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Förord 
Jag vill härmed rikta ett varmt tack till min handledare på Luleå Tekniska Universitet, Anders 
Söderlund, som stått ut med mina förvirrade teorier genom flera uppsatser, och lett mig vidare 
i min utveckling och förståelse av en flyktig verklighet. 
Med ödmjukhet konstaterar jag att det som med kristallklar tydlighet framstår som självklart i 
ett skede av livet, är endast beroende av ur vilken synvinkel verkligheten betraktas.  
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Abstrakt 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om interaktionen med informationsteknologins nya 
verktyg kan beskrivas som en lärandeprocess och vidare försöka svara på frågan om hur detta 
kan tänkas gå till. Uppsatsen har kunnat påvisa att det är statistiskt säkerställt att det 
förekommer skillnader i hur lätta olika gränssnitt i verktyg för samma ändamål är att lära sig. 
Inlärningen i fallet att lära sig handskas med mobiltelefonens gränssnitt skulle då vara att 
användaren lär sig tolka, och tillägna sig de inbyggda antagandena om tekniken som 
utvecklaren har byggt in i tekniken. 
 
Det finns en mängd olika sätt att betrakta inlärning. Beroende av vilken idétradition man följer 
har man olika uppfattningar. En kritisk frågeställning är om en kvantifierbar skala för 
lärbarhet är möjlig. Att mäta hur lätt ett verktyg är att lära sig, är lika flyktigt som att försöka 
mäta och uttrycka väldoften hos en parfym. 
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Introduktion 

Hur lär sig människan i vardagen? 
 
Att lära oss möta tekniken i vardagslivet ingår som en del av vår socialisering idag. Vi ställs 
inför en rad olika tekniker vilka är mer eller mindre lätta att lära sig. Det finns ingen skola, 
eller kurs för att lära sig ställa in en video för att spela in ett program från 
TV eller hur man använder en mikrovågsugn. Ändå är det verktyg som vi använder i vårt 
dagliga liv och vi ställs ständigt inför inlärningsproblem förknippade med deras handhavande. 
Idag använder vi tekniken runtomkring oss som något självklart utan att alltid veta eller ens 
bry oss om hur vi lärt oss använda oss av den. Samtidigt kan vi inte förneka det, utan vi måste 
erkänna för oss själva att det finns saker som vi behärskar, utan att vi "gått i skola eller på 
kurs" för att lära oss det. 
 
Vi ställs inför, och möter mer och mer komplicerade verktyg idag. Hammaren, till exempel, 
var en stor uppfinning, och var under jordbrukar och industrisamhället ett oumbärligt 
hjälpmedel. Användningsområdet för en hammare är däremot relativt begränsat. Den går att 
använda för att slå in spikar och dra ut spikar med men inte så mycket mer, andra 
användningsområden för hammaren är tillämpningar av dess grundfunktioner. Dagens verktyg 
är betydligt mer komplexa, och krävande. En orsak till komplexiteten är att de har fler 
användningsområden än exempelvis hammaren. 
 
Det informella lärandet spelar en stor roll för inhämtandet av vardagskunskaper. Mötet med 
IT blir allt vanligare, men lärandet av IT sker inte alltid som handledd undervisning, utan 
genom interaktion med tekniken, där maskinen är läraren.  
 

1. Bakgrund 
Mobiltelefonen är ett exempel på teknik där användandet är mycket utbrett i olika åldrar, och 
där tekniken är ett hjälpmedel som används av många människor. Under det dryga tiotalet år 
som mobiltelefonen funnits har den genomgått en enorm utveckling som nog inte förutsågs 
ens av dem som hade de mest optimistiska kalkylerna då det begav sig. 
 
Mobiltelefonen skapades i begynnelsen för att man skulle kunna ringa då man inte hade 
tillgång till en fast telefon. Men utvecklingen har sett till att det går att företa sig en massa 
saker med mobiltelefonerna idag. Exempelvis, se på video, läsa e-post, lyssna på radio eller 
inspelad musik, skicka olika typer av meddelanden eller för den delen, ringa med dem. Med 
den ökade möjligheten att göra olika saker kommer komplexiteten. Det är inte alls självklart 
hur man ska använda en modern mobiltelefon. För att kunna göra det krävs det att man lär sig 
använda den. Hur sker denna inlärning, och vad motiverar den? Är en del modeller av 
mobiltelefoner lättare att lära sig än andra, även om de i princip har samma funktioner och i 
övrigt kan betecknas som likvärdiga? 
 
Skälet till att skaffa sig en mobiltelefon varierar kraftigt, men ändå var penetrationen av 
mobiltelefoniabonnemang bland svenskarna 84 % första halvåret 2002 enligt statistik från 
PTS (Post och Telestyrelsen) (PTS, 2002). De flesta mobiltelefoner som tillverkas och finns 
på marknaden stöder tjänsten SMS. SMS erbjuder möjligheten att skicka korta 
textmeddelanden till andra mobilabonnenter.  
 
Det har visat sig att just SMS blivit en väldigt populär tjänst och väldigt många använder sig 
av den. Men de flesta som använt SMS kommer kanske ihåg att det inte var helt självklart hur 
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man skulle göra för att skicka det första meddelandet till en mottagare. De flesta som lånar 
eller byter till en ny mobiltelefon, man får också fundera lite extra på hur dom ska bära sig åt 
för att skicka ett meddelande med just den modellen. 
 
SMS är en biprodukt av teknikutvecklingen som från början inte var tänkt som en massmark-
nadstjänst. De som arbetade med standardisering av GSM upptäckte, att det fanns outnyttjad 
kapacitet i protokollet [muntlig kommunikation med Edgar Lyksell, delaktig i standar-
diseringen av SMS, Telia 2002]. Denna kapacitet verkade lämplig att kunna skicka små 
datamängder (ETSI , 1992). 
  
Någon tanke på vad denna möjlighet skulle användas till fanns inte vid tillfället. Under många 
år fanns det ingen kommersiell användning för möjligheten att skicka eller ta emot SMS. Men 
sedan skedde något, och människor började använda tekniken för att kommunicera med 
varandra. 
 
Att skicka SMS är inte helt enkelt. För att lyckas, måste mobiltelefonens menysystem 
användas och den inbyggda tjänstens användargränssnitt hittas. Därefter ska meddelandet 
komponeras med hjälp av telefonens fysiska gränssnitt, tangenterna. Först då är meddelandet 
klart att skickas. Men innan dess, måste mobiltelefonnumret till mottagaren anges. Sättet att 
komma åt tjänsten och att komponera och skicka meddelandet har inte utvecklats i takt med 
att mobiltelefonerna har utvecklats. Trots att SMS inte är enkelt att använda går det bevisligen 
att lära sig att skicka SMS. 2002 i Sverige skickades i genomsnitt 14,3 SMS per abonnemang 
under året enligt PTS. (PTS, 2002) 
 
Inom området människa-maskininteraktion används uttrycket att tjänster har olika grad av 
lärbarhet - de är mer eller mindre lätta att lära sig. Hur lätt eller svårt en användare upplever 
det att lära sig en teknik anser man beror på olika faktorer, såsom tidigare erfarenhet, 
motivation, och viljan att lära sig.  
 
Att lära sig en sak enbart för formens skull är inte meningsfullt. För att ha tagit dig tid till 
detta, måste personen i fråga ha bedömt att det medför någon grad av användbarhet till sin 
arsenal av verktyg för att underlätta i din vardag. Tjänsten SMS kan sägas ha en hög grad av 
användbarhet. Den fyller ett behov, den ger användaren ett mervärde av att använda tjänsten, 
den är useful som Jakob Nielsen, (Nielsen, 1993) skulle utrycka det. Dessutom måste SMS ha 
ett visst mått av lärbarhet, då de flesta användare lär sig hur man gör. I början måste 
användaren tänka på hur hon ska gå tillväga men efter ett tag sker detta mer eller mindre utan 
större ansträngning trots ett relativt komplicerat fysiskt och virtuellt gränssnitt. 
 
I min B-uppsats, (Käiväräinen, 2002), kunde jag påvisa att lärbarhet var en del av begreppet 
användbarhet, usability, men också att användbarheten (usability) var ett sammansatt begrepp 
som bestod av användarvänlighet (user friendliness) och användbarheten i betydelse "nyttan" 
(utility) som man kunde ha av att använda den elektroniska tjänsten. Med andra ord, om 
användarvänligheten i en elektronisk tjänst är låg, kan användbarheten hos tjänsten motivera 
användaren till att lära sig använda tjänsten. Det jag kom fram till var att SMS kan ses som en 
elektronisk tjänst, vilken uppfattades som "nyttig". Vidare att det som uppfattades som nyttigt 
inte behövde ha kvaliteten användarvänlighet, för att bli använd. Dessutom: Om en tjänst inte 
uppfattades ha en nytta som användaren efterfrågade, så kom den inte att användas oavsett 
dess användarvänlighet. Kärnan var dock, att lärbarhet ansågs vara en del av användbarheten, 
och att den hade en stor betydelse.  
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Enligt (Nielsen, 1993) & (Dix et. al., 2001), samt arbete som bedrivits inom ISO- 
standardisering, anses det vara möjligt att mäta användbarhet. Måtten är baserade på 
individens förmåga att utföra en uppgift samt tidigare erfarenhet, och bedöms statiskt.  
 

Tid

Resultat

Lärbarhet som en funktion 
av resultatet över tiden

 Tid, förfluten

Tid, interaktion

Tiden att nå ett resultat med ett verktyg
minskar om en inlärning att använda 
verktyget sker.

 
Bild 1 Resultatet förbättras över tiden Bild 2 Tiden att nå ett resultat minskar 

förutsatt att en inlärning sker  med inlärning 

 
Norman Gleiss skriver om sambandet, Bild 1, i en artikel publicerad i den engelska versionen 
av tidskriften TELE (2/92) (Usability Concepts and evaluation). Bild 1 visar att ett uppnått 
resultat av att använda ett verktyg förbättras med tiden. Bild 2 visar att ett resultat tar kortare 
tid att nå, om en användare lär sig använda ett verktyg. 
 
Man kan ställa sig frågan om det är skillnad mellan hur lätt olika verktyg är att lära sig. Kan 
det vara så att ett verktyg som är lätt att lära sig använda underlättar för användaren att ta det 
till sig? Och om frågan utvecklas, kan man undra om det finns en artefakternas pedagogik 
som leder användaren mot hennes kunskap att handskas med verktyget.  

Mobiltelefonen 
Varför kan pedagogik vara intressant för den som utvecklar mobiltelefonen, eller tjänster för 
mobiltelefonen? 
 
Mobiltelefonen skapades av en enda orsak, att möjliggöra kommunikation på distans. Trots att 
de idag går att använda till många andra saker, är grunden för dess funktion och huvudskälet 
för dess användning fortfarande kommunikation. Enligt exempelvis den sociokulturella teorin, 
är kommunikation, och det sociala samspelet mellan individer grunden till hur inlärning sker. 
 
Att utveckla mobiltelefonen, och dess olika gränssnitt så att de blir lätta att lära sig för 
användaren bör också vara intressant för en pedagog, och pedagogisk kompetens bör vara 
intressant för de som står för utvecklingen. 
 
Trots att fokus i uppsatsen ligger på mobiltelefonen, är detta bara ett verktyg bland andra 
verktyg som kan vara intressant för pedagogen. Att studera hur informell inlärning av 
användandet av verktyget är intressant. Hur sker denna inlärning? Kan de lärande dra nytta av 
sina tidigare erfarenheter från andra verktyg, eller måste individen tillägna sig vissa kunskaper 
om det nya verktyget för att kunna använda den för sina ändamål. 
 
Att använda mobiltelefonen kräver att man vet hur man matar in siffror och bokstäver till den 
via knapparna och hur man navigerar mellan olika menyer i den, detta kallas för de olika 
användargränssnitten hos mobiltelefonen.  
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Att lära sig handskas med en mobiltelefon kräver att man interagerar med den, därmed är även 
konstruktivistisk teori intressant med avseende på hur inlärningen sker. Tekniken framstår 
som ett medel för mänskligt handlande genom vilket man försöker nå ett resultat som fyller en 
nytta för användaren. 
 
På det informella lärandets arena ställs individen ofta inför situationer där det gäller att kunna 
hantera olika enkla tekniska verktyg, som i själva verket kan vara mycket komplexa. I 
exemplet datorn är bildskärm, tangentbord och mus tillsammans med operativsystemet ett 
gränssnitt för att komma åt och hantera de egentliga verktygen, programmen. Dessa i sin tur 
representerar yttrligare gränssnitt, osv.   
 
Mobiltelefonen har liksom datorn flera olika gränssnitt som användaren behöver behärska för 
att kunna använda den för sina ändamål. Dels behöver hon behärska och förstå det fysiska 
gränssnittet, alltså knapparna, eller motsvarande, som styr inmatningen och valet av tjänster 
och funktioner. Dels behöver användaren behärska de virtuella gränssnitten, det som hör 
samman med mobiltelefonens basfunktioner och menyer i operativsystemet, dels det virtuella 
gränssnittet för den elektroniska tjänsten som hon önskar använda. Bild 3 nedan visualiserar 
de olika gränssnitten i en mobiltelefon. 
 
 

meddelanden 

Skicka till:

Till:
CC:

Väj Avbryt

07059|

Verktyget

Operativsystemets virtuella gränssnitt

Tjänstens virtuella gränssnitt

Virtuella gränssnittetFysiska gränssnittet

 
Bild 3 En mobiltelefon, och dess olika gränssnitt 

Norman Gleiss skriver i sin artikel i den engelska versionen av tidskriften TELE 2/92 om att 
användandet av ett system (program, eller elektronisk tjänst) kan delas in i olika moment. Den 
första delen är den förberedande proceduren att få åtkomst till den funktionalitet man vill 
använda - Gleiss använder termen access phase (accessfas) för att beteckna denna. Den andra 
fasen, den fas där man interagerar med tjänsten för att nå sitt uppsatta mål med att använda 
verktyget, kallar Gleiss för communication phase (kommunikationsfas). I fallet SMS 
komponeras själva meddelandet i denna fas. Den tredje fasen kallas termination phase 
(avslutningsfas). I denna fas sker exempelvis själva sändningen av ett SMS, och därefter 
avslutas interaktionen med tjänsten. I den inledande fasen erbjuds användaren att utföra 
enabling tasks vilket innebär att möjliggöra, att skapa förutsättningen till att använda 
verktyget till sina ändamål. Till själva utförandefasen kopplar Gleiss ”goal tasks” vilket 
innebär det man ämnar göra med verktyget, och skälet för interaktionen. Jag använder 
Norman Gleiss beskrivning, och har schematiserat den, såsom faserna relaterar till fallen SMS 
och MMS i bild 4. 
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Tjänsten SMS fungerar seriellt, det vill säga: användaren utför först en uppgift, sedan nästa, 
osv. Praktiskt innebär detta, att användaren måste ta sig in i en meny för meddelanden, göra 
ett val för att komma till gränssnittet för kompositionen av meddelandet och sedan välja att 
skicka iväg det. I detta steg ställs frågan till användaren, till vem man vill skicka meddelandet. 
Därefter skickas meddelandet till mottagaren. 
 
SMS och MMS 
Det finns likheter och det finns skillnader när man jämför SMS och MMS med varandra.  
I fallet med SMS sker interaktionen med tjänstens virtuella gränssnitt sekventiellt. 
Användaren förväntas avsluta en del av interaktionen innan den nästa steget inleds. I fallet 
med MMS sker denna interaktion i en mer parallell process, där olika delar av meddelandet 
kan komponeras i valfri ordning tills det, att meddelandet är färdigt att skickas. Det förutsätts 
däremot, att alla delar av meddelandet finns med. Med alla delar menas, ett innehåll, och en 
mottagare i form av en e-postadress eller ett mobiltelefonnummer. Bild 4 är en schematisk 
jämförelse av att skicka SMS och MMS 
 

Skicka
SMS

Klar

Välja meny
meddelanden

Välja ”nytt”

Komponera
meddelande

Välja skicka

Mata in mottagare

Sänd

Skicka
MMS

Klar

Välja ”nytt”

Komponera 
meddelande

Mata in mottagare

Access

Interaktion

Exekvering/
Terminering

Ha med 
en bild?

JA

NEJ

Ta ny 
Bild?

JA

NEJ

Hitta kamera Ta bild

Välja skicka 
ur meny

NEJ

Välja meny 
meddelande

Hitta fält för
mottagare

Sänd

Hitta bild bibliotek

Välja bild

Välja skicka ur meny

JA

Att skicka SMS     Att skicka MMS

 
Bild 4 Ett schema över interaktionen med en mobiltelefon vid  

komponerandet och skicket av ett SMS jämfört med MMS 

 
När det gäller MMS, finns likheter, men också skillnader jämfört med att skicka SMS. Dagens 
mobiltelefoner har ett annorlunda menysystem, och till skillnad från SMS, så kan man bära 
sig åt på flera sätt för att komponera ett multimediemeddelande. De två viktigaste skillnaderna 
mot SMS är att accessfasen ser annorlunda ut. Jag vill påstå, att komma till interaktionsfasen 
för tjänsten är den ena, och den andra viktiga skillnaden är att användaren måste ange 
mottagaren innan meddelandet skickas. Om adressen inte anges innan användaren försöker 
skicka meddelandet, får hon ett felmeddelande om felaktig eller ej ifylld adress.  
 
I fortsättningen av denna uppsats kommer access, interaktion och exekvering användas som 
utryck för var i processen av interaktion med den elektroniska tjänsten användaren befinner 
sig.  
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Att använda en elektronisk tjänst, som exempelvis MMS första gången är inte den 
självklaraste av uppgifter. För att bli förtrogen med att använda MMS krävs att man lär sig 
använda tjänstens virtuella gränssnitt för sina ändamål. 

Teorier om lärande 
Det sociala samspelet i lärandesituationer kan inte underskattas, vilket nyare teorier om 
lärande visar. När det gäller det informella lärandet, i det här fallet att handskas med ett 
verktyg såsom en mobiltelefon eller en elektronisk tjänst som MMS sker denna inlärning 
många gånger utan handledning av någon annan person. Detta ställer krav på att verktyget på 
något vis är möjlig att lära sig "själv". Verktyget, artefakten, måste kunna inbjuda till 
kunskaper om sig själv. 
 
Själva lärandet av verktygen sker i mötet mellan teknik och människa, där verktygens 
funktion bygger på antaganden om människans sätt att fungera och lära sig saker å ena sidan, 
och människans faktiska sociala interaktion med verktyget. 
 
Tekniken är skapad av människor där en del grupper har stor påverkan vid utvecklande av 
själva tekniken, medan andra enbart är användare av tekniken som utvecklats. I exempelvis 
datortekniken liksom i mobiltelefonen finns inbyggt antaganden om användaren, och hur 
tekniken ska användas. Det kommer till utryck främst i de gränssnitt genom vilka människans 
interaktion med verktyget, artefakten möjliggörs. (Söderlund, 2003). 
 
De som utvecklar tekniken bygger in antaganden om mänskligt beteende och hur människan 
lär sig i verktyget. De som använder tekniken tolkar i sin tur dessa antaganden, och lär sig 
använda verktyget genom att utgå från den egna verklighetsuppfattningen. 
 
Jag kommer i detta kapitel beröra några av de pedagogiska teorier som jag anser mest 
influerat hur gränssnitt i för elektroniska tjänster utvecklats, samt hur människan tolkar 
kunskapen. Termerna elev och användare kommer att användas omväxlande i de följande 
kapitlen. 
 

Teorier till grund för utvecklarperspektivet 
 
Behaviorismen och kognitivistisk minnesforskning 
Dessa inlärningsteorier anses allmänt idag som något förlegade. Gemensamt för dem är att 
individen inte skänks någon tilltro att kunna utvecklas på egen hand utan teorierna förespråkar 
att det krävs en yttre motivation, eller tydligt formulerade uppgifter och instruktioner för att 
individen ska lära sig något. 
 
I sin renaste form är uppfattningen hos dem som förespråkar den behavioristiska teorin, att 
individen är passiv och inte kan utvecklas på egen hand. Det skulle alltså inte gå att lära sig att 
använda ett verktyg utan handledning. 
 
Skinner, med sin stimuli respons metodik för inlärning är den kanske krassaste, men också 
tydligaste använda antagande för hur människan lär sig handskas med tekniken 
(Säljö, 2000).  
 
På en del modeller av mobiltelefoner får man en auditiv signal, som uppmaning om man 
klickar på ”fel” ställe i gränssnittet, ingen annan uppmaning ges samtidigt. Användaren 
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förväntas förstå av signalen, stimuli, att hon inte ska trycka där. Detta kan förvirra särskilt en 
ovan användare, då samma ikon som gav ifrån sig en negativ signal som uppmaning vid ena 
tillfället, kommer till användning i ett annat tillfälle, om rätt förutsättningar uppfyllts först av 
användaren. Ett exempel på detta är symbolen för ett virtuellt tangentbord på Ericssons 
modell P800. Om användaren inte har textmarkören i ett fält där det går att mata in tecken, ges 
en signal till användaren att hon inte ska trycka på ikonen för tangentbordet om hon försöker 
göra detta.  
 
En annan in inriktning som har betydelse för hur verktygen utvecklas är minnesforskningen.  
 
Herman Ebbinghaus sägs vara minnesforskningens upphovsman. Han såg inlärning ur ett 
naturvetenskapligt perspektiv, där behållningen av inlärningen blev kvantifierbar och mätbar. 
Kritiker menade att förståelse inte kommer av att upprepa och rabbla saker som han 
förespråkade, eftersom individen inte nödvändigtvis behöver förstå innebörden för att visa 
goda resultat (Draaisma, 2000).  
 
Inför en elektronisk tjänst som kräver ett synonymt handhavande för att nå ett resultat, som 
exempelvis SMS, och i viss grad MMS kan man fråga sig om man egentligen behöver förstå 
vad som händer när man sänder iväg meddelande till sin. Det eftersträvade resultatet är ju att 
kunna göra något – att sända ett bildmeddelande Man kan resonera så att om man når ett 
reproducerbart, kvantifierbart mål genom interaktionen, men inte förstår hur man gör, är det 
enbart minnesfunktionerna som behövs för att använda gränssnittet för den elektroniska 
tjänsten för meddelanden. Första gången man gör någonting, kan man ju omöjligen minnas 
hur man gör. 
 
Vid utvecklandet av nya verktyg har minnesforskningen spelat en roll då, nya verktyg ofta har 
givits visuella likheter med sina föregångare t.ex. återanvänds ikoner från ett verktyg i andra 
verktyg, för att förenkla för användaren vid interaktionen. Tanken är att användaren minns 
funktionen från tidigare användning av ett verktyg och gör kopplingen att funktionen 
gissningsvis bör vara densamma i det nya verktyget som har en liknande representation 
visuellt. 
 
Pask delar in elever i antingen gruppen holister och gruppen serialister (atomister). Holisterna 
vill skapa sig ett helhetsintryck tidigt i lärprocessen och är intresserade av att hitta samband 
mellan olika delområden. De vill först få en begreppsmässig överblick där detaljer efter hand 
kan passas in. Serialisterna, undersöker ett delområde i taget, intresserar sig för detaljer och 
hur de logiskt hänger ihop. Helhetsbilden blir inte tydlig förrän ganska sent i lärprocessen. 
(Pask, 1988). 
 
En användare som är nybörjare i att använda ett verktyg eller en elektronisk tjänst ser i början 
bara delar av helheten. Om mobiltelefonens skärm är fylld av en mängd möjligheter att 
utnyttja olika funktionalitet, eller om displayen ger visuell feedback till användaren på olika 
ställen av displayen är det lätt att denna missar informationen helt, eller delvis.  
 
Jämför exempelvis en cockpit i ett flygplan och alla dess reglage. För nybörjaren är mängden 
knappar och vred överväldigande, medan en erfaren pilot enkelt kan manövrera planet för 
start och landning.  
 
Olika modeller av mobiltelefoner väljer olika sätt att göra funktionaliteten åtkomlig. Nokia 
7250 t.ex., har en mycket spartansk visuell information i displayen, medan Ericsson P800 har 
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en större mängd visuell information synlig för användaren. Båda modellerna har en i övrigt 
jämförbar total funktionalitet. 
 

Teorier till grund för inlärningsperspektiv 
Konstruktivismen betonar att individen inte passivt tar emot information, hon kan genom eget 
handlande aktivt konstruera sin förståelse av världen. Inriktningen är främst känd genom Jean 
Piaget. Individerna skaffar sig kunskap genom att upptäcka saker på egen hand. En reflektion 
med anknytning till temat i denna uppsats är att detta ställer krav på att det verktyg som 
individen använder är utvecklat för att underlätta för henne att kunna upptäcka. 
 
Piaget var en förgrundsgestalt inom den kognitiva psykologin men har starkt influerat 
konstruktivismen. Han utformade en generell teori som delar upp en människas utveckling i 
kognitiva utvecklingsstadier, från barn till vuxen. Ett konkret handlande med tingen är den 
bästa utgångspunkten för förståelse, menar Piaget. Eleven själv skapar och konstruerar 
förståelse, antingen genom assimilation eller genom ackommodation. 
 
Till skillnad mot behavioristisk idétradition anser man att kunskap inte uppstår av att man 
passivt upprepar något utan av att man är aktiv och reflekterar. 
 
Eleven, användaren, tolkar och skapar mening i den information och erfarenhet hon får genom 
aktivt agerande och experimenterande, men den är alltid avhängig tidigare erfarenheter och 
insikter. 
 
Assimilation innebär att eleven sorterar in ett nytt begrepp i den egna kognitiva strukturen 
utan att behöva förändra den. Hon kan alltså ta till sig ny kunskap utan att behöva 
omformulera sin gamla kunskap. Ackommodation innebär att den egna kognitiva strukturen 
ändras efter nya intryck och erfarenheter. Att tillämpa Piagets teori på fallet med 
mobiltelefonen, är assimilation det troligaste sättet att utveckla kunskap om man redan har en 
tidigare erfarenhet av en liknande modell, eller i fallet med MMS, om man har någon tidigare 
erfarenhet av att skicka e-post, eller SMS att utgå ifrån. Ackommodation vore det troligaste 
sättet att utveckla kunskap om användaren helt saknar tidigare erfarenhet av att handskas med 
mobiltelefoner. 
 
Seymour Papert, som arbetade tillsammans med Piaget i slutet av 50- och i början av 60-talet, 
utvecklade en teori för lärande som utgick från Piagets konstruktivism. Han menar att den 
bästa situationen för lärande äger rum då eleven deltar i att konstruera en meningsfull sak 
(Papert, 1980).  
 
Detta skulle göra, att komponering av ett MMS till exempel borde erbjuda ett tillfälle för 
lärande kring handhavandet av dess virtuella gränssnitt förutsatt att användaren uppfattar 
MMS som meningsfullt. Samtidigt med användningen av artefakten konstruerar eleven 
kunskap om den och om världen runt omkring. Att kunna använda och experimentera med 
artefakten är viktigt, men det är inte tillräckligt. Tilltalande miljö, valmöjlighet och mångfald 
är tre nyckelord inom Paperts konstruktivism. Miljön där lärandet ska äga rum ska vara 
välkomnande och, så långt det är möjligt, fri från tidspress. Ju större valfrihet eleven har, 
desto större är chansen att hon får ett personligt engagemang för det hon gör. En fråga är dock 
om valmöjligheter i ett användargränssnitt, i alltför stor omfattning inte skapar oro och 
förvirring. 
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Kritiker, som företräder en sociokulturell syn eller en rent behavioristisk syn på lärande, 
hävdar att det endast sker ett begränsat lärande knutet till den specifika situation där lärandet 
sker när eleven lämnas att ensam upptäcka. De menar att hon behöver någon form av 
ledsagning för att förstå nya termer eller fenomen på ett sådant sätt att det lärda kan omsättas i 
nya situationer.  
 
Sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet sätter samspelet mellan individer i fokus för betydelsefull 
kunskapsutveckling. Lev Vygotsky är en förgrundsgestalt och betonar kommunikationens roll 
för tänkandet. Kommunikation och språkanvändning är centrala för inlärning och utgör länken 
mellan eleven och omgivningen, eller i ett större perspektiv, länken mellan människors 
tänkande och kulturen. (Säljö, 1999). 
Jerome Seymour Bruner har, också han, en sociokulturell syn på lärande.  
Vad läraren ska ta hänsyn till i utvecklingssammanhang är den enskilde individens 
förutsättningar och motiv för inlärning och utveckling. Detta nämns av många forskare, men 
det som Bruner anser bäst och det som ska leda till frigörelse från yttre stimuluskontroll anser 
han vara medfött. Han kallar det "viljan att lära" (Säljö, 1999).  De tre motiven han anger är: 
 

• Kompetensmotivet: Viljan att visa sig själv och andra att man kan och klarar av 
någonting. 

• Ömsesidighetsmotivet: Strävan efter ett gemensamt mål tillsammans med andra. 
• Nyfikenhetsmotivet: Människans naturliga nyfikenhet. 

 
I rak motsats till behaviorismen hävdar företrädare för ett sociokulturellt perspektive att 
individen har en egen vilja och förmåga att lära sig någonting själv, i samverkan med andra. 
 
Piaget hävdar att om lärandet fungerat optimalt bär individen med sig kunskaper från en 
situation till en annan, så kallad transfer mellan kontexter. 
Vygotsky och Bruner, däremot, hävdar att att lärandet är beroende av situationen och vilken 
hjälp man har av artefakter och andra människor i omgivningen. Många studier stödjer 
Vygotsky och Bruner och visar att individer generellt sett har svårt att överföra kunskap inom 
ett område på ett annat, nytt område förutsatt att de inte utvecklat begrepp och förståelse som 
sträcker sig utanför den specifika situationen (Mayer, 1992).. Detta skulle innebära att det inte 
skulle vara självklart att tjänster som liknar varandra skulle vara lättare att lära sig om man 
redan behärskar en av dem. 
 
Orlikowski, (enligt Söderlund 2000, ss. 19 ff.) skiljer i teorin mellan teknikens materiella 
natur och de mänskliga aktiviteterna vid dess konstruktion och/eller användning. Orlikowski 
menar att genom att skilja mellan artefakter och mänskligt handlande får hon möjligheten att 
betrakta artefaktens inneboende sociala karaktär. Med detta menar hon att artefakterna är 
skapade av människor vilka arbetat i en given socialt kontext, och att inbyggt i artefakten 
finns antaganden om användaren och hur artefakten skall användas. 
Orlikowski hävdar att mänsklig interaktion med tekniken har två ”modes”, designmode och 
usermode ur analytisk synvinkel. När användaren brukar tekniken, tolkar hon den på olika sätt 
under inflytande av olika sociala faktorer. (Mohrman & Lawler i Söderlund, 2000, s. 19) 
skriver att “…The technology itself can be changed by those using it”. När tekniken tas I 
användning sker alltså en process där människors kunskap, vanor , etc. spelar in på ett sådant 
sätt att modifieringar sker i förhållande till hur utvecklaren tänkt.  
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Orlikowski menar att i designmode bygger människor in vissa tolkningsscheman (regler 
återspeglande kunskapen om det arbete som ska automatiseras). I usermode tillägnar sig 
användaren tekniken genom att tolka de scheman som byggts in i tekniken. (Söderlund, 2000) 
 
Användbarhetsteori  
Inom vad som kallas användbarhetsforskning har studerat användare och interaktionen med 
datorer och gränssnitt. De flesta av dessa forskare lyfter fram inlärning som centralt i fråga om 
betydelse för interaktionen med en dator, men om själva lärandet skrivs inget mer detaljerat än 
att inlärning, och verktygets lärbarhet lyfts högt upp som betydelsefulla komponenter. Hittills 
har det varit svårt att finna pedagoger som skrivit något inom området, och de flesta kända 
profiler som arbetat med att forska om gränssnitt och användbarhet är beteendevetenskapare. 
 
En av de mest kända av dessa är kanske Jacob Nielsen. Nielsen presenterar sig själv som en 
”User-interface scientist” inom tillämpad forskning på Bells forskningsenhet i New Jersey. 
Nielsen är doktor i Datorvetenskap och gränssnittsdesign från Danmarks tekniska universitet, 
(Nielssen, 1993). Han citeras ofta i litteratur och genom att söka information om användbarhet 
på Internet är det svårt att undvika att stöta på hans namn eller referenser till hans forskning, 
föredrag eller uppsatser. 
 
Enligt Nielsen är lärbarheten ett av de mest fundamentala användbarhetsattributen, i och med 
att de flesta systemen måste vara enkla att lära sig och därför att det första intrycket för 
användare är avgörande för om systemet kommer att användas eller inte (Nielsen, 1993). 
Trots att Nielsen förespråkar och ofta talar varmt om lärbarhet nämner han inte några 
pedagoger, eller pedagogiska teorier i sin forskning. Närmast ligger nog Nielsen 
konstruktionismen, då han förespråkar inlärning genom utforskning; explotatory learning. 
Nielsen har enligt min mening sina rötter i Behaviorismen, då han betonar minnets betydelse. 
 

Usage proficiency and 
efficiency

Focus on Expert users

Focus on Novice users

Time

 
Bild 5 Ett gränssnitt avsett för nybörjare har brantare kurva 

att nå ett positivt resultat vid interationen än ett gränssnitt  
avsett för avancerade användare 

 
Enligt Nielsen kan lättheten att lära sig ett gränssnitt åskådliggöras med Bild 5 här ovan. 
Bilden beskriver inlärningskurvorna för två olika typer av program som är avsedda för en 
nybörjare och en van användare (Nielsen, 1993). Ju brantare kurvan är i början för respektive, 
desto enklare är programmet att lära sig. 
 
Enkelheten kan innebära att det inte finns lika mycket funktionalitet i programmet som i ett 
motsvarande avsett för en avancerad användare. Kurvan som beskriver inlärningen av ett 
system avsett för en van användare har en längre initial inlärningströskel. När väl användaren 
har lärt sig systemet kan det ha en mycket hög grad av funktionalitet för uppgiften som den är 
avsedd för. 
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Problemdiskussion 
 

And there can never be the perfect interface design, just as there can never 
be the perfect office chair. In fact the individual variations in users' mental 
models may be more extreme than individual variations in users' bodily 
dimensions.  
(Gardiner och Christie, 1987, s. 101) 

 
Någon måste ha skapat verktygen som vi använder. När ett nytt verktyg ska tas fram, måste 
det ha funnits en tanke på användaren, och hur man ska bära sig åt för att användaren ska ta 
det till sig och ha nytta av den? 
 
Under utvecklingsprocessen är det ofta den som utvecklar själva den tekniska funktionaliteten 
som bygger upp hur den ska se ut och hanteras, fungera - inte bara tekniskt utan även rent 
interaktionsmässigt. Vad som styr är ofta ekonomiska intressen, men det är inte nödvändigtvis 
bra ur ett användarperspektiv.  
 
Spelar det överhuvudtaget någon roll om det som utvecklas görs med mer än en flyktig tanke 
på användaren? Går det att påvisa skillnader i funktionen hos en elektronisk tjänst, avseende 
hur lätta de är att lära sig? Det finns de som tvivlar på att det finns skillnader mellan två till 
synes likvärdiga verktyg, utvecklade för att nå samma slutresultat, men med olika användar-
gränssnitt.  
 
Ur ett pedagogiskt perspektiv är jag intresserad av att undersöka den informella inlärningen 
som sker utanför den formella, organiserade formen av undervisning. Ett sätt att komma 
vidare i min forskning, är att reda ut, om verktygen som vi använder i vår vardag ser ut och 
fungerar  faktiskt spelar en roll, hur för hur lätta de är att lära sig. 
 
Jag vill undersöka den elektroniska tjänsten MMS i mobiltelefoner. MMS Bygger på 
meddelandemetaforen, och är en vidareutveckling av konceptet runt SMS. 
 
Jag kommer inte att försöka ge ett slutgiltigt svar på detta, däremot vill jag undersöka, 
om det går att påvisa skillnader mellan två likvärdiga verktyg för att utföra samma uppgift, 
men med olika användargränssnitt. Jag vill undersöka om det med en enkel metod går att mäta 
en inlärning hos två likvärdiga användargrupper som använder sig av dessa olika verktyg. 
 
Inom utveckling av gränssnitt för interaktion med elektroniska tjänster finns en ständigt 
pågående diskussion om användbarhet och användarvänlighet. Man hör dock sällan talas om 
hur en användare ska lära sig att ta del av användbarheten i ett gränssnitt för att komma åt 
användbarheten i tjänsten. Detta ses som något vilket sker automatiskt, "bara det är ett 
användarvänligt gränssnitt" definierat enligt standarder. Det förekommer till och med 
ifrågasättande, om inlärning har någon betydelse för utformningen av elektroniska tjänster 
överhuvudtaget.  
 
Utvecklingskostnader och intressen att trycka ut produkter och tjänster på marknaden pressar 
tidsramar. Nya produkter och tjänster ska ut snabbt, ibland utan en tanke på att de som i 
slutändan ska använda sig av dem ska kunna ha nytta av dem eller ej. Många av dagens 
gränssnitt, både fysiska och virtuella, är inte lätta att använda sig av - av olika orsaker. Dagens 
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teknik erbjuder användaren allt mer sofistikerade verktyg att lösa dagliga uppgifter, och i och 
med sofistikeringen ökar komplexiteten i designen av användargränssnitten.  
 
Den pedagogik för interaktionen med verktyget eller tjänsten, som man stöder sig på bygger 
ofta på stimuli-/responsteorier från Pavlows dagar, eller på Ebbinghaus minnesforskning. 
Praktiken grundar sig på teorier hämtade från behaviorismen. En behaviorist av den 
ursprungliga stammen föreställer sig att mer sammansatta beteenden (som att nå ett resultat i 
interaktionen med ett elektroniskt gränssitt) är kedjor av komplicerade betingningsprocesser 
där människors reaktioner är resultat av alltmer avancerade former av betingning. (Säljö, 
2000). Det skulle alltså inte finnas någon egentlig inlärning med i bilden, utan endast en 
mekanisk betingningsprocess, där användarens interaktion med verktyget bygger på strävan 
efter positiv stimuli som kulminerar i att det eftertraktade resultatet uppnåtts. Någon vidare 
behandling av intryck, eller information tar inte behaviorismen hänsyn till. 
 
En annan teori om hur människan behandlar information, är kognitivismen. (Säljö, 2000) 
skriver om Jerome Bruner som analyserat kognitivismen. Enligt Säljö innebär 
informationsbehandlingsmetaforen och liknelsen med datorns processande av data en stark 
begränsning av synen på tänkande och kognitiva processer i den mening att sådana förlopp 
beskrivs som algoritmiska och mekaniska. Kognitivisten Donald Norman kallar människan 
för en informationsbehandlande varelse. Hjärnan hos människan jämförs med en processor av 
information. 
 
Gemensamt för dessa teorier är den mekaniska grundsynen på inlärning. Jag vill hävda, att om 
man inom utveckling av elektroniska tjänster överhuvudtaget tar hänsyn till användaren, sker 
detta oftast med utgångspunkt i någon av dessa teorier eller senare teorier som går att härleda 
tillbaka till behaviorism och traditionell kognitivism. Teorier där människan är en social 
individ eller påverkan av kön eller kultur är sällan diskuterade. Jag vill vidare hävda, att de 
som arbetar med den "mjuka sidan" av utveckling inom tekniken oftast är skolade inom den 
beteendevetenskapliga och behavioristiska skolan. Pedagogisk skolning är sällsynt.  
 
Kanske är det därför, som det finns en diskussion om inlärning är en faktor att ta hänsyn till. 
Det finns mycket lite tidigare forskning inom området gränssnittsutveckling och använd-
barhetsforskning, ur ett inlärningsperspektiv. Den gängse termen inom användbarhets-
forskningen för sådant som har med inlärning och gränssnitt att göra är lärbarhet. Det finns 
väldigt begränsat med forskning, som försöker påvisa lärbarhet som en faktor i gränssnitt. 
Finns det överhuvudtaget någonting som kan betecknas som lärbarhet? Är det något som går 
att påvisa? 
 
Såsom nämndes i inledningen har dagens mobiltelefoner mycket mer funktionalitet än att bara 
vara verktyg att ringa med. Oavsett val av mobiltelefon, har samtliga moderna modeller mer 
eller mindre jämförbara funktioner. Sättet att lösa åtkomsten till funktionaliteten skiljer sig 
däremot mellan modellerna.  
 
Med detta arbete vill jag undersöka man genom ett pedagogiskt perspektiv, kan tillföra en ny 
dimension till utveckling av elektroniska tjänster.
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2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka följande: 
 Om interaktionen med gränssnitt till MMS-tjänsten i mobiltelefoner kan beskrivas som en 

lärandeprocess.  
 Hur lärandet kan lärandet av MMS-tjänster tänkas gå till? 
 Gör skillnader i olika sätt att presentera tjänsten i olika modeller av mobiltelefoner det 

lättare för användare att lära sig skicka meddelanden?  
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3. Forskningsfrågor 
En fråga är, om interaktionen med en elektronisk tjänst, som i fallet multimediameddelanden 
går att beskriva i termer om inlärning. Jag vill undersöka om det går att påvisa om det sker en 
inlärning vid användandet av en elektronisk tjänst där interaktionen sker via ett grafiskt 
gränssnitt detta leder till min första forskningsfråga:  
 
Går det att påvisa att det förekommer en inlärning vid interaktionen med en elektronisk 
tjänst? 
 
En följdfråga till ovanstående är, om man kan påvisa att det sker en inlärning vid en 
interaktion med den elektroniska tjänsten, hur går då denna inlärning till? Min andra 
forskningsfråga blir därför: 
 
Hur lär sig användaren använda elektroniska tjänster? 

 
I ett tredje perspektiv är jag intresserad av hur möjligheten till inlärning görs tillgänglig för 
användaren, eleven, i verktygen och om det finns skillnader mellan modeller av 
mobiltelefoner hur denna tillgänglighet möjliggörs för användaren. Baserar sig de sätt som 
verktyg utformas på, på antaganden om hur människan lär sig saker, och går det att visa på 
bakomliggande inlärningsteorier för hur verktygen är formade. Skiljer sig möjligheten att lära 
sig funktionaliteten mellan modeller av verktyget, där resultatet av användandet ändå är 
likvärdigt mellan modellerna. Min tredje forskningsfråga blir därför: 
 
Har skillnader i utformningen av gränssnitten till elektroniska tjänster betydelse för 
inlärningen av dem?  
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4. Avgränsningar 
 
Min första avgränsning var att välja en typ av elektronisk tjänst. I min undersökning ville jag 
undersöka en elektronisk tjänst som finns i en mobiltelefon. Multimediameddelandetjänsten 
MMS1 väljs. Denna tjänst lämpar sig väl att undersöka därför att den förväntas väcka 
associationer hos undersökningspersonerna, även om den bygger på meddelandemetaforen 
SMS, har den inte hunnit sprida sig bland användare vid tidpunkten för detta arbete, och kan 
därför betecknas som ny våren 2003. En annan avgränsning var att samtliga användare i 
undersökningen har vana att använda och skicka SMS med sina egna mobiltelefoner.. 
 
Att täcka in samtliga fabrikat och modeller av telefoner och deras gränssnitt i en undersökning 
är mycket svårt att genomföra. Därför har en avgränsning av modell och gränssnitt skett. Jag 
väljer att undersöka de två på den svenska marknaden vanligast förekommande telefontill-
verkarnas produkter som har stöd för MMS.  
 
Avgränsningen av telefontyp baseras på statistik över vanligast (mest sålda) telefon under 
2000-2002 från en av de större operatörsneutrala telefonförsäljarna i Sverige. I denna statistik 
framkommer att Nokias och Ericssons telefoner toppar listan över mest sålda telefoner under 
perioden. Kriteriet på val av telefoner är i övrigt att de kan upplevas som likvärdiga avseende 
utformning och funktion. I undersökningen användes Nokias modell 7650 och Ericssons 
modell P800. Telefonerna lånades ut till användaren vid undersökningstillfället. För att kunna 
resonera om användarnas resultat vid observationstillfällena används modellernas 
beteckningar i resultatdelen2.  
 
Ett urvalskriterium för undersökningspersonerna var att de var ägare av antingen en Nokia 
eller Ericssontelefon. Inget krav på modell av telefon ställs - däremot måste modellen som de 
var ägare av stödja SMS, då vana att skicka SMS var ett urvalskriterium. 
Respektive användare med en Nokiatelefon, fick låna en Nokia försökstelefon och respektive 
användare med Ericsson telefon fick använda en Ericsson försökstelefon vid observations-
tillfällena. Mycket intressant hade varit att undersöka hur personer utan någon tidigare 
erfarenhet av mobiltelefon angriper uppgiften. I denna undersökning valde jag dock att 
avgränsa mig från att ha med denna kategori. Orsaken var att denna kategori kanske på den 
begränsade tid som försöket hade till förfogande kanske skulle misslyckas att lösa uppgiften. 
Eftersom urvalet av försökspersoner var litet skulle detta medföra ett icke acceptabelt bortfall 
av observationer.  
 
Ingen avgränsning avseende ålder eller kön eller utbildningsbakgrund gjordes. Fokus lades på 
att undersöka processen kring inlärning av att använda själva tjänsten MMS. Vid försöket var 
telefonerna redan förberedda och inställda för att ta emot och sända MMS3. 

                                                 
1 MMS kommer att bli vanligare i framtiden, och troligt är, att de flesta telefoner, från samtliga tillverkare 
kommer att erbjuda möjlighet att skicka MMS. Vilket gör att tjänsten inte kan betraktas som konstruerad bara för 
undersökningen 
2 Syftet är inte att favorisera någon av modellerna eller påvisa att någon har fördelar jämte den andra. Det 
intressanta ur uppsatsens perspektiv är enbart att undersöka om det förekommer skillnader i lätt hur användare 
har att lära sig använda en elektronisk tjänst - beroende på om gränssnittet ser olika ut. 
3 Det kan nämnas att det finns olika sätt att få telefonen inställd och förberedd för att kunna skicka och ta emot 
MMS. Allt ifrån att användaren måste göra alla justeringar själv, till att telefonen är inställd och klar vid köpet av 
telefonen och ett abonnemang. 
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MMS kan innehålla olika typer av multimedia, bild, video musik eller annan typ av ljud. En 
avgränsning görs i fråga om hur meddelandet som användaren skall komponera och skicka 
iväg. Användaren skall ta en egen bild med den inbyggda kameran, och använda denna då hon 
komponerar multimediameddelandet. Begreppen MMS, multimediameddelanden och 
bildmeddelande kommer att användas omväxlande. 
 
I undersökningen har jag avstått från att försöka studera vilken roll motivationen att lära sig 
verktyget spelar. 
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5. Metod 
Inledning 
Denna uppsats har bedrivits som dels som en litteraturstudie av tidigare forskning samt en 
empirisk studie av hur  ett antal försökspersoner lär sig använda den elektroniska tjänsten 
MMS.  
 
Jag ville göra en jämförelse mellan två mobiltelefonmodeller, och låta två grupper av 
användare med inbördes likvärdiga förkunskaper utföra ett experiment. Experimentet gick ut 
på att låta ett antal försökspersoner lära sig använda en, för användarna tidigare ej känd 
elektronisk tjänst och använda en ny modell aven mobiltelefon av samma tillverkare som 
användaren var förtrogen med sedan tidigare.  
 
Detta experiment utfördes vid två tillfällen med ungefär en veckas mellanrum. Om det skett 
en förbättring av det mätbara, empiriska resultatet, att tiden för att nå det strävade resultatet 
minskat mellan första och andra tillfället, måste det ha skett en förändring hos användaren. 
Denna förändring måste i så fall vara ett tecken på inlärning då användaren uppenbart 
interagerar med gränssnittet på ett effektivare sätt en vid första tillfället för att nå ett önskat 
resultat. 
 
Två modeller av mobiltelefoner väljs för experimenten och användarnas resultat ställs mot 
varandra. Om det finns en påvisbar skillnad av resultaten, måste detta bero på någonting.  
Undersökningen indelades i fyra delar: Enkätundersökning l, Observationstillfälle 1, 
enkätundersökning 2 (webbaserad enkät), Observationstillfälle 2. 

Undersökningspersoner 
Valet av undersökningspersoner skedde på följande sätt. Ett antal personer tillfrågades 
om de var villiga att ställa upp i undersökningen, och dessa i sin tur kontaktade bekanta i sin 
omgivning som var villiga att ställa upp. Sammanlagt 20 personer, som visade ett intresse att 
delta i undersökningen fick svara på enkätundersökning 1. Ur de svarande valdes sammanlagt 
5 personer med likvärdiga erfarenheter av mobiltelefonmodell 1, och fem personer med 
likvärdiga erfarenheter av mobiltelefonmodell 2 Någon hänsyn till kön har inte tagits i 
undersökningen, samtliga undersökta personer var inom åldrarna 22-35 år.  

Genomförande 
De som valdes ut för undersökningen fick informationen att undersökningen skedde i fyra 
moment, varav två innebär att hon skulle bekanta sig med att skicka bildmeddelanden. 
Det första momentet Enkätundersökning 1 gjorde försökspersonen när hon anmälde sitt 
intresse. 
 
Observation 1 var andra momentet. Tid för nästa observationstillfälle bokades samtidigt in. 
Mellan observation 1 och observation 2 fick försökspersonen instruktionen att hon skulle gå 
till en hemsida och svara på en webb enkät, Enkätundersökning 2. Denna innehöll fyra frågor 
om hur användaren upplevde att skicka ett bildmeddelande. Personens identitet ersattes med 
en siffra, som tilldelades undersökningspersonen vid observationstillfälle 1. Sista momentet 
var Observation 2 och denna utfördes på samma sätt som observation 1. 
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Den första enkätundersökningen skedde skriftligt, och användes för att göra en bedömning 
kring förkunskaper och att användare som deltog i experimenten hade liknande 
förutsättningar.  
Vid observationstillfället matades iakttagelserna in i ett Excel ark manuellt via dator. Det som 
observerades beskrivs närmare under rubriken observationstillfälle l nedan. 
 
Tidplan 
Bakgrund påbörjades delvis under 2002 och avslutades under mars 2003 
Observation 1 (O1) avslutades i mitten av april, och Enkätundersökning 2 under 
mellanperioden O1, O2. Observation 2  (O2) avslutades under andra veckan i april 2003. 
Resultatsammanställning skedde under andra delen till slutet av april 2003. 
Arbetet slutfördes i början av maj 2003 
 

Januari Februari Mars April Maj

Mål att vara klar med
rapporten

Inlämning till opposition

PM – och förberedelser O1 O2Enkätundersökning 1 Reusltat

E2

Bakgrund

November

 
Bild 6 Bild av tidplanen för uppsatsens genomförande 

 
Undersökningens genomförande 
 
 
 

E1 E2

Modell1 m1v1

Vana användare

Modell2 m2v1

Modell1 m1v2

Modell2 m2v2

Enkätundersö
kning 1

Observation 1

Observation 2

Intervjufråga

Enkätundersö
kning 2

Urval till
 observationer

 
 
Bild 7 Visuell representation om uppsatsens genomförande 

 
Enkätundersökning 1 
Enkäten var tänkt att dels ta reda på hur stor erfarenhet undersökningspersonen har av 
mobiltelefoner och SMS. Enkäten innehöll även frågor runt attityder till mobiltelefonen och 
elektroniska tjänster i allmänhet. Denna information användes för att kunna jämföra 
användarnas förinställning till uppgiften. 
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Observation 1 
Försökspersonerna fick låna en modell av mobiltelefon som stöder MMS. Motsvarande det 
märke som, de äger idag (se avgränsning). Under första steget fick undersökningspersonen 
göra sig bekant med telefonen, och "leka” med den en stund för att få en känsla av hur den 
fungerar. Undersökningspersonen fick ställa frågor under denna tid. Undersökningspersonerna 
visste, från rekryteringstillfället, att de skulle bekanta sig med, och 1ära sig skicka 
"bildmeddelanden" med en mobiltelefon.  
 
Innan försökspersonerna fick veta själva uppgiften, fick de en kort beskrivning av vad ett 
MMS är. Denna beskrivning var lika för samtliga försökspersoner, och lästes upp av 
försöksledaren. Se bilaga 3, Del 1. När undersöknings personen angav att hon var redo, fick 
hon veta uppgiften Se Bilaga 3, Del 2 Uppgiften är delad i 3 delar, men gavs som en 
instruktion. Försökspersonen fick sedan lösa uppgiften efter förmåga och hur hon själv ville. 
Försöket mättes tidsmässigt, och antalet tryck i gränssnittet på mobiltelefonen noterades.  
 
Del 1 av uppgiften var att starta verktyget, få åtkomst till tjänsten. Det finns flera metoder att 
komma till meddelandeverktyget. Hur personen bar sig åt noteras, men ingen styrning gavs. 
Försökspersonen fick ställa frågor. Endast svaret på frågan gavs, ingen vidare instruktion eller 
ledning. 
 
Del 2 var kompositionen av själva meddelandet. Försökspersonen fick bära sig åt hur hon 
ville och ställa frågor. Samma grundförutsättning som i Del 1 gäller.  
 
Del 3 var att sända iväg meddelandet. Samma grundförutsättning som i Del 1 gällde. 
Undersökningspersonen var sedan klar med uppgiften och fick ställa fler frågor om hon så 
önskar, och får nu mer utförliga svar. 
 
Enkätundersökning 2 
I webbenkäten ställdes frågor som anknöt till Observationstillfälle 1. Frågorna finns i  
Bilaga 5. När personerna besökte sidan för webbenkäten fick de via en lista välja den 
numeriska identitet (siffra) som de blivit tilldelad under första observationstillfället. Denna 
siffra identifierade personen som svarade på frågorna och gjorde det möjligt att bearbeta 
svaren. 
 
Observation 2 
Observationstillfälle 2 bokades in vid tillfället för den första observationen Efter ungefär en 
vecka, ställdes undersökningspersonen att inför samma uppgift. Samma instruktion, Bilaga 3, 
del 2 lästes upp. 
Försökspersonen fick sedan lösa uppgiften hur hon ville. Försöket mättes tidsmässigt. 
Observationen gick ut på att studera samma tre delar, som vid Observationstillfälle 1 
 
Intervjufråga 
I slutet av Observationstillfälle 2 lästes en intervjufråga upp till undersökningspersonen. Se 
Bilaga 5 

Material 
I uppsatsen användes i huvudsak litteratur från områdena användbarhet och forsknings 
metodik. 
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Som material till uppsatsen användes även ISO-standarder med relevant innehåll om 
användbarhet där lärbarhet finns med som komponent. 
 
Under rubriken avgränsningar nämndes att materialet var ett kritiskt urval. Med detta vill 
sägas att valet av material har skett selektivt. De författare som tagits med citeras ofta i annan 
forskning och ISO-standarden är ett internationellt och erkänt ramverk som kan klassas som 
en levande och fungerande samling rekommenderade regler. 
 
Som redskap för observationen användes två typer av terminaler med möjligheten att skicka 
bildmeddelanden, den ena tillverkad av Nokia (7650), och den andra tillverkad av Ericsson 
(P800).  
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6. Resultat 
Jag väljer att presentera resultaten i tabeller, figurer och löpande text. 

Enkätundersökning 1 
Tabell 1 nedan, är en sammanställning av svaren som samlades in från enkätundersökning 1.  
ID i den första raden/kolumnen i tabellen anger en kod för undersökningspersonerna, och de 
kolumner med ID, som är markerade med fet text blev engagerade i observationerna. 
Kolumner med ID markerade med normal stil valdes bort som observationspersoner, 
orsakerna för urvalet beskrivs mer i detalj senare under denna rubrik. 
Tabellen anger svaren som deltagarna i undersökningen angav – i sifferform.  
Resultatet av respektive individs svar går att härleda i figurerna 1 – 6 under denna rubrik. Med 
”oval” syftas på bilderna i figur 1-6. Ett angivet betyg av ”1” innebär att individens svar 
markerats i den oval som är längst till vänster i figurerna, respektive högre betyg i ovalerna 
som följer. Ett betyg av ”2” innebär som ett ytterligare exempel, att individens svar markeras i 
den andra ovalen från vänster och så vidare. Individernas svar markeras anonymt i de angivna 
ovalerna (figurer 1 – 6), med beteckningen av den mobiltelefon E, eller N som de använde vid 
undersökningstillfället. 
Det ”högsta möjliga betyget” varierade mellan frågorna – se bilaga 2.  
I tabellen finns under fråga 10 en bokstavsbeteckning vilken anger vilken mobiltelefon som 
personen ägde. Bokstäverna förklaras här nedan. 
 
E = Ericsson 
M = Motorola 
N = Nokia 
P = Panasonic 
S = Siemens 
 
Tabell 1 Sammanställning av enkätsvar från enkätundersökning 1 

ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Fråga1 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 1 3  2 4 3 4 4 3 
Fråga2 2 2 4 3 2 2 3 5 3 4 2 1 2 2  3 3 2 5 5 4 
Fråga3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3  4 2 3 3 3 3 
Fråga4 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2  2 1 2 1 2 2 
Fråga5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2  1 2 1 3 X 2 
Fråga6 2 1 5 4 1 4 3 2 X 1 1 2 1 1  5 4 2 2 1 2 
Fråga7 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 2 
Fråga8 3 X 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 1 3 1 2 2 3 4 5 
Fråga9 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 
Fråga10 E M N E S E E N N N P N S N E E S N N E 
 
 
Fråga 10 var avgörande om undersökningspersonen skulle väljas ut/kvalificera sig till 
observationsmomentet. Grundförutsättningen var att personen ägde en mobiltelefon av märket 
Nokia eller Ericsson. Om personen som svarade på enkäten ägde en mobiltelefon av annat 
märke är hon markerad med normal stil i Tabell 1 ovan. 
Kryssen i tabellen anger att den som svarade på enkäten inte gav något av de svarsalternativ 
som fanns med som alternativ, eller lät bli att svara på frågan. 
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De mest avgörande frågorna ur enkätundersökningen, för att väljas ut för observations 
momenten var. 
 

• Tycker du att din mobiltelefon är lätt att använda? [Fråga 4] 
5(5) av de som valts ut för observation med Nokia telefon ansåg att deras telefon var 
lätt att använda. Motsvarande siffra för kategorin med en Ericsson telefon var 4(5). En 
person i denna kategori hade ingen uppfattning.  

• Hur mycket SMS skickar du? [Fråga 8] 
De, som valdes ut till undersökningen sa sig skicka minst ett SMS per vecka eller mer. 
Om personen som svarade på enkäten angav att hon brukade skicka mindre än ett SMS 
i veckan, är hon markerad som röd i tabellen.  

• Har du provat skicka MMS tidigare? [Fråga 9] 
Ingen i undersökningsgruppen som valdes ut till observationerna sa sig ha skickat 
MMS tidigare. Om personen som svarade på enkäten angav att hon hade skickat MMS 
tidigare, markeras hon som röd i tabellen, och kvalificerar sig inte vidare till 
observationstillfällena.  

 
Endast de personer som kvalificerat sig till observationstillfällena redovisas i resultaten här 
nedan. Om hänvisning görs till samtliga personer i respektive kategori åsyftas de fem 
personer som valts ut i undersökningsgruppen.  
 
Samtliga personer med Ericsson telefon angav att det var ganska viktigt hur mobiltelefonen 
såg ut. Av Nokia användarna angav två personer att det var mycket viktigt hur mobiltelefonen 
såg ut, två andra angav att det var ganska viktigt, och en person ansåg att det var helt oviktigt. 
[Fråga 1] Se även Figur 1 nedan 
 

E
Helt oviktigt Inte viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt

E
EE

N

Superviktigt

E

N

N N
N

 
Figur 1 Väljer du mobiltelefon efter hur den ser ut? 

 
Två personer med Ericsson telefon ansåg att det inte var viktigt vilka funktioner 
mobiltelefonen hade. Två andra ansåg att det var ganska viktigt, och en användare ansåg att 
det var mycket viktigt med vilka funktioner den hade. 
Två personer av de med Nokia telefon angav att det var oviktigt, eller helt oviktigt vilka 
funktioner telefonen hade. Övriga tre, angav att det var ganska viktigt, mycket viktigt eller 
superviktigt med vilka funktioner deras mobiltelefon hade. 
[Fråga 2] Se även Figur 2 nedan 
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Figur 2 Väljer du mobiltelefon efter vilka funktioner den har? 

 
Samtliga personer med Ericsson telefon angav att det inte spelade någon roll om de trodde att 
deras telefon var svår att använda när de skaffade sig den, de lär sig använda den i alla fall. 
Två Nokia användare svarade samma sak, övriga tre att det inte fick vara en alltför svår 
mobiltelefon. [Fråga 3] Se även Figur 3 nedan. 
 

E
Det är helt oviktigt
hur den fungerar

Jag vet väl inte hur
den fungerar innan
jag har köpt den.

Spelar ingen roll,
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använda den
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Figur 3 Väljer du mobiltelefon efter om den är lätt eller svår att använda? 

 
Samtliga Nokiaanvändare och fyra av Ericssonanvändarna ansåg att deras mobiltelefon varit 
lätt att lära sig att använda. En Ericssonanvändare angav att hennes mobiltelefon inte varit lätt 
att lära sig att använda. [Fråga 5] Se även Figur 4 nedan. 
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Figur 4 Var din mobiltelefon svår att lära sig använda? 

 
Två av Ericssonanvändarna angav att de skaffade sig en mobiltelefon för att kunna hålla 
kontakten med kompisarna och familjen, två andra att deras kompisar eller familjen hade velat 
att de skaffade sig en mobiltelefon, och en Ericssonanvändare angav som skäl att alla andra 
har ju en mobiltelefon.  
En person av Nokiaanvändarna i undersökningsguppen svarade inte med ett alternativ som 
fanns med i enkäten. En person angav trygghet som skäl till att hon valt att skaffa sig en 
mobiltelefon, en person angav som skäl att hon ville det själv. De två övriga i samma kategori 
angav som skäl att de ville ha möjligheten att hålla kontakten med kompisar och familj. 
[Fråga 6] Se även Figur 5 nedan 
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Figur 5 Jag skaffade mobiltelefon därför att… 

 
Två av Ericssonanvändarna angav att valet av vilken modell av mobiltelefon de skaffade sig 
kunde ha påverkats av vilken mobiltelefon deras kamrater hade. Övriga tre ansåg att det inte 
hade någon betydelse. Fyra av Nokiaanvändarna ansåg att det inte hade någon betydelse viken 
mobiltelefon deras kamrater hade för valet av den egna telefonen. En Nokiaanvändare ansåg 
att det kunde ha haft en viss betydelse. 
[Fråga 7] Se även Figur 6 nedan. 
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Figur 6 Var din mobiltelefon svår att lära sig använda? 

Observation 1 
Observation 1 skedde efter avtalad tid med respektive undersökningsperson. Tiderna i 
tabellerna är avrundade till närmaste 30 sekunder. 
I tabell 2 och tabell 3 kan man avläsa den tid det tog för försökspersonerna att ta sig igenom 
de olika faserna, Access, Interaktion och Exekvering/terminering med mobiltelefonens 
gränssnitt vid observationstillfälle 1. 
Tabell 2 visar tiderna för Användare som fick använda modellen från Ericsson. 
Tabell 3 visar tiderna för Användare som fick använda modellen från Nokia. 
 
I kategorin användare av Ericsson mobiltelefon kan man se att accessfasen tagit längst tid för 
fyra av fem användare. Användare fyra använde mest tid på fasen att hitta fältet för mottagare 
i exekveringsfasen. 
 
Tabell 2  Tider för användarna som använde modell från Ericsson  

vid observationstillfälle 1 angett i sekunder 

O1 1 4 6 7 20
1. Access 300 240 480 360 420
2. Interaktion 180 120 360 120 120
3. Exekvering 120 360 240 180 180
 E E E E E
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I kategorin Nokiaanvändare kan avläsas ur tabell 3 nedan, att den initiala fasen, att få access 
till tjänsten tog kortare tid än för Ericsson användare i tabell 2 ovan vid samtliga fall.  
 
Tabell 3  Tider för användarna som använde modell från Nokia  

vid observationstillfälle 1 angett i sekunder 

O1 (ID) 3 8 9 12 14
1. Access 180 30 120 30 60
2. Interaktion 180 60 300 60 60
3. Exekvering 120 60 60 60 60
 N N N N N
 
Vid observationen uppmärksammade jag att samtliga Ericssonanvändare klickade på knappen 
”sänd” när de kommit till interaktionsfasen, och hade bilden klar i telefonens display att 
skickas. När användare tre klickade på sänd knappen i slutet av interaktionsfasen fick hon ett 
felmeddelande om felaktigt ifylld adress till mottagaren, detta förvirrade henne väldigt 
mycket. Jag har ju inte skrivit in någon adress än? Samma gäller Nokiaanvändarna, där fyra 
av fem användare gick i menyn och försökte hitta skicka efter det att de fått bilden som ett 
meddelande. 
 
När användare sex skulle fylla i adressen till mottagaren av meddelandet, utforskade hon 
mobiltelefonens display och hittade en ikon för ett virtuellt tangentbord längst ner i kanten. 
När hon klickade på tangentbordet gav mobiltelefonen ifrån sig en uppmanande signal. Oj, 
skulle jag inte trycka där? Detsamma observerades för användare, med den tilldelade 
identiteten tjugo. Orsaken till att mobiltelefonen gav ifrån sig signalen var att fältet för 
mottagaren inte var markerat så att tecken som skulle matas in via det virtuella tangentbordet 
skulle hamna någonstans, i övrigt var det inte ett felaktigt handhavande. 
 
Då tiderna för användarnas interaktion med mobiltelefonernas multimediameddelande 
gränssnitt sammanställs i diagrammet nedan, Diagram 1, kan man se att Ericsson användarna 
spenderade mer tid än Nokia användarna vid samtliga moment vid observation 1.  
Värdena är medeltiden, det tagit för användarna att interagera med verktyget för respektive fas 
Access (1), Interaktion (2) och Exekvering/terminerings (3) fas. 
 
Det går också att avläsa att den andra fasen, interaktionsfasen tog kortare tid, i förhållande till 
den tid det tog att utföra övriga moment, för Ericsson användarna, medan samma fas omvänt 
tog mer tid för Nokia användarna. 
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Diagram 1 Medeltiderna för användare av Nokia och Ericsson telefoner att nå  olika faser vid   

interaktionen med gränssnitten för MMS vid observationstillfälle 1  
 

Enkätundersökning 2, Webbenkät 
I nedanstående Tabell 2 redovisas svaren från Webbenkäten. ID anger undersökningsperson. 
Bokstäverna inom parentes anger om det rör sig om en Nokia eller en Ericsson telefon. 
Då hänvisning görs till samtliga personer i respektive kategori åsyftas de 5 personer som valts 
ut i undersökningsgruppen.  
 
Tabell 4 Svaren från webbenkäten sammanställda 

ID 
1 

(E) 
3 

(N) 
4 

(E) 
6 

(E) 
7 

(E) 
8 

(N) 
9 

(N) 
12
(N)

14
(N)

20
(E)

Fråga 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2
Fråga 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fråga 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 4
Fråga 4 2 5 4 4 5 5 4 2 2 5

 

Fråga 1: Var det var lättare eller svårare än du väntat dig att skicka MMS? 
Samtliga Ericssonanvändare ansåg att det var lite lättare än de förväntat sig att skicka MMS. 
Tre av fem Nokiaanvändare ansåg att det var mycket lättare än de hade förväntat sig att skicka 
MMS. De två återstående Nokiaanvändarna ansåg att det var något lättare än de förväntat sig 
att skicka MMS. Se även Figur 7 nedan- (alternativen ingen uppfattning, lite och mycket 
svårare är utelämnade ur bilden nedan då de inte samlade några svar) 
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Figur 7 Var det lättare eller svårare än du förväntat dig 

att skicka MMS? 

 
Fråga 2: Ser du någon nytta med att kunna skicka MMS till någon? 
Samtliga användare i båda kategorierna angav att de såg ett värde i att kunna skicka MMS till 
någon, vid något tillfälle.  
 
Fråga 3: När skulle du mest troligt kunna se ett värde med att skicka ett MMS till 
någon? 
Figur 8 nedan, visar grafiskt resultatet av de samlade svaren. De flesta, fyra Nokia och två 
Ericssonanvändare skulle troligast skicka MMS då de var på semester. (ingen person valde 
”annat”, varför detta alternativ inte åskådliggörs nedan i Figur 8 ) 
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Figur 8 När skulle du mest troligt kunna se ett värde med att skicka ett  

MMS till någon? 

 
Fråga 4: Skulle du välja en telefon, bara därför att den är utrustad med MMS i 
framtiden tror du?  
Figur 9 nedan visar grafiskt de olika valen som gjordes av undersökningspersonerna i fråga 4 
(Samtliga svarsalternativ visas i Figur 9 nedan, för att åskådliggöra spridningen av svaren.) 
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Figur 9 Skulle du välja en telefon, bara därför att den är utrustad med MMS  
i framtiden tror du? 
 

Observation 2 
Observation 2 skedde efter avtalad tid med respektive undersökningsperson. Tiderna i 
tabellerna är avrundade till närmaste 30 sekunder. 
I Tabell 5 och Tabell 6 kan man avläsa den tid det tog för försökspersonerna att ta sig igenom 
de olika faserna av interaktion, Access, Interaktion och Exekvering/terminering med 
mobiltelefonens gränssnitt vid observationstillfälle 2. 
Tabell 5 visar tiderna för Användare som fick använda modellen från Ericsson. 
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Tabell 6 visar tiderna för Användare som fick använda modellen från Nokia. 
 
I kategorin användare av Ericsson mobiltelefon kan man se att tiden som det tagit att få 
åtkomst till tjänsten, interaktionsfasen, tagit kortare tid än vid observationstillfälle 1 för 
samtliga. 
 
Tabell 5  Tider för användarna som använde modell från Ericsson 

vid observationstillfälle 1 angett i sekunder 

O2 1 4 6 7 20
1. Access 120 60 180 60 180
2. Interaktion 60 60 180 120 30
3. Exekvering 30 30 60 30 30
 E E E E E
 
I kategorin användare av Nokia mobiltelefon kan man se att tiden som det tagit att få åtkomst 
till tjänsten, interaktionsfasen, tagit kortare tid än vid observationstillfälle 1 för samtliga. 
 
Tabell 6 Tider för användarna som använde modell från Nokia 

vid observationstillfälle 1 angett i sekunder 

O2 (ID) 3 8 9 12 14
1. Access 60 30 30 30 30
2. Interaktion 60 60 180 30 30
3. Exekvering 30 30 30 30 30
 N N N N N
 
Då värdena sammanställs i diagrammet nedan, Diagram 2, kan man se att Ericsson 
användarna spenderade mer tid än Nokiaanvändarna vid samtliga moment vid observation 2.  
Värdena är medeltiden, det tagit för användarna att interagera med verktyget för respektive fas 
access (1), interaktion (2) och exekvering/terminering (3). 
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Diagram 2  Medel tiderna för användare av Nokia och Ericsson telefoner att nå  

olika faser vid interaktionen med gränssnitten för MMS vid  
observationstillfälle 1 
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I slutet av observation 2 säger användare 7 Nu börjar man se andra saker på skärmen också, 
och inte bara det man tittar efter.  
 
Då användare sex kommer till slutet av interaktionsfasen och skall fylla i adressen till 
mottagaren klickar hon på ikonen för det virtuella tangentbordet för att komma åt 
inmatningsgränssnittet. Telefonen ger ifrån sig en uppmanande signal. Va? Ja just ja, man 
skulle ju ”stå i fältet” utbrister hon. Hon menar att fältet måste vara markerat, det vill säga att 
markören för textinmatning måste stå i ett textfält, innan man trycker på ikonen för det 
virtuella tangentbordet, och kommer ihåg detta från föregående tillfälle. 
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Intervjufråga 
I samband med Observation 2 ställdes en intervjufråga; 
Om du skulle jämföra MMS med något annat som du känner igen, vad skulle det vara? 
 
Som förslag på svarsalternativ gavs, SMS, E-post eller något annat och i så fall vad. 
Svaren redovisas i tabell 7 nedan.  
 
Tabell 7  Sammanställning av resultat vid intervju fråga, att jämföra  

MMS med något tidigare känt. 

Användare Tjänst Annat? 
1 E-post  
3 SMS  
4 E-post  
6 SMS  
7 Annat ICQ 
8 SMS  
9 SMS  

12 SMS  
14 E-post  
20 E-post  

 

Figur 10 redovisar svaren ur tabell 7 på ett annat sätt. Av resultatet kan vi avläsa att fyra av 
fem Nokiaanvändare drar likheten med SMS, om man frågar vad de anser att MMS liknar i 
deras verklighet. En Nokiaanvändare drar likheten till E-post. 
 
Tre Ericssonanvändare anser likheten med E-post vara störst, En Ericssonanvändare ansåg att 
MMS liknade mest MMS, och En Ericssonanvändare, användare sju, ansåg att det liknade 
något annat.  

SMS E-Post

E

Annat

N E
EE E

N
N
N N

 
Figur 10  Om du skulle jämföra MMS med något 

annat som du känner igen, 
vad skulle det vara? 
 

På frågan vad MMS liknade mest svarade användare sju (Ericsson) att det liknade ICQ, 
meddelandetjänst, och sättet att där skicka bilder till varandra. 
 
Användare ett (Ericsson) sa att det var svårt att jämföra med något som man gjort tidigare, då 
”man inte skickat bilder med en telefon tidigare”. Likheten var däremot mest som E-post 
ansåg användare ett vidare därför att det ”såg ut som e-post, när man skulle mata in 
mottagaren”. Användare 4 (Ericsson) ansåg att det var som ”att skicka e-post från datorn” för 
man hade fälten som man skulle fylla i på samma sätt som när man skickar från datorn. 
 
Användare tre (Nokia) menade att det var precis som att skicka SMS till någon om man skulle 
ha skickat det till ett telefonnummer. Nu skickade man det till en e-post adress, men det var 
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ändå samma sak. Användare 3 ansåg vidare att det var svårt att hitta var man skulle skriva den 
som skulle ta emot meddelandet. 
Användare nio (Nokia) sa att det svåraste var att hitta var man skulle skriva in den som skulle 
ta emot meddelandet. Första gången var det jättesvårt, och andra gången trodde jag att jag 
skulle komma ihåg hur man gjorde, men så hade jag glömt bort det igen. Hon säger vidare, 
Nu har jag gjort det två gånger, så nu sitter det. Det var ju jättelätt… Men varför har dom inte 
som på SMS för, att när man skickar meddelandet så får man skriva in den som ska få det.” 
 
Användare sex (Ericsson) menar att det var ju precis som att skicka SMS – för man gjorde det 
med en telefon. Om man skulle göra samma sak från en dator skulle det vara mer likt att 
skicka e-post med en bifogad fil. 
 
Användare åtta (Nokia) säger att det liknar mest SMS, men att det är skillnad då man i SMS 
inte kan göra fel. I SMS fallet går man ju bara framåt, och sen har man skickat sitt 
meddelande; I MMS kan man ju göra fel på flera ställen. Det är svårt att hitta var man ska 
skriva in adressen första gången. Men användare åtta säger vidare att MMS liknar SMS 
ganska mycket. 
 
Användare tolv (Nokia) anser att det nog mest liknar SMS. Men det var lite svårt att 
bestämma sig. För I SMS kan man ju inte skicka bilder, och det kan man göra här. Det är lika 
och ganska olika på samma gång säger hon. 
 
Användare fjorton (Nokia) säger att det minsann inte var lätt första gången att veta hur man 
skulle göra, men att det fanns ju faktiskt en knapp direkt där det stod kamera ”Så det var ju 
bara att läsa innantill”. 
 
Användare tjugo (Ericsson) ansåg att likheten med en dator var stor. Menysystemet liknade ju 
Windows, så det gick rätt snabbt att förstå hur man skulle göra. ”Men det liknade nog mest E-
post, för när man väl hittade till dialogen där man skulle skriva in vem som var mottagare 
liknade det mest ett e-post meddelande. Alla fälten fanns där, precis som på ett e-post 
meddelande.” 
 
Generellt svarade alla Nokiaanvändare att det var svårast att hitta var mottagarens adress 
skulle skrivas in. En användare påpekade att det var konstigt att man inte kom till stället där 
man skulle skriva in adressen när man klickade på ”skicka” utan fick bara ett meddelande om 
felaktig adress. 
 
Tre Ericssonanvändare jämförde telefonen med datorn, och ansåg att likheterna med en dators 
visuella gränssnitt var stor. Två Ericssonanvändare drog parallellen att det ”såg ut” som när 
man skickar e-post då man skulle mata in adressen till mottagaren. Samtliga Ericsson 
användare provade att klicka på sänd knappen efter att de var klara med interaktionsfasen för 
att komma till en dialog där de kunde mata in en mottagare. 
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Sammanfattade resultat 
Medeltiderna, för observation 1 och observation 2 sammanfattas i Tabell 8 och Tabell 9 
nedan. I tabell 8, kan avläsas medeltider vid observationstillfälle 1 för samtliga 
undersökningspersoner sammantaget, avseende tid att interagera med verktyget i respektive 
fas. 
 
I tabell 9, kan avläsas medeltider vid observationstillfälle 2 för samtliga undersöknings 
personer sammantaget, avseende tid att interagera med verktyget i respektive fas. 
 
Tabell 8 Medel i sekunder för respektive fas i  

interaktionen med verktyget för Ericsson,  
respektive Nokia telefon vid  
observationstillfälle 1 

O1 Medel E (O1) Medel N (O1) 
1. Access 360 84
2. Interaktion 180 132
3. Exekvering 216 72
Totalt 756 288

 

Av Tabell 9, nedan, kan konstateras att samtliga medeltider har halverats eller reducerats mer 
än med hälften, om de jämförs med motsvarande kategori vid observationstillfälle 1 (Tabell 8) 
 
Tabell 9  Medel i sekunder för respektive fas i  

interaktionen med verktyget för Ericsson,  
respektive Nokia telefon vid  
observationstillfälle 2 

O2 Medel E (O2) Medel N (O2)
1. Access 120 36
2. Interaktion 90 72
3. Exekvering 48 30
Totalt 258 138
 
 
Om värdena sammanställs i ett diagram kan detta åskådliggöras som Diagram 3, nedan, visar.  
Av diagrammet kan konstateras att Nokiaanvändarna spenderat kortare tid för att utföra 
uppgiften vid respektive observationstillfälle, jämfört med kategorin Ericssonanvändare.  
Ericssonanvändarna har reducerat tiden de interagerat med verktyget, och tjänsten kraftigare 
än Nokiaanvändarna. Diagrammet visar också att Nokiaanvändarna inte reducerat tiden de 
spenderat med verktyget i samma utsträckning som Ericssonanvändarna. Diagrammet visar 
också att det skett en reduktion av tid, som spenderats med verktyget för att lösa uppgiften för 
respektive kategori användare.  
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Diagram 3 Resultat, interaktion observation 1, och 2 för Ericsson och Nokia 

telefon. 

 

För att kunna statistiskt säkerställa om det förekommer en signifikant skillnad mellan 
grupperna i undersökningen avseende deras resultat, väljs Wilcoxons test, vilken används som 
icke parametriskt test för beroende mätvärden. 
Som nollhypotes ställs, att det inte finns någon skillnad i hur lätt det är att lära sig ett av de två 
mobiltelefonernas gränssnitt för att kunna skicka MMS. 
Resultatet ger att Tobs(0) < Tkrit(6). Vilket statistiskt säkerställer att det finns en signifikant 
skillnad mellan grupperna i undersökningen. För beräkning, se Bilaga 6. 
Nollhypotesen förkastas, och det går att konstatera att det finns en skillnad i hur lätt det är att 
lära sig de två mobiltelefonernas gränssnitt för att kunna skicka multimediameddelanden 
enligt de värden som finns till buds inom ramen för denna undersökning. 
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7. Diskussion 
Reliabilitet 
Reliabiliteten i undersökningen var relativt god avseende metoden som valts att mäta en 
kvantifierbar förändring hos användarens beteende.  
Hänsyn bör trots detta tas till att det funnits en svårighet i att försäkra sig om likvärdiga 
erfarenheter i att använda mobiltelefoner och SMS hos användare som valdes ut till 
undersökningen. Ytterligare en svårighet var att föröka skapa likvärdiga externa förutsätt-
ningar för respektive användare vid observationstillfällena. Här anser jag att det inte gått att 
skapa likvärdiga förutsättningar. För att kunna utföra undersökningen enligt tidplanen krävdes 
att söka upp försökspersonen när denne hade tid och möjlighet samt utföra observationen där 
det passade denne. Plates var därför inte alltid samma, och därför inte heller miljön där 
observationen utfördes. Strävan var dock att uppsöka en så lugn miljö som möjligt vid 
respektive observation. 
Läsaren av uppsatsen bör också fästa märke till att urvalet av telefontyp baseras på statistik 
vilken kommer från ett företag som arbetar operatörsoberoende men som ändå är ett 
vinstdrivande företag.  

Validitet  
Undersökningsgruppens storlek har stor betydelse för representativiteten i denna uppsats. 
Undersökningen har kunnat påvisa att med den valda metoden har det gått att mäta en 
förändring i användares förmåga att handskas med ett verktyg för att nå ett resultat. Metoden 
kan användas för att närma sig frågan om det går att visa på en inlärningsskillnad baserad på 
hur gränssnittet till en elektronisk tjänst är utformat. 
Det är alltid en risk att studera en grupp personer i ett laborativt förfaringssätt. Det sker ofta 
en socialisering med undersökningsledaren, och den spontana kontakten med materialet kan 
bli färgad. I denna undersökning har interaktionen med undersökningspersonerna varit relativt 
kortvarig, och denna fara bör anses liten. 

Resultatdiskussion 
En kritik av undersökningens direkt observerbara resultat är att den i någon grad kan beskyllas 
för att närma sig det triviala, eller common sense forskning, Bourdieu et al i Alveson och 
Sköldberg (1994), och röra sig i ytstrukturer. Det finns dock en ambition att kunna påvisa det 
som ligger bakom det triviala. Om det föreligger en skillnad mellan hur användare kan lära sig 
ett gränssnitt till ett verktyg och når samma resultat med interaktionen, bör gränssnitten enligt 
logisk deduktion vara olika svåra att använda för att nå resultat. 
 
Har det skett en inlärning? 
En fråga man kan ställa sig är, om det skett en inlärning hos användaren då hon interagerat 
med verktyget, och dess olika gränssnitt. Vidare kan man också ställa sig frågan, om det 
föreligger skillnader mellan gränssnitten för de två olika terminalerna avseende deras 
lärbarhet.  
 
Om man jämför med den teoretiska bilden av lärbarhet hos ett system som Norman Gleiss skriver om 
inlärning (se text i Bild 2) att; ”Tiden att nå ett resultat med ett verktyg minskar om en inlärning att 
använda verktyget sker”, går det att konstatera, att det redan i en mätning vid två tillfällen skett 
en förändring i resultatet hos användarna som är påvisbar. Det har inte skett någon förändring 
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i verktyget eller hos den elektroniska tjänsten. De uppmätta resultaten baseras på användarens 
resultat i interaktionen med mobiltelefonen.  
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Figur 11  Jämförelse av teoretisk modell för lärbarhet, och ett utfört  

experiment med verkliga användare 

 

Som kan konstateras av resultatet ser förändringen något annorlunda ut för kategorin 
Nokiaanvändare, och Ericssonanvändare. I fallet med Ericssonanvändare kan konstateras att 
det tagit betydligt längre tid att nå ett resultat vid observationstillfälle 1, jämfört med 
Nokiaanvändare. Vid observationstillfälle 2 är denna skillnad betydligt mindre. 
 
En tänkbar, orsak är att tiden att nå det önskade resultatet med mobiltelefonerna efter 
ytterligare träning närmar sig varandra ytterligare.  
 
Det intressanta i sambandet är att se att även om skillnaden minskat mellan tillfälle 1 och 2 så 
kvarstår ändå skillnaden mellan användarnas resultat över de två observationstillfällena, och 
mellan de två typerna av mobiltelefon. Om vi förutsätter att användarnas initiala färdigheter 
varit jämförbara måste denna skillnad bero på en skillnad i mobiltelefonernas gränssnitt, i hur 
dessa ”gör sig förstådda” för användaren, som möter dem för första gången. 
 
Om vi antar att så är fallet kan man anta att Nokias modell varit enklare att förstå, då det tagit 
betydligt kortare tid för användaren att nå det önskade resultatet med Nokias modell vid 
framförallt första gången användaren ställs inför uppgiften.  
 
Viktigt att påpeka är att det inte skiljer något i kvalitén hos resultatet. Om användarna lyckats 
skapa och skicka ett MMS meddelande är resultatet likvärdigt. Skillnaden ligger i tiden att nå 
det önskade resultatet. Resultaten är jämförbara och bevisligen likadana; att skicka ett MMS 
till en mottagare. Då tiden vid andra interaktionen är påtagligt kortare för båda modellerna, 
och vi kan konstatera att det skett en förändring av resultatbilden hos användarna såsom 
konstaterades i inledningen till detta avsnitt, tyder denna förändring på att en inlärning skett. 
 
Finns det en skillnad mellan verktygen? 
Finns det skillnader avseende hur lätt ett gränssnitt för att skicka multimediameddelanden är 
att lära sig? 
 
Notera att kurvan i Diagram 3 för Ericssonanvändarna är brantare än motsvarande för Nokia-
användarna. Betyder detta att Ericssons mobiltelefon, och deras version av MMS har ett mer 
lärbart gränssnitt?  
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Det första som ska påpekas är att båda telefonernas gränssnitt för att komponera och skicka 
MMS har egenskapen lärbarhet. Vid interaktionen med båda telefonerna lärde sig användaren 
hur man skickar MMS redan vid första interaktionen men att deras skicklighet var större vid 
det andra tillfället. En lärandet av SMS-tjänsten framstår en process, och inte något som sker 
vid ett enstaka tillfälle.  
Användarna lyckades skicka ett MMS vid första interaktionen och den assimilerade 
erfarenheten vid detta tillfälle föreföll vara till fördel vid den andra interaktionen då de skulle 
upprepa proceduren att skicka ett MMS efter ungefär en vecka. 
 
Att kurvan för användare av Ericsson telefonen är brantare betyder inte i sig att denna modell 
har en högre grad av lärbarhet. Ett antagande är att användare vid första interaktionen med 
telefonen inte kände igen sig jämfört med sina tidigare erfarenheter av Ericsson telefoner. 
Menysystemet kändes helt annorlunda, och modellen var utrustad med betydligt mer tjänster 
än de modeller som användarna var vana vid från tidigare. 
 
Efter att ha använt sig av tjänsten MMS en gång kändes inte menysystemet längre 
främmande. Tre Ericssonanvändare jämförde interaktionen som liknande den med ett 
gränssnitt på en dator. Exempelvis försöksperson 4 (Ericsson) drog parallellen till att det såg 
ut som när man skickade e-post via datorn. Denna typ av uttalande styrker teorin att de som 
har en tidigare erfarenhet av att skicka e-post från en dator samt drar parallellen till att MMS 
liknar gränssnittet för e-post, assimilerar den nya kunskapen och knyter den till tidigare 
erfarenheter från datorns värld. Detta skulle innebära att det förekommer en transfer mellan 
kontext. Man skulle också kunna uttrycka detta som att användarna använder sin tidigare 
erfarenhet av liknande operationer som en resurs för att lösa det föreliggande problemet. 
 
Vid andra tillfället var menysystemet mer bekant, och försökspersonerna hittade initialt lättare 
till tjänsten. Den största skillnaden för Ericsson användarna var däremot vid exekverings-
/terminerings-fasen. Denna skillnad har att göra med att de hade svårigheter att vid första 
tillfället veta var de skulle skriva in mottagaren. Samtliga Ericssonanvändare klickade först på 
sänd knappen för att komma till dialogen där man matar in en mottagare. Detta är det 
förfarande som gäller för SMS. Att de inte kom till dialogen för mottagare skapade förvirring.  
 
Vid andra observationstillfället var det fortfarande flera som klickade på sänd knappen, men 
de kom ihåg att det inte var rätt förfaringssätt och ett generellt konstaterande var ”ja visst 
ja…”. De tidigare erfarenheterna av SMS underlättade i detta fall inte att lösa uppgiften. 
Gränssnittet för SMS som användarna var vana vid hade likheter med det för MMS, men 
skiljde sig åt på ett sådant sätt att användarnas tidigare erfarenhet inte snabbt ledde till lyckat 
resultat. De skillnader som utvecklarna av tekniken skapat i förhållande till SMS ledde till 
förvirring hos användarna när det resultat som de förväntade sig av den tidigare erfarenheten 
inte uppenbarade sig. 
 
Att Ericssons kurva är brant anser jag talar om att gränssnittet i Ericssons mobiltelefon initialt 
känns som något helt nytt som användaren ställs inför. Gränssnittet i Ericssons modell som 
användes i undersökningen ser ut som om det varit en dator i litet format. Användaren blir 
överväldigad av det nya, och känner att det är mycket att lära sig på en gång. När användaren 
får möjlighet att bekanta sig med gränssnittet känner hon snart igen metaforerna från tidigare 
erfarenheter. Detta är sannolikt om användarna har en tidigare erfarenhet av interaktion med 
datorer. Samtidigt visar exemplet ovan med skillnaden mellan SMS och MMS-gränssnittens 
funktioner på vikten av att utvecklarna inte i onödan skapar avvikelser i funktioner om de vill 
använda sig av transfer mellan SMS och MMS för att underlätta för användarna. 
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Vad betyder det att Nokias trend är flackare, betyder det att Nokias gränssnitt för MMS är 
sämre än det som Ericsson utvecklat? Att Nokias kurva i Diagram 3 är flackare betyder att 
användaren, med tidigare erfarenhet av mobiltelefoner tillverkade av samma tillverkare, 
snabbare kan komma till de funktioner som behövs för att komponera och skicka ett MMS. 
Användaren kan utnyttja sin tidigare erfarenhet av Nokiatelefoner och behöver inte gå djupare 
in i gränssnittet för att komma åt kameran för att ta ett kort.  
 
Betyder detta att Nokias mobiltelefon har högre lärbarhet? Nokias modell har ett 
användargränssnitt som erbjuder åtkomst till de funktioner som är centrala för det resultat som 
undersökningen fokuserat på, på ett snabbare sätt än Ericssons modell. Den har ett gränssnitt 
för MMS, som kan liknas mer vid de så kallade ”walk up and use”-systemen, med tjänster 
som ska gå att använda på stående fot. Som exempelvis kan ges olika 
informationskioskapplikationer. De ska vara så enkla att använda att det inte ska behövas 
någon mödosam inlärning för att klara av att hantera dem. 
 
Även Nokia gör samma val i sitt gränssnitt som Ericsson – att användaren, då hon kommit till 
slutet av interaktionsfasen, och skall mata in mottagaren för meddelandet, faller tillbaks på 
erfarenheten av SMS och klickar på sänd. Då får användaren ett felmeddelande. Nokias 
gränssnitt erbjuder i detta läge inte någon visuell hjälp för hur man skall hitta fältet för 
mottagaren. 
 
Som svar på min forskningsfråga, skiljer sig möjligheten att lära sig funktionaliteten mellan 
modeller av verktyget, där resultatet av användandet ändå är likvärdigt mellan modellerna, 
kan jag konstatera att så är fallet. Av hypotesprövningen och genom att tillämpa Wilcoxons 
test på resultatet får jag fram att det föreligger en statistiskt säkerställd skillnad avseende tiden 
det tar att lära sig gränssnitten, baserat på mätvärden i min undersökning.  
 
Hur lär sig användaren? 
Ebbinghaus teori om minnets betydelse skulle stödjas av uttalanden som ”ja just det, det var 
ju den vägen”. Man försöker minnas och gör ibland ett felaktigt val i gränssnittet. Om minnet 
begränsat till den föreliggande situationen vore det enda som spelade in skulle 
undersökningen egentligen aldrig kunna genomföras då användaren inte kan lära sig något 
nytt om hon inte blir instruerad. Men som framgått har försökspersonerna också använt sig av 
sina tidigare erfarenheter av t.ex. att skicka SMS eller av att använda e-post på datorer. I den 
mån gränssnitten har kunnat tolkas i skenet av tidigare erfarenheter har dessa också varit en 
resurs för lärandet. 
 
Ebbinghaus kan sägas vara en föregångare till behaviorismen. Behaviorismen förespråkar 
upprepning för inlärning, och talar inte om hur man lär sig saker, man lär sig saker genom 
förstärkning i varje steg. Det skulle kunna stödjas av undersökningen eftersom användaren får 
en signal av verktyget då hon (användaren) gör ett ”felaktigt” val, som exempelvis när 
adressen till mottagaren inte är inmatad om hon väljer att försöka sända meddelandet innan 
detta är gjort. Men gränssnittet ger inte någon visuell ledtråd för hur användaren skall ta sig 
vidare. Tron på individens kreativitet är liten. I sin renaste form skulle det innebära att 
användaren inte kan komma vidare om hon inte får en stimulus i rätt riktning för att ta sig 
vidare. Enligt Pask, som räknas till kognitivisterna kommer helhetsuppfattningen sent i en 
lärprocess, och detta stöds i viss grad av t.ex. Användare 7(E):s uttalande under observation 2. 
”Nu börjar man se andra saker på skärmen också, och inte bara det man söker efter.  
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Om man applicerar konstruktivistisk teori på undersökningen kan man säga att resultatet 
stödjer detta eftersom användaren i många fall prövar sig fram och i internationen med 
verktyget till slut hittar vidare i gränssnittet och närmare resultatet av interaktionen. Individen 
är inte passiv, utan söker egna vägar vidare.  
 
Enligt den redovisade kognitivistiska idétraditionen skulle användaren vara holistisk, 
avseende sin kunskapssyn, vilket innebär att individen drivs av en inre drivkraft att lyckas 
med något, fokus ligger på helheten, och utan närmare kritisk granskning, på enkelheten – då 
motivationsfaktorn är att prestera. På fråga 3, Enkätundersökning 1 Väljer du mobiltelefon 
efter om den är lätt eller svår att använda? Svarade tre Nokiaanvändare att deras val av 
mobiltelefon motiverades bland annat av att det inte fick vara en alltför svår mobil som de 
valde, resten av undersökningsgruppen svarade att det inte spelar någon roll hur lätt eller svår 
den var.  
 
Om kognitivistisk teori skulle appliceras för att tolka resultatet i denna fråga skulle det 
innebära att de tre Nokia användarna valde en Nokia telefon, därför att de antog att den var 
lätt att använda. Fråga 1 i Web enkäten, Var det lättare eller svårare än du väntat dig att 
skicka MMS ger en antydning att gränssnittet för MMS på Nokias mobiltelefoner varit lättare 
att lära sig. 
 
Tre Nokia användare angav att de ansåg att det varit mycket lättare än de förväntat sig. Om 
det däremot varit ett tydligt faktum att Nokia skulle vara självklart enklare, skulle det behöva 
vara ett betydligt tydligare resultat än vad denna undersökning kan påvisa. Två Nokia 
användare, svarade att det varit något enklare än de förväntat sig att skicka MMS. 
Intressant är att två av de tre Nokia användare som sa sig välja telefon efter att den inte var 
svår att använda, sa att de ansåg att det varit betydligt enklare att skicka MMS än de väntat 
sig. 
 
Min egen bild är att lärandet sker då användaren interagerar med verktyget och att inlärningen 
sker i ett cirkelförlopp där användaren kan växla mellan olika sätt att förhålla sig till innehållet 
inom ramen för samma uppgift, både atomistiskt och holistiskt. Ibland är fokus hos 
användaren helt inriktat på själva funktionaliteten av verktygets fysiska gränssnitt, eller det 
visuella gränssnittet för operativsystemet. Andra gånger är uppmärksamheten mer generell 
och det är resultatet av interaktionen som är i fokus. För att använda en term ur pedagogiken 
anser jag att inlärningen av hur den elektroniska tjänsten fungerar sker i ett praktiskt 
hermeneutiskt ramverk.  
Ju mer van användaren blir verktyget och tjänsten, desto mer inriktad blir hon samtidigt på 
just det holistiska perspektivet. Det vill säga att interagera med verktyget som ett redskap att 
skapa kontakt – inte som en serie interaktiva handgrepp för att nå ett abstrakt resultat. 
En undersökning av den här typen ger för lite information för att man ska kunna säga något 
om motiven för inlärning. Undersökningen kan ge en indikation om vad som kan vara av 
intresse att fördjupa sig i och undersöka vidare, avseende motivationen att lära sig handskas 
med verktyg. Och vilka motiv som kan ligga bakom. Det utmanande är, att oavsett vilken 
idétradition man förespråkar, kan man i en sådan här undersökning finna stöd för sin 
övertygelse.  
 
Min förhoppning är att läsaren av denna uppsats behåller ett öppet förhållningssätt till det som 
redovisats, och att det inte ses som en absolut sanning, vilken jag inte tror existerar. 
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En intressant iakttagelse är, att på intervjufrågan: Om du skulle jämföra MMS med något 
annat som du känner igen, vad skulle det vara? Svarade fyra Nokia användare att de tyckte att 
likheten med SMS var slående. Tre Ericsson användare sa att de ansåg att MMS mest liknade 
E-post. 
 
Som vidare forskning skulle man kunna ställa sig frågan om hur medvetna de som utvecklat 
gränssnitten för tjänsterna varit om likheten med tidigare kända verktyg, och vilka medvetna 
val man gjort i det nya verktyget MMS för att förbättra interaktionen. Det skulle möjligen ge 
ett svar på frågan vilka antaganden om användaren som legat till grund för funktionaliteten. 
 
Sammantaget kan man konstatera att det finns element i mobiltelefonernas gränssnitt för att 
skicka multimediameddelanden, som kan spåras till inlärningsteorier. Det enklaste att peka på 
är de auditiva signaler som ger användaren en uppfattning att man tryckt ”fel” som direkt går 
att återkoppla till Skinners stimuli-respons förstärkning, ”tryck inte här, då gör du något fel”. 
Ett alternativt, något mjukare sätt vore att låta det visuella gränssnittet leda användaren vidare 
med ett förslag på vad hon har för alternativ då hon trycker ”fel”.  
 
Det går inte heller att bortse från att människor i situationer där de ska lära sig något nytt 
använder sig av de erfarenheter av liknande situationer som de är bärare av. Vid utveckling av 
gränssnitte för nya elektroniska tjänster kan det vara av vikt att utvecklarna är medvetna om 
detta så att de när de avviker från sådant som användare kan tänkas ha tidigare erfarenhet av 
utformar gränssnittet så att det ger användarna en hjälp att lösa de problem som avvikelsen 
kan medföra. 
 
 
Diskrepansen mellan användaren och tekniken 
Om en tjänst avses vara en utveckling av en annan måste den logiskt bygga på interaktions 
metaforer från den tjänst den avser bygga vidare på. 
MMS heter multimediameddelanden och liknas vid nästa generation av SMS av mobiltelefon 
tillverkare. På Nokias hemsida skriver man:  
 

Although MMS encompasses a wide range of content types, it is a logical 
extension of SMS, making it easily adoptable for today's generation of 
mobile users 
http://www.nokia.com/nokia/0,5184,400,00.html 
 

På Ericssons hemsida görs inte samma konkreta koppling, man skriver exempelvis 
att: 
 

MMS (Multimedia Messaging Service) is a universally accepted standard 
that lets users of MMS supportive mobile phones send and receive 
messages with formatted text, graphics, photographs, audio and video 
clips. 
http://www.ericsson.com/technology/MMS.shtml  

och 
Following the success of SMS is MMS, which allows users to send images 
and sound from their mobile phones. Although it is just as easy to use as 
SMS, the technology behind MMS is much more capable, but also more 
complex with many more interfaces. 
http://www.ericsson.com/mobilityworld/sub/articles/other_articles/mms_2002_01_1
2  
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Utan att ha direkta belägg för mitt uttalande kan jag spekulera i att man kanske på Nokias 
utvecklingsavdelning medvetet försökt göra tjänsten MMS lik SMS. I så fall har man lyckats 
relativt bra om jag stödjer mig i mina resultat i denna undersökning.  
 
Hos Ericsson verkar man inte ha tänkt likadant, vilket jag baserar på samma grunder som mitt 
föregående uttalande här ovan. Ericsson skriver om funktion och standard, men inte om likhet 
med något tidigare känt, Ericsson skriver också om komplexiteten i gränssnitten. Kanske är 
det denna otydlighet som återspeglas i att de personer som deltog i denna undersökning gör en 
mer spridd koppling för vad de vill jämföra MMS med. 
 
Det finns en diskrepans mellan hur tekniken gör tillgänglig för användaren och sättet som hon 
lär sig handskas med den. Mycket beror på vilken av de traditionella inlärningsteorierna man 
förespråkar, men generellt kan jag tycka att de som utvecklar funktionalitet för elektroniska 
tjänster bygger funktionaliteten efter behavioristiska, och positivistiskt kognitivistiska 
antaganden om människan. Medan människan lär sig mer som en social varelse där den 
sociokulturella skolan ligger närmare min övertygelse. Orlikowskis tankar om att utvecklaren 
bygger in antaganden om mänskligt handlande i tekniken i ett givet socialt kontext, och att 
användaren gör en ansats att tolka tekniken ur hennes sociala kontext känns sannolik.  
Inlärningen i fallet att lära sig handskas med mobiltelefonens gränssnitt för MMS skulle då 
vara att användaren lär sig tolka, och tillägna sig de inbyggda antagandena om tekniken som 
utvecklaren har bakat in i tekniken. 
 
Om inte mer eftertanke skänks åt hur informationen görs tillgänglig, och hur gränssitt för nya 
elektroniska tjänster ser ut och fungerar, riskerar utvecklare att bli invecklare, snarare än just 
utvecklare. 

Avslutande ord 
Såsom konstaterats finns det en mängd olika sätt att betrakta inlärning. Beroende av vilken 
idétradition man följer, har man olika uppfattningar. En kritisk frågeställning är om det är en 
mätbar kvalitet överhuvudtaget.  
 
Såsom konstaterades redan i bakgrunden, förändras förutsättningen för hur användaren 
uppfattar ett verktyg eller en tjänst beroende på hur hennes tidigare erfarenhet ser ut. Om det 
sker en inlärning hos individen, förändras med andra ord förutsättningen att lära sig ett 
verktyg eller tjänst därefter. Hur ett verktyg eller en tjänst uppfattas är därför inte statisk för 
en enskild individ över tiden, och än mindre för en grupp individer. Individens sätt att lära sig, 
och hennes preferenser för hur hon vill lära sig saker, som (Gardner, 1998) tar upp i hans bok 
om de sju intelligenserna.  
 
Likafullt måste erkännas att olika saker är olika lätta att lära sig använda, även om de är 
ämnade att nå samma resultat vid en interaktion. Svårigheten ligger i att kunna åskådliggöra 
denna gäckande egenskap. Om lärbarhet kan sägas vara en egenskap hos ett verktyg eller en 
tjänst, kanske det inte är något som ska betraktas som exempelvis väldoft hos en parfym. Den 
finns där, men mig veterligen finns det ingen skala som en väldoft mäts i.  
 
Om användaren är tänkt att använda en tjänst ofta, finns det en mening med att interaktionen 
med tjänsten görs så enkel och tilltalande som möjligt. Att interaktionen är användarvänlig, 
för att stöda användbarheten i tjänsten. Är det så, att en användare behöver nå ett resultat 
snabbare, då hon använder tjänsten under en längre period. Då kanske det finns ett incitament, 
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att göra interaktionen lärbar, ur ett metriskt kvantifierbart perspektiv så att den automatiseras 
för användaren. Men detta synsätt är en behavioristisk slutsats. 
 
Ett annat sätt att se på inlärningen, behovet av lärbarhet hos verktyg eller gränssnitt är; att ju 
mer komplicerad interaktionen för att nå ett resultat med en tjänst är desto mer viktigt blir att 
den har ett genomtänkt gränssnitt som stöder eget lärande.  
 
Alltså borde det finnas ett behov att tänka igenom hur en tjänst ska fungera för att bli lätt att 
lära sig mot bakgrund av hur människor går tillväga i situationer där de ska lära sig något nytt. 
Om inte med ett användarperspektiv, i respekt för användaren som drivkraft, så i alla fall ur 
ett lönsamhetsperspektiv hos företagen som skapar verktygen och tjänsterna. Denna 
undersökning har fokuserat på att undersöka lärbarheten hos en elektronisk tjänst, MMS. Den 
gör inte anspråk på att kunna ge en generell bild av användargränssnitten för de undersökta 
modellerna av mobiltelefoner. Eftersom det går att påvisa en skillnad mellan 
inlärningsresultatet hos användarna av de olika modellerna gör det det rimligt att anlägga ett 
lärandeperspektiv på hur ett interaktivt gränssnitt för en elektronisk tjänst utformas.  
 
Jag vill påstå, att denna undersökning tyder på att en inlärning sker vid interaktionen med en 
elektronisk tjänst. Det innebär, att ett pedagogiskt tankesätt med fördel bör kunna tillämpas 
vid utvecklingen av elektroniska tjänster. 
 



Luleå tekniska Universitet    

  
 48(56) 

8. Referenser 
Alvesson, M. Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion, Vetenskaps filosofi och 

kvalitativ metod. Studentlitteratur, Lund ISBN 91-44-38161-1 
 

Craik och Lockhart (1972). Levels of processing: A framework for memory research. 
Journal of Verbal Learning & Verbal Behaviour, 11,671-684. 
 

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., Beale, R., (2001). Human computer interaction, second 
edition Bath Press Colourbooks, Glaskow, ISBN 0-13-239864-8 
 

Draaisma, D. (2000). 
http://assets.cambridge.org/0521650240/sample/0521650240WS.pdf  
 

ETSI, SMG 03 (1992). GSM 04.11, 
http://webapp.etsi.org/workprogam/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=1140  
 

Gardner, H. (1998). De sju intelligenserna Brain books, Sverige. ISBN 9189250036 
 

Gardiner, M. & Christie, B. (1987). Applying cognitive psychology to user interface 
design. Great Britain: Anchor Brendon (tryckeri) ISBN 0-471-91184 4 

 
Gleiss, N. (2:1992). Usability Concepts and evaluation. Tidskriften TELE. Telia, Nacka 

strand Stockholm 
 

Käiväräinen, J. (2002). Kan ett pedagogiskt synsätt bidra till att utveckla lärbarhet i 
elektroniska tjänster? Institutionen för Lärarutbildningar, Luleå Tekniska Universitet. 
 

Mayer, R. (1992). Thinking, problem solving, cognition. New York: W.H. Freeman 
and Company. 
 

Nielsen, J. (1993). Usabililty engineering, Academic Press Inc, San Diego, ISBN 0- 
12-518405-0 
 
Norman, D. (1969). Memory and attention: An introduction to human information 
processing. Wiley, New York. 
 

Pask, G. (1988). Learning strategies, teaching strategies and conceptual or learning 
style. (R. Schmeck (ed.), Learning strategies and learning styles. New York: Plenum 
Press. 
 

Papert, S. (1980). Mindstorms. Children, computers and powerful ideas. New York, NY: 
Basic Books. 

 
PTS (2002). Svensk telemarknad första halvåret 2002 - PTS-ER-2002:25 

http://www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=3421  
 

Schank, R. (1999). Dynamic Memory Revisited. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

 



Luleå tekniska Universitet    

  
 49(56) 

Säljö, R. (1999). Learning as the use of tools. In Karen Littleton / Paul Light Learning with 
Computers Analysing Productive interaction, Rouledge, London,  
ISBN: 0-415-14286-5 

 
Säljö, R. (2000). Lärande i Praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, Stockholm~ 

ISBN 91-518-3728-5 
 

Söderlund, A. (2000). Det långa mötet IT och skolan. Doktorsavhandling, Nr 2000:22. 
Avdelningen för lärarutbildningar, Centrum för forskning och lärande. ISSN: 1402-
1544, ISRN: LTU – DT –00/22-SE 

 
Söderlund, A (2003). Människan och tekniken, elektroniskt dokument: PPT fil.  
 



Luleå tekniska Universitet    

  
 50(56) 

9. Bilagor 
Bilaga1: Ordförklaringar 
Användare  Den person som interagerar med en elektronisk tjänst. I 

uppsatsen används hon som personpronomen för användare. 
Användaren kan vara av båda könen. 

Användargränssnitt  Se gränssnitt 
Dialog  Interaktionen mellan användare och en elektronisk 

tjänst. 
Elektronisk tjänst  En tjänst som finns lagrad på en server eller 

som är tillgänglig via ett nätverk. Som exempel på elektroniska 
tjänster anges bibliotekets webbplats, databaser m.fl. 

Fokusgrupp  En fokusgrupp består av 6-9 personer med moderator 
som observerar och antecknar interaktionen mellan personerna 
i gruppen och ställer frågor till gruppen om den 
fråga som avses besvaras. (Nielsen, J. 1990) 

Fysiska gränssnitt  De knappar och reglage som gör att en användare kan 
interagera med elektronik. Exempelvis videons inställnings 
knappar. Se vidare gränssnitt. 

Gränssnitt  G. Är exempelvis den grafiska representationen mellan 
två program, mellan dator och modem eller mellan dator 
och skrivare. Användargränssnitt, eng. user interface, 
kallas den grafiska miljö som möjliggör interaktionen 
mellan människa och dator och utgörs av det man 
ser på bildskärmen. Det finns både grafiska användargränssnitt 
som bygger på fönster, ikoner (symboler) 
med mera, och rent textbaserade användargränssnitt. 
(Datatermgruppen, http://www.tnc.se/dataterm.htm ) 

ISO  International Standardization Organisation. 
Learnability  Se definition i uppsatsen 
MMS  Multimedia Messaging Service - Teknik att skicka bilder 

och annan media (inklusive text) till/från en mobiltelefon. 
Server  En dator som hanterar olika funktioner i ett nätverk 

såsom autentisering av inloggningar eller hantering 
av filer och fil åtkomst. 

SMS  Short message Service (Textmeddelanden till mobiltelefonen). 
System  En allmän benämning på samverkande komponenter, 

exempelvis två eller flera sammankopplade elektroniska 
enheter som i ett datorsystem, computer system. Det kan 
även syfta på samverkande programkomponenter, som 
exempelvis i ett operativsystem. Program som samverkar 
sägs ingå i ett programsystem. 

Tjänst  Se elektronisk tjänst 
Usability  Se definition av ISO och J. Nielsen i uppsaten. 
Virtuella gränssnitt  De dialoger, ikoner etc. som syns på en bildskärm, som 

en användare använder sig av för att interagera med 
elektronik, se vidaregrafiska användargränssnitt under 

 gränssnitt. 
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Bilaga 2: Enkätundersökning 1 
 
1. Väljer du mobiltelefon efter hur den ser ut?  

Helt oviktigt SuperviktigtGanska viktigtInte viktigt Mycket viktigt

 
 
2. Väljer du mobiltelefon efter Vilka funktioner den har ? 

Helt oviktigt SuperviktigtGanska viktigtInte viktigt Mycket viktigt

 
 
3. Väljer du telefon efter om den är lätt eller svår att använda? 

Jag tycker det
är superviktigt
att den är lätt
att använda 

Spelar ingen roll
jag lär mig att 
använda den

Jag vet väl inte 
hur den fungerar
innan jag köpt den

Det får inte vara 
någon alltför svår
mobiltelefon

Det är helt oviktigt 
hur den fungerar.

 
 
4. Tycker du att din telefon är lätt att använda?  
 

 Den är lätt att använda 
 

 Ingen uppfattning 
 

 Den är svår att använda 
 
 
5. Var din mobiltelefon svår att lära sig använda? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
6. Jag skaffade mobiltelefon därför att: 
 

TrygghetJAG ville det För att kunna hålla 
kontakt med 
kompisar/familj

Alla andra har 
ju en mobil

Kompisar/Familj 
ville att jag skulle 
skaffa en mobil
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7. Väljer du telefon efter vilken modell av telefon dina kompisar har?  
 

 Det har ingen betydelse 
 

 Det kan ha påverkat mig en del 
 

 Absolut! Jag väljer samma modell som mina kompisar har 
 
 
8. Hur mycket SMS skickar du  
 

Nästan aldrig Flera gånger/dagMinst en i veckanNågon gång/månad Nästan dagligen

 
 
9. Har du provat att skicka MMS? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 

 Vad är MMS? 
 
 
10. Vilken mobiltelefon har du idag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag heter   
 
 
Epost:   Mobil (frivilligt): 
 
 
Sätt kryss i hur du helst vill bli kontaktad… (Sätt kryss i båda om det inte spelar någon roll) 
De uppgifter som du lämnar här kommer INTE att spridas, eller användas på annat sätt 
än som indata för uppsatsen. 
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Bilaga 3: Förlaga, observationstillfällen 
 
Del 1 
Text som lästes upp, beskrivande MMS: 
-MMS betyder "multimedia messaging service" och är en elektronisk tjänst som finns i flera 
nya mobiltelefoner. En vanlig omskrivning för MMS är "bildmeddelanden". Lite 
populärvetenskapligt kan man säga att MMS är en utökning av vad som går att göra med 
SMS. Både SMS, och MMS är alltså "meddelandetjänster". 
Med MMS kan du skicka en bild som du har tagit själv med en kamera som telefonen kan 
vara utrustad med. Du kan med en del modeller av mobiltelefoner även filma en videosnutt. 
Ett MMS kan också innehålla ljud, eller annan multimedia. Ett MMS kan också innehålla text 
tillsammans med någon for av multimedia, eller bestå av enbart text. 
 
Det finns ingen egentlig teknisk begränsning av hur "länge" eller hur "stort" ett MMS kan 
vara. Du kan skicka ett MMS till en annan telefon som har stöd att ta emot denna typ av 
meddelanden, men du kan också skicka meddelandet till en valfri e-postadress. Du kan 
däremot inte skicka MMS meddelanden från ett e-post program (e-post klient) i en dator till 
en mobiltelefon 
 
 
Del 2 
Text som lästes upp, beskrivande uppgiften för experimentet Du ska nu komponera ett 
bildmeddelande, ett MMS. Detta bildmeddelande skall innehålla  en bild som du tar själv med 
kameran som sitter på mobiltelefonen. Bildmeddelandet som du komponerar ska du skicka till 
en valfri e-post adress. 
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Bilaga 4: Observationsprotokoll 
Datum:    
Person:   
ID:   
Mobil:   
   
Observation 1   
Fas Tid Kommentarer 
Access     
      
      
      
      
      
      
      
      
Interaktion     
      
      
      
      
      
      
      
      
Exekvering/terminering     
      
      
      
      
      
      
      
      
   
      
   
Observation 2   
Fas Tid Kommentarer 
Access     
      
      
      
      
      
      
      
      
Interaktion     
      
      
      
      
      
      
      
      
Exekvering/terminering     
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Bilaga 5: Web enkät frågor 
 
Var det lättare eller svårare än du väntat dig att skicka MMS 
 

- Mycket lättare 
- Lite lättare 
- Ingen uppfattning 
- Lite svårare 
- Mycket svårare 

 
Ser du någon nytta med att kunna skicka MMS till någon? 
 

- Nej 
- Det går ju att ringa 
- Ja 
 

När skulle du mest troligt kunna se ett värde med att skicka ett MMS till någon? 
 

- Party 
- Semester 
- Skryta 
- Jobba 
- Annat 

 
Skulle du välja en telefon, bara därför att den är utrustad med MMS i framtiden tror du? 
 

- Nej 
- Förmodligen inte 
- Spelar ingen roll 
- Med stor sannolikhet 
- Ja 

 
 
  
Intervjufråga: 
 
Om du skulle jämföra SMS med något annat som du känner igen, vad skulle det vara 
 
SMS 
E-post 
Annat vad? 
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Bilaga 6: Wilcoxons test för beroende av mätvärden 
 
H0 = Det finns ingen skillnad mellan hur lätt det är att lära sig de två mobiltelefonernas gränssnitt för att kunna skicka MMS

H1 = Det finns en skillnad i hur lätt det är att lära sig de två mobiltelefonernas grässnitt för att kunna skicka MMS.

Person Grp Tid O1 Tid O2 d Rang Rang ny
1 E 600 210 390 6 5
4 E 720 150 570 9 8
6 E 1080 420 660 10 9
7 E 660 210 450 7 6

20 E 720 240 480 8 7
3 N 480 150 330 5 4
8 N 150 120 30 2 1
9 N 480 240 240 4 3

12 N 90 90 0 1
14 N 180 90 90 3 2

45

T- = 0 T+ =45

Tobs = 0 < Tkrit = 6

Det finns en signifikant skillnad mellan grupperna.
H0 förkastas, Det finns en skillnad för hur lätt det är att lära sig.

 




