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Abstract 
 
Purpose 
Smartphone screens have in recent years increased greatly in size. This has created problems 
for the user experience. Thus, the purpose of the study is: 
 

How mobile applications for smartphones with larger screens should be  
developed in the future to provide as good UX as possible. 

 
In order to answer the purpose it has been broken down into three research questions: 
 

Which parameters (type of objects) are most affected by different screen sizes? 
 
Depending on the screen size, are different layouts preferred? 
 
How much of the screen can be reached by one handed use? 
 

Method 
A study of literature is made to answer the first research question. It became the basis of a 
questionnaire in the form of an application, which answered the study's second and third 
research questions. The test subjects ranked different layouts depending on their perceived user 
experience. The tests were conducted on an iPhone 4S and an iPhone 6S Plus to evaluate the 
differences between different screen sizes. 
 
Findings 
The study concluded that it is important to place essential items within the user’s reach when 
one hand is used. Items placed at the edges or corners of the screen are often difficult to reach 
on a larger screen, which means that avoiding such placement is preferred. 
 
Implications 
The study can both be of service in future research on user experience and reach, but also give 
recommendations on what is important to take into consideration when developing mobile 
applications for smartphones with larger screens. 
 
Limitations 
Since the study was conducted over a limited period of time there was no opportunity for more 
tests. 
 
Keywords 
User Experience, iPhone, Screen Size, Reachability 
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Sammanfattning 
 
Syfte 
Mobila enheters skärmar har de senaste åren ökat mycket i storlek. Detta har skapat problem 
för användarupplevelsen. Därmed är studiens syfte:  
 

Hur appar till smartphones med större skärmar bör utvecklas i framtiden  
för att ge så bra UX som möjligt. 

 
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar: 
 

Vilka parametrar(typer av objekt) påverkas mest av olika skärmstorlekar? 
 

Föredras olika layouter beroende på skärmstorlek? 
 

Hur stor del av skärmen kan nås med ett enhandsgrepp? 
 
Metod 
För att besvara studiens första frågeställning har en litteraturstudie gjorts. Den utgjorde sedan 
grunden för en enkät i form av en applikation, som besvarade studiens andra och tredje 
frågeställningar. I den fick testpersonerna rangordna olika layouter beroende på hur de tyckte 
att användarupplevelsen var. Testerna genomfördes på en iPhone 4S och en iPhone 6S Plus för 
att få fram skillnader mellan olika skärmstorlekar. 
 
Resultat 
Det studien kom fram till var att det är viktigt att placera viktiga objekt inom räckvidd för 
användaren när ett enhandsgrepp används. Objekt som placerats i skärmens kanter eller hörn 
är ofta svåra att nå på en större skärm, vilket innebär att sådan placering bör undvikas. 
Implikationer 
Studien kan både hjälpa till vid framtida forskning om användarupplevelse och räckvidd, men 
också ge rekommendationer om vad som är viktigt att tänka på vid apputveckling till 
smartphones med större skärmar. 
 
Begränsningar 
Eftersom studien utfördes under begränsad tid fanns inte möjlighet till fler tester. 
 
Nyckelord 
Användarupplevelse, iPhone, Skärmstorlek, Räckvidd 
 

 

 



 

iii 

Innehållsförteckning 

Abstract ........................................................................................... i 

Sammanfattning ............................................................................. ii 

Innehållsförteckning ...................................................................... iii 

1 Introduktion .............................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND .............................................................................................................................. 1 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING ........................................................................................................... 2 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................. 2 

1.4 OMFÅNG OCH AVGRÄNSNINGAR .............................................................................................. 2 

1.5 DISPOSITION ............................................................................................................................ 3 

2 Metod och genomförande ........................................................ 4 

2.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD ............................................................. 4 

2.2 ARBETSPROCESSEN .................................................................................................................. 4 

2.3 ANSATS ................................................................................................................................... 5 

2.4 DESIGN .................................................................................................................................... 5 

2.4.1 Enkätens utformning .................................................................................................. 5 

2.4.2 Formulär ...................................................................................................................... 5 

2.4.3 Vyhantering ................................................................................................................. 6 

2.4.4 Menyknapp .................................................................................................................. 6 

2.4.5 Bildpresentation .......................................................................................................... 7 

2.4.6 Räckvidd ...................................................................................................................... 8 

2.5 DATAINSAMLING ..................................................................................................................... 8 

2.5.1 Litteraturstudie ........................................................................................................... 8 

2.5.2 Enkät ............................................................................................................................ 8 

2.5.3 Observationer .............................................................................................................. 8 

2.6 DATAANALYS .......................................................................................................................... 8 

2.7 TROVÄRDIGHET ....................................................................................................................... 9 

3 Teoretiskt ramverk ................................................................ 10 

3.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORI ............................................................. 10 

3.2 GENERELLT OM UX ............................................................................................................... 10 

3.2.1 Större mobilskärmars påverkan på en apps UX ..................................................... 10 

3.2.2 Vad är bra UX? .......................................................................................................... 10 

3.3 OLIKA GREPP ......................................................................................................................... 11 



 

iv 

3.4 THE SANDWICH PROBLEM ..................................................................................................... 12 

3.5 LITTERATURSTUDIE ............................................................................................................... 13 

3.5.1 Apple & Google .......................................................................................................... 13 

3.5.2 Annan forskning ........................................................................................................ 14 

4 Empiri ...................................................................................... 15 

4.1 ENKÄT ................................................................................................................................... 15 

4.1.1 Formulär .................................................................................................................... 15 

4.1.2 Vyhantering ............................................................................................................... 16 

4.1.3 Menyknapp ................................................................................................................ 16 

4.1.4 Bildpresentation ........................................................................................................ 17 

4.1.5 Räckvidd .................................................................................................................... 18 

4.2 OBSERVATIONER ................................................................................................................... 19 

4.2.1 Allmänt ...................................................................................................................... 19 

4.2.2 Formulär .................................................................................................................... 19 

4.2.3 Vyhantering .............................................................................................................. 20 

4.2.4 Menyknapp ............................................................................................................... 20 

4.2.5 Bildpresentation ....................................................................................................... 20 

4.2.6 Räckvidd ................................................................................................................... 20 

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

5.1 VILKA PARAMETRAR (TYPER AV OBJEKT) PÅVERKAS MEST AV OLIKA SKÄRMSTORLEKAR? ... 21 

5.2 FÖREDRAS OLIKA LAYOUTER BEROENDE PÅ SKÄRMSTORLEK? .............................................. 21 

5.2.1 Formulär .................................................................................................................... 21 

5.2.2 Vyhantering ............................................................................................................... 22 

5.2.3 Menyknapp ................................................................................................................ 22 

5.2.4 Bildpresentation ........................................................................................................ 22 

5.3 HUR STOR DEL AV SKÄRMEN KAN NÅS MED ETT ENHANDSGREPP? ......................................... 22 

6 Diskussion och slutsatser ....................................................... 23 

6.1 RESULTAT .............................................................................................................................. 23 

6.2 IMPLIKATIONER ..................................................................................................................... 23 

6.3 BEGRÄNSNINGAR ................................................................................................................... 23 

6.4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ............................................................................... 23 

6.5 VIDARE FORSKNING ............................................................................................................... 23 

Referenser ..................................................................................... 24 

Bilagor ........................................................................................... 26 



 

1 

1 Introduktion 
Den här studien har undersökt och gett förslag på vilka typer av layouter som är fördelaktiga 
att använda beroende på om en app utvecklas till en iPhone med större skärm, som iPhone 6S 
Plus, eller en iPhone med en mindre skärm, som iPhone 4S. En litteraturstudie har gjorts för 
att fastställa vilka parametrar som påverkas mest av olika skärmstorlekar och sedan har dessa 
parametrar varit grunden för en enkät i form av en app, som har byggts för att med hjälp av en 
testgrupp fastslå vilka layouter som är mest fördelaktiga. 

1.1 Bakgrund 
Under 2011 skedde en stor förändring på IT-marknaden då smartphones gick om persondatorer 
i antalet enheter som levererats. Canalys (2011), ett oberoende analysföretag inom teknologi, 
rapporterade 2012 att över 487 miljoner smartphones levererades jämfört med ca 415 miljoner 
enheter för persondatorer, inklusive surfplattor. Därefter har smartphones dragit ifrån då det 
bara under 2015 sålts över 1,4 miljoner smartphones. De två största aktörerna på marknaden 
är Samsung som sålde över 320 000 enheter och Apple som sålde över 225 000 enheter under 
2015. (Gartner, 2015)  
 
Dessa undersökningar visar att antalet smartphoneanvändare har ökat rejält. Även utbudet av 
mobila applikationer har ökat där t.ex. Apples App Store hade ett utbud på över 1,4 miljoner 
appar i början av 2015 (Apple, 2015). Det stora utbudet av mobila applikationer resulterar i att 
det finns olika appar som försöker lösa samma problem. 
 
Choi och Lee (2012, 133) förklarar att när användare är nöjda med ett system är det mer 
sannolikt att de frekvent kommer att använda systemet samt rekommendera det till andra. Det 
visar hur viktigt det är att en app levererar en bättre användarupplevelse, även kallat User 
Experience (UX), än sina konkurrenter. Därför är det inte säkert att det räcker med att enbart 
utveckla en app som löser ett problem utan att appen även behöver leverera bra UX. 
 
Enligt Schmidt (2010, 28) är User Experience ett brett område som bland annat består av 
interaktionsdesign, informationsarkitektur och visuell design. Men UX är mångtydigt och 
fångas inte enkelt i beskrivningar. Denna studie kommer att fokusera på interaktionsdesign 
vilket innebär att påverka hur objekt ska formas och placeras samt vad som ska hända när en 
användare interagerar med ett objekt. 
 
Det är även en stor skillnad mellan UX på persondatorer och smartphones. På persondatorer 
kan mycket information presenteras direkt men på en smartphone är inte det möjligt utan fokus 
får istället vara på att visa den viktigaste informationen. Dessutom vill smartphoneanvändarna 
inte behöva gå igenom flera sidor, eller vyer, utan den önskade informationen ska helst vara 
åtkomlig från endast en vy (Mendoza, 2013). På en smartphone behöver således informationen 
vara tillräckligt omfattande samt lättillgänglig för att användaren ska få en tillräckligt bra 
användarupplevelse. Det visar hur viktigt det är med bra UX på smartphones. 
 
Det finns flera problem som uppstår med användarupplevelsen när en mobil applikation ska 
fungera på olika stora skärmar. Det kan vara problem med att nå över hela skärmen, objekten 
har olika avstånd mellan sig på de olika skärmarna, vilket resulterar i att det inte ser snyggt ut, 
men också problem med precisionen när man interagerar med ett visst objekt kan försämras. 
De olika problemen kommer att förklaras mer här nedan. 
 
Ett problem som påverkar UX och som har blivit mer uppenbart på senare tid är det större 
utbudet av skärmstorlekar samt att skärmarna blir större. iPhone har idag fyra olika 
skärmstorlekar och för Android finns det ännu fler olika varianter. Ett användargränssnitt som 
fungerar bra på en iPhone 4S 3,5 tums skärm kanske inte alls fungerar lika bra på iPhone 6S 
Plus skärm, som är 5,5 tum. Ett exempel kan vara att användaren inte kan nå över hela skärmen 
med ett enhandsgrepp. För att kunna nå väljer kanske användaren att flytta fingrarna till ett 
annat grepp eller byter till att hålla telefonen med två händer istället (Guo et al. 2015, 199-200). 
 
Då det nu för tiden finns mobiltelefoner med olika skärmstorlekar betyder det att en design för 
en vy i en app kan se bra ut på en mindre skärm, men se sämre ut på en större skärm och vice 
versa. Om utvecklingen är riktad mot en mindre skärm utan att ta hänsyn till större skärmar 
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finns risken att vyn ser tom ut på de större skärmarna. Det kan resultera i att avstånden mellan 
objekten större eller att avstånden mellan objekt och skärmens kanter större. I värsta fall kan 
det resultera i en kombination av båda. 
 
En annan faktor att tänka på är precision. Precisionen är sämre vid tryck på skärmen på en 
smartphone jämfört med ett musklick på en dator, därför är det viktigt att layouten för en app 
är designad på ett sådant sätt att risken för att trycka fel minimeras i den mån det går (Choi och 
Lee 2012, 130). Det kan också vara viktigt att veta i vilka områden på skärmen som är enkla att 
nå för så många människor som möjligt och genom det uppnå bra precision på viktiga objekt. 

1.2 Problembeskrivning 
I inledningen framgår att det finns många faktorer att tänka på när det gäller att skapa bra UX 
för användarna av en app, framför allt med tanke på de olika skärmstorlekarna. Eftersom 
skärmarna ökat både i bredd och höjd kan det idag vara svårt att nå allt på skärmen vid 
enhandsgrepp. Det är då viktigt att layouten för en app anpassas på ett sådant sätt som leder 
till att de viktigaste knapparna effektivt går att komma åt (Guo et al. 2015, 200-203). 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att i och med de ökande skärmstorlekarna för smartphones 
behövs layouten för en app anpassas på ett annat sätt en tidigare. Därmed är syftet med denna 
studie att ta reda på:  
 

Hur appar till smartphones med större skärmar bör 
utvecklas i framtiden för att ge så bra UX som möjligt. 

 
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar: 
 

[1] Vilka parametrar (typer av objekt) påverkas mest av olika skärmstorlekar? 
 

[2] Föredras olika layouter beroende på skärmstorlek? 

 
[3] Hur stor del av skärmen kan nås med ett enhandsgrepp? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien kommer enbart fokusera på placeringen av objekt, nämligen hur knappar, textfält, 
bilder etc. bör placeras. Ingen tyngd läggs på den grafiska designen, det vill säga färger, 
textstorlek, typsnitt etc. Eftersom studiens syfte är att mäta hur skärmstorleken påverka 
användarupplevelsen, inte vad som användare tycker är grafiskt tilltalande. 
 
Skärmstorleksändringarna hos mobiltelefoner med operativsystemet Android, eller andra 
operativsystem till mobiltelefoner, och dess UX kommer inte att behandlas i denna studie, 
eftersom det finns flera olika versioner av operativsystemet Android samt en större mängd 
skärmstorlekar för Android smartphones vilket hade lett till ett för stort omfång för den här 
studien. Här kommer fokus endast att ligga på mobiltelefoner med iOS som operativsystem, 
mer specifikt en iPhone 4S och en iPhone 6S Plus. 
 
Studien fokuserar endast på en iPhone i vertikalt läge, eftersom det läget används betydligt mer 
än det horisontella (Steven Hoober 2013). 
 
Studien kommer inte undersöka potentiella skillnader gällande UX mellan olika kulturer.  
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1.5 Disposition 
I kapitel 1 Introduktion presenteras problemet som studien ska undersöka samt bakgrund till 
hur problemet uppstod. 
 
Kapitel 2 Metod och Genomförande beskriver hur studien ska genomföras. 
 
Kapitel 3 Teoretiskt Ramverk redogör tidigare forskning som finns inom detta område. 
 
Kapitel 4 Empiri presenterar all den datamängd som insamlats i och med enkäten och 
observationer i sammanhang med att testpersonerna besvarade den. 
 
Kapitel 5 Analys redogör analysen av den insamlade empirin. 
 
Kapitel 6 Diskussion och Slutsatser går igenom studiens resultat och ger förslag på vidare 
forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Studien använder sig av en enkätundersökning. Enkäten är i form av en mobil applikation som 
i grunden är en lista med olika frågor som besvaras på olika sätt. För att få fram vilka frågor 
som skulle användas gjordes först en litteraturstudie. 
 
Enkäten besvarades sedan av 26 personer, där en del är väldigt tekniskt kunniga personer som 
arbetar med användarupplevelse och en del har mindre teknisk kunskap. Personerna har fått 
svara på enkäten med antingen en iPhone 4S eller en iPhone 6S Plus. Vilken iPhone personerna 
fick valdes slumpmässigt. Observationer på 26 av testpersonerna gjordes också för att dessutom 
få en djupare och mer kvalitativ kunskap. Svaren från enkäten analyserades sedan för att 
komma fram till resultatet för denna studie. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 
besvara studiens frågeställningar. 
 
För att besvara studiens första frågeställning har en litteraturstudie gjorts. Svaren i 
litteraturstudien användes sedan som grund för att bestämma vilka frågor som skulle finnas 
med i enkäten. 
 
För att besvara studiens andra frågeställning har enkäten designats på ett sådant sätt att olika 
layouter testas. Enkäten har testats på två olika skärmstorlekar och därefter analyserats för att 
upptäcka eventuella skillnader. 
 
För att besvara studiens tredje frågeställning har en av enkätens frågor varit specifikt inriktad 
på att se hur stor del av skärmen användaren kan nå med ett enhandsgrepp. Svaren på denna 
fråga analyserades sedan för att besvara frågeställningen. 

2.2 Arbetsprocessen 
En abduktiv arbetsprocess har använts i denna studie och är således induktiv och deduktiv. 
Observationer om att studiens problem existerar har gjorts, vilket även existerande teorier 
bekräftar. Studien utvecklar sedan teorier utifrån insamlad empirisk data. 
 
Det induktiva i studien är försöken att förstå hur en mobil applikation ska upplevas av 
människor för att göra det så logiskt och bra för människan som möjligt samt hur olika 
människor agerar med samma applikation.  
 
Det som gör studien deduktiv är framförallt insamlingen av kvantitativ data. Enkäten är hårt 
strukturerad och ser ut på samma sätt för alla testpersoner. 
 
Studiens arbetsprocess började med en litteraturstudie som tog reda på vilka parametrar som 
påverkas mest av olika skärmstorlekar vid utvecklandet av appar. Sedan byggdes den mobila 
applikation som fungerade som enkät utifrån den erhållna empirin från litteraturstudien. 
Svaren analyserade sedan och med analysen som grund skapades teorier om vilka layouter som 
är att föredra vid utvecklandet av appar. 
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2.3 Ansats 
Studien använder sig både av en kvantitativ och en kvalitativ metod. Det kvantitativa består av 
en enkät med samma frågor för alla svarande. Svaren är standardiserade och har sedan 
sammanställts genom databehandling. Det kvalitativa är till största del observationer av 
testpersonerna under tiden de svarar på enkäten. Observationerna har gjorts i form av 
anteckningar, eftersom kommentarer och frågor som uppstår under användningen av 
enkätapplikationen kan vara värdefulla vid analysen av resultatet. Främst har noterats hur 
respondenterna interagerar med enkäten och om de känner behov av att byta grepp vid vissa 
av layouterna.  

2.4 Design 

2.4.1 Enkätens utformning 
Den mobila applikationen kommer i grunden att vara en lista, som visar enkätens olika 
områden och frågor. Testpersonen börjar med den översta frågan och arbetar sig sedan nedåt 
tills alla frågor är besvarade. 
 
Frågorna låter testpersonerna prova flera alternativ inom ett specifikt användningsområde eller 
situation. En fråga handlar om hantering av många textfält som till exempel är relevant vid 
registrering av ett användarkonto. Testpersonen testar och känner sedan på de olika 
implementationerna och i slutsteget av frågan får de rangordna alternativen med avseende på 
användarupplevelsen. 
 
Sista frågan testar inte en specifik situation eller objekt utan är istället till för att mäta hur stor 
del av skärmen testpersonerna når samt vilka områden av skärmen flest når och även vilka 
områden som är svåra att nå. 
 
Enkäten består av 5 frågor. En litteraturstudie kom fram till att just dessa frågor skulle 
undersökas. Nedan presenteras hur de olika frågorna ser ut tillsammans med en presentation 
om hur de fungerar. 

2.4.2 Formulär 
 

 
Figur 1. De tre olika formulärlayouterna. 

 
I den första vyn är formuläret placerat högst upp för att tangentbordet inte ska kunna täcka 
textfälten oavsett skärmstorlek. 
 
I den andra vyn används bara ett textfält med en textruta ovanför som berättar vad som ska 
anges i textfältet. Med listan till höger ändrar man vilket det angivna innehållet för textfältet. 
Det här är en egendesignad layout som är utformad med tummens räckvidd i åtanke. Där nedre 
kanten samt den högra kanten är lätt att nå med ett högerhänt enhandsgrepp. Det skulle även 
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vara möjligt att byta plats på textfält och fältväljare för att anpassa layouten för ett vänsterhänt 
enhandsgrepp. 
 
I den tredje vyn anpassas textfältens position med avseende på vilket textfält som är aktivt. 
Meningen med en sådan placering är att nästkommande textfält alltid ska vara synligt för 
användaren. 

2.4.3 Vyhantering 
 

 
Figur 2. De fyra olika Vyhanteringslayouterna. 

 
Här har vy ett och tre samma layout där en rad med knappar som kallas Tab Bar används för 
att byta mellan olika vyer. I vy två och fyra används istället en meny som användaren antingen 
kan dra ut genom att dra fingret från vänster till höger på skärmen eller genom att trycka på en 
knapp. I de två första testas om användaren föredrar en Tab Bar eller en meny för att byta 
mellan fyra vyer. I de två sista testas samma sak fast med åtta vyer istället. 

2.4.4 Menyknapp 
 

 
Figur 3. De tre olika menyknappslayouterna. 

 
Här testas placeringen av en menyknapp. I den första vyn är knappen placerad högst uppe till 
vänster i en rad som kallas för Navigation Bar vilket är där Apple vill att navigationsrelaterade 
knappar ska placeras. 
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I den andra vyn är knappen istället placerad nere till vänster i en rad som kallas för Tool Bar 
vilket är hur Apple vill att knappar som påverkar innehållet i den aktuella vyn ska placeras. 
 
I den tredje vyn är knappen placerad nere till höger och är istället utformad som en fristående 
knapp som kallas för Action Button vilket är en standard för Android smartphones. 

2.4.5 Bildpresentation 
 

 
Figur 4. De tre olika bildpresentationslayouterna. 

 
Här testas hur bilder uppdelade i olika kategorier ska presenteras. 
 
I den första vyn presenteras bilderna i ett långt flöde med möjlighet till mer information om 
varje bild. 
 
I den andra vyn grupperas alla vyerna för att ge en överskådlig bild av vilka bilder som finns i 
varje kategori. 
 
I den tredje vyn presenteras bilderna i två flöden. Ett vertikalt flöde för kategorierna och sedan 
ett horisontellt flöde för bilderna i varje kategori. 
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2.4.6 Räckvidd 
 

 
Figur 5. Efter att räckvidden har testats. 

 
Tummen dras från samma sida som den hand man använder, används höger hand börjar 
rörelsen på skärmens högra sida. Därefter dras tummen tills den når motsatt sida eller botten 
av skärmen. 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier och dels av insamling av empirisk data 
från en enkät samt observationer av de personer som besvarade enkäten. 

2.5.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie gjordes för att ta fram vilka parametrar som var mest intressanta att 
undersöka. Parametrarna utgjorde sedan de olika områdena som skulle vara med och besvaras 
i enkäten. 

2.5.2 Enkät 
Svaren från enkäten skickades och sparades på en server. Vem som gjorde vilket svar gick inte 
att utröna, mer än om personen var man eller kvinna, höger- eller vänsterhänt, och vilken 
åldersgrupp personen tillhörde. 

2.5.3 Observationer 
Observationer på 26 personer, när de besvarade enkäterna, gjordes, för att se hur dessa 
personer agerade på de olika frågorna i enkäten, om de behövde ändra grepp för att nå en viss 
knapp eller om det var något som framstod som svårbegripligt. Observationerna antecknades 
under tiden testpersonerna använde appen för att senare kunna gå tillbaka och göra en 
grundligare analys av personernas agerande. Även kommentarer och frågor som personerna 
ställde antecknades. 

2.6 Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes genom att jämföra svaren på de olika enkätfrågorna mellan iPhone 
4S och iPhone 6S Plus. Sedan mättes skillnaderna mellan de två enheterna och slutsatser kunde 
dras utifrån dessa. 
 
Alternativen för varje enkätfråga tilldelades ett visst antal poäng med avseende på hur de 
rangordnades av testpersonen, med hjälp av den totala mängden poäng varje alternativ 
tilldelats gick det att analysera vilket av alternativen som testpersonerna föredrog. Också vilket 
alternativ som blev rankat högst av flest personer gav tyngd i analysen för vilket alternativ 
personerna föredrog för den enheten 
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2.7 Trovärdighet 
Reliabilitet och validitet är två väldigt centrala begrepp när det handlar om att bedöma en 
kvantitativ studies trovärdighet. Kortfattat innebär hög reliabilitet att en korrekt metod 
används i undersökningen och hög validitet att det som avsetts att undersöka har undersökts. 
Om reliabiliteten är hög så innebär det att undersökningen ska kunna genomföras flera gånger 
och samma resultat ska uppnås. Validiteten visar istället i vilken grad man har mätt det man 
vill mäta. 
 
Eftersom testpersonerna för respektive skärmstorlek gör samma enkät leder detta till att 
reliabiliteten är tillräckligt hög. Dock kan testpersonernas tidigare erfarenhet med smartphones 
ha en mindre påverkan på resultatet. 
 
Enligt Magnusson, Rassmus-Gröhn och Szymczak (2010, 1) är ett problem med att undersöka 
mobil UX att upplevelsen påverkas av det aktuella sammanhanget. Till exempel så kommer en 
person som sitter på en buss använda sin mobila enhet på ett annat sätt än en person som 
cyklar. Men upplevelsen är inte bara beroende av vad användaren gör just då utan användaren 
själv samt människorna runt omkring. I och med detta samt att det är testpersonernas känslor 
som påverkar deras val leder till att det blir svårt att mäta validiteten. Är dock urvalsgruppen 
tillräckligt stor och bred kan resultatet ses som statistiskt generaliserbart (Blomkvist och Hallin, 
2015, 66). 
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3 Teoretiskt ramverk  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka parametrar (typer av objekt) 
påverkas mest av olika skärmstorlekar” beskrivs följande område i kapitlet: “Generellt om UX”. 
Detta behandlas för att ge en bra grund i kunskap om UX och för att visa vad det finns för 
forskning om UX. För att besvara den första frågeställningen ”Vilka parametrar (typer av 
objekt) påverkas mest av olika skärmstorlekar” har en litteraturstudie gjorts. Den presenteras i 
kapitlet: “Litteraturstudie”. 
 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Föredras olika layouter beroende 
på skärmstorlek?” beskrivs följande områden i kapitlen: “Generellt om UX” och “Vad är bra 
UX?”. Framförallt området “Större mobilskärmars effekter på en apps UX” är centralt för 
frågeställningen. Eftersom det ger en djupare förståelse för hur skärmstorleken påverkar när 
en layout för en app skapas och hur användaren sedan kommer uppleva layouten. Området 
“Vad är bra UX?” kommer främst att visa vad Apple anser och har för riktlinjer gällande appars 
design. 
 
För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen ”Hur stor del av skärmen kan nås 
med ett enhandsgrepp?” beskrivs följande område i avsnittet: “Olika grepp”. Detta behandlas 
för att ge en bredare bild av de olika sätten att hålla i en mobiltelefon och genom det få en 
förståelse för vad som menas med ett enhandsgrepp, då detta är ett centralt begrepp i denna 
rapport. 

3.2 Generellt om UX 
Det finns fler dimensioner av UX än hur en app upplevs. Det kan vara hur företaget som 
utvecklat appen upplevs av användaren eller hur plattformen appen finns på (Android/iOS) 
upplevs. Med andra ord sträcker sig UX utanför själva applikationen vilket vår undersökning 
inte kan täcka (Timothy Wood 2011, 36). 
 
Två viktiga faktorer att ha i åtanke när man utvecklar en app är storleken på de interaktiva 
objekten samt avstånden mellan interaktiva objekt. Ju mindre ett objekt är desto större avstånd 
behöver det ha till övriga objekt för att minimera risken att man trycker fel (Timothy Wood 
2011, 120). 

3.2.1 Större mobilskärmars påverkan på en apps UX 
Stora skärmar möjliggör användningen av olika kommunikationsformer. Med det menas att då 
mer information får plats på en större skärm, kan information levereras i flera former istället 
för att främst fokusera på en form. En större skärm kan exempelvis få plats med både text och 
en video på ett mycket mer effektivt sätt än en liten skärm, där huvudfokus låg på att visa endast 
text (Kim och Sundar 2014). 

3.2.2 Vad är bra UX? 
Enligt Adrian Mendoza (2014) är UX svårbedömt och vad som definieras som bra kan vara 
subjektivt. Dock finns en del riktlinjer som är bra att följa för att inte förvirra användaren, 
eftersom den redan känner igen sig i vissa miljöer. Exempelvis placerar Apple sina knappar på 
samma sätt i alla sina appar, vilket gör att användaren förstår hur den ska göra för att uppnå 
den önskade effekten. Då studien har inriktat sig på vissa delar av en apps layout kan det vara 
intressant att veta hur Apple ser på dessa områden. Beskrivningarna nedan är från Apple iOS 
Human Interface Guidelines (2016). 
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Område Beskrivning 

Formulär Apple har ingen uttalad standard när det gäller formulär. 
 

Vyhantering Apple använder sig av en Tab Bar i sina appar. Tab Baren är 
standard i iOS medan en Slide-In meny måste byggas från grunden 
om den ska användas. 
 

Menyknapp I sina appar har Apple inga “Hamburgar-ikon”-menyknappar, men 
det finns en på deras hemsida - om hemsidan används i 
mobiltelefonsstorlek. Då är den placerad uppe i det vänstra hörnet. 
 

Bildpresentation Apple använder sig av en Collection View, vilket är samma som 
Samling som använts i denna studie. 
 

Tabell 1. Beskrivningar från Apple iOS Human Interface Guidelines. 

3.3 Olika grepp 
Det finns flera olika sätt att hålla i en smartphone. Timothy Wood (2011, 109-112) visar sex 
stycken, men i den här studien är endast tre av dessa relevanta, då studien enbart fokuserar på 
en smartphone i vertikalt läge. Nedan kommer de tre grepp som studien fokuserar på att gås 
igenom. 
 
Figur 6 nedan visar ett enhandsgrepp. Enheten hålls då med en hand och tummen på samma 
hand används för att interagera med enheten. 

 
Figur 6. Enhandsgrepp 

 
  



 

12 

Figur 7 visar ett en-och-en-halvhandsgrepp. Enheten hålls då också med en hand, men här 
används den andra handen för att interagera med enheten. 

 
Figur 7. En-och-en-halvhandsgrepp 

Figur 8 visar ett tvåhandsgrepp. Enheten hålls då med två händer och de båda tummarna 
används för att interagera med enheten. 

 
Figur 8. Tvåhandsgrepp 

3.4 The Sandwich Problem 
Nedanstående text utgår från Van Heckes (2013) beskrivning av The Sandwich Problem. 
Forskare inom människo-datorinteraktion (MDI) på Brown University använder sig av 
uttrycket “The Sandwich Problem” för att beskriva problem som uppstår om när en apps 
grundfunktionalitet använder sig av avancerade gester. Avancerade gester kan vara 
interaktioner med appen som kräver flera fingrar eller två händer. De menar att apputvecklarna 
ska utgå från att användarna använder ena handen till något annat, till exempel att de äter en 
smörgås samtidigt som de använder sin smartphone. I och med detta ska möjligheten att 
använda avancerade gester ses som en bonus och inte ett krav. 
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Ett exempel på problemet återfinns i en av Apples egna appar, Kartor, där två fingrar krävs för 
att zooma ut. Det här kan vara problematiskt, och även potentiellt farligt, då appen används i 
trafiken. En förare ska inte behöva använda sig av avancerade gester för en sådan 
grundfunktion. Dock bör eller får man inte använda smartphones när man kör, men situationen 
kan även passa in på fotgängare. 

3.5 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudien utgick till en början från Apples iOS Human Interface Guidelines (Apple, 
2016) samt Googles Material Design (Google, 2016), då dessa två företag är världsledande på 
marknaden (Gartner, 2015). Dessa jämfördes för att se vilka olika layouter de två företagen 
hade använt för att lösa problemen med olika skärmstorlekar. Litteraturstudien undersökte 
sedan även annan forskning för att hitta andra parametrar som Apple och Google inte nämnde 
i sina designrekommendationer. 

3.5.1 Apple & Google 
Det finns många skillnader i design mellan rekommendationerna från de två företagen, men då 
denna studie fokuserar på placeringen av objekt är det främst de skillnaderna som har sökts 
efter. Skillnader och likheter som hittades presenteras i tabellen nedan: 
 

Område Apple Google 

Navigering  
Navigering mellan 
olika vyer 

En Navigation Bar, som ska 
placeras högst upp på skärmen, 
eller en Tab Bar, som ska 
placeras längst ned på skärmen, 
kan användas för att navigera 
mellan vyer samt kunna påverka 
innehållet i den aktuella vyn. Att 
använda en Slide-In meny 
omnämns inte och i dagsläget 
finns heller ingen inbyggd 
funktionalitet i Xcode, Apples 
programvara för att utveckla iOS 
appar, för att skapa Slide-In 
menyer i den mån man kan 
skapa Navigation Bars eller Tab 
Bars. 

Det inbyggd funktionalitet för att 
skapa en Slide-In meny, som kallas 
för Navigation Drawer. Det finns 
även en Tab Bar som bör placeras 
högst upp i fönstret, samt ett 
liknande objekt som bör placeras 
längst ner. 

Bildpresentation  
Bilder i en lista 
med viss 
information 

TableViews rekommenderas för 
att presentera små eller stora 
mängder av information i en 
lista och är därmed bäst lämpad 
för att presentera bilder på detta 
vis. 

Cards det objekt som är bör 
användas för bilder i en lista. Dessa 
kort kan innehålla båda bilder och 
andra objekt som text och knappar. 
De fungerar även väl med bilder 
som har varierande storlek. 

Bilder i en samling CollectionViews är ideala för att 
presentera bildsamlingar. 
Funkar även bra för att 
presentera bilder i olika 
storlekar. 

Grid Lists är gjorda för att 
presentera bilder där alla celler har 
identiska storlekar. 

Horisontell 
samling av bilder 

Inget nämns om hur det här bör 
genomföras. 

Det är möjligt att horisontellt 
presentera bilder om enbart en rad 
används i en Grid List. 
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Knappar  
Utseende Information om knappars 

utseende omnämns inte i någon 
större grad. Men knappar ska 
antingen bestå av en titel eller 
en ikon. 

Det finns tre standardknappar: 
 
Floating Action Button: 
En cirkulär knapp som innehåller 
en ikon. Knappen ska ha en skugga 
vilket ger illusionen att den svävar. 
Knappen representerar 
huvudfunktionen för appen, vilket 
ska visas tydligt. 
 
Raised Button: 
En rektangulär knapp med en titel. 
Knappen ska ha en skugga så att det 
ser ut som om den sticker ut lite. 
 
Flat Button: 
En platt knapp med en titel som 
flyter ihop med aktivitetens 
bakgrund. 
 

Formulär  
Textfält Text Field använder en rad och 

har en bestämd höjd. Detta 
objekt ska användas då en 
mindre mängd information ska 
anges, till exempel namn. 

Vid en rad så används så förflyttas 
texten åt vänster om texten går 
utanför rutan, så att man alltid ser 
slutet. 

Textruta Här används en Text View 
istället för att kunna skriva text 
på flera rader. Om texten går 
utanför underkanten ges 
möjligheten att kunna skrolla i 
textrutan. 

Samma objekt används som för ett 
textfält, men med möjligheten att 
skriva på flera rader. Om texten går 
utanför underkanten ges 
möjligheten att kunna skrolla i 
textrutan. 

Tabell 2. Jämförelser mellan hur Apple och Google rekommenderar att olika objekt ska presenteras. 

3.5.2 Annan forskning 
Nedan presenteras annan i ämnet relevant forskning, som har bedrivits av forskare som är 
oberoende från Apple och Google. Det kan också handla om andra vanligt förekommande delar 
i appar som forskare har sett kan bli problematiska med olika skärmstorlekar. Ett exempel på 
det är Formulär. Formulär är något som kan användas för bland annat registrering av konto 
och inloggning och är därför en ofta förekommande del i en app. Theresa Neil (2012) beskriver 
att när många textfält behövs kan det bli problematiskt att på ett enkelt sätt presentera dem på 
en smartphone med mindre skärm. 
 
En annan vanlig del i många av dagens appar är att visa bilder. Detta görs på olika sätt av olika 
appar. Exempelvis presenterar Facebook, Instagram och Twitter (2016-07-23) bilderna i deras 
flöde medan Apple, i sin applikation Bilder, väljer att visa bilderna i ett rutnät (2016-07-23), 
där bilderna är mindre till storleken än i det tidigare exemplet för att få plats i rutnätet. Ett 
tredje exempel är Netflix-appen. I den presenteras de olika filmkategorierna som bilder (2016-
07-23). Det går då att skrolla vertikalt mellan olika genrer och horisontellt för att bläddra bland 
filmerna i en specifik genre.  
 
Både Yu et al. (2013) och Guo et al. (2015) påvisar att vikten av vart objekt placeras på skärmen 
blir tyngre på en större skärm. Yu et al. (2013, 400) säger att enligt de designmönster som 
används idag ska de viktigaste knapparna placeras i en app placeras skärmens kanter och hörn. 
I och med skärmarnas ökande storlek blir det även svårare att nå dessa områden när ett 
enhandsgrepp används. Guo et al. (2015, 200) fyller i med att mena på att hur stor del av 
skärmen en användare når utan att byta grepp är viktigt att veta för att kunna placera de 
viktigaste knapparna lättåtkomligt för användaren.



 

15 

4 Empiri 

4.1 Enkät 
Enkätens (vars utformning presenteras i kapitel 2.4) resultat presenteras nedan.  
 
I områdena Formulär, Menyknapp och Bildpresentation rangordnades varje alternativ av 
testpersonerna och tilldelades sedan 2, 1 eller 0 poäng beroende på placering. För varje enhet 
delades 39 poäng ut totalt för varje område och 26 poäng var det högsta möjliga antal poäng 
som ett alternativ kunde erhålla. Procentsatserna är baserade på hur stor del av det högsta 
möjliga antal poäng, vilket är 26, alternativet erhöll. 
 
I området Vyhantering jämfördes alternativen för fyra vyer med varandra och åtta vyer med 
varandra. Det alternativ som testpersonen föredrog erhöll 1 poäng medan det andra fick 0 
poäng. För varje enhet delades 13 poäng ut totalt och är även det högsta möjliga antal poäng 
som ett alternativ kunde erhålla. 

4.1.1 Formulär 
I första frågan testades vilket formulär som föredrogs. Alternativen var Klassiskt Formulär, Ett 
Fält och Dynamiskt Formulär. Alternativens utformning finns i kapitel 2.4.2. 
 

Enhet Poäng Procent Nollor Ettor Tvåor 
iPhone 4S 15 58 % 1 9 3 
iPhone 6S 
Plus 

5 19 % 9 3 1 

Tabell 3. Resultat för Klassiskt Formulär. 

 
Enhet Poäng Procent Nollor Ettor Tvåor 
iPhone 4S 1 4 % 12 1 0 
iPhone 6S 
Plus 

12 46 % 4 6 3 

Tabell 4. Resultat för Ett Fält. 

 
Enhet Poäng Procent Nollor Ettor Tvåor 
iPhone 4S 23 88 % 0 3 10 
iPhone 6S 
Plus 

22 84 % 0 4 9 

Tabell 5. Resultat för Dynamiskt Formulär. 

 
På både iPhone 4S och iPhone 6S Plus var Dynamiskt Formulär populärast med 88 % respektive 
84 % av högsta möjliga antal poäng. 
 
På iPhone 4S var Ett Fält minst populär med 4 % av högsta möjliga antal poäng. 
 
På iPhone 6S Plus var Klassiskt Formulär minst populär med 19 % av högsta möjliga poäng. 
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4.1.2 Vyhantering 
I andra frågan testades vilken typ av vyhanterare som föredrogs. Alternativen var TabBar och 
Slide-In Meny. Dessa jämfördes för fyra och åtta vyer. Alternativens utformning finns i kapitel 
2.4.3. 
 

Enhet Tab Bar Slide-In Tab Bar % Slide-In % Vinnare 
iPhone 4S 8 5 62 % 38 % Tab Bar 
iPhone 6S 
Plus 

8 5 62 % 38 % Tab Bar 

Tabell 6. Resultat för fyra vyer. 

 
Enhet Tab Bar Slide-In Tab Bar % Slide-In % Vinnare 
iPhone 4S 2 11 15 % 85 % Slide-In 
iPhone 6S 
Plus 

4 9 31 % 69 % Slide-In 

Tabell 7. Resultat för åtta vyer. 

 
När fyra vyer användes föredrogs Tab Bar av 62 % av testpersonerna på båda enheterna.  
 
När åtta vyer användes föredrogs Slide-In menyn med 85 % av rösterna på iPhone 4S och 69 % 
av rösterna på iPhone 6S Plus. 

4.1.3 Menyknapp 
I tredje frågan testades vilken placering av en menyknapp som föredrogs. Alternativen var Uppe 
till vänster, Nere till vänster och Floating Action Button. Alternativens utformning finns i 
kapitel 2.4.4. 
 

Enhet Poäng Procent Nollor Ettor Tvåor 
iPhone 4S 22 85 % 1 2 10 
iPhone 6S 
Plus 

8 31 % 6 6 1 

Tabell 8 Resultat för menyknappsplacering uppe till vänster. 

 
Enhet Poäng Procent Nollor Ettor Tvåor 
iPhone 4S 5 19 % 8 5 0 
iPhone 6S 
Plus 

12 46 % 5 4 4 

Tabell 9. Resultat för menyknappsplacering nere till vänster. 

 
Enhet Poäng Procent Nollor Ettor Tvåor 
iPhone 4S 12 46 % 4 6 3 
iPhone 6S 
Plus 

19 73 % 2 3 8 

Tabell 10. Resultat för menyknapp i form av en Floating Action Button. 

 
På iPhone 4S var placeringen av menyknapp uppe till vänster populärast med 85 % av högsta 
möjliga antal poäng. 
 
På iPhone 6S Plus var placeringen av menyknapp i form av en Floating Action Button med 73 
% av högsta möjliga antal poäng. 
 
På iPhone 4S var menyknapp nere till vänster minst populär med 19 % av högsta möjliga antal 
poäng. 
 
På iPhone 6S Plus var placeringen av menyknapp uppe till vänster minst populär med 31 % av 
högsta möjliga poäng. 
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4.1.4 Bildpresentation 
I fjärde frågan testades vilket sätt att presentera bilder som föredrogs. Alternativen var Flöde, 
Samling och Horisontellt Flöde. Alternativens utformning finns i kapitel 2.4.5. 
 

Enhet Poäng Procent Nollor Ettor Tvåor 
iPhone 4S 9 35 % 6 5 2 
iPhone 6S 
Plus 

9 35 % 6 5 2 

Tabell 11. Resultat för Flöde. 

 
Enhet Poäng Procent Nollor Ettor Tvåor 
iPhone 4S 16 62 % 2 6 5 
iPhone 6S 
Plus 

17 65 % 2 5 6 

Tabell 12. Resultat för Samling. 

 
Enhet Poäng Procent Nollor Ettor Tvåor 
iPhone 4S 14 54 % 5 2 6 
iPhone 6S 
Plus 

13 50 % 5 3 5 

Tabell 13. Resultat för Horisontellt Flöde. 

 
På både iPhone 4S och iPhone 6S Plus var Dynamiskt Formulär populärast med 62 % respektive 
65 % av högsta möjliga antal poäng. 
 
På både iPhone 4S och iPhone 6S Plus var Dynamiskt Formulär minst populär med 35 % av 
högsta möjliga antal poäng på båda enheterna. 
  



 

18 

4.1.5 Räckvidd 
Hur stor del av skärmen en användare når utan att byta grepp är viktigt att veta för att kunna 
placera de viktigaste knapparna lättåtkomligt för användaren (Guo et al. 2015, 200).  
 
Med hjälp av att mäta räckvidden kan man få en indikation på hur mycket av skärmen 
användarna når och framför allt vilka områden av skärmen som flest användare når. 
 

 
Figur 9. Sammanställning av alla tester av räckvidd för iPhone 4S. 

 
För räckvidd på en iPhone 4S var medelvärdet 84,34 % av skärmen där det lägsta värdet var 
59,68 % och det högsta värdet 96,39 %. Medianvärdet var 86,12 %. 
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Figur 10. Sammanställning av alla tester av räckvidd för iPhone 6S Plus. 

 
För räckvidd på en iPhone 6S Plus var medelvärdet 46,85 % av skärmen där det lägsta värdet 
var 21,09 % och det högsta värdet 72,25 %. Medianvärdet var 45,96 %. 

4.2 Observationer 

4.2.1 Allmänt 
Majoriteten av de som gjorde testerna på en iPhone 6S Plus hade problem med att nå överallt 
på skärmen med ett enhandsgrepp och tyckte att den var klumpig att använda. Flera 
testpersoner började omedvetet använda två händer vid flera tillfällen, men ej under hela 
undersökningen. De testpersoner som var vana användare av iPhone-modeller med större 
skärm, vilket är iPhone 6 och iPhone 6 Plus, använder iOS inbyggda funktion för att flytta ner 
skärmens innehåll på övre halvan till nedre halvan. Den här funktionen kräver dock två extra 
knapptryck för att aktivera. 
 
Av de som gjorde testerna på en iPhone 4S var ett antal av testpersonerna vana med en större 
skärm och tyckte att iPhone 4S skärm var för liten. 

4.2.2 Formulär 
För båda enheterna ville testpersonerna använda två händer för att skriva med tangentbordet. 
 
Formuläret som använde sig av ett textfält var för många förvirrande utan en förklaring om hur 
det fungerade. De testpersonerna som använde en iPhone 6S Plus var mer positiva till det då 
det var lättanvänt med ett enhandsgrepp. Däremot hade de vänsterhänta föredragit att 
textfältet och innehållsväljaren hade bytt plats. Ett annat problem med att enbart ha ett fält var 
att överblicken över vad man skrivit försvann. 
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4.2.3 Vyhantering 
För båda enheterna föredrogs Slide-In menyn av de som äger Androidtelefoner. De som ägde 
iPhone var mer vana vid att använda Tab Bars. Många av dem som inte var vana med Slide-In 
meny visste inte att man kunde dra fram menyn och tyckte att det skulle finnas någon 
indikation av att den fanns vid sidan av skärmen. 
 
På iPhone 6S Plus tyckte flera testpersoner att det var dumt att menyalternativen i Slide-In 
menyn var placerade uppe till vänster eftersom de var svåra att nå där. 

4.2.4 Menyknapp 
För båda enheterna efterfrågade flera testpersoner att menyknappen skulle finnas uppe till 
höger som alternativ. När det gäller menyknappen som placerades nere till vänster tyckte flera 
testpersoner att det hade varit mer logiskt om menyalternativen hade staplats från botten. 
Majoriteten av testpersonerna tyckte även att det skulle vara möjligt att flytta på “Floating 
Action”-knappen. 
 
För testpersonerna som använde en iPhone 6S Plus var det problem att nå objekt som 
placerades nära kanterna. 

4.2.5 Bildpresentation 
Flera testpersoner på tyckte att de olika alternativen funkade olika bra beroende på vad som 
menades med “kategori” oavsett vilken enhet de testat. Om det var datum hade flödet fungerar 
bra, men om det till exempel var djurarter hade någon av de andra två fungerat bättre. När det 
gällde flöde tyckte många att överblicken var dålig och det hade fungerade bättre om man hade 
kunna klicka på kategorierna för att expandera eller minimera flödet med bilderna inom den 
kategorin. 
 
Även om Samling fick flest poäng sa flera rakt ut att de gillade konceptet med Horisontellt 
Flöde. 

4.2.6 Räckvidd 
Testpersonerna valde att eller behövde göra om testet flera gånger innan ett fullgott resultat 
hade uppnåtts. 
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5 Analys 

5.1 Vilka parametrar (typer av objekt) påverkas mest av olika 
skärmstorlekar? 
Både Apples iOS Human Interface Guidelines (Apple, 2016) och Google Material Design 
(Google, 2016) diskuterar formulär och Theresa Neil (2012) beskriver att när många textfält 
behövs kan det bli problematiskt att på ett enkelt sätt presentera dem på en smartphone med 
mindre skärm. Då det verkar som att formulär kan vara en central del av en app, som också kan 
påverkas av olika skärmstorlekar, blir det en väsentlig del för studien att testa. 
 
En stor skillnad som hittades mellan Apples iOS Human Interface Guidelines (Apple, 2016) och 
Google Material Design (Google, 2016) var hanteringen av flera vyer. Då det är en så pass stor 
skillnad mellan hur dessa företag har löst detta kan det vara viktigt att undersöka om något av 
alternativen är bättre då skärmarna de används på kan ha olika storlekar. 
 
Litteraturstudien påvisade att det finns flera olika sätt att presentera bilder i en app. Då bilder 
kan vara ett väldigt centralt objekt i en app, blir det intressant att se om de olika alternativen är 
olika bra beroende på skärmstorlek eller om det finns något alternativ som är bättre oavsett 
storlek på skärmen. 
 
Då både Yu et al. (2013, 400) och Guo et al. (2015, 200) visar på hur viktigt det är med 
placeringen av objekt, nu när det finns flera olika skärmstorlekar. Ett viktigt objekt, enligt 
Google (2016), är menyknappen. Då Apples iOS Human Interface Guidelines (Apple, 2016) och 
Google Material Design (Google, 2016) har en del skillnader mellan sig, i vart den ska placeras, 
kan det vara betydelsefullt för studien att undersöka vad som är en bra placering för 
menyknappen och om det finns några skillnader för det mellan de olika skärmstorlekarna. 
 
Yu et al. (2013, 400) och Guo et al. (2015, 200) visade också på att i och med att skärmarna blir 
större, finns risken att inte nå över hela skärmen. Detta gör det intressant att testa hur stor del 
av skärmen som faktiskt nås på en iPhone med mindre skärm och en med större skärm och 
sedan jämföra skillnaderna. 
 
Parametrarna som litteraturstudien kom fram till ska användas i studiens enkät var:  

 Formulär  

o Bestående av flera textfält. 

 Vyhantering  

o Där det handlar om olika sorters kontroller för att byta vy. 

 Menyknapp  

o Vart menyknappen placeras på skärmen.  

 Bildpresentation  

o Hur bilder eller andra mer komplexa kommunikationsformer presenteras. 

 Räckvidd  

o Hur mycket av skärmen man faktiskt når. 

5.2 Föredras olika layouter beroende på skärmstorlek? 

5.2.1 Formulär 
När det gäller formulär var det dynamiska formuläret klart populärast på både iPhone 6S Plus 
och iPhone 4S. Alltså uppvisades inga större skillnader mellan de olika skärmstorlekarna. 
Dock var alternativet med ett fält, som baserades på vilka områden som är lättast att nå på en 
större skärm, mycket mer populärt på iPhone 6S Plus än på iPhone 4S, vilket visar att 
räckvidden har större påverkan på användarupplevelsen på större skärmar. Det många hade 
problem med layouten var att överblicken för vad man angett inte fanns, vilket skulle kunna 
lösas genom att presentera den angivna texten högre upp på skärmen. 
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5.2.2 Vyhantering 
En Tab Bar var mest populärt när det endast fanns fyra vyer, medan en Slide-In meny var mest 
populärt när det fanns åtta vyer. Det kan alltså vara bra att tänka på att beroende på hur många 
vyer en app innehåller, bör Slide-In väljas om du har fler än 5 och Tab Bar om du har färre 
oavsett vilken enhet. Här uppvisades alltså inga skillnader mellan de olika skärmstorlekarna. 
 
Även om det inte påvisar skillnader mellan skärmstorlek så visar det ändå “More”-knappen som 
uppstår i en Tab Bar när fler än 5 vyer används upplevs som omständlig och resulterar i flera 
extra steg för att nå de vyer som inte går att komma åt direkt från Tab Baren. 

5.2.3 Menyknapp 
Placeringen av en menyknapp uppvisade stora skillnader mellan de olika skärmstorlekarna. 
Den vanliga placeringen av en menyknapp (uppe till vänster) visades vara det mest populära 
alternativet på iPhone 4S, men det minst populära på den större iPhone 6S Plus. Det alternativ 
som var totalt mest populärt och samtidigt populärast på iPhone 6S Plus var att ha 
menyknappen i form av en Floating Action Button. Detta var intressant då det även 
efterfrågades att flytta topp-menyknappen till högersidan istället för att ha den till vänster. 
Både en Floating Action Button och meny till höger existerar idag som standard på 
operativsystemet Android (Google, 2016). 
 
Här visades det mest tydligt hur viktigt placeringen av objekt är på större skärmen och hur 
begränsande räckvidden kan vara. 

5.2.4 Bildpresentation 
Detta var det område där det var jämnast och särskilt i vilken som var mest populär av Samling 
och Horisontellt Flöde. Flöde var den som blev minst populär, med kommentarer som handlade 
om att överblicken inte fanns på det alternativet. Samling och Horisontellt Flöde var populära 
på båda enheterna, dock fick Samling totalt sett mest poäng även om Horisontellt Flöde fick 
mest positiva kommentarer. Det verkar som att det går att använda samma 
bildpresentationslayout på både stora och små skärmar, men att man då ska välja mellan 
Samling eller Horisontellt Flöde i de flesta fallen. 
 
Om man utgår från kommentarerna under testerna så skulle även ett Flöde fungera om man 
gör det mer dynamiskt genom att enkelt kunna dölja eller visa bilderna inom en kategori. 
Dessutom ansåg flera att valet var beroende av vad kategorierna representerade. Till exempel 
att Flöde skulle fungera bättre om kategorierna var datum än om de var djurarter. 

5.3 Hur stor del av skärmen kan nås med ett enhandsgrepp? 
Här upptäcktes stora skillnader mellan de två olika skärmstorlekarna. På en iPhone 4S når de 
flesta i alla fall 80 % eller mer av skärmen, medan på en iPhone 6S Plus nås det i medel inte ens 
hälften av skärmen. Detta innebär att när en app utvecklas är det viktigt att tänka på att 
användare med iPhone 6S Plus inte på ett enkelt sätt kommer att kunna komma åt objekt som 
placeras högt upp eller långt till vänster, om man är högerhänt, långt till höger om man är 
vänsterhänt. Det är därför viktigt att placera det viktigaste objektet ganska långt ner och gärna 
i mitten för att kunna vara lättåtkomlig för både höger- och vänsterhänta. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultat 
Det tydligaste resultatet den här studien har gett är hur viktigt placeringen av de essentiella 
objekten är på smartphones med större skärmar. Räckvidden med ett enhandsgrepp påverkas 
rejält när skärmstorleken ökar och de designmönster som fungerade på smartphones med 
mindre skärmar kan behöva ses över för att inte försämra användarvänligheten på smartphones 
med större skärmar. 
 
Att testerna utfördes på en testapp och inte på en app som ligger på app store, kan tänkas 
påverka resultatet, då testpersonerna kan tänkas uppleva appen på ett annat sätt. Eftersom 
testpersonerna även blev instruerade i hur de skulle använda appen, även om valet om vilken 
layout som var bäst var helt fritt, kan även det ha spelat en roll i det slutgiltiga resultatet då de 
var mer medvetna om hur de använde appen. 

6.2 Implikationer 
Om man utgår från vår studie så skulle det vara möjligt att testa fler områden inom UX på 
smartphones. Räckvidd och vilka områden flest användare når med avseende på skärmstorlek 
skulle också kunna vara användbart i framtida forskning. Studien kan också ge 
rekommendationer till vad som är viktigt att tänka på vid apputveckling, när det gäller att skapa 
en bra användarupplevelse. Utvecklare kan från denna studie utläsa vad inom UX-aspekten det 
är särskilt viktigt att tänka på för en mobil applikation som ska användas på enheter som har 
större skärmar. 

6.3 Begränsningar 
Studien har genomförts under en begränsad tid. Om mer tid hade funnits hade fler tester 
kunnat göras och då kanske även på andra geografiska platser, men också med smartphones 
med andra operativsystem med iOS och skillnader däremellan hade kunnat analyseras. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Räckvidd är en väldigt viktig parameter att tänka på när en mobil applikations layout ska 
designas. Att placera de viktigaste interaktiva objekten inom ett område där flest personer kan 
nå är att starkt rekommendera för att göra appens användarupplevelse så bra som möjligt. 

6.5 Vidare forskning 
En annan studie skulle kunna undersöka om liknande problem fast på smartphones med 
operativsystemet Android. Det skulle då också vara intressant att jämföra med denna studie för 
att se om det finns skillnader, när det gäller UX för applikationer på mobiltelefoner med stora 
skärmar, mellan Android och iOS. 
 
Det skulle också gå att göra en studie som är mer fokuserad på hur en mobiltelefon hålls och 
hur greppet måste ändras och justeras för att nå vissa delar av skärmen. Den studien skulle 
dessutom kunna kompletteras med en studie som går in mer på de ergonomiska aspekterna av 
att hålla i en mobiltelefon på olika sätt. En del sätt kanske rent av är dåliga för handlederna eller 
fingrarna på lång sikt? 
 
Ytterligare en studie skulle kunna handla om skillnader på UX när det kommer till om en person 
är höger- eller vänsterhänt. Den skulle kunna fastslå om det behövs helt olika layouter, endast 
anpassningar av en huvudlayout eller inga förändringar överhuvudtaget beroende på om 
användaren håller i mobiltelefonen med höger eller vänster hand. 
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