och 

de som hade en smartphone var det ingen som klagade på att något var för litet. Det var mer 

överens om att användargränssnittet var otydligt med ikoner som var lika och bristen på 

information kring utförande. Det enda som kunde läsas på en låst skärm var ’’Tryck på 

hemknappen för att låsa upp’’, hur är det meningen att en användare, eller i detta fall, en äldre 

användare ska veta vad hemknappen betyder? Det finns ingenting som hänvisar var knappen 

befinner sig. Det finns totalt 4 knappar runt om och på telefonen som går att trycka på, vad är 

det som säger att knappen längst upp på telefonens högra sida inte är hemknappen?  

 

Som tidigare nämnt fanns det önskemål om att ändra färger, i observationerna syntes det att 

samtliga deltagare missade texten ”sök” under ordet ”kontakter”. Samtliga deltagare valde att 

trycka på texten ”kontakter” eller den grå linjen som befann sig nedanför. Detta kan antas 

vara för att ingen såg texten som nästan hade samma färg som bakgrunden. Det verkade som 

att de antog att detta var en knapp tillhörandes den stora texten ”kontakter”.  
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I figur 1 framkom det att äldre gärna tryckte på knappar som var placerad till höger om 

mitten, därför föreslog flera att knappar som används frekvent bör ha en standard placering 

lokaliserad till höger om mitten. I undersökningen var det flera äldre som ofta sökte sig till 

kanterna och inte till mitten partiet. Alla deltagare valde exempelvis att trycka på knappen 

längst ner till höger och inte den till mitten om höger när de skulle skicka ett meddelande. En 

standard placering för knappar är ett bra sätt för användaren att lära känna gränssnittet. Dock 

var det fler som tryckte längst upp eller längst ner till höger, så att placera knappar längst upp 

till höger eller längst ner till höger är kanske mer användbart. Om man tar hänsyn till samtliga 

observationer så tryckte de äldre på det som de såg först, kontakter tryckte alla på direkt vilket 

inte är så konstigt med tanke på placering och storlek. Dock missade alla en lysande knapp för 

att skicka, kanske var detta för att den var så nära placerad meddelande rutan och ansågs 

därför vara något oväsentligt? Eller så var det för att returknappen hade en text där det står 

retur medan knappen för att skicka bara hade en symbol med en pil som pekade uppåt. Istället 

för att ha symboler bör kanske varje knapp ha en text. Det är inte självklart för en äldre hur en 

symbol för att lägga till ser ut eller en symbol för att skriva ett nytt meddelande. Det vore mer 

användbart om ikoner döptes efter dess utförande.  

 

6.2 Pekförmåga 

I figur 1 syns det att komplexa gester som nypa inte föredras. Det föreslås istället att en dra-

gest bör användas för att underlätta för äldre. I undersökningen var det flera som inte förstod 

hur de skulle förstora en bild, en användare valde att dra på en skala då hon inte gillade nypa-

gesten. I samtliga observationer gjorde flera deltagare omedvetet ett drag med fingret åt 

sidorna och även upp och ner när de gissade sig fram i gränssnittet vilket kan intyga att denna 

gest faller dem mer naturligt.  

I undersökningen framkom det inte lika starkt att äldre ville ha fysiska knappar. Enligt 

tidigare forskning var detta något som flera äldre föredrog. I intervjuerna sa endast en att de 

ville ha fysiska knappar och i observationerna var det ingen som klagade på det visuella 

tangentbordet. Dock syntes det att de äldre var väldigt långsamma när det tryckte på 

knapparna därför hade kanske en stressad situation gjort att de äldre tryckt fel och klagat mer 

på det visuella tangentbordet. I en stressad situation kan försiktigheten påverkas och chansen 

till att de äldre trycker fel kan öka. Som nämnt försvåras äldres pekförmåga på grund utav 

deras svaga fingrar, tjocka fingrar eller långa naglar. Utan tidspress är det svårt att göra 

misstag, under observationerna syntes det att de äldre var långsamma och försiktiga när de 

tryckte på knapparna men de fick utföra uppgifterna i sin egen takt.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka användarnas upplevelse därför var det tydligt att en 

kvalitativ undersökning utav dessa upplevelser var den mest lämpade metoden för 

undersökningen. Det hade varit svårt att mäta äldres interaktion med smartphones, det var 

däremot lättare att observera när de interagerade med en smartphone samt ställa frågor till 

användarna om deras upplevelser. Till en början var intervjuer det första alternativet för att 

genomföra undersökningen för att sedan utvecklas till att också omfatta observationer. Som 

nämnt handlar kvalitativa metoder om att fråga människor om deras upplevelser, därför 

användes intervjuer för att få djupare diskussioner och reflektioner kring smartphones och 

dess eventuella brister samt eventuella förbättringsförslag. I observationerna användes 
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Nielsens (2012) metod ’’think out loud’’, som nämnt krävde denna metod att användarna inte 

reflekterade för mycket kring deras åsikter, utan tanken var att de skulle uttrycka sig mer 

impulsivt under scenariots gång. Dessa impulsiva uttryck hade ofta en betoning vilket innebär 

att syftet var att fånga uttryck som kom i frustration eller som kom uttryckt i glädje. Genom 

att spela in observationerna och intervjuerna så kunde deras betoning fångas på film vilket 

gjorde det lätt att transkribera resultatet. I ett senare skede kom observationerna att ha större 

betydelse än intervjuerna. Dock var samtliga undersökningar viktiga för att få ett slutgiltigt 

resultat då vissa deltagare hade lättare att uttrycka sina åsikter medan vissa visade sina tankar, 

känslor och åsikter starkare vid observationerna. Det var exempelvis svårt att fråga en ovan 

användare vad de ansåg var dåligt eller bra med en smartphones användargränssnitt medan en 

van användare hade lättare att yttra sig kring sina åsikter då de är mycket bekanta med 

gränssnittet. På grund utav detta genomfördes observationerna först och intervjuerna sist. På 

så sätt fick respondenterna mer att utgå ifrån i sina intervjuer. 

Om studien endast hade använt intervjuer som en kvalitativ metod är det stor chans att 

väsentlig fakta inte kommit fram. Genom att använda intervjuer framkom väsentliga åsikter 

kring förbättringar och reflektioner kring smartphones användargränssnitt medan 

observationerna genererade i fakta baserat på användarnas interaktion med smartphones 

användargränssnitt. Det är inte säkert att de äldre vet vad som skulle förbättra smartphones 

användargränssnitt och inte heller vad de tycker är oanvändbart. Därför var äldres interaktion 

med smartphones väldigt viktigt i studien. Om studien bara hade innefattat intervjuer hade det 

varit svårt att analysera äldres interaktion med smartphones ur ett användbarhetsperspektiv. 

I analysen användes en deduktiv metod, eftersom en modell skapades har denna legat till 

grund för resultatet. Det var svårt att finna rätt ord i modellen i Figur 1, modellen reviderades 

flera gånger då den ansågs vara förutsägbar. Många av de befintliga brister hade ett 

förbättringsförslag som visade sig vara dess motsats. För att få en mindre förutsägbar modell 

reviderades denna kontinuerligt. Genom att utgå från den egna modellen var det lättare att 

skapa en röd tråd med återkommande rubriker. Funktioner och intuition samt pekförmåga har 

varit ledande rubriker under studiens gång och även i den egna modellen. Att dela in 

användargränssnittet i tre olika kategorier gjorde att observationerna och intervjuerna kunde 

centreras kring specifika delar i en smartphone. Vidare skapades fokus kring modellen för att 

visa de största bristerna och mest eftertraktade förbättringsförslagen.  

Till en början ansågs fem personer räcka för att intervjua och observera, då samtliga personer 

gav mycket underlag ansågs antalet räcka. Dock hade fler personer kanske genererat fler 

åsikter då vissa deltagare hade färre åsikter än andra. Vissa deltagare var det svårare att föra 

diskussioner med då de helt enkelt ansåg att de inte hade tillräckligt med erfarenhet kring 

smartphones. I detta fall har observationerna hjälpt att generera mer resultat då användarna 

agerade mer impulsivt och inte behövde reflektera mycket kring vad de uttalade sig om.  
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7. Slutsats 
Syftet med studien var att finna brister i användbarhet hos smartphones och 

förbättringsförslag. Frågeställningen för studien var: vilka förbättringar bör göras för att 

användare över 60 års ålder ska uppleva god användbarhet? De brister som finns i 

smartphones användargränssnitt är brist på information kring hur de ska genomföra olika 

uppgifter vilket innebär att de gissar sig fram till lösningar, en annan brist är att ikoner är för 

lika varandra. Enligt studien bör beskrivande texter finnas till varje ikon. De förbättringar som 

äldre gärna ser är att det ska finnas en gest för att navigera sig igenom telefonen, vilket är dra 

gesten¸ de vill gärna ha punktad information kring hur de utför sina uppgifter tillgängligt i 

telefonen och funktioner bör namnges efter dess utförande. Exempelvis ett plustecken bör 

heta lägga till och ikoner bör ha beskrivande texter.  

 

7.1  Vidare forskning 

Utifrån studien uppkommer flera intressanta tankar och funderingar kring äldre och 

smartphones som kan vara värda att forska vidare kring. Förslag på vidare forskning är: 

 Vad finns det för skillnader mellan ovana och vana äldre användare av smartphones? 

Eftersom det finns äldre som interagerar med smartphones dagligen och äldre som 

aldrig använt en smartphone skulle det vara intressant att undersöka skillnaden i hur de 

interagerar med en smartphone. 

 Vid vilken ålder försämras interaktionen med smartphones för äldre? 

Eftersom det finns en stor bredd kring ålder hos äldre människor vore det intressant att 

undersöka vid vilken ålder äldre människor blir allt sämre på att interagera med 

smartphones. 
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