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Abstract 
The following thesis is written by students at the School of Engineering at Jönköping University, 
informatics, New Media Design. The background of this report is based on a project 
collaboration with Toxic Interactive solutions AB, who wanted help with creating an application 
for registering sick leave from work. Since these registrations for sick leave affects the income 
and work relations, the aspect trust within an application was chosen as a subject for the report. 
Furthermore we connected this to the feedback element to see how trust was affected by this 
factor. Also the design and tonality of the feedback was chosen as a subject for the study. Visual 
feedback connects to the user with information about their actions and a confirmation. 

Based on this, two questions were formed: 

[1] How does visual feedback affect trust in a mobile application? 
[2] Does the the tonality in the feedback affect trust for a mobile application? 

To answer these questions, user tests and interviews was performed with the users. Three 
prototypes were created with different levels of feedback: no feedback, feedback with formal 
tonality and feedback with informal tonality. These were tested on nine users for each prototype 
(27 users in total). Parallelly two interviews with experts of the area were performed for a deeper 
knowledge and comparability. Other than this relevant studies and theories have been studied. 

The results of this study show that feedback contributes to increased trustworthiness amongst 
users. Although there are many other reasons that will have an affect. A formal tonality in the 
feedback is perceived as slightly more trustworthy according to the user tests and user 
interviews conducted. An insight about the connection between the tonality and target groups 
and subjective preferences was revealed from the expert interviews. Also, theories studied about 
the formality of the language mentions that it should be adapted to the specific target group. 

The conclusions that can be made from the study shows that trust, feedback and tonality are all 
connected. all the results show that feedback in a system has a positive effect on the user 
experience. Feedback also means more trust from a user than when its absent.  
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Sammanfattning 
Följande examensarbete har utförts av studenter på Tekniska Högskolan i Jönköping på 
kandidatpåbyggnadsprogrammet informatik, New Media Design. Bakgrunden till arbetet 
grundar sig i ett projekt från Toxic Interactive Solutions AB som önskade hjälp med att ta fram 
en mobilapplikation för hantering av sjukanmälningar. Eftersom sjukanmälningar påverkar 
inkomst och jobbrelationer var förtroende en aspekt som valdes som inriktning att studera. 
Vidare hur förtroende hos användare påverkas av feedback. Även hur feedbacken är utformad 
valdes att studera. Visuell feedback återkopplar till användare om deras utförda handlingar som 
en bekräftelse på att deras anmälningar i applikationen är genomförda.  

Grundat i detta formulerades två frågeställningar:  

[1] Hur påverkar visuell feedback i ett gränssnitt faktorn förtroende för en mobilapplikation? 
[2] Påverkar tonaliteten i feedbacken förtroendet för en mobilapplikation? 

För att besvara dessa frågeställningar utfördes observationer användartester uppföljt av 
intervjuer med användarna. Tre prototyper utformades med olika grad av feedback; ingen 
feedback, formell ton på feedback samt icke-formell ton på feedback. Dessa testades med 9 
personer på varje prototyp för att utläsa eventuella skillnader på attityd till dem (totalt 27 
tester/intervjuer).  Parallellt utfördes två olika intervjuer med experter inom området för att få 
en djupare kunskap, samt att kunn jämföra med användartesterna. Utöver detta har relevanta 
studier och teorier studerats.  

Resultaten visar på att feedback bidrar till ökat förtroende, dock är det många olika aspekter 
som spelar in. En formell tonalitet i feedbacken upplevdes aningen mer pålitlig enligt 
användartester och användarintervjuer. En insikt om att detta är starkt kopplat till målgrupp 
och subjektiva preferenser konstaterades från båda expertintervjuerna som hölls. Även teori 
om formalitet i språk säger att språket bör anpassas till den specifika användaren. 

De slutsatser som kan utläsas från studien är att förtroende, feedback och tonalitet går att 
koppla till varandra. Samtliga delar tyder på att användning av feedback har en positiv inverkan 
på användarupplevelsen. Även när feedback är närvarande inger detta mer tillit än när den inte 
är befintlig.  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till denna rapport grundas i att författarna parallellt har arbetat med ett uppdrag 
tillsammans med Toxic Interactive Solutions AB, en webbyrå med fokus på digital 
kommunikation med huvudkontor i Jönköping. 

En redan etablerad kund till Toxic har efterfrågat en mobilapplikation med syfte att göra 
sjukanmälningar och VAB-anmälningar smidigare för både anställda och ansvariga på sitt 
företag. Genom endast några få knapptryckningar ska en anställd kunna genomföra en 
sjukanmälan. Denna information ska sedan på ett smidigt sätt administreras av ansvariga på 
företaget. Detta är en ny produkt och vid den första lanseringen kommer kunden att vara unika 
med tjänsten. Efter lansering är målet för Toxic att applikationen ska säljas vidare till fler 
företag som en egen tjänst. Det finns alltså här möjligheter till flera steg av användartester och 
iteration för att skapa en så bra tjänst som möjligt som är applicerbar för en bred målgrupp. 

Författarnas roll i detta projekt är att ta fram informationsarkitektur, funktionalitet, 
identitet/design samt att anpassa användarvänlighet efter den aktuella målgruppen. Eftersom 
applikationen ska användas skarpt är det viktigt att funktionaliteten är välfungerande och att 
den har ett gränssnitt som uppmuntrar till användning. Målet är att denna applikation ska 
ersätta den manuella sjukanmälningen som kostar stora företag mycket pengar i 
administrationsutgifter. 

Tidigt i utformandet av tjänsten kom aspekten angående applikationens pålitlighet på tal. Då 
denna applikation hanterar sjukdagar och därmed inkomster är det viktigt att användaren 
känner tillförlitlighet för tjänsten och dess funktioner. Olika aspekter för pålitlighet inom 
användarupplevelser börjades studeras och feedback-elementet i en mobilapplikation var det 
som valdes att plockas ut för djupare studier och som grund för rapporten. 

Detta är vid studiens genomförande ett aktuellt ämne som kopplar till informatik och 
interaktionsdesign. Resultaten kan kopplas direkt till den mobilapplikation som utvecklas, men 
också generaliseras och användas som grund för vidare studier eller appliceras i projekt där 
pålitlighet och feedback är nödvändiga. 

1.2 Begreppslista 
1.2.1 Smartmobil  

Smartmobil, också kallad smarttelefon (eng. smartphone) är en mobiltelefon med avancerade 
funktioner som tillsammans bildar en helhet. Internetuppkoppling, kamera, musikspelare, och 
ofta även satellitnavigator och qr-läsare är funktioner som finns i de flesta smartmobiler 
(Nationalencyklopedin, 2018a). 
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1.2.2 Mobilapplikation  

Ofta förkortat “app” (application portability profile), är ett program för dator, surfplatta eller 
telefon, som är anpassat för en viss typ av praktiskt arbete, såsom till exempel ordbehandling 
eller fotoredigering. Distributionen sker via internet och Apple Inc. har här länge legat i 
framkant (Nationalencyklopedin, 2018b). 

1.2.3 Prototyp 

Ett bra sätt att testa digitala lösningar är genom att användare får testa prototyper. En prototyp 
kan vara olika mycket utvecklad. Prototyper kan variera från att vara komplexa med flera sidor 
och navigeringssystem som låter användaren flytta sig mellan dessa sidor, dessa kallas hi-fi 
prototyper. Dessa kan också vara enbart en sida, lo-fi prototyper. Likaså kan prototypen vara 
realistisk/liknande slutprodukt, med en hög detaljnivå. Dessa kan också vara skisser på ett 
papper. Valet av prototyp varierar mycket beroende på mål med tester av dem. Genom att testa 
prototyperna får man en bättre inblick i användarnas interaktion och reaktioner gentemot den. 
Detta är bra att ha som grund till förbättring (Nielsen Norman Group, 2016). 

1.2.4 A/B test 

I A/B tester testas två eller flera olika versioner av en design på riktiga användare för att se 
vilken som når bäst resultat. Dessa kan testas på en stor population. En vanlig användning av 
denna metod är i mailutskick. (Nielsen Norman Group, 2005). 

1.2.5 Swish 

“Swish, betalningstjänst som gör det möjligt att i realtid skicka pengar via mobiltelefoner” 
(Nationalencyklopedin, 2018c). 

1.2.6 Word of mouth  

När en person får information om en produkt eller företag via någon annan. Detta är effektivt 
inom marknadsföring, då människor generellt litar mycket på andras rekommendationer på 
detta sätt (word of mouth, 2011). 

1.3 Problembeskrivning 
Ett flertal studier inom användarvänlighet argumenterar för feedback som en relevant del av 
ett informationssystem. Gaffney (2006) sammanfattar problematiken med icke existerande 
feedback i podcasten “UXpod”. Han beskriver hur han observerade en kvinna som drog i stopp-
snöret på en buss. Vid hennes aktion fanns ingen som helst indikation på att hon faktiskt hade 
signalerat för “stopp”. Inget plingande, inget ljus som tändes, eller någon reaktion från 
busschauffören. På grund av denna brist blev kvinnan osäker ifall det registrerats och drog flera 
gånger tills bussen faktiskt stannade på hållplatsen. Gaffney ser detta som en bra metafor över 
varför det är så viktigt med feedback även i den digitala världen. 

I Nielsen’s 10 teorier om användarvänlighet kopplar den första punkten till Synlighet av 
systemets aktuella status, som handlar om att informera användaren om vad som sker i ett 
informationssystem (Nielsen, 2005). Här kan alltså en tydlig koppling till användarstudier 
urskönjas, men hur just denna aspekt kopplar till förtroende är en vidare gren för studier. 
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Att bryta ner en av delarna inom användarstudier för att se dess direkta koppling till ett annat 
fenomen (här pålitlighet) är komplicerat. Alla delar bidrar till en helhet av upplevelsen och det 
är svårt att isolera ett enskilt element. Att tydligt kunna urskilja hur just feedback påverkar utan 
att andra faktorer spelar in är här alltså viktigt. 

Studier utförda 2003 (Fogg et al.) visar att 41.6 procent av de testade användarna ansåg att det 
visuella uttrycket (design look) i ett system har störst inverkan för dess trovärdighet. Med 
visuellt uttryck syftas här hela gränssnittet, som layout, färger, och whitespace etc. Övriga 
aspekter som funktionalitet har i denna undersökning bedömts separat. Det går dock göra 
antagandet att en population kan ha svårt att separera och räkna bort delar i ett system på detta 
sätt, dvs enbart se till det visuella uttrycket i ett helt system. Undersökningen refererar till citat 
som ”Sidan hade ett professionellt uttryck”, vilket gör att ytterligare subjektiva värderingar 
läggs i ordet pålitlig och design look. För att kunna se hur enbart feedback kopplar till pålitlighet 
bör alltså den enda skillnaden i de testade informationssystemen rimligtvis vara feedback-
elementen. 

Det vardagliga användandet av smartmobiler ökar vilket gör ämnet relevant och aktuellt att 
forska om. 85 procent av den svenska befolkningen hade 2017 tillgång till en smartmobil, vilket 
är en ökning på 4 procentenheter sedan 2016 (Soi, 2017a). Lika många använder internet på 
mobilen och av dessa gör 76 procent det dagligen (Soi 2017b). Med denna utveckling har även 
marknaden för de mobila applikationerna ökat och fortsätter att göra så. Enligt en rapport 
utförd av Newszoo (2016) beräknas de globala intäkterna från mobilapplikationer 2016 landa 
på $44,8 miljarder och förväntas öka till $80,6 miljarder år 2020 (Warman., 2018). 

I och med denna ökning utsätts också användarna för fler risker. Till exempel kan applikationer 
skapas för att efterlikna andra (copycats). Dessa uppfattas ofta som genuina och säkra för 
användaren och de verkar riskfria att bruka. Här kan känslig information om användaren 
samlas in, såsom att lösenord och kreditupplysningar fylls i. Detta fenomen kallas “phising” 
(computing, 2006). Även andra risker förekommer, så som spionage via kameror och 
mikrofoner i mobilen, och övrig hacking (Europeiska unionens byrå för nät- och 
informationssäkerhet, 2010).  

Det blir viktigt för företag och mobilapplikationer att deras användare och kunder litar på dem. 
Alltså måste här en känsla av förtroende och pålitlighet byggas upp för att uppnå detta. För att 
dessa känslor av trygghet ska uppstå krävs just den tidigare nämnda risken som en faktor i 
relationen. Förtroende skapas genom viljan att ta en risk (Kee and Knox, 1970). I författarnas 
specifika fall innebär dessa risker att en sjukanmälning i den skapade applikationen inte 
registreras för användaren, därmed påverkar arbetsrelationer och inkomster. Om detta sker 
kan även förtroendet till själva applikationen tänkas försämras. Genom att få bekräftelse på 
sina aktioner slipper användaren oroa sig om de har blivit genomförda. Det är just denna 
oroskänsla författarna vill förhindra ska hända och därav grundproblematiken utformats på 
nämnda sätt. Det är viktigt att användare känner en tillit gentemot tjänsten för att den ska 
kunna nå goda resultat. Framgången av en onlinetjänst påverkas inte enbart av subjektiva 
fördelar den bidrar med, utan även till vilken grad användare väljer att lita på tjänsten (Beldad, 
de Jong & Steehouder, 2010). 

Beldad, de Jong & Steehouder (2010) beskriver att det idag inte finns någon standardiserad 
metod för att mäta subjektiva känslor av feedback meddelanden. Däremot finns mycket 
forskning inom feedback som läromedel och hjälpsamhet av ljud och taktil feedback.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att se hur aspekten feedback påverkar användarens förtroende gentemot en 
mobilapplikation. Majoriteten av feedbacken i detta specifika fall är textbaserat och presenteras 
visuellt på en bekräftelse-sida. Studier kommer ske för att se om tonaliteten påverkar 
förtroendet. Det vill säga ifall det blir någon skillnad om tonaliteten presenteras formellt eller 
icke-formellt. Detta kommer ge en tydligare inblick i en aspekt av användarupplevelsen, men 
också bidra med kunskap som är mer generaliserbart än enbart denna applikation. 

För att studera detta har syftet brutits ned syftet i två frågeställningar: 
[1] Hur påverkar visuell feedback i ett gränssnitt faktorn förtroende för en 
mobilapplikation? 
[2] Påverkar tonaliteten i feedbacken förtroendet för en mobilapplikation? 

1.5 Omfång och avgränsningar 
Då ordet feedback har många betydelser krävs det tydliga avgränsningar för vilken del som 
syftas undersökas i denna studie. 

Fokuset har legat på Visuell Feedback, och har inte att berört audiell feedback (ljud) eller taktil 
(vibrationer).  

Studien har heller inte utforskat den typ av feedback som syftar på att ändra användarens 
beteende - även kallade feedback-loopar. Detta finns det mycket existerande studier om, 
framförallt inom området utbildning. 

Studien har begränsats till mobila enheter, och fokuserar på den typ av feedback som 
informerar och återkopplar användarens handlingar. Alltså där feedback agerar som en 
bekräftelse och vägledare för användaren. Denna uppsats syftar ej på att ordet feedback 
nödvändigtvis ska ligga som grund till förbättring, utan istället på att informera användaren om 
vad som händer i applikationen. Nielsen (1994) beskriver relevansen av “synlighet av systemets 
status” med att systemet alltid bör hålla användarna informerade om vad som händer, detta 
med lämplig feedback inom en rimlig tidsram. Att genom feedback informera användaren vad 
som händer är hur feedback används i denna studie.  

Användartesterna har kopplats direkt till applikationen som utvecklas och den aktuella 
identiteten och informationsarkitektur som är framtagen kommer inte att modifieras för 
testerna. Urvalet av populationen är avgränsat mellan åldrarna 20-30 år. Detta för att 
säkerställa någorlunda liknande bakgrund och förutsättningar i relation till tekniken av 
tjänsten som testas.  

1.6 Disposition 
I följande kapitel, Metod och genomförande, beskrivs arbetets metodval, arbetsprocess, design 
och ansats. Här kopplas även metoden samman till frågeställningarna och begrundar 
trovärdigheten i rapporten.  

I det teoretiska ramverket beskrivs de olika teorierna som appliceras i studien. Här definieras 
också tidigare teorier, och allt detta kopplas samman med frågeställningarna.  
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Empiri-delen beskriver den insamlade datan på ett objektivt vis, och denna analyseras i 
analyskapitlet. Detta efterföljs sedan av resultat, diskussion och avslutningsvis ges förslag på 
vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som har använts för att 
besvara studiens frågeställningar.  

Tabell 1 - koppling mellan frågeställning och metod. 

Metoder 

Kvalitativ 
observation av 
användartester 

Kvalitativa 
intervjuer med 

användare 

Kvalitativa 
intervjuer med 

experter  
Litteraturstudie 

 

Frågeställningar 

Hur påverkar visuell feedback i ett 
gränssnitt faktorn förtroende för en 

mobilapplikation? 

Påverkar tonaliteten i feedbacken 
förtroendet för en mobilapplikation? 

För att besvara frågeställningarna har metoden observation valts. Detta metodval gjordes då 
observationer är passande vid situationer som berör beteenden (Patel & Davidson, 2011). Det 
som har observerats är användartester. Detta är en vanlig metod vid undersökningar av 
användartester. (Nielsen, 1994). 

Efter detta uppföljdes testerna med intervjuer med användarna. Intervjuerna kombinerades 
med en hög strukturering samt möjlighet för användarna att uttrycka övriga åsikter i låg grad 
av strukturering.  

För att få ett till perspektiv utfördes intervjuer med expertintervjuer. Dessa var 
semistrukturerade för att hålla en diskussion. Dessa hölls vid två olika tillfällen, den första med 
expert inom användarstudier och den andra med experter inom gränssnittsdesign. 

En litteraturstudie har genomförts för att få en överblick över existerande teorier, samt för att 
skapa en bra grund för vidare analys.  

Samtliga metoder kopplar till båda frågeställningarna.  
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2.1.1 Hur påverkar visuell feedback i ett gränssnitt faktorn förtroende för en 
mobilapplikation? 

De två centrala begreppen i denna frågeställningen ”feedback” och ”förtroende/pålitlighet” har 
som en allra första prioritet definierats. Detta har sedan grundats i litteratur och kopplats till 
lämpliga teorier.  

Användartester och uppföljande användarintervjuer har även dessa haft en stark betydelse för 
att besvara frågeställningen. Kvantitativ data resulterade i direkta resultat över skillnader 
mellan feedback och icke-existerande feedback i en mobilapplikation. Genom att ha olika 
testgrupper och olika prototyper har skillnader kunnat registreras. Detta har bidragit till 
primärdata på urvalet som har testats.  

För att sedan få en ytterligare infallsvinkel på frågan har intervjuer med experter utförts. Detta 
har bidragit med kunskap om de anser att feedback är viktigt och i vilken grad de anser att det 
påverkar förtroendet. Jämförelser mellan användartester och expertintervjuer har sedan 
analyserats.  

2.1.2 Påverkar tonaliteten i feedbacken förtroendet för en mobilapplikation? 

Även denna frågeställning kopplas till föregående nämnda metoder. De prototyper som har 
testats har haft olika tonalitet i sin feedback. Skillnader mellan formell tonalitet och icke-
formell tonalitet i feedback har här jämförts. På samma vis som användartesterna har 
analyserats och kombinerats med frågor för den första frågeställningen, utförs de även till 
denna frågeställning. 

Litteraturstudier gällande tonalitetens påverkan har kombinerats och jämförts med de resultat 
som användartesterna bidragit med. Detta för att få ett ytterligare perspektiv på tonalitetens 
påverkan.  

2.2 Arbetsprocessen 
Studiens arbetsprocess har här visualiseras med hjälp av en modell. 

 

 

 Fig 1. Arbetsprocessens delar 

Analys av data Resultat, Diskussion 
och slutsats

Problemformulering

Litteraturstudier

Definition av metodik 
och förberedelser

Projektbaserad del
Författarna arbetar med 

utformning av applikation

Litteraturgenomgång Insamling av data
Användartester och användarintervjuer

Insamling av data
Expertintervjuer
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Designprocessen har skett parallellt med studierna till rapporten. Vid insamlingen av empiri 
hade applikationen redan en grunddesign färdig. Struktur för sidor och funktionalitet var även 
denna övergripande avslutad. Därför var det passande att vid det stadiet studera den del som 
påverkar användarupplevelsen. För att hitta en inriktning på uppsatsen som kan fylla en 
kunskapslucka gjordes valet här att fokusera på hur faktorn feedback påverkar förtroendet hos 
användare i applikationen och undersöka hur feedback ges till användarna. D.v.s formell eller 
icke-formell feedback, då detta kan vara en faktor som också påverkar hur användare upplever 
applikationen.  
 
För att få djupare kunskap om området undersöktes det vilken tidigare forskning som fanns. 
Forskning som kopplar feedback och förtroende var svår att finna, därmed bekräftades det att 
ämnet inte var väl utforskat. Ämnen som var relevanta för denna studie som hittades var inom 
personers förtroende till online-tjänster som t.ex. webbsidor. 

För att samla in primärdata gjordes valet att genomföra användartester som observerades. Som 
nämnt utformades tre olika prototyper med olika grad/typ av feedback. Genom att jämföra 
resultaten av användartesterna, samt de uppföljande intervjuerna antogs eventuella trender 
och skillnader kunna utläsas. Eftersom urvalet av användare till dessa tester bestod av 27 
personer var det viktigt att hitta detta antal personer som passar in på målgruppen som testas.  

Parallellt med användartesterna genomfördes intervjuer med experter inom området. Detta var 
för att få ett ytterligare perspektiv på frågeställningen. Som senare jämfördes med 
användartester samt litteratur för att få en bred bild om problemet.  

Under processen att lokalisera urval till observationen började även urvalet för 
expertintervjuerna. Diskussioner om kontakter och önskade arbetsområden definierades, och 
en förfrågan gjordes till dessa personer. Intervjufrågor formulerades och lämpliga tekniker 
studerades för att försöka säkra en väl genomför intervju.  

Efter att allt material sammanställts började processen att tolka datan. Detta ställdes sedan mot 
varandra och teorin för att se om ett resultat kunde utläsas. En reflekterande diskussion 
anvslutade sedan undersökningen. 

2.3 Ansats 
Arbetet har utförts med en induktiv ansats, vilket innebär att det har skett med en utgångspunkt 
från verkligheten för att sedan verifiera åskådningarna med teori (Jacobsen, 2002). Kvalitativa 
metoder, alltså en empirinära forskningsansats har sammankopplats med denna induktiva 
ansats för att nå resultat.  

I fenomenografin är fokus riktat mot att studera uppfattningar hos människor. Forskaren 
arbetar med kvalitativa intervjuer där intervjupersonen beskriver sin uppfattning av ett 
fenomen med egna ord (Patel & Davidson, 2011).  

2.4 Design 
Studien har genomförts med metoderna observation och intervju. Observationen utfördes i 
form av användartester där resultaten systematiskt registrerades. Detta metodval gjordes då 
observationer är passande vid situationer som berör beteenden. Ordet beteende i detta 
sammanhang syftar inte enbart till fysiska handlingar utan även verbala yttranden (Patel & 
Davidson, 2011), och därför blev populationen ombedda att verbalisera sina tankar. 
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Valet gjordes att göra en informell datainsamling. Detta innebär större frihet i hur datan samlas 
in, och noteringar kan göras av det som anses intressant för studien. Det finns ett riskmoment 
i detta som innebär partiskhet hos observeraren, och det är viktigt att vara transparent i hur 
observationen genomförs (Patel & Davidson, 2011).  

Utifrån enbart en observation kan det vara problematiskt att få fram information om hur 
testpersonen faktiskt känner om situationen. Därför kombineras observationer i regel med en 
eller annan form av intervju (Jacobsen, 2002), någonting som även författarna till denna studie 
valde att göra. 

2.5 Datainsamling 
2.5.1 Observation av användartester 

För att besvara frågeställningarna har observationer av användartester med hi-fi prototyper på 
applikationen genomförts. Detta innebär att användaren har fått flertal bestämda uppgifter att 
genomföra och resultatet har dokumenterats. En skärm- och ljudinspelning har gjorts för att 
inte någon information ska gå förlorad i efterhand. I denna typ av test kan användarens 
upplevelser studeras genom att de under processen talar högt samtidigt observeras intryck och 
åskådningar som uppkommer. Populationen har bestått av totalt 27 användare. Dessa har 
sedan delats upp mellan de tre olika versioner av applikationen. 

Urvalet av personer rekommenderades i första hand av handledaren på Toxic, som har ett brett 
nätverk med kontakter för denna typ av tester. Handledaren kunde i ett första skede även 
tillhanda lokal för testernas utförande, så att miljön var identisk för majoriteten av testerna.  

Som ett andra urval då handledaren inte kunde bidra med tillräckligt antal, kontaktades 
bekanta till författarna som passade in på urvalskraven. Utförandet av dessa test skedde på en 
plats som passade användarna, men med samma process som övriga. 

Prototyp  A -  en prototyp som innehåller feedback på de olika elementen med en icke-formell 
tonalitet. 
Prototyp B -  en prototyp som innehåller feedback på de olika elementen med en formell 
tonalitet. 
Prototyp  C - en prototyp som saknar feedback på användarens handlingar. 

         
Fig 2 - Visualisering av prototyper 

Populationen fördelades jämnt mellan de olika versionerna och en person har endast utfört ett 
test. På detta sätt kan en exakt studie ske över hur de olika prototyperna påverkar förtroendet. 
Vilket test användarna har utfört är genererat av slumpen. 
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Prototyperna är framtagna i Adobe XD, ett program som gör det möjligt att skapa interaktiv 
design över webbsidor och mobilapplikationer. Dessa har sedan med hjälp av en USB-sladd och 
Adobe XDs egen mobilapplikation genererat en klickbar prototyp till en given mobiltelefon. 
Detta har gjorts för att sätta applikationen i sin rätta miljö. Gränssnittet som har testats är ios. 

Uppgifterna som har utförts av användarna har varit i from av fyra bestämda scenarios. 
Samtliga personer i urvalet har fått identiska uppgifter att utföra. Målet med dessa uppgifter är 
att användaren ska få ett helhetsintryck av applikationen och på så sätt bilda sig en uppfattning 
tillräckligt tydlig för att kunna svara på efterföljande frågor. 

Scenarierna som har efterfrågats har varit: 

1. Du känner dig lite febrig idag så du personligen vill göra en sjukanmälan. 
2. Du vill se hur det går med hanteringen av din anmälan 
3. Du vill kontakta din arbetsledare så du vill hitta dennes telefonnummer 
4. Nästa dag känner du dig fortsatt sjuk, så du vill förnya din anmälan 

Vid utformande av dessa scenarios följdes riktlinjer från Nielsen Norman Group (2018). Detta 
för att få användarna att medverka på ett bättre sätt. Detta för att bidra till bättre resultat. I 
Nielsen Norman Group (2018) beskrivs att uppgiften som användarna ska utföra bör göras 
realistiska och det är viktigt att be användarna utföra istället för att fråga hur de skulle göra. 
Att ge ledtrådar om testet bör undvikas.   

Tydlig information om användarnas medverkan har getts samtliga personer innan utförandet. 
De har noga informerats om att deras uppgifter hanteras konfidentiellt och att deras medverkan 
är frivillig. Författarna har bett om lov att göra inspelningar och beskrivit strukturen på testet 
innan genomförandet. 

Under testets genomförande var båda författarna närvarande och deras roller var desamma 
under samtliga användartester. Detta innebar alltså att samma person alltid ställde frågorna 
och guidade personen genom testet. Den andra tog rollen att befinna sig mer i bakgrunden och 
föra anteckningar över de observationer som gjordes. Detta är för att förhindra att olika 
personliga värderingar och tolkningar undermedvetet skulle fördelas i rollerna.  

Testets population var i åldrarna 20-30. Detta för att de tekniska förutsättningarna skulle vara 
liknande och resultatet skulle kunna generaliseras till viss grad över åldersgruppen. Genom att 
begränsa på detta sätt säkrades någon typ av liknande bakgrund. Kön och sysselsättning 
varieras för att ge en representativ bild av populationen i övrigt. 

Användarna blev under hela testets gång ombedda att tänka högt, alltså verbalisera sina tankar 
och beskriva vad de utför och varför de gör det. Detta är ett effektivt sätt att få kvalitativ data 
och direkta citat och beskrivningar om systemet som utvärderas. Om detta utförs på ett korrekt 
vis är det ett bra sätt att få en förståelse om hur användaren upplever systemet. Det kan dock 
vara ett problematiskt hjälpmedel då många människor anser det onaturligt att verbalisera sin 
tankegång, och det kan påverka processens resultat. Metoden har ett flertal fördelar. Den 
viktigaste är att det tillåter användare att säga vad de verkligen tycker om designen. Om 
missnöje uttrycks gällande designen används dessa åsikter ofta för att iterera och förbättra den. 
En annan fördel är att få en insikt om varför användare gör saker fel i prototypen som testas. 
Istället för att enbart observera detta vilket lämnar beteenden att tolkas. (Nielsen, 1994). Två 
observatörer, författarna, var närvarande vid dessa tester. Detta för att upptäcka och registrera 
beteendet hos användarna. Anledningen att det är två är för att minska risken för att 
observatörerna missar vissa beteenden.  
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2.5.2 Intervju med användare  

Intervjuer med hög grad av strukturering och standardisering samt semistrukturerad natur 
kombinerat har utförts som komplement till användartesterna. Syftet var här att få data om 
deras åsikter gällande prototyperna som testas. Kvantitativa data har här kunnat samlats in och 
resultaten mellan de olika prototyperna har kunnat redovisat eventuella skillnader. Blandning 
med de högt strukturerade frågorna och de semistrukturerade gav också inblick i ytterligare 
kommentarer och åskådningar som användarna observerade i stunden. 

Urvalet av personer var samma som till användartesterna, och intervjuerna skedde i direkt 
anknytning till att testerna var utförda. Detta för att personen i fråga skulle ha applikationen 
färskt i minne och koppla svaren direkt till sina upplevelser. 

Utformningen av frågorna skedde med intentionen att problemet skulle ringas in och kunna 
besvaras. Testpersonernas uppfattningar och åskådningar studerades här, för att sedan 
analyseras och diskuteras. 

Frågorna som ställdes var påståenden enligt en femgradig likert-skala. Frågorna formulerades: 

1. Jag skulle lita på att mina anmälningar blev registrerade 
2. Applikationen kändes pålitlig 
3. Det var inte tydligt när min anmälan var genomförd 
4. Jag upplevde att jag hade koll på hur min anmälan hanterades 
5. Bekräftelsen av min anmälan kändes seriös   

2.5.3 Intervjuer med yrkespersoner  

För att triangulera in problemen har ytterligare två intervjuer utförts med experter inom 
områden som rör användarvänlighet. Intervjupersonerna har med denna expertis inom 
området kunnat bidra med ytterligare perspektiv till studien. Intervjuerna har därför varit 
semistrukturerade. Detta innebär att utvalda teman har diskuteras, men intervjupersonen har 
haft stor frihet att utforma svaren själva. En expert inom användarstudier intervjuats och gjort 
en gemensam intervju med två personer som är yrkesverksamma inom UX-design. Detta 
resultat har förutom att bidra med en triangulering lett till djupare kunskap inom prioriteringar 
och tankegångar kring ämnet. 

Intervju-temat handlade om hur mycket vikt som läggs på feedback under designprocessen och 
hur hög prioritering denna del har. Ytterligare ämnen är hur detta kopplar till pålitlighet och 
om detta är någonting som fokuseras på. Liknande frågor har ställts till experten inom 
användarstudier, men med fokus på dennes process. Spontana tankar om tonalitet och egna 
åskådningar har även detta berörts i intervjuerna. 

Gällande urvalet för experten inom användarstudier har hjälp sökts från fakulteten på 
Jönköping University, då författarna gjorde ett antagande att kompetens skulle kunna finnas 
där. Detta visade sig riktigt. En annan anledning till att lokala personer efterfrågades var för att 
författarna inte hade möjlighet att resa för att utföra intervjuer.  

Denna person kontaktades genom en förfrågan på mail där det kortfattat beskrevs de mest 
relevanta delarna för att ge all information som behövdes. Efter att ett möte bestämdes 
genomfördes intervjun på dennes arbetsplats.  
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Den andra intervjun gjordes urvalet genom att titta på lokala reklam- och webbyråer och välja 
ut den som hade den mest passande nischen för syftet. Detta resulterade i en byrå med 
inriktning mot applikationer. 

Första kontakten togs här via mail där syftet beskrevs och preciserades. Mottagaren ställde upp 
på en intervju och denne skedde på vederbörandes arbetsplats. Vid intervjutillfället deltog 
ytterligare en person som även han arbetade där. Båda personerna arbetar med UX-design en 
byrå lokaliserad i Jönköping.  

2.5.4 Litteraturstudier  

Resultaten från litteraturgenomgången har varit både tryckt och elektronisk form. De databaser 
som används för sökning av litteratur är främst DIVA och Primo, Jönköping Universitys 
bibliotekshjälpmedel. Webbsidor och podcasts har tagits tillhanda i vissa fall, då tryckt 
litteratur och vetenskapliga artiklar i vissa fall har varit bristfälliga.  

Relevanta teorier har sammanställts, men sökandet kommer fortsätta under rapportens gång 
för fördjupade kunskaper inom de olika teorierna. Ett tillvägagångssätt för detta kommer bli 
genom att studera de referenserna som finns tillgängliga för djupare kunskaper inom ämnet. 

De sökord som använts i litteratursökningen har varit Feedback, Application, Mobile 
Application, Usability, Trustworthy, Mobile, Feedback-loop, Response, Heuristic Evaulation, 
Risk, Interaction design, User experience. 

2.6 Dataanalys 
Att sammanställa och analysera den data som samlas in i empirin har skett strategiskt och 
parallellt med testerna.  

2.6.1 Användartester 

Datan från användartesterna har resulterat i en tabell med information med en rad ifylld per 
användare. Här redovisas noteringar över testpersonens muntliga kommentarer från testet 
samt åskådningar om rörelsemönster och beteende. Här gjordes sedan en sammanfattning per 
scenario och prototyp, där den relevanta informationen för undersökningen plockades ut.  

2.6.2 Intervju med användare 

Datan från användarntervjuerna bröts först ner frågvis. Den kvantitativa delen av varje fråga 
redovisas i form av ett genomsnitt. Denna information kunde sedan ställas mot de övriga 
prototypernas resultat på matchande fråga och påvisa eventuella skillnader över användarnas 
gradering.  

Den transkriberade informationen framtagen från varje fråga med kommentarer från 
användaren har använts som stöd till diskussion och analys.   

Intervjuerna har varit strukturerade dvs att frågorna hade fasta svarsalternativ. Detta 
kombinerades dock med semistrukturerad uppföljning där användarna kunde utveckla sina 
svar. 
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2.6.3 Intervju med experter 

Inspelningen av expertintervjuerna transkriberades för att sedan sammanfattas. Det som 
sammanfattades var det väsentliga för studien. Då intervjuerna hade en semistrukturerad natur 
blev samtalet brett och delar av diskussionen var inte av relevans för studien.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades i direkt anslutning till att de hade avslutats. 
Intervju 1 genomfördes på engelska och den sammanfattade texten har översatts av författarna. 

2.7 Trovärdighet 
Vid denna studie har de metoder som antas bidra till störst trovärdighet valts ut. Genom de val 
som har gjorts har enskilda aspekter i en mobilapplikation isolerats och redovisats. I 
användaretesterna är frågornas utformning fokuserade på att ringa in problemet och på att 
försöka besvara frågeställningarna. Intervjuerna är utformade för att få en djupare kunskap om 
ämnet, och att få åsikter från personerna som intervjuas. Samt ta reda på om något samband 
mellan feedback och förtroende kan tydas och hur tonalitet kan påverka detta.  

Design är en variabel som påverkar förtroende (Fogg et al., 2003). Det går därmed anta att 
designen i appen överlag kan ha en påverkan på förtroende. För att undvika att detta ska 
påverka resultaten av testerna är det enbart feedback-sidorna som ändrar design. 
Förhoppningen är att användarnas subjektiva åsikt gällande designen inte kommer att skilja 
sig drastiskt i förhållande till förtroende. Trots att designen är densamma i alla element förutom 
feedback kan användarnas subjektiva åsikt gällande detta komma att påverka resultatet.  

Skillnader och resultat mellan användartesterna är inte lika kvantitativa och databaserade som 
i tex ett A/B test. Däremot är det en fördel att kunna se hur användarna reagerar, alltså vad de 
säger och hur de beter sig. Där användarna kan bidra med kvalitativa beskrivningar om fallet 
(Nielsen Norman Group, 2005). Dock blir resultatet inte lika generaliserbart. 

Då författarna aldrig har genomfört användartester på denna nivå finns en risk för att det första 
testet är mer amatörmässigt genomfört ställt mot det sista, då antagligen mer kompetens inom 
detta har införskaffats. Detta kan eventuellt påverka resultaten. Information kommer att ges 
till samtliga deltagare i studien om att hålla informationen de får konfidentiell. Detta innebär 
alltså att de inte får sprida applikationen vidare och att de inte får prata med varandra om testet. 
Det är författarnas förhoppning om att detta också hålls, då information som sprids riskerar att 
implicera projektets utveckling. Testernas resultat kan också de påverkas om vissa har 
förhandsinformation innan utförandet. 

Populationen för användartesterna är inte slumpmässigt utvald i den bemärkelse att den ska 
kunna representera en hel grupp. Därmed blir dessa tester mindre generaliserbara av en grupp 
människor. Då urvalets antal är 27 personer har det varit ett problem att rekrytera ett sådant 
antal slumpmässigt. Författarna till studien har alltså undersökt de personer som har varit 
tillgängliga.  

På de webbaserade referenser som används måste validiteten säkras noga i för att hålla en hög 
nivå av trovärdighet. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Båda frågeställningarna är sammankopplade och kräver gemensamt många av de teorier som 
valdes ut för att kunna besvaras.  

Den första frågeställningen Hur påverkar visuell feedback i ett gränssnitt faktorn förtroende 
för en mobilapplikation, kräver tydliga definitioner, vilka återfinns i första delen av det 
teoretiska ramverket. Dessa kompletteras med teorier kring användarvänlighet, förtroende och 
riktlinjer kring feedback. 

Uppsatsen Misstro till appar - men varför? (Tydén, 2017) har bidragit till material om konkreta 
anledningar till misstro mot mobilapplikationer och användares preferenser gentemot dessa. 
Då studien som utförs vinklas mot förtroende - är det intressant att få åskådningar även från 
andra sidan - vad det är som skapar misstro. Även Sillence et al. (2006) kopplar till anledningar 
som skapar misstro gällande webbsidor. Vidare listar studien de vanligaste anledningarna 
enligt undersökningen.  

Ett flertal studier diskuterar förtroende i den digitala världen. I studier av Lövenheim & Grapne 
(2013) och Blomgren & Tönnkvist (2015) definieras och diskuteras teorier inom detta, 
någonting som också är relevant främst för den första frågeställningen. Beldad, de Jong & 
Steehouder (2010), har genomfört en empirisk undersökning i stor skala och diskuterar 
användarvänlighetens vikt för att användare ska uppleva webbsidor som pålitliga.  

Teorin rörande tonalitet kan här särskiljas och användas som koppling till den andra 
frågeställningen - Påverkar tonaliteten i feedbacken förtroendet för en mobilapplikation? Här 
finns det också direkta kopplingar till studien Emotional feedback som diskuterar neutrala 
effekter mot affektiva sådana. Studien av Eriksson (2012) berör visuell design, och landar även 
med resonemanget i en emotionell aspekt och användarnas undermedvetna och kan därför 
kopplas samman med den andra frågeställningen. Även Haberstroh (2010) refererar till 
tonaliteten i text vilket går att koppla direkt till frågeställning två.  

3.2 Förtroende/Pålitlighet 
Nationalencyklopedin (2018d) beskriver förtroende som “En övertygelse om att man kan lita 
på ngn el. ngt”.  

För att förstå uttrycken förtroende och pålitlighet så krävs det djupare förståelse om kraven vid 
en definition för dessa. Men det är just en akademisk definition av detta uttryck som är 
problematisk, och forskare har svårigheter med att komma överens även den enklaste typ av 
bestämning. Detta kan bero på att förtroende berörs i många olika discipliner där varje sådan 
har en egen definition över hur det ska tolkas.  

Det finns dock vissa karaktärsdrag som kan ses som gemensamma och som är generellt 
accepterade när det kommer till att definiera förtroende. 
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1. Två parter - Det är två parter inblandade när det kommer till förtroende. En part som 
ger förtroende (eng trustee) och en part som känner förtroende (eng trustor). Dessa 
kan innebära personer, organisationer och/eller produkter. Förtroendet är baserat på 
de olika parternas agerande mot varandra.  

2. Sårbarhet - Förtroende behövs endast i en situation som är sårbar eller innefattar 
någon typ av riskmoment. Bara då en person är villig att utsätta sig för sårbarhet och 
risken att förlora någonting viktigt kan en känsla av förtroende uppstå (Wang & 
Emurian, 2005). Det är först då en person behöver lägga sin tillit hos någon/någonting 
annat utan känslan att denne kommer utnyttja sårbarheten. För att möjligheten till 
detta ska vara aktuell krävs det ett risk-element i situationen. Beroende på hur stor risk 
personen i fråga är beredd att ta avgör alltså förtroendegraden. Ett högre förtroende 
innebär alltså att en person är redo att ta stora risker (Lövenheim & Grapne, 2013). 

3. Handlingar - Förtroende leder till handlingar, som så klart beror på situation. Till 
exempel utlåning av pengar till en vän, för att det finns ett förtroende gentemot denna 
att betala tillbaka pengarna vid ett senare tillfälle. 

4. Subjektivitet - Förtroende är subjektivt och helt beroende på individuella faktorer. 
Olika personer ser olika på förtroende baserat på scenario (Wang & Emurian, 2005). 

Sammanfattningsvis kan här sägas att det finns olika roller i en relation för att förtroende och 
pålitlighet ska kunna uppstå. Det finns “The trustor”, “The Trustee” och ett riskelement. 

3.2.1 Förtroende online 

Liknande karaktärsdrag för förtroende gäller online, men de har vissa distinktioner som gör 
dem mer specifika. 

1. Två parter - De två parterna är fortfarande vitala, men begränsade till mer specifika 
enheter. Här handlar det oftast om en konsument och en webbsida. 

2. Sårbarhet - Online finns det många risker användaren utsätts för, i och med den 
komplexitet och anonymitet som existerar där. 

3. Handlingar - Genom att känna förtroende för en sida kan användaren utföra vissa 
handlingar, såsom till exempel genomföra en transaktion. Användaren måste här 
känna att den har mer att vinna än att förlora för att förtroende ska byggas. 

4. Subjektivitet - Likt “offline-förtroende” är förtroendet online även det subjektivt. Olika 
grad av förtroende måste uppnås för att användaren ska känna sig bekväm med till 
exempel en transaktion. Även bakgrund med hur bekväm denne är med teknologi 
påverkar förtroendet (Wang & Emurian, 2005). 

3.3 Feedback 
Feedback, också kallat återkoppling på svenska, syftar på att information förs tillbaka till den 
person/mekanik som utförde handlingen. Begreppet används inom flera områden, men inom 
psykologi syftar det på “att en individ ges omedelbar eller fördröjd direkt information om sina 
handlingar eller prestationer” (Nationalencyklopedin, 2018e), vilket är det författarna för 
denna studie har valt att fokusera på. Ett exempel på feedback inom detta är fartmätaren på en 
bil, vars information förändras beroende på hur utövaren agerar. Rent konkret innebär 
feedback information om reaktioner på en produkt, och en persons utförande av en uppgift. 
Detta används ofta som en grund till förbättring (Oxford Dictionaries English, 2018).  

När det gäller produkter definierar The Interaction Design Foundation (2017) en feedback 
loop på detta vis: 
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Steg 1 – Användaren utför en handling 
Steg 2 – Den handlingen resulterar i en eller flera effekter 
Steg 3 – Effekterna vidarebefordras till användaren 
Steg 4 – Återgå till steg 1 

Feedback är en viktig del av ett systems output. Dock är detta ofta inte en aspekt användare i 
första hand reflekterar över. Istället är det någonting som uppfattas undermedvetet i en mer 
känslobaserad process. Denna har starkare inverkan och agerar snabbare än den neutrala på 
användare, och är därför aktuell för studier (Seebode, 2016).  

Nielsen (1994) beskriver feedback med att systemet ska informera användaren om vad det gör 
och hur det tolkar användarens inmatning av information. Ytterligare beskrivs att feedback inte 
enbart ska ges när ett fel uppstår. Systemet bör också bidra med positiv feedback samt avslöja 
bitar av feedback när ny information blir tillgänglig. System feedback ska inte uttryckas 
generellt, utan istället upprepa och omformulera användarens inmatning, och vad som händer 
med den. 

Genom att ha genomgående feedback ökar användarupplevelsen. Det kan öka tryggheten för 
användaren vid navigering att känna att denne inte råkar förstöra eller ta bort någon fil av 
misstag. Feedbacken får dock inte distrahera en användare, utan bidra till nytta (Zarges, 2018). 

Smartmobiler och datorer är båda i behov av feedback, men de korta tiderna användare 
generellt interagerar med en smartmobil gör att feedbacken måste vara mer omedelbar och 
snabb för att vara effektiv  

3.3.1 Riktlinjer att tänka på vid applicering av feedback 

• Feedbacken ska hållas så enkel som möjligt och vara lätt att förstå. 
• Notifikationer ska inte avbryta eller störa användarens aktuella handlingar om det inte 

är nödvändigt. De skall alltså lätt kunna ignoreras. Feedbacken ska heller inte störa 
arbetsflödet. 

• Förklara varför en handling inte fungerar, att bara informera att handlingen inte är 
godkänd hjälper inte användaren (The Interaction Design Foundation, 2017).  

• Feedback ska inte presenteras abstrakt, utan ska innehålla information om man som 
händer eller vad som kommer att hända baserat på en händelse. Speciellt gällande 
handlingar som är oåterkalleliga, såsom att ta bort eller skriva över en fil. I detta fall 
krävs även information om till exempel namn på fil för att feedbacken ska vara till nytta 
(Nielsen, 1994). 

3.3.2 Fyra områden för feedback 

Baxter (2013) definierar fyra områden där feedback appliceras och har rum för utveckling. 
Dessa gäller: 

• Hastighet  
Sannolikheten att användare känner frustrationer vid väntetid om de inte mottager 
någon information om vad som sker. Feedback blir extra relevant för en användare i 
system som har lång responstid. Efter 1.0s börjar en användare reagera på väntetid, 
och efter 10s tappar de ofta uppmärksamheten och börjar utföra parallella uppgifter. I 
detta läge kan det vara klokt att ge feedback om återseende tid (Nielsen, 1994). 
Studier har genomförts på feedbacks effekt på tolerans för väntetid hos en användare. 
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Resultaten här visar på att en användares tolerans ökar med ca 2s vid feedbacks 
närvaro (Nah, 2004).  
 

• Mätbarhet 
Feedback kan visa på jämförelser och resultat som hjälper användaren fatta beslut.  
 

• Sammanhang 
Feedback bör anpassas till det sammanhang det visas i. Ibland är det mer effektivt att 
visa på hur långt en användare har till målet än att visa den aktuella statusen. 
 

• Motivationer 
Feedback måste ha ett syfte för att användaren ska ha nytta av den. I vissa fall 
implementeras till exempel spelifikation i en applikation. Detta har ingen funktion om 
inte användaren känner en motivation till detta.  

3.4  Visuell feedback 
Visuell feedback syftar till den feedback som är synlig för användaren. Inräknat är texter, grafik 
och färger. När detta kombineras i feedback från systemet till användaren definieras detta som 
visuell feedback. 

Tidigt var relevansen av synen som sinne ett ämne för undersökningar, tack vare dess 
effektivitet när det gäller att notera uppmärksamhet. Därför är det inte så konstigt att vid den 
tidiga utformningen av gränssnitt på datorer och skärmar var all information textbaserad, för 
att sedan bli dominerad av grafiska element - allt detta visuell information. Det är dock mer 
komplext än så här, till exempel har studier visat att visuell information passar vid 
lokaliseringsuppgifter, medan audiell information är mer effektiv i tidsrelaterade scenarion.  

Visuell information i ett interaktivt system kan som tidigare nämnt bestå av text och grafiska 
element. De grafiska elementen syftar ofta på ikoner, alltså en förenklad bild som ska 
representera en specifik funktion. Dessa element finns det mycket studier inom, men 
sammanfattat finns det många möjligheter när det kommer till visuell representation av 
innehåll. 

Dock har den visuella feedbacken vissa nackdelar som har ökat intresset för att hitta 
kompletterande lösningar. Den visuella åtkomsten kan ibland vara begränsad, såsom i skarpt 
solljus eller då användaren utför en annan handling, till exempel tar en promenad. Alternativ 
finns som till exempel kompletterande information i form av audiell feedback (Seebode, 2016). 

3.5 Tonalitet 
Tonalitet handlar om språket hos ett varumärke och bör matcha dess personlighet. Här kan ton 
och röst hjälpa till att beskriva definitionen. En person har alltid samma röst, men tonen 
förändras. Vilken ton som används baseras på situation och mottagare (GitHub, 2018).   

Tonalitet kan inom lingvistiken syfta till Register och är någonting som baseras på faktorer 
inom situationen man talar i. Dessa faktorer kan vara grundat på relationen mellan de som 
kommunicerar, samtalsämne, syfte och kanal. När det gäller skillnader i register handlar det 
ofta om skillnader i grad av formalitet och ordval. Olika register innebär att man kommunicerar 
på olika sätt beroende på situation; till exempel om man är med vänner eller på arbetet. Detta 
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är någonting vuxna behärskar bättre än barn. Detta kan även appliceras i text 
(Nationalencyklopedin, 2018f). 

3.5.1 Formell 

När det talas om vad som är formellt syftas detta på någonting som håller sig inom bestämda 
ramar och regler. Här brukas en ganska opersonlig ton som håller sig till konventionella sociala 
koder. Språket som används är också mer komplicerat och mer bundet till grammatisk 
korrekthet (The Oxford Dictionary of English Grammar, formal).  

3.5.2 Informell 

Här syftas det på någonting som är “Ledigt” och “Avspänt”, till exempel en avslappnad 
samtalston. Grammatiken är enklare och mer bekant i sin ton, och behöver inte hålla sig inom 
bestämda former (The Oxford Dictionary of English Grammar, informal).  

3.6 Användarupplevelse 
Enligt ISO standards definieras User Experience (på svenska: användarupplevelse) som en 
persons uppfattning och respons efter användning (eller den förväntade användningen), av en 
produkt, system eller tjänst. Däremot vill Kraft (2012) utveckla detta vidare genom att beskriva 
uttrycket som de känslor eller upplevelser som användaren får när den använder en produkt 
(Kraft, 2012).  

Kraft (2012) beskriver användarupplevelse (UX; engelska: “User Experience”) även benämnt 
med User Experience Design som ett område där kognitionsvetenskap och designtekniker 
kombineras. Ett användarcentrerat perspektiv står i centrum för att designa produkter eller 
tjänster. Målet är att skapa positiva upplevelser för användarna. Vidare beskrivs hur en positiv 
användarupplevelse kan uppnås genom att användarens behov och förväntningar möts eller 
överträffas av den faktiska upplevelsen. Att identifiera de behov som ställs av användarna och 
sedan utforma sin design efter det är viktigt. En person som jobbar med detta område kallas 
generellt för en UX-designer. 

3.7 Användarvänlighet  
Användarvänlighet eller användbarhet, är ett sorts mått på kvalitet i ett system. Med detta 
menas att ett användbart system ger nytta för både användaren och den verksamhet som tagit 
fram det (Nationalencyklopedin, 2018g). I Denna rapport används ordet användarvänlighet 
framför användbarhet genomgående.  

ISO 9241-11 (1998) definierar användarvänlighet som “den grad i vilken specifika användare 
kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för 
användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang” (Ergonomiska krav på 
kontorsarbete med bildskärmar (VDTs) – Del 11: Riktlinjer för användbarhet). 

Användarvänlighet syftar alltså på den utsträckning ett system levererar mål på ett 
tillfredsställande vis för användaren.  

Nielsen (2012) påpekar att användbarhet är ett svårt ord att definiera, men lyfter fram fem 
punkter som ofta associeras med ett användbart system: 
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Inlärningsmöjligheter: Systemet ska vara lätt att lära sig använda. 
Effektivitet: Systemet ska vara effektivt att använda för att öka produktiviteten 
Minnesvärt: Systemet ska vara lätt att komma ihåg så att en användare kan återkomma till 
systemet efter en längre tid och inte behöva lära sig allt på nytt. 
Felhantering: Systemet ska vara skapat på ett sådant sätt att så få fel som möjligt uppstår. 
Om fel uppstår ska de lätt kunna lösas. Större problem får inte förekomma. 
Tillfredsställande: Systemet ska vara tillfredsställande att använda så att användarna är 
nöjda och gillar det. 

Ett systems användarvänlighet kan utvärderas och bestämmas på olika vis. Det finns heuristisk 
utvärdering, där experter granskar systemet enligt en skala. Användartester kan också utföras. 
Detta innebär att slutanvändaren utsätts för ett antal scenarios och händelserna dokumenteras. 
Dessa utvärderas sedan och betygssätt (Nationalencyklopedin, 2018g). 

3.8 Nielsens tio heuristiker 
Jacob Nielsen tog 1994 fram 10 generella principer för interaktionsdesign. Dessa 
rekommenderas användas som riktlinjer vid utformning av ett system. System kan också 
utvärderas enligt dessa principer och kallas då för en heuristisk utvärdering. Denna bok är dock 
skriven innan smart mobilens intågande i samhället, och fokuserar enbart på datorer. Här ser 
författarna en intressant vinkel att ta detta vidare till de mobila applikationerna. 

Följande principer används 

1. Ge återkoppling 
Detta handlar om att alltid informera användaren om vad som händer med passande 
återkoppling inom rimlig tid. Här ser vi alltså en klar koppling mellan feedback och 
användarvänlighet. 
 

2. Använda ett språk användaren förstår 
Systemet ska använda ett bekant språk, istället för systemorienterade termer. Det ska 
vara skrivet ur användarens perspektiv och framstå på ett naturligt sätt. 
 

3. Ha tydligt markerade utgångar 
Systemet ska ha tydliga nödutgångar för att användaren ska kunna ta sig ur oönskade 
situationer denne ibland kan hamna i. 
 

4. Vara konsekvent 
Användaren ska inte behöva undra om olika ord betyder samma sak. Knappar, färger, 
uttryck och så vidare ska vara konsistenta genom hela sidan. 
 

5. Förebygga fel 
En noga planerad design som förebygger användaren från att begå misstag är en god 
idé. Istället för att bara ge lösningar när fel uppstår skall formgivningen ske så att de 
undgås så länge som möjligt. 
 

6. Minimera användarens minnesbörda  
Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en sida till en annan. 
Objekt, handlingar och alternativ bör vara tydligt synliga och information ska vara 
lättillgänglig när det passar. 
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7. Använda genvägar 
Ett system ska fungera både för en nybörjare och en mer erfaren användare. 
Alternativ för att snabba upp interaktionen kan gynna båda. Att kunna komma åt till 
exempel sparad information som använts tidigare är ett exempel på detta. 

8. Skapa enkel och naturlig dialog 
Dialogen i systemet bör vara enkel och endast innehålla relevant informativ. Allt 
annat tar fokus från det viktiga i en text. 
 

9. Använda tydligt formulerade felmeddelanden  
Dessa bör uttryckas i enkelt språk, utan kod. Det ska informera om problemet och 
föreslå en lösning 
 

10. Tillhandahålla hjälp och dokumentation 
Vissa lite mer krävande system kräver dokumentation. Den ska vara enkel att söka 
efter, användarorienterad, en lista i steg och inte för omfattande. 
 
 

3.9 Shneidermans "8 gyllene regler” 
Även om Nielsen må vara den mest kända och etablerade inom användarstudier, finns 
kompletterande studier och ramverk att tillgå. En av dessa är “Shneiderman’s eight golden rules 
of interface design” som också den kopplar till systems användbarhet. 

Shneiderman har påpekat att för ett system ska vara användarvänligt är det viktigt att det har 
ett väldesignat gränssnitt. Hans regler syftar på en bra guide för interaktionsdesign, och 
sammanställs nedan av University of Maryland (2018): 

1. Var konsekvent 
Konsekventa handlingar ska appliceras i jämlika situationer. Ikoner ska till exempel 
vara genomgående för de aktioner som är likadana. Detta gäller även olika 
handlingar. Vid “Ta bort” och ”Radera” ska till exempel endast ett av uttrycken 
användas. Detta kan också generaliseras till färger, typsnitt, meyer osv. 
 

2. Tillhandahåll genvägar 
Att ha genvägar för den lite mer vana användaren, utöver den vanliga meny-
strukturen, gör navigering snabbare och höjer den uppfattade kvalitén av sidan. 
 

3. Ge återkoppling (feedback) 
För varje handling bör det finnas feedback som kopplar till denna. Detta kan göras på 
olika sätt, och för mindre handlingar behöver de inte vara så påtagliga, medan 
viktigare och mer komplicerade saker kräver mer återkoppling. 
 

4. "Början, mitten, slut" 
Sekvenser av handlingar bör ha en början, mitten och slut. Detta för att minska 
belastningen på användarens korttidsminne. 
 

5. Felhantering 
I längsta möjliga mån ska en sida vara byggd så att användaren inte kan göra några 
större misstag. Om de ändå gör det ska lättförståeliga instruktioner ger för 
återhämtning.  
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6. Det ska vara lätt att ångra saker 
Så mycket som möjligt ska gå att ångra. Detta gör att användaren inte behöver känna 
ångest över att göra misstag och känner sig friare att utforska systemet på egen hand. 
 

7. Användarkontroll 
Mer erfarna användare gillar inte känslan av att inte ha kontroll över systemet. 
Irritation kan skapas här över enformiga uppgifter, såsom att fylla i massa textfält 
utan att kunna styra över saker som ordning och motivation. 
 

8. Belasta inte korttidsminnet 
Designers bör undvika att skapa system där användaren förväntas komma ihåg saker. 
Det kan till exempel vara en kod som används först längre fram, när det inte finns 
något syfte för det. 

3.10 Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning som alla kan kopplas till liknande ämnen. Dessa är 
framtagna för bredare resonemang och om hjälpmedel till uppföljande analys. 

3.11  Misstro till webbsidor och mobilapplikationer 
Tydéns (2017) studie Misstro till appar- men varför undersöker de aspekter som får användare 
att uppleva misstro mot mobilapplikationer. Genom enkätundersökningar och 
telefonintervjuer har en kvalitativ studie genomförts. Författaren skriver att “Resultatet i denna 
studie pekar på att egenskaperna Visual design, Demands, Privacy: collection, Usability, 
Privacy: secondary use, Implausbile promises och Pop-ups/ads är de vanligaste orsakerna till 
uppkomsten av misstro.”. Studien visade också att den upplevda misstron oftast sker i samband 
med att en användare använt en applikation fem gånger eller färre. Vissa användare svarade 
dessutom att de aldrig upplevt misstro till en mobilapplikation. 

De identifierade egenskaperna som kopplar till misstro ställs mot varandra och har försökts 
isolerats genom studien. Författaren argumenterar för ytterligare belägg att misstro och tillit är 
två separata saker. Saker som skapar misstro behöver alltså inte påverka tilliten. Bristande 
ärlighet och godhet är något studien visar skapar misstro. 

Sillence et al., (2006) beskriver hur den visuella delen av ett system är en viktig faktor ifall 
användare litar på en webbsida. Användare kommenterade övervägande designen när de 
refererade till hur pålitlig sidan upplevdes. Design hade en stor inverkan på det första 
intrycket.  Undersökningen beskriver de vanligaste orsakerna till att användare inte litar på de 
webbsidor som testas, dessa listas nedan:  
 

 1. Opassande namn för webbsidan 
 2. En komplex eller en rörig layout 
 3. Avsaknad av navigationshjälpmedel 
 4. Tråkig webbdesign, speciellt val av färger 
 5. Pop-up annonser 

3.12 Att kommunicera förtroende online  
Eriksson (2012) har i sin undersökning fokuserat på visuell design och kopplat denna till 
förtroende. Den ämnar bidra med fördjupad förståelse om huruvida den visuella designen 
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spelar roll i det upplevda förtroendet till en e-handelswebbsida. Detta har studerats genom att 
förändra vissa bestämda grafiska element och sedan testa dessa på användare. Genom 
utfrågning om preferenser och kopplingen mellan design och förtroende kunde författaren nå 
ett resultat. Författaren beskriver sina antaganden innan undersökningen gjordes och hur den 
i vissa fall blev motbevisad. Ett av dessa fall var tesen om att en sida som är finare i sin visuella 
design får ökat förtroendet hos användarna. Detta svarade dock respondenterna emot och då 
de visserligen kunde poängtera att den var snyggare så påverkade det inte deras upplevda 
förtroende.  

Resultatet visar ändock att det visuella uttrycket på en sida påverkar det upplevda förtroendet, 
dock är det svårt att separera elementen, det är när de harmoniserar som bäst resultat uppnås. 
Subjektiva åsikter såsom uppfattad “professionalism” i uttrycket ökar även det förtroendet 
(Eriksson, 2012). 

Studien Swisha varandra (Lövenheim & Grapne, 2013) beskriver hur ökad teknologi i 
samhället bidrar till ökat användningsområde, bland annat gällande mobila betaltjänster. 
Undersökningen gör direkta kopplingar till Swish och påpekar att det krävs ett initialt 
förtroende från kunderna för att de ska börja nyttja en tjänst som denna. Författaren påpekar 
att detta förtroende för tjänsten byggs genom vad som kommuniceras om företaget. Här 
studeras kanalernas påverkan och koppling till förtroende. 

Resultatet påvisade att de kanaler kunderna känner förtroende för påverkar även deras beslut 
till stor del. Word of mouth från någon man känner bidrar till högt förtroende och blir som mest 
kraftfullt då det stöttas av direkta kommunikationskanaler. 

3.13 Design för tillit i digitala gränssnitt 
Blomgren & Törnqvists studie (2015) lägger vikt på att förtroende och tillit måste kopplas till 
den digitala världen, då allt fler får tillgång till internet. Detta blir extra relevant då en stor del 
av befolkningen sköter sin ekonomi digitalt via internetbanker och olika transaktionslöningar. 
Författaren ställer frågan hur man bibehåller användarens tillit och förtroende om man 
vidareutvecklar en av dessa tjänster för att få fler funktioner. Författarna poängterar att studier 
finns för att bygga ett tidigt förtroende men det är en lucka i hur man bibehåller den.  

Författaren tog fram 11 designprinciper baserade på personas, och testade en prototyp utifrån 
dessa för att se om dessa bidragit till bibehållen trovärdighet. Resultatet visade att så var fallet, 
och prototypen hade samma tillit som den befintliga betalningslösningen. Författaren 
poängterar att dessa designprinciper kan vara svaret på forskningsfrågan “Hur bibehålls 
upplevelsen av trovärdighet och tillit när digitala gränssnitt utvecklas till att innehålla fler 
tjänster”. 

Kim & Moon (1998) undersökning visar effekterna hos användarna då grafiska element 
manipuleras. Inkluderade element i denna studie är symboler, illustrationer och färger. Studien 
visade att om illustrationer och symboler ej används uppstår en upplevd känsla hos kunderna 
av att sidan inte är pålitlig. Om den däremot innehöll dessa element ökade detta tilliten hos 
kunderna. En annan faktor som upptäcktes var att färglayouten var viktig för kundernas 
uppfattning av sidans trovärdighet. Mörkare färger som användes symmetriskt skapade tillit 
medan ljusa färger som användes asymmetriskt hade motsatt effekt. 
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3.14 Emotionella effekter av feedback 
Seebodes studie (2016) Emotional feedback undersöker feedback och gör kopplingar till dess 
emotionella effekter, då dessa har starkare inverkan på användaren än den neutrala. Olika 
typer av feedback-meddelanden har rankats av användare för deras förmåga att få fram 
information om systemets status, men också baserat på deras affektiva intryck. Experimentet 
utfördes i ett labb där förhållandena manipulerades, och auditell, taktil och visuell feedback 
testades.  

Resultatet av studien visade på att avslappnade och trevliga feedback-meddelanden vad 
passande när det gäller funktioner som är mer positiva och neutrala. Mer negativa och 
neutrala feedback-meddelanden visade sig passa bra till varningar och error-meddelanden. 
Seebode (2016) poängterar dock att feedbacken är beroende av gränssnittet, funktionaliteten 
och målgruppen. Några generella riktlinjer kan dock plockas ut utifrån Seebodes (2016) 
studie: 

Ge inte för mycket feedback 
Mängden feedback som ges har undersökts och resultaten visar på att de lägsta betygen för 
användbarhet gav till versionen med mest feedback. En bra lösning kan vara att ge feedback i 
början och i slutet av en process. Det är därför viktigt för en designer att överväga om 
feedback är relevant i en viss situation. 

Var försiktig med audiell feedback 
Många användare i undersökningen nämnde sina invändningar mot audiell feedback. De kan 
uppfattas som obehagliga, och denna typ av meddelanden fick lägst betyg av alla testade. 
Denna typ av feedback måste designas noga, även för error-meddelanden som inte behöver ha 
speciellt intensiva ljud. 

Låt användarna styra över, och definiera feedback meddelandet 
Flertalet personer ur fokusgrupperna poängterade i denna studie att de önskade kontroll över 
feedbacken. Både genom att påverka innehållet, men också typen av feedback. Oftast finns 
bara alternativen “av” och “på” i smartmobiler. 

Det finns ingen anledning med för intensiva meddelanden 
Studien visar på att error-meddelanden kan ha en relativt nedtonad nivå av feedback. Det 
finns tillfället då ett högt bakgrundsljud kan vara relevant, men då rekommenderar 
författaren att byta typ av feedback för bäst effekt. 

3.15 Användarvänlighet och förtroende 
Ett flertal empiriska studier visar på ett samband mellan att användarvänligheten på en 
webbsida är kopplat till förtroende. Dvs om webbsidan upplevs som enkel att navigera av 
användare är det större sannolikhet att ett förtroende kan uppstå. Även vilket, eller hur stort 
varumärket som står bakom sidan har en stor inverkan på tillit online. Om webbsidor innehåller 
användarvänliga funktioner och lyckas ta användaren till den önskade destinationen snabbt 
kan ofta en tillit gentemot sina kunder uppstå (Bart et al,. 2005) 

Lohse & Spiller (2006) beskriver att pålitligheten till en webbsida påverkas mycket av 
användarvänligheten av webbsidan. Uppfattningen av användarvänligheten i sammanhanget 
grundas i navigationsstrukturen inkulderat sökfunktioner, site maps, produktindex, och den 
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generella designen samt organisationen av webbsidan. Grabner-Kraeuter (2002) argumenterar 
att en effektiv navigation är ett av de främsta sätten att förmedla pålitlighet. 

3.16 Språk och information 
Kunder förväntar sig att webbsidor generellt ska vara fria från fel. Troligtvis litar de också mer 
på en webbsida som innehåller information som är exakt, uppdaterad och fullständig. Korrekt 
stavning och grammatik är även viktigt. Studien visar att när användarna inte har möjlighet att 
känna eller se en produkt är det viktigt att tillhandahålla en detaljerad och tydlig information 
(Liao, Palvia, & Lin, 2006). Även Sillence et al. (2006) diskuterar relevansen av innehåll och 
listar viktiga punkter för att användare ska vara villiga att lita på en webbsida. Gällande innehåll 
handlar dessa om att informationen är djupgående, innehåller expertinformation, relevanta 
illustrationer, ett brett utbud av ämnen, opartisk information, personlig information samt att 
ett tydligt och enkelt språk används.  

Haberstroh (2010) utforskar hur informellt språk online av lärare/vägledare påverkar 
studenters uppfattning om expertis, pålitlighet och attraktivitet. Resultaten föreslår att 
vägledare bör vara medvetna om klientens formalitet i det skrivna språket och anpassa sig efter 
detta. På så sätt upplevs nivån av expertis som högst. Variablerna pålitlighet och attraktivitet 
påverkades inte i denna situation. 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 

4.1 Intervju med yrkesperson 
Nedan följer en sammanfattning av de intervjuer som genomförts för studien.  

4.1.1 Expert inom användarstudier (Intervju 1) 

I intervjun framgick det att respondenten ansåg att transparens, alltså ärlighet, hade en stor 
inverkan på om människor litar på ett system eller inte. Relevansen av feedback såg han 
framförallt vid mer komplexa system med svåra algoritmer i bakgrunden, och då kan det vara 
klokt att informera användaren om hur man kom fram till de resultaten. 

Vid avsaknaden av feedback beskriver han hur användare kan börja nämna att de skulle vilja 
veta vad som händer. Att inte förstå vad som sker kan skapa förvirring och på så sätt kan det 
innebära att de heller inte litar på systemet så mycket som de skulle önska. På frågan om han 
tror att det finns någon koppling mellan feedback och pålitlighet svarar han “for sure” (helt 
klart).  

Relevansen av feedback ser han som stor. Han fortsätter beskriva hur vi nog alla har upplevt 
osäkerhet vid en handling som man inte vet har genomförts. Att få feedback och återkoppling 
är viktigt och kan göras på många sätt och med många designval. 

När det gäller tonalitet och uttryck kopplat mot pålitlighet och seriositet påpekar han att detta 
nog är kulturellt beroende. Han har genomfört studier i Japan, och befolkningen där verkar 
vara mer visuellt inriktade och mer mottagliga för abstrakta koncept än i den västerländska 
kulturen. 

Till sist påpekar han att rekommendationssystem såsom till exempel i Netflix kan ha en fördel 
att ge feedback på varför de rekommenderar vissa saker. Den typen av feedback resulterar ofta 
i att användare får ökad förståelse var rekommendationen kommer ifrån och vad det baseras 
på.  

4.1.2 Experter inom gränssnittsdesign för mobila enheter (Intervju 2) 

De som arbetar på denna byrå lägger stor vikt på förarbete, användartestning och research 
gällande målgrupp och personas. Respondenterna påpekar att de lägger ungefär 90/10 
fördelning på design och förarbete, med fördel till förarbete. 

De beskriver hur de lägger mycket vikt på att förstå användarna och hur när de har tillräckligt 
med information tar fram personas och utvecklar funktionalitet och design utifrån detta. När 
det kommer till design och användarvänlighet använder de sig mycket av Apples riktlinjer, som 
är framtagna av experter. Ibland kan det vara läge att bryta dessa, men de påpekar att då måste 
det testas väldigt hårt för att se att det fungerar och blir accepterat. När det gäller guidelines så 
handlar det mest om att saker sitter på rätt ställe och fungerar på rätt sätt. 
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När författarna frågar om dessa användartester utförs enligt ramar, såsom Nielsens heuristiska 
eller De 8 gyllene reglerna, svarar respondenterna att de brukar testa lite friare. Det är 
någonting som beror på applikationen, men det kan vara svårt att låsa sig vid riktlinjer på detta 
sätt i praktiken. De brukar även i detta skede utgå från informationen runt sina personas. 

På frågan hur mycket fokus de lägger på feedback i processen svarar de att de skulle kunna lägga 
mer fokus på det. Att det inte är någonting de är dåliga på, men någonting som skulle kunna få 
mer utrymme och kan utvecklas. I skedet med användartesterna och utveckling så kommer all 
grundarkitektur först och feedbacken läggs till på slutet som ett extra lager. De poängterar också 
att “Det är nog det sista våra kodare lägger tid på”.  

De poängterar att om ett enklare system konstant behöver informera användaren om vad som 
händer så är den dåligt designad. Större mer komplexa system kan behöva informera mera.  

På frågan “Tror ni feedback hör ihop med pålitlighet för en app?” svarade de att det gör de. Vid 
ytterligare utveckling nämnde de de olika gränssnitten för Android och Apple, att de ser olika 
ut är någonting medvetet då det är viktigt med igenkänning. När man känner igen någonting 
litar man mer på det. De fyller i att appar är pålitliga överlag och att man litar mycket på en app, 
till skillnad från hemsidor.  

När feedback som ett sista steg diskuteras poängterar de att de tror det är väldigt viktigt för 
användaren att få bekräftelse på att en handling gått igenom. Här dras referenser till Swish som 
de anser gör detta bra.  

På tal om tonalitet påverkar pålitligheten till en mobil applikation svarar en av respondenterna  

“Det gör det! Det är nog 100 procent ett sånt persona fall där det får avgöra helt och hållet 
egentligen. För typ en app som beställer bananer, något som är väldigt lekfullt, då skulle 
man väl tippa på att personen är någon som tycker det är kul att beställa en banan i sin 
telefon. Det kanske inte alla typer av personligheter gör. I ett sånt fall kan jag tänka mig 
att det passar. Men det beror ju lite på, jag skulle nog inte vilja att BankID sa ”Tjoflöjt. Nu 
kan du skriva in ditt personnummer om du vill”.   

4.2 Observation av användartester   
4.2.1 Prototyp A  - Icke formell feedback  

Scenario 1 - Du känner dig lite febrig idag så du personligen vill göra en 
sjukanmälan (se bilaga 1).  

Samtliga användare klarade av att genomföra uppgiften och de flesta uttryckte sig positivt efter 
att ha gjort så. Många läste texterna som stod i applikationen högt och svarade på detta med en 
egen kommentar eller bekräftelse. En användare säger “Bra då har jag gjort vad jag ska” efter 
att ha genomgått processen och en annan säger “Då var jag sjukanmäld”. En annan användare 
säger att den tyckte att det var bra feedback och väldigt personligt. En annan användare läser 
noga bekräftelsen, men ställer frågor som uppföljning på denna “Ska jag få notiser? Vad då för 
notiser?”. 

Scenario 2 -Du vill se hur det går med hanteringen av din anmälan (se bilaga 2). 

Några av användarna hade problem att navigeras sig rätt genom detta scenario och vissa hade 
problem att förstå sidlayouten, men poängterade att det var tydligt när de väl hittade rätt ställe. 
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Efter att ha läst igenom statusen på anmälan uttrycker samtliga att de känner sig nöjda. 
Användare bekräftar att ”Anmälan är under kontroll”,  ”Då är den mottagen iallafall” och  ”Ja 
jag kan kolla allt. Jättebra”. En annan annan användare säger ”Då är det pending. Vad bra att 
man kan trycka ner för mer information, då är det verkligen bekräftat!”. 

Scenario 3 - Du vill kontakta din arbetsledare så du vill hitta dennes 
telefonnummer (se bilaga 3). 

Detta scenario genomfördes utan större noteringar. Några av användarna hade problem att 
navigera sig till det rätta stället, men samtliga lyckades tillslut.  

Scenario 4 - Nästa dag känner du dig fortsatt sjuk, så du vill förnya din anmälan 
(se bilaga 4). 

Majoriteten av användarna navigerade sig enkelt fram och flera av dem poängterade att det var 
enkelt och smidigt. En användare säger ”Fan vad smidigt, du är anmäld. Vad bra att inte 
behöva göra allt igen”. 

En användare har problem med att hitta rätt väg, då denne tror att alternativet ska finnas vid 
den aktiva anmälan. När användaren sedan hittar rätt kommenterar denne att “Det är ju 
självklart”. Samma användare skrattar efter att ha läst bekräftelsen. 

4.2.2 Prototyp B - Formell feedback 

Scenario 1 - Du känner dig lite febrig idag så du personligen vill göra en 
sjukanmälan (se bilaga 5) 

Samtliga användare genomför uppgiften utan problem. Flera av användarna läser texterna från 
applikationen högt, speciellt bekräftelsen. En användare säger “Så då var jag klar. Smidigt” 
och andra uttrycker liknande åsikter.  

En användare genomför scenariot, men klickar sig vidare till mina anmälningar innan denne 
känner sig klar med uppgiften.  

Scenario 2 -Du vill se hur det går med hanteringen av din anmälan  (se bilaga 6). 

Majoriteten hittade rätt vid första försöket, medan vissa hade lite mer problem med 
navigeringen.  ”Det var ju helt tydligt” säger en användare om sin anmälan, och en annan säger 
”Under behandling och den är öppnad” på ett bekräftande sätt.   

Scenario 3 - Du vill kontakta din arbetsledare så du vill hitta dennes 
telefonnummer  (se bilaga 7). 

Flera av användarna hade problem med att hitta telefonnumret och klickar runt mycket. En 
användare säger “det var svårt att hitta”. I övrigt uppstod inga problem. 
 
Scenario 4 - Nästa dag känner du dig fortsatt sjuk, så du vill förnya din 
anmälan  (se bilaga 8). 

Majoriteten klarar av att genomföra scenariot utan problem. En användare läser “Du är 
sjukanmäld” och säger “Nice” och en annan läser samma sak och svarar ”Tackar, tackar”. 
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Två av användarna finner processen lite problematisk och en av dem gör en helt ny anmälan 
istället för att trycka på knappen “fortfarande sjuk”. En annan anser att man redan är anmäld, 
och genomgår stegen lite motvilligt utan att riktigt se poängen. 

4.2.3 Prototyp C - Ingen feedback 

Scenario 1 - Du känner dig lite febrig idag så du personligen vill göra en 
sjukanmälan  (se bilaga 9). 

Samtliga användare genomför scenariot enligt den korrekta processen, men de flesta lämnar 
någon typ av kommentar efter att de har tryckt på Bekräfta. En användare säger ”Sen då? Är 
jag anmäld? Det borde finnas en bekräftelse”  och en annan  ”jag känner mig nog registrerad”. 
En användare går igenom processen ytterligare en gång för att läsa på knappen att det verkligen 
stod Bekräfta. En användare säger efter genomförd process ”Jag antar jag är reggad?” klickar 
vidare till mina anmälningar säger ”Jag känner mig nog registrerad”.  

Scenario 2 -Du vill se hur det går med hanteringen av din anmälan  (se bilaga 10). 

Nästan alla användare fann detta scenario problematiskt, och ingen kände sig nöjd med 
resultatet. Många försöker klicka på rubriken utan resultat, och en användare fortsätter leta 
även om rätt sida redan besökts. En användare väljer även att trycka på Ring upp mig och gör 
antagandet att det är så informationen förs fram. En användare säger att det är “Lite klurigt 
och svårt”.  

Scenario 3 - Du vill kontakta din arbetsledare så du vill hitta dennes 
telefonnummer  (se bilaga 11). 

Samtliga användare genomförde processen utan problem eller större kommentarer.  
 
Scenario 4 - Nästa dag känner du dig fortsatt sjuk, så du vill förnya din 
anmälan  (se bilaga 12). 

Användarna tycker generellt att det är en smidig process, men några poängterar att de skulle 
vilja haft mer verifikation. En användare säger ”Inga konstigheter.  Det är en bra ruta” Denne 
frågar sen om det ska vara någonting mer. ”Det borde vara någon verifiering, det känns mer 
logiskt”. En annan konstaterar att denne nog hade ringt upp sin arbetsgivare och dubbekollat 
för säkerhets skull.  

4.3 Intervju med användare  
Samtliga personer som deltog i användartesterna valde också att delta i användarintervjuerna. 
Nedan följer en sammanfattning över användarnas svar och åsikter uppdelat per prototyp och 
fråga. 

4.3.1 Prototyp A  - Icke formell feedback 

Fråga 1 - Jag skulle lita på att mina anmälningar blev registrerade 
Genomsnittsbetyg: 4,88 

Generellt höll användarna med om påståendet. En användare kommenterade att “Jag har haft 
erfarenhet av en liknande grej och den funkade aldrig. Men det hänger på chefen, ser de inte 
min anmälan så kommer jag ju skylla på dem. Men jag litar på appen“. Övriga kommenterar att 
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de litar på att anmälan blev registrerad och att mycket av det beror på att de kan gå tillbaka till 
Mina anmälningar och dubbelkolla.  Användarna nämnde även att de upplevde den som enkel, 
trygg och stabil. 

Fråga 2 - Appen kändes pålitlig  
Genomsnittsbetyg: 4,66 

Två av användarna nämnde att detta var beroende på var de har fått applikationen ifrån. De 
poängterade att om de hade fått den av sin arbetsgivare så skulle detta bidra med att de litade 
på applikationen helt och hållet. Här nämndes också smidighet som en argumenterande faktor. 
En annan användare sade "Det är lite ungdomligt språk. Typ käckt och det drar ju ner 
seriositeten”.  

Fråga 3 - Det var inte tydligt när min anmälan var genomförd 
Genomsnittsbetyg: 1,44 

Den visuella presentationen kommenteras här och funktionalitet kommer på tal. En användare 
tycker att det ser lite underligt ut, en användare nämner att den skulle vilja ha allting på första 
sidan och en annan säger att det kommer att vi väldigt viktigt med push notiser för detta. En 
användare sade att “Det skulle kunna stå tydligare att man är registrerad. Språket är ju mer 
chill än informativt”. Övriga kommentarer nämnde endast att de ansåg att det var tydligt. 

Fråga 4 - Jag upplevde att jag hade koll på hur min anmälan hanterades 
Genomsnittsbetyg: 4,11 

Åsikterna skiljer sig lite från varandra på detta påstående. Några anser att de hade någorlunda 
koll på hanteringen, men hade velat ha ännu mer information om vad som hände. En användare 
sade "Jag hade gärna sett mer hur den hanterades. Det är bättre att säga vad som händer och 
vara mer försäkrande, så det känns som om någon sett den” och en annan ”Det stod ju att den 
höll på. Jag kanske hade velat ha någon mer info dock”. Övriga användare har inga 
invändningar och kommenterar att de kan följa det bra.  

Fråga 5 - Bekräftelsen av min anmälan kändes seriös   
Genomsnittsbetyg: 4.33 

Användarna noterade språket och tonaliteten och kommenterade detta uttryck. Den generella 
åskådningen pekar på att flera ansåg att tonalitet inte var seriöst men att det inte gjorde att 
applikationen uppfattades som oseriös. En användare uttryckte ”Jag gillade att det var roligt 
och inte så seriöst i språket. Så nej inte seriöst men på ett positivt sätt” och en annan sa ”Det 
känns ju inte oseriös även om språket var chill. För mig handlar det mest om layout och design 
och den kändes pålitligt”.   

4.3.2 Prototyp B - Formell feedback 

Fråga 1 - Jag skulle lita på att mina anmälningar blev registrerade 
Genomsnittsbetyg: 4,88 

Samtliga användare höll med om påståendet. En användare svarade ”Stensäker. För man kan 
gå in och kolla att det är under behandling. Det är viktigt att se vad som händer”. Många nämner 
mina anmälningar som någonting betryggande och en extra validering. En annan användare 
säger liknande ”Det känns trovärdigt, och det står tydligt vad som händer. Sen finns ju 
telefonnummer så man kan kontakta någon” 
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Fråga 2 - Appen kändes pålitlig  
Genomsnittsbetyg: 4,77 

Användarna har inte många kommentarer utöver att de höll med. En användare nämnde att 
det kändes simpelt och genomarbetat. Andra poängterade att applikationen kändes seriös och 
samtliga höll men i påståendet. 

Fråga 3 - Det var inte tydligt när min anmälan var genomförd  
Genomsnittsbetyg: 1,1 

Samtliga användare kommenterar att det var tydligt och att de fick ett svar. 

Fråga 4 - Jag upplevde att jag hade koll på hur min anmälan hanterades  
Genomsnittsbetyg: 4,33 

Vissa av användarna höll med helt och hänvisade till den aktuella statusen under mina 
anmälningar. Två användare höll med till en viss grad. De hade önskat mer information och 
mer tydlighet. ”Man får status, men vet inte när den behandlas eller vem det hanteras av” 
kommenterar en användare, och en annan säger att “Det kunde varit tydligare. Typ vad är nästa 
steg”. 

Fråga 5 - Bekräftelsen av min anmälan kändes seriös  
Genomsnittsbetyg: 4,88 

Samtliga användare stämde in i påståendet och en säger "Ja det tycker jag definitivt. Det var en 
ruta, simpelt och klart”. En användare höll med till en viss grad och fyller i ”Det var bra. Push-
meddelande kommer nog hjälpa dock”. 

4.3.3 Prototyp C - Ingen feedback 

Fråga 1 - Jag skulle lita på att mina anmälningar blev registrerade 
Genomsnittsbetyg: 3,88 

Flera av användarna säger att de litar på registreringen, men nämner att de gör det för att de 
kan se det i listan över anmälningar. ”Jag hade velat ha bekräftat det var genomfört innan jag 
kommer tillbaka till första sidan" säger en användare och en annan ”Man vet ju att man har 
gått igenom stegen, men skulle vilja ha mer bekräftelse med typ info och datum”. En 
användare nämner källan på var denne laddat ner applikationen ifrån som en faktor. Om 
arbetsgivaren delat ut den anser användaren att det skulle bidra med högre trovärdighet. Om 
det hade varit på eget initiativ hade denne trippelkollat anmälningens registrering. 

Fråga 2 - Appen kändes pålitlig  
Genomsnittsbetyg: 4,33 

Flera av användarna poängterar att de inte litar på den helt och hållet. De säger att de vill ha 
mer besked men också att man utgår från att den fungerar. En användare kommenterade 
designen och sade att “Jag litar på den för den ser bra ut”. En annan användare säger ”Till viss 
del. Jag tänker att den känns som en webb-app, och i de fallen har jag lite svårt att lita på 
registreringar. Oklart om det verkligen gick igenom”. 

Fråga 3 - Det var inte tydligt när min anmälan var genomförd  
Genomsnittsbetyg: 3,66 
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Användarnas åsikter gick isär på detta påstående. Vissa sade att det var tydligt för att de kunde 
se det i listan. En annan användare sade att ”Jag fattade att jag hade gjort den, men saknade 
bekräftelsen” och andra kommenterade att det var relativt klart, men att de hade velat ha mer 
tydlighet. En användare uttryckte att ”Inte jättetydlig nu. Det var ingen verifiering att det var 
registrerat, det är någonting som måste komma upp. Jag vill gärna ha klockslag, datum och 
all info om det man har gjort”.  

Fråga 4 - Jag upplevde att jag hade koll på hur min anmälan hanterades  
Genomsnittsbetyg: 2,11 

Majoriteten av användarna höll inte med i detta påstående. En användare sade att "Ja jag 
kunde ju fortfarande sjukanmäla mig. Det var tydligt, men känner att jag tagit det säkra före 
det osäkra och ringt chefen och dubbelkollat”. Flera sade att de inte hade någon aning om vad 
som hände och nämner att de önskat någon typ av bekräftelse. ”Det hade varit bra med nåt 
steg emellan. Man får inte det alls, och det känns osäkert. Har inte koll på processen. Ingen 
aning” sade en användare vid frågan, och en annan uttryckte ”Jag hade velat ha någon 
feedback och kanske en bekräftelse". 

Fråga 5 - Bekräftelsen av min anmälan kändes seriös 
Genomsnittsbetyg: 1,44 

Användarna blev förvirrade vid denna fråga och alla poängterade att de inte fick någon. 
”Bekräftelsen? Jag fick ingen alls. Det hade varit trevligt med en bekräftelse till mailen typ. 
Man vill ju nästan bli servad när man är sjuk” och ”Jag hade velat ha mer in-your-face att det 
faktiskt registrerats” var kommentarer från användarna som kom fram här.  
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 

5.1 Hur påverkar visuell feedback i ett gränssnitt faktorn 
förtroende för en mobilapplikation? 

Samtliga studerade teorier om feedback argumenterar för relevansen av denna faktor i ett 
informationssystem. Även om det inte alltid förklarar varför nämns det som en viktig del. 
Nielsen’s 10 heuristics (Nielsen, 1995) har gett oss en direkt koppling mellan användarvänlighet 
och återkoppling, någonting som även bekräftas av ytterligare tre teorier; Ben Shneiderman: 
Eight golden rules of dialogue design, on Norman: Seven principles that make difficult tasks 
easy och SO 9241-10: Dialogue principles.  

Applikationen som har testats i studien uppnår samtliga förutsättningar för att förtroende ska 
uppstå, baseras Baxters teori (2013). Denna teori handlar om att det krävs två parter (här 
smarttelefon och människa), en sårbar situation (här gällande ekonomi och relationer) och det 
krävs en aktiv handling för genomförande (här bekräfta en sjukanmälan). Baxter (2013) 
hänvisar även till subjektivitet och hur tidigare erfarenheter kan bidra till högre krav för att en 
användare ska lita på en applikation, vilket dessutom påvisas av flera deltagare i vår studie. En 
användare refererar till tidigare erfarenheter från ett liknande system, och uttrycker sig därför 
negativt inställd mot den nu testade applikationen. En av deltagarna i Intervju 2 påstår att 
användare generellt litar mer på applikationer än på webbsidor, och detta är även något en 
användare spontant uttrycker.  

Intervjun med experterna inom gränssnittsdesign (intervju 2) framhäver att de anser att 
feedback helt klart har en tydlig koppling till pålitlighet, men också att ytterligare faktorer 
spelar in. Aspekter såsom igenkänning har också stor betydelse för pålitligheten och det är 
därför det är viktigt att fokusera på design anpassad för de olika gränssnitten. Respondenterna 
(Intervju 2) påpekar att betydelsen av feedback kan variera beroende på komplexiteten hos 
systemet, något som även experten inom användarstudier påpekade (intervju 1).  

Även respondenten i Intervju 1 såg en tydlig koppling mellan faktorerna feedback och 
pålitlighet, men påpekade att användarna själva kan ha svårt att peka ut just feedback som en 
anledning till upplevd misstro. Istället kan det vara så att en förvirring upplevs vid avsaknaden. 
Han menar istället att feedback har en koppling till transparens genom att informera 
användaren om vad som sker och varför det gör det. Han anser att det är detta som får en 
användare att känna tillförlitlighet för ett system. Detta bekräftas i Tydéns studie (2017) där det 
påpekas att bristande ärlighet är någonting som påverkar pålitligheten negativt och kan skapa 
upplevd misstro för en mobilapplikation. 

Påståendet om upplevd förvirring tidigare nämnt av respondenten i Intervju 1 speglas starkt i 
användartesterna där detta också bekräftas. Majoriteten av användarna för Prototyp C (ingen 
feedback) upplevde en osäkerhet när det kom till genomförda handlingar, något som generellt 
inte förekom hos användare i prototyp A och B. Detta kan tydligt utläsas främst av resultaten 
från användartesterna. Vissa användare kommenterar bristen på verifikation som ett direkt 
problem, medan andra anser att processen fortfarande är logisk.  

Kopplingar till teorier kan här göras till emotionell feedback (Seebode, 2016) och dess resultat 
att feedback ofta är någonting som inte uppfattas, men noteras affektivt undermedvetet. Detta 
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för samman Krafts (2012) åsikter om användarupplevelser och de känslor som uppstår hos en 
person efter att ha använt en produkt. Får användaren en positiv känsla så är detta också en 
positiv användarupplevelse. Skapas oro från processen av en anmälan, oberoende på om 
användaren vet varifrån det kommer, resulterar detta i att användarupplevelsen blir negativ. 
Även Lohse & Spiller (2006) framhäver att användarvänligheten är central för att pålitlighet 
ska uppstå, något som också konstateras av (Bart et al,. 2005). Grabner-Kraeuter (2002) 
nämner att användarvänlighet i navigering kopplas samman med pålitlighet. Om användare 
upplever sidan enkel att navigera är det enklare för tillit att uppstå. Det påverkas också positivt 
ifall användare kan nå till den önskade destination snabbt. 
 
Nedan följer en sammanställning av genomsnittsvärde för samtliga prototyper:  

Tabell 2 – Genomsnittsvärde för prototyper 

Jag skulle lita på 
att anmälningar 
blev registrerade 
 
Prototyp A = 4,88 
Prototyp B =  4,88 
Prototyp C =  3,88 

Appen 
kändes 
pålitlig  

 
Prototyp A 
= 4,66 
Prototyp B 
= 4,77 
Prototyp C 
= 4.33 

Det var inte 
tydligt när min 
anmälan var 
genomförd  
 
Prototyp A = 1,44 
Prototyp B = 1,11 
Prototyp C = 3,66 
 
(negativ fråga) 

Jag upplevde att 
jag hade koll på 
hur min anmälan 
hanterades  
 
Prototyp A = 4,11 
Prototyp B = 4,33 
Prototyp C = 2,11 

Bekräftelsen av 
anmälan kändes 
seriös 
 
 
Prototyp A = 4,33 
Prototyp B = 4,88 
Prototyp C = 1.44 
(ej applicerbar) 

Om resultaten från användarintervjuerna jämförs kan skillnader utläsas mellan de olika 
prototyperna. I versioner där feedback är närvarande är resultatet genomgående högre än den 
prototyp som saknar feedback (Prototyp C). Utan feedback har användarnas pålitlighet för 
applikationen sänkts och av resultatet att döma litar de inte i lika hög grad på att applikationen 
registrerade anmälningarna. De upplevde också att de hade sämre koll på hur deras anmälan 
hanterades, då de inte fick någon feedback på detta. Genomgående yttrade användarna i 
Prototyp C att de hade önskat mer verifikation och att döma av resultatet lägger de mindre tillit 
till applikationen på grund av detta. 

5.2 Påverkar tonaliteten i feedbacken förtroendet för en 
mobilapplikation? 

Utan att vara medvetna om att tonaliteten var en faktor som utvärderades, var detta något flera 
av användarna i Prototyp A kommenterade i användarintervjuerna. Det informella språket som 
användes i denna version var den aspekt av tonaliteten som kommenterades, varken färg eller 
ikonografin kom på tal. Skepticismen bland kommentarerna låg i att seriositeten av 
applikationen påverkades negativt och att det fanns en önskan av en mer informativ ton. Dock 
var också de positiva reaktionerna starkare. Användare skrattar åt texterna och uppskattade 
den avslappnade tonen. Tonaliteten i övriga prototyper nämndes överhuvudtaget inte av någon 
annan användare. Detta är någonting som studien gällande Emotional feedback (Seebode, 
2016) kopplar till, att affektiva feedbackelement resulterar i starkare reaktioner än vad neutrala 
gör.  

Prototyp A (icke-formell) hade aningen längre genomsnittsvärde än Prototyp B (formell 
tonalitet) i användartesterna gällande påståenden 2, 3, 4, 5. I fråga 1 hade prototyperna samma 
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genomsnittsvärde. Enligt dessa värden går det att utläsa att prototyp B upplevs som aningen 
mer pålitlig och seriös än prototyp A. Det går alltså utläsa att en formell tonalitet upplevs som 
både mer seriös och pålitligt. Dock var skillnaderna marginella.  

I intervju 1 argumenterar respondenten för att uppfattningen av tonaliteten i ett system är 
beroende på både kulturella aspekter hos användarna samt identiteten hos varumärket. 
Tonaliteten bör därför anpassas därefter. Han säger att formell/informell tonalitet antagligen 
är någonting som är kopplat till målgruppens preferenser och vilken typ av applikation det rör 
sig om. Detta är något även respondenterna i Intervju 2 bekräftar. Exempel gällande situationer 
ges, då respondenterna anser att det är mer accepterat för en mobilapplikation att vara 
informell. De drar också kopplingar till applikationer som BankID och Swish, där de 
personligen föredrar en formell ton. Dessa applikationer rör transaktioner och har enligt 
Baxters (2013) krav högre krav för pålitlighet.  

Intervju 2 bekräftar även vikten av att innehåll och språk bör anpassas till personas (målgrupp), 
någonting de lägger stor fokus på i sitt arbete. Haberstroh (2010) argumenterar även han för 
att språket bör anpassas till den specifika mottagaren, då anpassad nivå av formalitet är viktigt 
för att en känsla av expertis ska uppstå. Däremot observerades inte direkta skillnader i hur just 
pålitlighet påverkades av språket. Detta stämmer överens med användartesterna som visar på 
en mindre skillnad mellan tonalitet och förtroende.  Tydéns (2017) studie visar dock på att 
subjektiva åsikter såsom uppfattad professionalism i informationssystem påverkar förtroendet. 
Detta går att ställa mot kommentarerna gällande applikationens seriositet. Det kan också 
kopplas till den tidigare nämnda expertisen och hur den indirekt skulle kunna påverka den 
uppfattade pålitligheten för ett system. 

Seebode (2016) talar också om målgruppsanpassning, men att generellt passade trevliga 
feedbackmeddelanden mer neutrala eller positiva funktioner. Någonting Liao, Palvia, & Lin 
(2006) nämner är att beroende på slutproduktens abstraktionsnivå - alltså om man kan känna 
eller se den - avgörs också nivån av information som användarna önskar. En tjänst med hög 
abstraktionsnivå som i detta fall kräver alltså mycket information. I övrigt nämner The 
Interaction Design Foundation (2017) att det är viktigt att hålla tonen i feedback enkel och lätt 
att förstå. 

Kim & Moons (1998) studie visade på att layout av färg var viktig för användarens uppfattning 
för sidans trovärdighet. Mörkare färger som användes symmetriskt skapade en tillit, medan 
ljusa färger som användes asymmetriskt hade motsatt effekt. Resultatet visar på att det visuella 
uttrycket på en sida påverkar det upplevda förtroendet. Här kan likt Erikssons (2012) studie ses 
tendenser av problematiken att separera element på en sida för undersökning, då detta är något 
som undermedvetet läses in av användare.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat  
6.1.1 Hur påverkar visuell feedback i ett gränssnitt faktorn förtroende för en 

mobilapplikation? 

Genom den insamlade empirin och teorin anser författarna att det går att visa på ett tydligt 
resultat på denna frågeställning. Studien argumenterar för att feedback påverkar en användares 
pålitlighet för en mobilapplikation positivt. Detta betyder att vid feedbacks närvaro upplevs ett 
ökat förtroende för både applikationen och för dess förmåga att hantera önskade uppgifter. 

Resultatet visar också till att feedback bidrar med transparens, någonting som användare 
kopplar samman med ärlighet. Detta i sig bidrar med ökat förtroende för ett system. 

Vid icke existerande feedback upplevdes förvirring bland de studerade användarna, något som 
en av expert-intervjuerna också antog skulle ske. Denna förvirring resulterade i att användarna 
inte litade på att systemet och genomsnittsbetyget var lägre än i övriga prototyper. Samband 
mellan användarvänlighet och feedback kan här bekräftas, vilket också grundas ytterligare med 
de utvalda teorierna. En övrig aspekt som också kommit fram ur studien är att 
användarupplevelsen, som kopplar mer till affektiva egenskaper, också påverkas av feedbacks 
närvaro genom en upplevd kontroll.  

Även om resultaten från empirin visade på att prototypen utan feedback upplevdes som mindre 
pålitlig var det ändock flera av användarna som valde att lita på appen. Genomsnittsvärdet 
drogs dock ned av användarna som upplevde misstro till applikationen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att feedback påverkar pålitligheten i en mobilapplikation, men 
det är också många andra faktorer som spelar in; så som användarvänlighet, tidigare 
erfarenheter, kunskaper och situation.  

6.1.2 Påverkar tonaliteten i feedbacken förtroendet för en mobilapplikation?  

Denna studie visar på att tonaliteten har en påverkan på förtroendet för en mobilapplikation. 
Användarna som testade versionen med icke formell tonalitet upplevde ett lägre förtroende än 
de som testade den formella versionen. Skillnaden mellan de två versionerna var dock relativt 
liten, men ett resultat kunde ändå utläsas.  

Dock resulterade denna version i starkare reaktioner under användarintervjuerna och var 
någonting som kommenterades mycket på. Detta kopplas samman med teorier om att 
känslobaserad feedback visar på starkare reaktioner än neutral feedback.  

Empiri och teori visade på att målgrupp och situation har störst inverkan på vilken tonalitet 
som passar i ett system.  
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6.2 Implikationer 
Empirin från användartester och uppföljande intervjuer visar på att användare ofta reagerade 
starkare på den informella tonen än den formella. Användartester och intervjuer styrker detta, 
men för att detta ska kunna säkerställas hade en starkare koppling krävts till just detta ämne. 
Intervjuerna antyder också på att tonalitet har en koppling till målgrupp. Detta går inte att 
säkerställa med befintlig empiri, även om den antyder på det.  

En vidare tanke som rör resultaten är att om avslappnad tonalitet genererar en starkare 
reaktion hos en persons undermedvetna, kan detta även betyda att meddelandet i feedbacken 
registreras starkare hos en användare. Detta har inte undersökts, men skulle kunna innebära 
en implikation för studien.  

Denna studie visar på att användare har en relativt stor tillit till mobilapplikationer. Trots 
avsaknad av bekräftelse och feedback på genomförda registreringar valde många användare att 
lita på den testade applikationen. Vid en jämförelse mellan webbsidor och applikationer nämns 
det Intervju 2 att mobilapplikationer har en större tillit. Detta kommenteras även av en 
användare, men en större studie skulle behövas för att visa på ett tydligt resultat.  

6.3 Begränsningar 
Studien har genomförts under en bestämd tid och har på så vis inneburit en begränsning. Hade 
mer tid funnits skulle fler tester kunnat genomföras och fler intervjuer utföras. Dessa skulle i 
sin tur kunnat bidra med ytterligare resultat.  

Ett begränsat kontaktnät hos författarna har inneburit ett problem att få tag på personer med 
rätt urvalskrav att genomföra testerna på visade sig svårt, hade ett större kontaktnät funnits 
hade en större population kunnat användas. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatser som dras från studien är att pålitlighet, feedback och tonalitet alla har en koppling 
till varandra. Det studerade ämnet är abstrakt och omgivet av en hög grad av subjektivitet, 
speciellt i en kvalitativ undersökning som denna. Det upplevda förtroendet gällande en 
mobilapplikation kan tänkas påverkas av användarens tidigare erfarenheter, vilket resultatet 
och analysen också speglar till viss del. Däremot visar samtliga delar i undersökningen att 
närvaro av feedback är viktigt för användarupplevelsen, samt att det inger mer tillit än vid 
avsaknad av feedback. 

Den insamlade kunskapen om feedback och dess underliggande associationer anser vi kan vara 
till hjälp för designers och utvecklare. Detta för att ta fram starkare produkter som främjar både 
användarupplevelse och användarvänlighet. Att implementera feedback som en del av 
designprocessen är alltså någonting som rekommenderas vidare till yrkesverksamma inom 
området. 

Studiens syfte och frågeställningar har besvarats i och med att feedbacks påverkan på det 
upplevda förtroendet har undersökts och visat på resultat. Inblicken i tonalitet och dess effekt 
på användare har också inneburit till en djupare förståelse för anpassning för syfte och 
målgrupp, snarare än omfattande kunskap om dess förhållande till pålitlighet.  
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Det var för oss en oväntad upptäckt att många av användarna valde att lita på Prototyp C trots 
avsaknaden av feedback. Dock uttryckte de allra flesta ett missnöje gällande användarvänlighet 
då feedback inte var närvarande. Användarna som utförde testerna var medvetna om att de blev 
testade, vilket kan ha bidragit till deras acceptans. 

Studien har inneburit ny kunskap för oss som författare som kan appliceras praktiskt i en 
framtida arbetssituation. Att se effekterna av hur olika faktorer påverkar ett system och hur det 
uppfattas har varit en intressant lärdom som kommer att påminna oss om vikten av varje liten 
del i ett informationssystem. 

6.5 Vidare forskning 
Både området feedback och pålitlighet har separat undersökts på ett omfattande vis. Som så 
mycket som rör uppfattningar finns det alltid utrymme för vidare studier. Författarna till denna 
rapport ser dock en intressant vinkel att koppla samman dessa två och se effekterna som nås. 
En mer omfattande studie skulle krävas för att nå mer generaliserbara resultat och det vore 
intressant att se mer djupgående studier som blandar in pålitlighetsmodeller samt 
affektionsmodeller. Denna studie skulle vara intressant att ta vidare och testa på olika 
åldersgrupper, inte bara åldrarna 20-30. Detta skulle kunna bidra till att ytterligare 
generaliseringar kan göras och eventuellt nya resultat kan nås. 

Även att utföra en liknande studie som denna fast under mer kontrollerade förhållanden är 
också ett alternativ. Hur olika förhållanden spelar in, samt en större testgrupp och ett neutralt 
formspråk kan ge vidare resultat.  

Olika operativsystem kan tänkas ge olika resultat och är någonting som kan tänkas studeras 
vidare. 
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8 Bilagor   
 Bilaga 1 - Användartest - Icke formell feedback - Scenario 1 

 
A1 Klarade uppgiften bra och läste alla texter högt genom processen 
A2 ”Det var ju tydligt med ett snabbval. Bekräfta”. Kommenterar det som ses på skärmen 
A3 Läser texten länge och säger att det är kul. Genomför processen och stannar vid feedbacken. ”Bra då har jag 

gjort det jag ska” 
A4 Läser noga igenom alla texter och bekräftelsen och säger sedan ”Då är jag sjukanmäld” 
A5 Läser högt efter genomförd process ”Ja det var bekräftat”. Går tillbaka till första sidan 
A6 Klickade sig utan problem genom processen. Läste bekräftelsen högt ”Tänk på att registrera dig imorgon. 

Det ska jag göra” 
A7 Användaren var lite fundersam över steg två i processen. Läser bekräftelsen högt och skrattar. 
A8 Säger att det var lätt att förstå processen och bra att man kan ta alternativet att man inte vet hur många 

dagar. Läser bekräftelsen högt och säger att det är väldigt bra feedback och personligt. Säger också att det 
är bra med en påminnelse att man behöver anmäla sig igen. 

A9 Användaren läser högt och poängterar att denne gillar färgerna. blir lite fundersam vid ”antal dagar” och 
säger att det nog är lätt att välja fel här. Läser bekräftelsen och säger ”Ska jag få notiser? Vad då för 

notiser? 
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Bilaga 2 - Användartest - Icke formell feedback - Scenario 2 

 
A1 Navigerade sig rätt och uttryckte ”Den är under kontroll” 

A2 Säger att när man hittade det var allting tydligt och bra. 
A3 Ser först inte att det är datum. Men tycker det är väldigt bra när det upptäcks. ”Då är det pending. Vad bra 

att man kan trycka ner, då är det verkligen bekräftat!” 
A4 ”Okej då går jag hit”. Läser igenom och noterar dagens datum. Öppnar upp den ”Då är den mottagen 

iallafall” 
A5 Kollar igenom allt och säger att det ser okej ut 
A6 Läser högt ”Min anmälan”. Påpekar att det borde komma en notis också så snart som möjligt. 

A7 Läser igenom och säger “okej”. 
A8 Läser igenom listan och säger ”Ja jag kan kolla allt. Jättebra” 
A9 Navigerar rätt och ser meddelandet att de jobbar på det. säger att det alltså processar och antagligen 

kommer det komma ett meddelande. 
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Bilaga 3 - Användartest - Icke formell feedback - Scenario 3 

 
A1 Lite problem med navigeringen, och behöver en liten push. Hittade då utan problem 
A2 Slutför uppgiften utan kommentarer 
A3 Inga kommentarer 

A4 Navigerar sig enkelt fram 
A5 Inga kommentarer 
A6 Inga kommentarer 
A7 Klickar runt mycket och letar 

A8 Inga kommentarer 

A9 Navigerar rätt och hittar felfritt 
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Bilaga 4 - Användartest - Icke formell feedback - Scenario 4 

 
A1 Det gick snabbt och inga problem. 
A2 Visste genast att det var på startsidan. 
A3 ”Fan vad smidigt”. Läser högt ”Du är anmäld. Vad bra att inte behöva göra igen” 

A4 Navigerar sig enkelt fram 
A5 Navigerar fel väg. 
A6 Tror att denna funktion ska ligga under ”mina anmälningar” och att det där ska finnas en knapp. Bläddrar 

runt där länge. Går tillbaka till första sidan och ser då knappen, och säger att det är självklart. Skrattar när 
bekräftelsen kommer.  

A7 Gick snabbt att hitta rätt. Säger ”japp” 
A8 Tyckte processen var väldigt enkel. 
A9 Navigerar rätt, men frågar ”funkar det att göra en ny anledning också?”. Gillar ikonerna. 
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Bilaga 5 - Användartest - Formell feedback - Scenario 1 

 
A1 Kommenterar interfacet och ger förbättringsförslag. Säger att det känns tydligt  
A2 Pratar högt genom processen. Upprepar alla texter användaren läser.  
A3 Genomgår processen och säger ”okej” efter att ha tryckt på ok 
A4 Inga problem att slutföra anmälan 
A5 Läser alla texter högt. ”Du har sjukanmält dig”. Navigerar sedan till ”Mina anmälningar” 
A6 Går korrekt väg genom appen och säger högt ”Jag har sjukanmält mig” 
A7 Genomgår processen problemfritt och läser bekräftelsen högt. 
A8 Navigerar lätt fram. Läser igenom de olika alternativen några gånger. säger efter bekräftelsen ”Så var jag 

klar. Smidigt” 

A9 Läser bekräftelsen högt och noga 
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Bilaga 6 - Användartest - Formell feedback - Scenario 2 

 
A1 Ställer sig frågande till datumen till vänster 
A2 Läser alla texter högt. Läser bekräftelsen och säger ”Skitnice” 
A3 Användaren hade svårt att navigera och hitta rätt. Hittade efter en stund  
A4 Gick till hemskärmen och scannade av. fortsatte sedan utan problem 
A5 ”Under behandling och den är öppnad” 
A6 Går in på profilen och säger ”Jag vill ju ändå kolla. Det var ju helt tydligt”.  
A7 Läste allt högt, och var nöjd med resultatet 
A8 Ser snabbt knappen ”mina anmälningar” och klickar på den. Ser möjligheten att klicka för mer info, gör det 

och läser 

A9 Hittar rätt och öppnar kommentaren 
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Bilaga 7 - Användartest - Formell feedback - Scenario 3 

 
A1 Navigerar fel, men finner sedan rätt väg 
A2 Inga kommentarer 
A3 Inga kommentarer 
A4 Inga kommentarer 
A5 Inga kommentarer 
A6 Navigerade först fel, men hittade rätt sedan 
A7 Inga kommentarer 
A8 Navigerade fel och hade problem att se menyalternativen.  
A9 Letar på startskärmen går igenom anmälningar, vabb, ring upp, (testar de flesta alternativ på hem) ”det 

var svårt att hitta” 
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Bilaga 8 - Användartest - Formell feedback - Scenario 4 

 
A1 Inga kommentarer 
A2 ”Du är sjukanmäld. Nice” 
A3 Klarar inte uppgiften, utan gör en helt ny anmälan. 

A4 Inga kommentarer 
A5 "Smidigt" 
A6 ”Är jag inte redan anmäld? Ja jag vill anmäla mig igen” när rutan kommer upp. Lite förvirrat intryck 
A7 Läser ”Du är sjukanmäld”. Säger ”Tackar tackar” 
A8 Klickar med en gång på rätt knapp och påpekar att det var en smidig process. 

A9 snabbt genomfört 
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Bilaga 9 - Användartest - Ingen feedback - Scenario 1 

 
A1 Kommenterar att ”processen flyter på bra” och efter avslutad handling ”Jag tror jag är klar? Smidigt” 
A2 Processen flyter på bra 
A3 Säger efter genomförd process ”Jag antar jag är reggad?” Klickar vidare till mina anmälningar säger ”jag 

känner mig nog registrerad” 
A4 Processen gick bra, men fick återgå till sista sidan för att bekräfta att det stod ”bekräfta” 
A5 Trycker naturligt på rätt ställe. Poängterar tidigt i processen att sina föräldrar nog hade haft svårt att 

förstå. Påpekar också att kommentarsrutan känns liten, och att det måste betyda att man ska hålla sig 
kortfattad. Bekräftar och säger ”typ så?” 

A6 Säger att det påminner lite om applikationen ”Min doktor”. Påpekar att man här inte vet vilket steg i 
processen man är i. Tittar länge efter ”bekräfta”. ”Sen då? Är jag anmäld? Det borde finnas en bekräftelse” 

A7 Går igenom processen och talar högt. Trycker på bekräfta och bli lite tyst. Säger ”Jag är nog klar” 
A8 Pratar högt om vad som utförs. ”jag måste väl fylla i vem jag är?” 
A9 nämner att inget meddelande att det mottagits har getts. Undrar vem det skickades till 
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Bilaga 10 - Användartest - Ingen feedback - Scenario 2 

 
A1 Efter att ha navigerat runt och kommit till rätt ställe säger ”Ingen status så svårt att se hur det går”. 
A2 Trycker flera gånger och räknar med att någonting ska hända som beskriver hanteringen. ”Okej, antar jag 

är klar?” 
A3 ”Lite klurigt och svårt…” Klickar runt och förstår inte alls.  
A4 ”Aha det finns två vägar” 

A5 Påpekar att ikonerna känns lite underliga och att de kanske inte stämmer riktigt. Säger att det inte känns 
helt självklart  

A6 Hittar rätt väg, men försöker klicka på rubriken, utan resultat. Gör ett antagande att det är där man ser 
A7 Ser menyn mina anmälningar, men letar sig vidare för att nå bättre resultat. Frågar ”är jag klar?” 
A8 Hittar rätt. klickar på rubriken till anmälan flertal gånger. Känner sig inte nöjd, fortsätter navigera. ”jag 

hittade inte hur det låg till” - trots att sidan besökts. 
A9 skummar igenom alternativ på hem. klickar bli uppring. Navigerar ej i ”neremenyn” 
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Bilaga 11 - Användartest - Ingen feedback - Scenario 3 

 
A1 Processen flyter på bra 
A2 Inga kommentarer 

A3 Snabbt genomfört 
A4 Inga kommentarer 
A5 Lätt att förstå då användaren hade sett alternativet tidigare 

A6 Inga kommentarer 
A7 Inga kommentarer 
A8 Inga kommentarer 
A9 Hittar dit men vill klicka in sig för mer info.  

 
  



 

58 

Bilaga 12 - Användartest - Ingen feedback - Scenario 4 

 
A1 ”Just det, där var jag innan” 
A2 Inga kommentarer 
A3 Snabbt 
A4 ”Var det klart där? Japp” 
A5 ”Inga konstigheter. en bra ruta”. Frågar om det ska vara någonting mer sedan. ”Det borde vara någon 

verifiering, det känns mer logiskt” 
A6 ”Okej, så man behöver inte fylla i igen?” 
A7 Vill trycka på den registrerade anmälan, men det går inte. säger att denne då skulle ringa till chefen och 

göra en anmälan. ”Jag hade ringt och dubbelkollat" 
A8 Snabbt genomfört. 
A9 Inga kommentarer 

 

 


