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Sammanfattning 
 
Marknaden för försäljning av applikationer för smartphones växer snabbt, värdet på den ökar i 
samma takt och i och med detta kommer även flera nya aktörer in på marknaden. Planerar 
man att starta en applikationsbutik och sälja applikationer till smartphones kommer det vara 
avgörande för kundernas användarupplevelse att hemsidan och/eller butiksapplikation har ett 
användargränssnitt som är logiskt upplagt, rent och översiktligt samt visuellt tilltalande. 
Genom att uppfylla dessa krav kan en konkurrensfördel skapas som bör leda till ökad 
försäljning. 
 
Det här arbetets syfte har varit att finna svar på frågan om hur man kan utforma ett 
användargränssnitt för en applikationsbutik så att det blir lättare att snabbt hitta applikationer 
efter specifika krav och vad man bör tänka på under designprocessen. Analyserna visar att det 
man till att börja med bör ha i åtanke, är att kategorisera innehållet på ett så tydligt sätt som 
möjligt genom att använda enkla begrepp och inte ha för många kategorier att välja mellan, 
vilket försvårar översikten för användaren. Vidare är t.ex. filtreringen och sorteringen 
avgörande för att kunna hitta det man söker utan att behöva leta igenom ett stort antal 
sökträffar. Genom att ha de båda funktionerna tillgängliga samtidigt och på samma ställe blir 
skillnaden dem emellan tydligare och de båda funktionerna kan utnyttjas bättre av 
användaren. Ytterligare en viktig aspekt att fundera kring, är användandet av fritextsökfältet 
och hur detta kan förbättras för användarna genom att ge förslag på sökningar och ge 
beskrivningar av resultaten. 
 
En annan fråga som också behandlats är hur man ska tänka när man ska skala ned 
hemsideversionen av en applikationsbutik så att den fungerar i ett gränssnitt för 
butiksapplikationer anpassade för smartphones. Även här är bl.a. användandet av kategorier 
och hur de visas, av stor betydelse för slutanvändaren. Att scrolla vertikalt snarare än 
horisontellt är i vårt tycke mer funktionellt och dessutom vanligare då man kan se fler 
kategorier samtidigt och då kategorinamnen får mer spelrum. I övrigt bör man skala av så 
mycket som möjligt från hemsidans layout och enbart behålla unika drag för att särskilja sig 
från konkurrenternas butiksapplikationer och samtidigt behålla tydliga, igenkännbara likheter 
till hemsidan.  
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Abstract 
 
The market for retail of software applications for smartphones is growing fast and increasing 
in value at the same rate. Because of this, several new participants have entered the market. 
When creating an application store for smartphones it is crucial for the store’s user experience 
that the user interface of the website and/or store application has a logical, clear layout and is 
visually attractive. Making sure of this should create a competitive advantage that in turn 
should increase sales. 
 
The purpose of this work is to answer how it is possible to design a user interface for an 
applications store in a way that makes finding applications after specific requirements easy. 
The analysis’ first of all show that the categorization of the content needs to be done in a clear 
way using simple expressions and only a handful categories to give an easy overview of the 
content. Filters and sorting options are important when searching though large quantities of 
search results after applications with specific properties. By having both these functions 
available in the same place it becomes easier for the user to understand the difference between 
them and use them simultaneously. Furthermore it is important to consider the usage of the 
search field and how the search experience can be improved by giving suggestions of popular 
search terms while typing in the search field and giving the results descriptions. 
 
Another question that is discussed in this work is what a designer should consider when 
translating a website-based application store’s interface to smartphone application. In this 
situation the use of only a handful of categories is even more important because of the lack of 
screen space on smartphones. Another example of things that are important to consider is the 
avoiding of side-scrolling of many and/or important objects because scrolling vertically is 
more space efficient thanks to most smartphone screens being taller then they are wide and 
because words are written sideways. In the translation most if not all non-essential elements 
must be removed to make way for the unique properties that differentiate the store from the 
competition while keeping an easily recognizable similarity to the original website. 
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Definitionslista 
 
App/applikation = “Tillämpningsprogram som tillgodoser användarens 
databehandlingsavsikter till skillnad från system- och verktygsprogram som svarar mot 
datorns interna behov.” (Nationalencyklopedin 2011). I detta fall är en applikation ett litet 
program som körs lokalt på en mobiltelefon.  
 
Butiksapplikation = En applikation som fungerar som en butik varifrån användarna kan köpa 
eller ladda hem andra applikationer. Ibland är dessa butiksapplikationer förinstallerade i 
operativsystemet på mobiltelefonen, ibland kan de laddas ned av användaren själv, från 
respektive företags hemsida. 
 
CMS = Content Management System, Innehållshanteringssystem för att hantera och publicera 
olika typer av informationsinnehåll, det vill säga elektronisk media. Begreppet används ofta 
synonymt med Webbpubliceringssystem (Web Content Management System, WCMS), men är 
ett vidare begrepp än så och innefattar även: Enterprise Content Management system (ECM) 
samt dokumenthanteringssystem, DMS. 
(Wikipedia 2011)  
 
Dynamiska sidor/information = Hemsidor/information som kan förändras över tid beroende 
på om indata matas in från slutanvändare eller utvecklare. Motsatsen är statisk information 
som inte förändras över tid. 
 
Indata = Input, (stimuli), är data (otolkad information, variabler) som matas in i ett system, 
ofta för någon typ av databehandling som producerar utdata. (Wikipedia 2011) 
 
Popup-fönster = Ett informationsfönster som lägger sig ovanpå huvudfönstret för att göra 
användaren uppmärksam på ny information eller nya val. 
 
Sitemap = En lista eller karta över vilka sidor som en hemsida består av. 
 
Smartphone = “[...] benämning på mobiltelefoner med avancerade datorfunktioner, 
Internetuppkoppling, kamera och ofta även satellitnavigator. 
Användaren styr mobilens funktioner genom att "peka" (trycka eller dra) direkt på en 
tryckkänslig skärm, en s.k. pekskärm. Ibland har mobilen även ett utskjutbart tangentbord. 
(Nationalencyklopedin 2011)  
 
Statiska sidor/information = Hemsidor/information som inte förändras över tid. Motsatsen 
till dynamisk information. 
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1. Introduktion 
 
Webbaserad försäljning av mobiltelefonapplikationer är en snabbt växande marknad som 
beräknas kunna nå ett värde på så mycket som 38 miljarder dollar år 2015. I och med detta 
startas i dagsläget flera nya applikationsbutiker som konkurrerar om marknaden på olika sätt. 
(Kim 2011) 
 
Då det bara finns ett fåtal leverantörer av mobila operativsystem och dessa system alla har 
leverantörernas egna butiksapplikationer förinstallerade kan det verka svårt att slå sig in på 
marknaden, men trots detta har på sistone flera nya aktörer gett sig in på marknaden. (Kim 
2011) 
 
Butiker för mobilapplikationer förekommer i olika former. En variant är applikationer som är 
förinstallerade på själva mobiltelefonen och på datorn som den synkroniseras med. En annan 
form som existerar är applikationsbutiker som finns på Internet och med vars hjälp man 
antingen laddar ned applikationen till datorn, för att sedan föra över den till telefonen via t.ex. 
en USB-kabel, eller så skickar man applikationen direkt till mobiltelefonen från hemsidan. 
 
Branschen för försäljning av mobilapplikationer är fortfarande i ett utvecklingsstadium och de 
ledande applikationsbutikerna, har i vårt tycke, många brister som lämnar utrymme för nya, 
mer konkurrenskraftiga lösningar. En av de tydligaste bristerna hos dagens 
applikationsbutiker är den allt för generella och ibland även otydliga kategoriseringen av 
applikationer hos de ledande applikationsbutikerna. 
 
 

1.1 Bakgrund och syfte 
 
Detta arbete har genomförts i samarbete med ett mindre nystartat, svenskt företag som ämnar 
sälja applikationer till mobila enheter via en hemsida och en mobilapplikation. Företagets 
fokus är alltså återförsäljning av applikationer, inte utveckling av dem.  
 
Syftet med arbetet har varit att undersöka vilka aspekter av layouten, orienteringen och 
kategoriseringen i användargränssnitten hos några populära applikationsbutiker som är 
bristfälliga, samt att ta reda på hur de kan förbättras för att göra det lättare för slutkunden att 
hitta det den söker efter och därigenom skapa en konkurrensfördel. Ett användargränssnitt ska 
för slutkunden vara logiskt upplagt och ska kännas visuellt tilltalande och relevant. 
 
För att komma fram till ett bra resultat har en konkurrentanalys gjorts av internationella 
företag i branschen för nedladdning av digitalt innehåll. Dessa företag vänder sig till två typer 
av kundgrupper; dels företag som utvecklar digitalt innehåll, t.ex. applikationer för olika 
smartphones och dels slutkunder som köper det digitala innehållet. Utifrån den andra 
kundgruppen, de som köper det digitala innehållet, har företagens respektive hemsidor och 
motsvarande butiksapplikationer till mobiltelefoner analyserats ur ett funktions-, 
interaktivitets- och designperspektiv. Utifrån den information som vår omvärldsanalys 
genererat, har vi sedan tillsammans med det nystartade företaget, tagit fram ett förslag med 
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skisser på en helhetslösning för hur deras affärsidé skulle kunna komma att fungera och se ut 
visuellt och hur rätt känsla skulle kunna förmedlas. 
 
 

1.2 Frågeställningar 
 
Utifrån vårt syfte med detta arbete har följande huvudfrågeställningar utformats: 
 
Hur kan man utforma ett användargränssnitt för en applikationsbutik så att det blir lättare att 
snabbt hitta applikationer efter specifika krav? 
 
Hur skalar man ned hemsideversionen av en applikationsbutik så att den fungerar i ett 
gränssnitt för smartphones, samtidigt som man behåller form- och funktionsmässiga likheter 
till hemsidan? 
 
Som en del av uppgiften att ta fram ett förslag på hemsida & mobilapplikation utformades 
även följande frågeställningar: 
 
Vad tycker vi fungerar bra i layouten av fyra, idag existerande, applikationsbutiker (både 
hemsidor på Internet och butiksapplikationer) och vad fungerar mindre bra? 
 
Är prototyptestningar nödvändiga vid utformningen av en butik för applikationer, eller är det 
ett onödigt tidskrävande steg i designprocessen?  
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2. Metod 
 
Metoden som valts vid genomförandet av detta examensarbete är av kvalitativ karaktär. Detta 
eftersom svaren man får fram i en kvalitativ undersökning inte är en objektiv sanning för hur 
ett gränssnitt ska se ut, utan snarare kan användas som en fingervisning om hur ett sådant kan 
se ut. Det kvalitativa sättet att arbeta anser vi bättre passar våra frågeställningar, som grundar 
sig i hur företaget vill uppfattas. Då detta är något högst subjektivt, ser vi inte att en 
kvantitativ metod, med dess mer statistikinriktade fokus, skulle vara en mer optimal lösning 
för att besvara våra frågeställningar (Leedy & Ormrod 2009). 
 
 

2.1 Kvalitativ respektive kvantitativ metodik 
 
Bland författare som behandlar metodologiska frågeställningar råder det olika åsikter om 
huruvida skillnaden mellan kvalitativ respektive kvantitativ forskning är grundläggande, 
mindre avgörande eller obefintlig. Enligt Bryman (2011) verkar det dock som att skillnaden 
med tiden blir både tydligare och mer avgörande. 
 
Det finns tre huvudsakliga skillnader mellan de två forskningsstrategierna; i frågan om vilken 
roll teori spelar i förhållande till forskning är det kvantitativa tillvägagångssättet deduktivt, 
vilket innebär att konkreta slutsatser kan dras utifrån vissa premisser, men huruvida 
premisserna är verklighetsenliga eller inte sägs inget. Det kvalitativa förhållningssättet i denna 
fråga är induktivt vilket innebär att man drar slutsatser utifrån empirisk erfarenhet, där ett 
exempel är att om någonting sker till synes regelbundet, kan man dra slutsatsen att det är en 
regelbunden företeelse som sannolikt kommer att fortsätta. (Bryman 2011) 
 
Kvantitativ forskning å sin sida, följer den naturvetenskapliga modellens tillvägagångssätt i 
positivistisk anda med filosofin att det som kan förutsägas kan betraktas som kunskap. 
Kvalitativ forskning tar avstånd från positivismen och fokuserar istället på individens 
uppfattning och tolkning av verkligheten. (Bryman 2011) 
 
Den sista huvudsakliga skillnaden mellan det kvantitativa och kvalitativa förhållningssättet är 
att det kvantitativa tillvägagångssättet är objektivistiskt och söker efter en objektiv sanning 
medan det inom det kvalitativa tillvägagångssättet inte finns någon objektiv sanning. (Bryman 
2011) 
 
Människor har alla olika erfarenheter, slutledningsförmågor och attityder och detta skulle 
innebära stora svårigheter, ifall ett kvantitativt förhållningssätt skulle tillämpas i detta arbete. 
Eftersom mänsklig interaktion med omvärlden är ett invecklat ämne som kan vara olämpligt 
att mäta deduktivt, då premissernas pålitlighet är svår att avgöra, är det kvalitativa 
tillvägagångssättet mer lämpligt för både fallstudien med prototyptestning och för intervjuer. 
 
 

9 



2.2 Konkurrentanalys som metod 
 
Till att börja med gjordes en konkurrentanalys där fyra olika internationella företag i 
branschen för nedladdning och försäljning av digitalt innehåll, studerades ur ett 
slutkundsperspektiv. De utvalda företagen som analyserades var Android Market, Amazon 
Appstore, GetJar och SlideME. Utifrån utgångspunkten i slutkundsperspektivet togs sedan 
företagens respektive webbsidor och analyserades ur ett funktions-, interaktivitets- och 
designperspektiv. Denna analys kom i mångt och mycket att ligga till grund för och inspirera 
till beslutsunderlag på strategisk, taktisk och operativ nivå i företaget, samt när vi tog fram ett 
prototypförslag på hur de skulle kunna profilera sig. 
 
Vid en konkurrentanalys gäller det att definiera vilken information som är viktig att ta till vara 
och bearbeta, för att sedan kunna omsätta denna information till en affärshandling. Det vi kom 
att fokusera på är vad vi som studenter vid programmet Grafisk Design & Kommunikation 
vid Linköpings Tekniska Högskola, anser är bra respektive dåligt med företagens hemsidor 
och deras butiksapplikationer i mobiltelefonen. 
 
Vi kom att arbeta utifrån en hermeneutisk utgångspunkt, då vi anser att vi betraktar 
verkligheten utifrån den verklighet vi själva lever i och detta avspeglar sig i vår 
omvärldsanalys. Utgångsproblemet brukar behöva analyseras utifrån flera olika infallsvinklar 
för att skapa en helhet inom ett hermeneutiskt forskningsområde, där en kvalitativ metod är 
vald (Leedy & Ormrod 2009). Vi söker heller inte en absolut sanning i vår analys, utan är 
istället ute efter att se tendenser och bakomliggande motiv för hur företagen i 
konkurrentanalysen valt att utforma sina respektive hemsidor och butiksapplikationer. 
 
 

2.3 Fallstudie bestående av prototyptester 
 
Är prototyptestningar nödvändiga vid utformningen av en webbutik för applikationer, eller är 
det ett onödigt tidskrävande steg i designprocessen?  
 
När man formger ett användargränssnitt, särskilt ett sådant som skall vara så lättöverskådligt 
och lättförståeligt som möjligt och dessutom passa en bred målgrupp, är det essentiellt att 
framställa och testa prototyper av gränssnittet, då det är det bästa sättet att få nya insikter 
angående lösningens för- respektive nackdelar (Buxton 2007). 
 
En fallstudie är en specifik situation där fokus ligger på att studera situationen på djupet under 
en bestämd tidsperiod (Leedy & Ormrod 2009). Det finns en tendens att associera fallstudier 
med kvalitativ metodik vilket beror på att förespråkare av fallstudiedesign ofta använder sig 
av kvalitativa metoder eftersom de anses mer lämpliga vid intensiv granskning. Det 
genomförs dock även många fallstudier där både kvantitativ och kvalitativ, eller endast 
kvantitativ metodik praktiseras (Bryman 2011). I detta arbete har emellertid studien utförts 
kvalitativt på grund av anledningar nämnda ovan (se punkt 2.1). 
 
En första prototyp på användargränssnitt till en hemsida togs fram och de designval som 
denna bygger på, kan härledas till det vi kom fram till i vår konkurrentanalys av de fyra 
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konkurrerande applikationsbutikerna (se kapitel 4). Detsamma gäller prototypen av 
butiksapplikationen, som även den bygger på resultatet av konkurrentanalysen för 
butiksapplikationerna till smartphones (se kapitel 4). 
 
Vi valde ut åtta personer att testa prototypen för hemsidan, ur den huvudsakliga målgruppen 
16 - 24-åringar, för att göra noggranna observationer och analyser möjliga inom tidsramen för 
arbetet. Den valda målgruppen hade företaget definierat och testpersonerna valdes ut med 
målsättningen att variera ålder och kön för att få ett bredare perspektiv på fallstudien. 
 
Till testningen av butiksapplikationen för smartphones valdes fyra personer ut. Eftersom 
prototypen för denna är mindre funktionsrik än hemsidan ansåg vi inte att det var nödvändigt 
att testa denna på lika många personer. 
 
 

2.4 Kvalitativa intervjuer av semistrukturerad 
karaktär 
 
De frågeställningar som är utgångspunkten för detta arbete har krävt flera olika typer av 
metoder för att få fram ett så tillfredsställande resultat som möjligt. I samband med 
prototyptesterna ställdes ett antal frågor till testpersonerna för att vi skulle få en bra insyn i 
hur prototypen uppfattas och vad som kunde vara problematiskt med dess användning. 
Genom intervjuerna ville vi också få nya infallsvinklar på hur man kan tänka när man ska ta 
fram prototypförslag. 
 
Varför valet föll på kvalitativa intervjuer, är för att man ur dessa kan få fram oerhört mycket 
mer värdefull information, som kan vara svår att få fram genom mer kvantitativa 
undersökningsmodeller (Kvale & Brinkmann 2009). När människor har en möjlighet att få 
tala fritt kring ett ämne kan fler tankar och synpunkter komma fram än ur hårt styrda 
undersökningar, enkäter m.m. Det är också lättare att fånga upp intressanta synpunkter och 
gräva djupare i ett ämne, med denna metod (Bryman 2011). 
 
Något av det viktigaste när man forskar är hur man väljer att tolka den data man samlat in. 
Detta är även en av svårigheterna, då en objektiv hållning är utgångspunkten när materialet 
ska tolkas. Vissa menar att objektiviteten är en förutsättning, andra att den är en omöjlighet 
(Leedy & Ormrod 2009). Vad man än anser så bör man vara medveten om problematiken och 
därför undvika att ställa ledande frågor vid intervjuer och att komma ihåg att inte tolka 
resultaten utifrån en alltför personlig synvinkel. 
 
För att på ett enklare sätt sammanställa den information som man får fram från respektive 
intervju, kan det vara bra att ha använt sig av en mer strukturerad intervjumetod, den 
semistrukturerade, d.v.s. att man har pratat kring ett antal förutbestämda punkter och inte helt 
låtit intervjupersonen leda samtalet i den riktning denna vill. På detta vis kan man lättare se 
likheter och olikheter i de intervjuades svar och förhoppningsvis se en tydligare tendens, om 
det är det man är ute efter (Bryman 2011). 
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2.5 Litteraturstudier 
 
För att komplettera och ge stöd åt åsikter kring ovan nämnda metoder, har litteratur i ämnet 
om interaktionsdesign och användarvänliga gränssnitt studerats. Litteraturen har bestått av 
böcker, artiklar och andra handlingar publicerade i både tryckt och digital form. 
 
 

2.6 Alternativa bedömningskriterier för kvalitativ 
forskning 
 
Eftersom de valda metoderna i detta arbete är kvalitativa, är det relevant att även överväga 
alternativa bedömningskriterier till validitet och reliabilitet. Lincoln och Guba (1985) är 
kritiska till reliabilitets- och validitetskriterier då dessa enligt dem förutsätter att det finns en 
objektiv social verklighet. De menar att den kvalitativa forskningen behöver egna 
bedömningskriterier och föreslår begreppen tillförlitlighet och äkthet. 
 
Tillförlitlighet innebär att forskningsresultaten är trovärdiga enligt de personer som är del av 
den sociala verklighet som studerats (respondentvalidering); att forskningsresultaten är 
överförbara, vilket innebär att det skall finnas en ständigt växande referensdatabas där 
ingående beskrivningar av exempelvis kulturer som undersöks ges. Vidare skall arbetet vara 
pålitligt genom att processens alla delar noteras noggrant och revideras. Slutligen skall 
forskarna kunna styrka att de arbetat objektivt och inte medvetet låtit personliga värderingar 
påverka resultatet. 
 
Äkthetskriterierna är mest relevanta för politisk samhällsforskning, då de huvudsakligen 
behandlar hur undersökningsdeltagarna påverkas av undersökningen. (Lincoln och Guba 
1985) 
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3. Teori  
 
I detta avsnitt behandlar vi ämnena interaktionsdesign och UI-design (User Interface) och 
tittar lite närmre på dessa för att ge en större förståelse för hur vi valt att angripa våra 
frågeställningar. 
 
 

3.1 Interaktionsdesign 
 
Interaktionsdesign är en blandning av besläktade designgrenar som industridesign, 
informationsdesign, gränssnittsdesign m.fl. vars målsättning är att skapa goda 
interaktionsmöjligheter mellan människor, samt förenkla och underlätta samspelet mellan 
människor genom olika produkter och tjänster. Det handlar också om att försöka lösa olika 
typer av problem. Internet hade inte varit något utan användarvänliga grafiska 
gränssnittslösningar som de moderna webbläsare, e-postklienter, cms: er för bloggning och 
hemsidesbyggande, sociala nätverkssidor m.m. som vi använder oss av dagligen (Saffer 
2006). 
 
I detta specifika arbete handlar interaktionsdesignen om att ge applikationsutvecklare 
möjlighet att nå ut till fler användare genom optimering av interaktiva användargränssnitt. 
 
En startpunkt eller utgångspunkt för en interaktionsdesigner är oftast att något antingen inte 
fungerar eller helt enkelt inte finns. För att skapa den tjänst som t.ex. inte finns idag eller 
kanske saknas, kan man tillämpa fyra olika arbetssätt:  
 

• användarorienterat arbetssätt, user-centered design – som utgår ifrån de tilltänka 
användarna av tjänsten 

• aktivitetsorienterat arbetssätt, activity-centered design – där fokus ligger på själva 
aktiviteten kopplad till produkten eller tjänsten 

• systemorienterat arbetssätt, systems design – där man skapar nya lösningar genom att 
använda sig av etablerade system. 

• ”geni design”, genius design – där designern jobbar fram lösningar mer eller mindre 
efter eget huvud. 

 
De flesta designers använder sig av flera olika arbetssätt under arbetets gång, beroende på vad 
arbetet kräver. 
 
Några av grundvillkoren för interaktionsdesign är rörelse, plats, tid, utseende, textur och ljud. 
Genom åren har en del lagar uppstått, kopplade till interaktionsdesign. Några av dessa lagar 
som är viktiga att beakta när man jobbar med interaktionsdesign är:  
 

• Hicks lag, som behandlar tiden och antalet valmöjligheter och dess betydelse för en 
människa att kunna fatta ett beslut, som t.ex. går att applicera på kategorimenyer. 
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• Fitts lag, som beskiver att tiden det tar att röra sig från en punkt till en annan beror av 
två saker, avståndet till målet och storleken på målet, denna lag går t.ex. att applicera 
på popup-fönster och mouse-over-menyer. 

 
En av de viktigaste av dessa lagar, är kanske den så kallade Poka-Yoke principen som tar upp 
det viktiga faktum att undvika onödiga fel. 
 
För att kunna tala om bra interaktionsdesign, måste designen passa in i sammanhanget och 
vara förtroendeingivande, den ska vara smart och trevlig att använda samt kanske det 
viktigaste när det gäller köp på internet; den ska ge både feedforward och feedback, d.v.s. den 
ska tala om när något händer för att inte oroa användaren (Saffer 2006). 
 
För att få ett så bra slutresultat som möjligt är det enligt Buxton (2007) viktigt att låta 
designprocessen få ta sin tid. Många produkter och tjänster kan till utseendet och användandet 
vara mycket lika varandra, men kan skilja sig åt markant när det kommer till själva 
upplevelsen. Som en del av researcharbetet kan man därför använda sig av observationer och 
intervjuer med potentiella användare. Man kan även skapa olika aktiviteter som användaren 
kan utföra och göra, för att sedan skriva ned vad användaren tyckte och tänkte om aktiviteten 
och upplevelsen (Saffer 2006). T.ex. kan prototyper skapas i papper, i interaktiv form eller i 
fysisk form. Prototypen är en modell över hur produkten eller tjänsten kommer att se ut och 
fungera och dessa använder man för att kunna testa produkten på användarna. Detta för att 
undvika att producera en produkt som inte känns logisk eller fungerar i praktiken. 
 
 

3.2 UI-design  
 
UI står för User Interface. UI-design är ett mer specifikt designområde än interaktionsdesign, 
som är väldigt brett och kan bestå av många olika discipliner som t.ex. industridesign. 
 
UI-design innehåller följande sex processteg: 
  

1. Ett listande av funktionskrav där man specificerar vilka funktioner som systemet ska 
klara av. 

2. En analys av potentiella användares kunskaper om denna typ av system samt dessas 
krav på funktionalitet. 

3. Informationsarkitektur innebär att man skapar en struktur av hemsidans utformande 
med hjälp av t.ex. sitemaps. 

4. Prototypframställning 
5. Prototyptestning, d.v.s. användartester av funktionaliteten. 
6. Utformande av GUI:n. GUI står för Graphical User Interface, d.v.s. det grafiska 

användargränssnittet. 
 
(Wikipedia 2011) 
 
En stor del av arbetet har handlat om att designa en hemsida, vilket per definition skulle 
räknas som webbdesign. Webbdesign är dock en bred term, där även webbprogrammering 
och grafisk design ingår. Dessa ämnen har dock inte berörts i detta arbete, då fokuset har varit 
på användargränssnittet. 
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4. Konkurrentanalys 
 
En konkurrentanalys har genomförts med fokus på fem konkurrenter inom branschen för 
nedladdning och försäljning av digitalt innehåll för mobila enheter. Dessa är Amazon 
Appstore, Android Market, Apple Appstore, GetJar samt SlideME och de valdes alla ut i 
samråd med företaget. 
 
Syftet med att denna analys var att hitta praktiska lösningar och undvikbara fallgropar hos 
konkurrenterna som kunde appliceras respektive undvikas vid utvecklingen av prototypen för 
företagets applikationsbutik. Detta har gjorts genom att studera slutanvändarsidornas 
användargränssnitt, formspråk, informationsmängd och informationsfördelning m.m. på 
hemsidorna samt på respektive butiksapplikation.  
 
När det gäller butiksapplikationerna, så har GetJar inte studerats då de saknar 
butiksapplikation för mobiltelefoner, istället har vi tittat på och utvärderat Apple Appstore 
och dess butiksapplikation, allt enligt företagets önskan då Apple Appstore är en av 
marknadsledarna på marknaden för applikationer. Apple Appstore saknar dock motsvarande 
hemsida och finns därför inte med i konkurrentanalysen av hemsidor. 
 
 

4.1 Utvärdering av slutanvändarsidornas egenskaper 
 

4.1.1 Hemsidor 

 
Slutanvändarsidorna måste attrahera konsumenter, göra det lätt för dem att hitta det de söker 
efter, ge förslag på ytterligare produkter och uppmuntra till köp. För att se hur konkurrenterna 
gått tillväga för att uppfylla dessa krav gjordes en analys av deras slutanvändarsidors positiva 
respektive negativa egenskaper inom tre områden.  
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Första sidan på Get Jar:s hemsida. 
 
Dessa tre områden var layout, fritextsökning och orientering. Övriga observationer angående 
sidornas egenskaper antecknades om de ansågs vara relevanta för arbetet. 
 
Layoutbedömningens fokus var placering och tydlighet av sidornas olika element, 
fritextsökningens bedömning hade fokus på sökresultatens presentation och organisering och 
slutligen koncentrerades orienteringsbedömningen på hur lätt eller svårt det var att orientera 
sig bland hemsidans olika sidor. (se bilaga 1) 
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4.1.2 Butiksapplikationer för mobiltelefoner  

 

 
SlideME:s förstasida i deras butiksapplikation, SAM, för smartphones 
 
Precis som för slutanvändarsidorna måste butiksapplikationerna attrahera slutkunderna och 
göra det lätt för dem att hitta det de söker och uppmuntra till köp. Även här analyserades 
konkurrenternas butiksapplikationer utifrån de tre områdena layout, fritextsökning samt 
orientering (se bilaga 7). 
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5. Prototyptester 
 
De två olika prototyperna, den för hemsidan och den för mobiltelefonen, var båda enkla och 
avskalade skisser gjorda på papper. Testpersonerna fick ett antal olika uppgifter som de med 
hjälp av prototyperna skulle lösa. De frågor vi ville få svar på med hjälp av prototyperna är 
hur testpersonerna upplever användarvänligheten och om strukturen är logisk. 
Prototyptestningen skedde vid totalt tre olika tillfällen. 
 
Prototyptester är oumbärliga. Detta gäller alla former av design som involverar mänsklig 
interaktion. Vi var innan våra tester av den tron att vi inte skulle få ut särskilt mycket från 
testerna vi gjorde. Men mängden observationer som vi och testpersonerna gjorde var 
förvånansvärt många och därav avgörande för vårt slutresultat.  
 
Urvalet av testpersoner gjordes ur en av företaget fastställd målgrupp av 16 – 24-åringar, där 
vi försökte variera ålder, kön samt vilken vana testpersonerna hade av Android som 
operativsystem för mobiltelefoner. 
 
 

5.1 Prototyptester av hemsidan 
 
Utifrån det material vi fick fram av vår konkurrentanalys skapade vi en första prototyp. Det vi 
valde att fokusera på vid skapandet, var att implementera de delar av konkurrenternas sidor 
som vi tyckte fungerade bra och på så vis skapa en helt egen sida (se bilaga 2). Ledorden har 
varit variation och inspiration; variation, genom att bl.a. visa upp många olika appar ur flera 
kategorier på första sidan, samt inspiration genom att t.ex. använda bildspel och visa liknande 
appar på respektive applikations egen sida. Prototyperna har skapats i Adobe Illustrator och 
har sedan skrivits ut på vanligt skrivarpapper.  
 
 

5.1.1 Testtillfälle 1 

 
Den första prototyptestningen skedde med Viktor, Sandra och Tina (se bilaga 6). Var och en 
fick i uppdrag att utföra ett antal uppgifter med hjälp av prototypen för att se hur väl vi lyckats 
med användarvänligheten och layouten (se bilaga 3). Ett exempel på en uppgift som 
testpersonerna fick var att ladda hem en valfri app ur en underkategori.  
 

18 



                
Startsidan samt appsidan som visar hur bildvisningen ska se ut. Första versionen av prototypen för hemsidan. 
 
Efter att ha fått diverse synpunkter och förslag på ändringar, korrigerade vi vår prototyp innan 
vi gjorde en ny testomgång. Några saker som vi ändrade direkt var bl.a. att visa priserna på 
apparna på alla sidor och inte bara på appens egen sida. Likaså la vi in en mouse-over-effekt i 
kategorimenyn för att användaren snabbt skulle kunna se vad det finns för underkategorier till 
respektive huvudkategori. En sista större förändring som skedde innan det andra testtillfället, 
var att vi slog ihop de två olika fälten filtrering och sortering till ett gemensamt fält (se bilaga 
4). Detta därför att testpersonerna inte förstod sig på skillnaden, samt i vissa fall helt missade 
att använda sig av dessa när vissa testuppgifter skulle utföras. 
 
 

5.1.2 Testtillfälle 2 

 
I den andra omgången testade vi vår uppdaterade prototyp på Hanna, Anna, Niklas, Anders 
och Mikaela, vi utökade också en av uppgifterna till att bli lite mer omfattande (se bilaga 6). 
När dessa fem testpersoner fått ge sina synpunkter på vår prototyp gjordes ytterligare 
förändringar. Dessa förändringar presenterades sedan för företaget under ett heldagsmöte där 
vi diskuterade för- respektive nackdelar med den befintliga layouten, eventuella tillägg som vi 
ansåg att man skulle kunna göra för att ytterligare särskilja sidan från konkurrenterna, samt 
förändringar som vi gemensamt ansåg behövde göras (se bilaga 5).  
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Startsidan samt appsidan av andra versionen av prototypen för hemsidan. 
 
Exempel på dessa förändringar som ansågs vara nödvändiga för att förbättra layouten, var att 
lägga till flikar på första sidan för att kunna sortera innehållet på flera sätt, förändra bildspelet 
på första sidan för att det inte skulle bli för likt en av konkurrenternas bildspelslösning, samt 
att filtreringen och sorteringen än en gång behövde göras om med bl.a. tillägget av avancerade 
sökalternativ. 
 
 

5.2 Prototyptester av butiksapplikationen för 
mobiltelefoner 
 
När prototypen av butiksapplikationen skapades användes precis som vid framtagandet av 
prototypen för hemsidan, material från omvärldsanalysen av mobilapplikationsbutiker (se 
bilaga 7). Även denna gång var fokus att behålla de delar som vi tycker fungerar bra hos 
konkurrenterna och sedan göra justeringar för att få en enhetlig applikation som layoutmässigt 
hänger ihop med hemsidans layout. Prototyperna har skapats i Adobe Illustrator och har sedan 
skrivits ut på vanligt skrivarpapper i en storlek som motsvarar en skärm på ca 4,3 tum vilket i 
dagsläget (maj 2011) är den största skärmen för mobiltelefoner på marknaden.  
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Första versionen av butiksapplikationens startsida samt appsida för smartphones. 
 
Testet genomfördes med fyra personer, varav två var vana användare av smartphones sedan 
innan; Jenny som använder Android och Viktor som använder iOS (se bilaga 11). Detta för att 
försöka få olika perspektiv på layouten och hur väl den fungerar (se bilaga 9). Testpersonerna 
fick precis som testpersonerna vid testningen av hemsidan, utföra olika uppgifter för att på så 
sätt få reda på vilka förändringar som skulle behöva göras; t.ex. ville vi se om en avskalad 
köp-knapp i stil med Apples skulle fungera i vår prototyp för Android-användare. Då endast 
Viktor direkt förstod knappens funktion, kunde vi direkt konstatera att en sådan knapp kräver 
viss vana och att man därför bör fundera kring om man ska använda en sådan eller ej. Särskilt 
som denna funktion inte återfinns på samma sätt i de Android-anpassade 
applikationsbutikerna. Frågan var då om vi ville gå mot normen, eller använda oss av invanda 
funktioner. 
 
Efter att de fyra testerna och intervjuerna var avslutade gicks resultaten igenom och ett antal 
mindre justeringar på den första prototypen gjordes. En sådan justering var bl.a. köp-knappen 
där vi valde att kompromissa och skriva ut både köpuppmaning och pris på samma knapp.  
 
Efter att ha pratat med företaget så gjordes senare ytterligare en justering av köp-knappen och 
dessa ändrades tillbaka till att bara visa pris vid kategorivisning, men med köpuppmaningen 
kvar på appsidan (se bilaga 10). Tanken är att när man klickar på priset i kategorivisning så 
kommer man till appsidan, för att sedan klicka på köp-knappen, detta för att ge användaren en 
förståelse för vad denne är på väg att köpa, innan själva köpet genomförs. 
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6. Intervjuer 
 
Efter genomfört prototyptest fick testpersonerna svara på och tala fritt kring ett antal frågor, 
för att se vad de tyckte var bra respektive mindre bra med gränssnittet och om de saknade 
någon funktion eller liknande. De gavs även möjligheten att ge övriga synpunkter på 
prototypen. 
 
 

6.1 Om hemsidan 
 
Intervjuerna skedde i samband med prototyptestningen av hemsidan, för att få en fördjupad 
bild av hur testpersonerna upplevde prototyperna samt om de ansåg att layouten var relevant 
för en applikationsbutik eller ej (se bilaga 6). Varje intervjuperson fick svara på samma 
frågor, men fick möjlighet att fritt tala kring ämnet. På detta sätt fick vi många värdefulla tips 
och idéer kring hur prototypen kunde förbättras. Framför allt fick vi veta vad som var otydligt 
och svårt med vår prototyp och vad som var viktigt att förenkla och förtydliga. 
 
Något som flera av testpersonerna efterfrågade var en större variation av innehållet på första 
sidan. Denna åsikt var något som vi tog till oss och till vårt slutgiltiga förslag fanns också ett 
fliksystem med på första sidan med innehållet uppdelat efter parametrar så som Raketer, 
Högst betyg, Mest underskattade o.s.v. 
 
Andra intressanta saker som kom upp var hur man skulle kunna skapa mervärde och få sidan 
mer personlig. Ett förslag var att koppla en blogg till applikationsbutiken eller ha någon sorts 
newsfeed på första sidan. Även knappar för att kunna gilla applikationer på Facebook t.ex. 
eller dela med sig av dem via e-post var förslag som kom upp under intervjun och som vi 
sedermera valde att implementera i vårt appbutiksförslag. 
 
 

6.2 Om butiksapplikationen 
 
Intervjuerna skedde efter att testpersonerna fått testa prototypen, detta för att få mer insikt i 
hur testpersonerna upplevde prototypen samt om de ansåg att layouten var relevant eller ej för 
en mobilapplikation (se bilaga 11). Precis som vid intervjuerna som skedde vid testningen av 
hemsidan, så fick varje intervjuperson svara på samma frågor, men fick möjlighet att fritt tala 
kring ämnet. 
 
Något som testpersonerna efterfrågade var en tydligare köp-knapp på apparna. Detta var något 
som vi redan under skapandet funderade en hel del kring då detta kom upp även under 
testningen av hemsidan och därför ändrade vi snabbt på utformningen av knappen för att den 
tydligare skulle visa att det är den man ska använda för att köpa en app; med köpuppmaning 
och pris i samma knapp. 
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Andra intressanta saker som kom upp var hur bekväma testpersonerna var med layouten och 
att de över lag inte hade några problem med att använda applikationen. Både Lisa och Malin 
som ej är vana smartphone-användare sedan innan, kände att layouten var enkel att förstå och 
att applikationen var lätt att använda även för dem. 
 
Det som flera dock reagerade på var fliken med rubriken “Mest underskattade”. Här 
funderade testpersonerna kring vad som menades med mest underskattade. Vi valde att ta till 
oss av detta och förtydliga genom att lägga in en liten förklarande text precis under flikarna 
när man väl klickat in sig på sidan “Mest underskattade”. Denna lilla textrad återkommer 
även under fliken “Raketer” och “Mest nedladdade” för att göra applikationen konsekvent i 
sin utformning. 
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7. Avslutning 
I denna avslutning diskuteras svar på frågeställningarna som återfinns i första kapitlet under 
punkt 1.2. Dessa summeras under slutsatserna i punkt 7.2. 
 
 

7.1 Resultat  
 
Här visas de slutliga versionerna av prototyperna för hemsidan respektive butiksapplikationen 
för smartphones. 
 
 
Hemsidan 
 

       
Första sidan respektive appsidan 
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Bildvisning på appsidan respektive en kategorisida 
 

       
Underkategorisida respektive sökresultatsida. 
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Sortering och filtrerings-alternativet vid olika tillfällen. 
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Butiksapplikationen för smartphones 
 

       
Förstasidan, appsidan samt bildvisningsfliken på appsidan 
 
 

       
Fliksidan ”Mest underskattade”, En kategorisida för ”Hälsa & Mat” samt en underkategorisida till ”Hälsa & Mat”. 
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Sökresultatsida vid sökning på ”pussel” och vald sortering på betyg. 
 
 

7.2 Diskussion 
 
Med syftet att skapa en bättre användarupplevelse för slutkunder som använder sig av 
applikationsbutiken, vilket i sin tur förväntas ge bättre försäljning, har vi kommit fram till 
följande svar på våra frågeställningar:  
 

Hur kan man utforma ett användargränssnitt för en applikationsbutik så att det blir 
lättare att snabbt hitta applikationer efter specifika krav? 

 
För att svara på denna frågeställning har vi brutit ner problemformuleringen i sex 
ämnespunkter, vilka är följande:  

• kategorisering 
• filtrering och sortering  
• optimering av fritextsökning 
• igenkänning och vanor 
• fasta och återkommande orienteringspunkter  
• övriga observationer 

Kategorisering 
Genomtänkt kategorisering av en butiksapplikations utbud är avgörande för slutkundens 
förståelse av vad som erbjuds. Kategorierna och dess underkategorier måste kunna visa 
utbudets bredd utan att ge en överväldigande mängd alternativ. I valet mellan många 
huvudkategorier med få underkategorier och få huvudkategorier med många underkategorier 
menar vi att det senare alternativet är den bättre lösningen. Detta då få huvudkategorier ger 
god översikt och tar upp liten plats vilket är fördelaktigt särskilt på mobila enheter med 
mindre skärmar. Femton huvudkategorier med fyra underkategorier vardera är exempelvis 
mer översiktligt än trettio huvudkategorier med två underkategorier vardera. 
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Kategoriseringen måste även vara tydlig. Namnen på kategorierna måste beskriva innehållet 
effektivt och de får därför inte vara för breda i sin betydelse, de bör inte innehålla svåra ord 
eller avvika för mycket från allmänt språkbruk, d.v.s. inte bestå av slang. 

Att ha underkategorier till underkategorierna, d.v.s. att menyn är i tre nivåer, är svårt att 
överblicka och vi ansåg att innehållet inte skulle kräva sådan omfattande kategorisering. Vi 
ville ha en enkelhet i användandet och en översiktlighet som vi ansåg skulle gå förlorad med 
en sådan komplex hantering av kategorier. 

Filtrering och sortering 
Filtrering och sortering är viktigt för att hitta applikationer efter specifika krav. De kan 
genomföras som en avancerad sökning där söktermen kompletteras av filtrering och sortering, 
eller som en efterbearbetning av applikationsutbudet på en kategorisida. En tredje variant är 
att använda sig av filtrering och sortering som en efterbearbetning av sökresultaten från en 
enkel fritextsökning. Filtreringen och sorteringen bör vid alla dessa tre tillfällen vara likadan 
eller snarlik till utseende och alternativ för att göra det tydligare för slutanvändaren vad för 
alternativ han eller hon har att tillgå och kan förvänta sig genom hela sidan. 

Filtrering innebär att man endast visar vissa delar av utbudet medan sortering är den ordning 
som det som kvarstår placeras i. Denna skillnad var otydlig för de flesta av våra testpersoner 
och det är därför viktigt att vara tydlig med detta genom att ha de båda funktionerna 
tillgängliga samtidigt på samma ställe så skillnaden blir tydlig och båda kan utnyttjas 
samtidigt. 

Optimering av fritextsökning 
Om slutanvändaren väljer att göra en fritextsökning istället för att gå via kategorierna (och 
eventuellt använda filtrena och sorteringen) är det viktigt att förslag på populära sökningar 
eller förslag på applikationer i utbudet visas medan söktermen skrivs i sökfältet, detta för att 
göra sökprocessen effektiv. 

Sökresultaten bör visas i en vertikal kolumn så att det blir givet vad som är den första träffen 
och så att det blir lättare att kontrollera ett resultat i taget. En enstaka kolumn ger även 
utrymme för platskrävande information som en beskrivning av produkten. Detta är 
fördelaktigt då man gärna vill ha information om resultaten tillgänglig utan att behöva gå in 
på varje sökresultats enskilda sida.  

Igenkänning och Vanor 
Om en hemsidas olika element återfinns där de förväntas vara av användarna, kommer de 
lättare kunna utnyttja sidan och finna det de söker. Ibland är det dock värt att bryta mot dessa 
förväntningar om lösningen bidrar med fördelaktig funktionalitet, som efter att användarna 
förstår den, gynnar dem. Detta kan vara ett sätt att särskilja sig från konkurrenterna och på så 
sätt stärka varumärket i slutanvändarnas sinnen. I de flesta fall är dock denna särskiljning 
lämpligast att uppnå via estetiska medel. 

Ett exempel på en invand placering är att sökfält på hemsidor generellt ligger i det övre högra 
hörnet av sidan. Att bryta mot denna “standard” vore sannolikt en dålig idé eftersom 
placeringen inte har några tydliga brister samtidigt som en omplacering inte har några tydliga 
fördelar. 
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Fasta och återkommande orienteringspunkter  
När man orienterar sig på en hemsida eller en applikation är det viktigt (särskilt på hemsidor) 
att det finns några fasta element som återkommer på alla sidor som hjälper användaren att 
hitta tillbaka till startsidan och ofta även för att hitta i hemsidans eller applikationens hierarki. 
Ett exempel på detta är hemsidans eller applikationens avsändares logotyp som vanligtvis 
fungerar som en länk till startsidan. Ett annat exempel vore kategorimenyer och huvudlänkar 
som ofta återkommer på de flesta, om inte alla, sidor. Detta är inte lika vanligt i 
mobilapplikationer som på hemsidor, förmodligen på grund av den begränsade skärmytan.  

På smartphones designade för att använda Android som operativsystem finns knappar för bl.a. 
bakåt- och menyalternativ . Bakåtknappen tar användaren bakåt i både operativsystemet, 
webbläsaren och i de flesta applikationer. Menyknappen ger vanligtvis möjlighet att komma 
till en hemsidas eller applikations startsida. I och med dessa fysiska knappar finns det 
exempelvis ingen knapp för att gå bakåt eller komma till startsidan i Android Markets eller 
SlideME Application Managers användargränssnitt. Om användarna är vana vid att 
exempelvis använda knappar som dessa för orienteringen är det inte nödvändigt att ha 
återkommande orienteringselement i det synliga användargränssnittet med dessa funktioner. 

Övriga observationer 
På en hemsida är det fördelaktigt om viktiga funktioner och information ligger placerade på 
ett sådant sätt att det endast krävs lite eller inget scrollande för att det ska bli synligt. 

Länkar för köp och nedladdning av applikationerna ska vara tydliga, närvarande på så många 
ställen som möjligt samt inbjudande. 

Användandet av flikar är en praktisk, platseffektiv lösning för att begränsa scrollande och 
fördela hemsidans innehåll på ett översiktligt sätt. 

 

Hur skalar man ned hemsideversionen av en applikationsbutik så att den fungerar i 
ett gränssnitt för smartphones, samtidigt som man behåller form- och 
funktionsmässiga likheter till hemsidan? 

 
För att svara på denna frågeställning har problemformuleringen brutits ned i fyra 
ämnespunkter, vilka är följande:  

• Igenkänning och Vanor 
• Enkelhet utan förlust av funktionalitet  
• Olika skrämstorlekar 
• Horisontellt skärmläge 

Igenkänning och Vanor 
Precis som vid skapandet av hemsidan bör applikationen i viss mån följa etablerade normer 
som är typiska för applikationer på plattformen i frågor om placering, hierarki, storlekar etc.  
För att stärka varumärket och göra det lättare för slutanvändarna att förstå applikationen 
utifrån tidigare erfarenhet av hemsidan och vice versa, så bör applikationen ha form- och 
funktionsmässiga likheter till hemsidan. På grund av pekskärmen och dess begränsade storlek 
blir förutsättningarna för navigering i smartphone-gränssnitt mycket annorlunda från 
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datorskärm och muspekare. Därför bör de funktionsmässiga likheterna begränsas till några få 
nyckelelement och likheten i övrigt stärkas med utseendemässiga lösningar. 

Klarhet utan förlust av funktionalitet  
Då en smartphone har en mindre skärm än en dator och pekskärmar ger lägre precision än 
datormöss och musplattor, är det svårt att skapa ett gränssnitt med många knappar och länkar 
per sida utan att det blir rörigt. Vid avskalning finns en risk att gränssnittet förlorar värdefull 
funktionalitet gentemot hemsidan, problematiken är alltså att finna en balans mellan dessa två 
svårigheter. Men så länge gränssnittet förblir tydligt, rent och lättanvänt behöver dock inte 
funktionaliteten begränsas.  

Olika skrämstorlekar 
För plattformen Android finns ett stort antal smartphones med olika skärmstorlekar och 
skrämupplösningar. I och med detta kan ett gränssnitt som är lätthanterligt och luftigt på en 
4,3 tum stor skärm vara svårt att läsa och otympligt på en 3,5 tum stor skärm. Det finns 
populära modeller på denna plattform som har skärmar på endast 2,6 tum, dessa skulle inte 
alls kunna utnyttja ett sådant gränssnitt. Därför bör allt designarbete utföras utifrån den minsta 
skrämstorleken som applikationen är tänkt att fungera på. 

Horisontellt skärmläge  
De flesta smartphones i dagsläget har inbyggda gyron som uppfattar om enheten hålls upprätt 
eller liggandes. I vissa applikationer påverkar gyrot visningen av applikationen. Detta är 
praktiskt då bl.a. spel, foton och framförallt filmer och oftast är större på bredden än höjden 
vilket gör de mer lämpade för det liggande skärmläget, medan bl.a. kontaktlistor där man 
scrollar långt i höjdled är lämpligare att ha i stående skärmläge. Många applikationer har 
endast ett visningsläge och påverkas inte av hur enheten hålls, detta kan dock vara opraktiskt 
om enheten har ett fysiskt tangentbord som bara går att använda i ett läge som applikationen 
inte har en anpassad visning för. För att vara säker på att ett sådant problem inte uppstår är det 
fördelaktigt att applikationen har båda visningslägena. Med två visningslägen finns dessutom 
möjlighet till utökad funktionalitet Detta kräver dock en ytterligare en designlösning för det 
andra visningsläget.  
 
 

7.3 Slutsatser 
 
Vi har kommit fram till flera olika slutsatser utifrån de två huvudfrågeställningarna: Hur kan 
man utforma ett användargränssnitt för en applikationsbutik så att det blir lättare att snabbt 
hitta applikationer efter specifika krav?  
 
samt  
 
Hur skalar man ned hemsideversionen av en applikationsbutik så att den fungerar i ett 
gränssnitt för smartphones, samtidigt som man behåller form- och funktionsmässiga likheter 
till hemsidan? 
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De slutsatser vi kommit fram till gällande kategoriseringen är att den är mycket viktig för 
funktionaliteten. Få huvudkategorier med fler underkategorier ger bättre översikt både på 
hemsidan, men framför allt vid användandet av butiksapplikationen i mobiltelefonen. 
 
En av de viktigaste delarna i att skapa en butik där man snabbt kan hitta applikationer efter 
specifika krav, är att ha en tydlig form av filtrering och sortering tillgänglig genom hela 
hemsidan; både vid fritextsökning och på kategorisidorna. 
 
För att optimera fritextsökningen bör denna ge förslag på sökningar medan söktermen skrivs 
in i fältet. Sökresultaten bör även ges i en vertikal lista med en kolumn, för att ge plats åt 
beskrivningar av respektive sökträff, allt för att göra sökningen så effektiv och överskådlig 
som möjligt. 
 
Att i viss mån följa etablerade normer inom utformningen av gränssnittet för hemsidor och 
applikationer, är något som vi anser är till gagn i detta fall då det skapar igenkänning hos 
användarna och de känner sig familjära med layouten. I översättningen från hemsida till 
mobilapplikation, kan likheter dem emellan ge samma effekt. 
 
Fasta och återkommande orienteringspunkter, så som bakåtknappar och hemknappar, är en 
nödvändighet för att förenkla användandet av en hemsida. I mobilens begränsade gränssnitt är 
dock detta inte alls nödvändigt, då användaren där är van vid att använda fysiska knappar för 
att orientera sig. 
 
Något som bör undvikas på både hemsidan och i butiksapplikationen är att behöva scrolla allt 
för mycket vertikalt. Detta för att användaren lätt kan gå miste om viktig information, likaså 
att scrolla i sidled är en lösning som absolut bör undvikas av samma orsak. 
 
Vid översättning av en applikationsbutik från hemsida till mobilapplikation bör endast några 
få nyckelfunktioner överföras. Utseendet bör vara den främsta likheten till hemsidan. Så länge 
gränssnittet förblir tydligt, rent och lättanvänt behöver dock inte funktionaliteten begränsas. 
 
Under översättningen bör allt designarbete utföras utifrån den minsta skrämstorleken som 
applikationen är tänkt att fungera på. 
 
Butiksapplikationen bör ha både ett horisontellt och ett vertikalt visningsläge, bl.a. för att 
kunna användas på mobiler med horisontellt placerade fysiska tangentbord och för att kunna 
använda ett större virtuellt tangentbord. 
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9. Bilagor 
 
 

Bilaga 1: Konkurrentanalys – Hemsidan  
Amazon 
 
Layout 
 

● Dynamisk/anpassningsbar storlek på sidan 
● Bilden som belyser dagens gratis app som annars kostar pengar, som ligger högt upp 

på sidan. 
● Färganvändningen fungerar bra och layouten är konsekvent genom hela amazon.com. 
● Bra med Featured categories, men kunde vara större eller skilja ut sig bättre på sidan 
● Tydlig rubrik/avsändare 
● När man vill titta närmare på screenshots för en app öppnas de i ett bildgalleri. 

 
Fritextsökning 
 

● Välplacerat fritextsökfält centralt placerad, överst på sidan, som dessutom återkommer 
på alla sidor. 

● Bra visning av sökresultat med pris och betygsättning 
● Den visar sökalternativ som en rullgardinsmeny med de populäraste sökningarna, när 

man skriver i fritextsökfältet 
 
Orientering 
 

● Kategorimenyns vertikala placering till vänster på sidan är bra, eftersom vi tittar där 
först (läser från vänster till höger) 

● Lätt att hitta det man söker 
● Lätt att förstå trots vissa otydliga kategorinamn 
● Går att filtrera appar efter underkategori, prisintervall, användarbetyg & releasedatum 

när man är inne i en huvudkategori 
● Populära utvecklare uppmärksammas och listas under kategorimenyn. 

 
Övrigt 
 

● Längst ned på sidan visas en lista med innehåll man tidigare varit inne på. 
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Android 
 
Layout 
 

● Ren, enkel & översiktlig layout 
● Banderollen som belyser appar högst upp på sidan. Bra att den bara betonar en 

applikation i taget genom att den tonar in och ut. Fokus ligger på bilden. 
● Färganvändningen framhäver applikationerna bra då det endast är gråskala med två 

accentfärger i grönt och blått. 
 
Fritextsökning 
 

● Välplacerat fritextsökfält i övre högra hörnet, som dessutom återkommer på alla sidor 
● Bra visning av sökresultat med pris, beskrivning och betygsättning 
● Den visar sökalternativ som en rullgardinsmeny med de populäraste sökningarna, när 

man skriver i fritextsökfältet. 
 
Orientering 
 

● Kategorimenyns vertikala placering till vänster på sidan är bra, eftersom vi tittar där 
först (läser från vänster till höger) 

● Lätt att förstå trots vissa otydliga kategorinamn 
 
Övrigt 
 

● När man går in på www.android.com hittar man enkelt vidare till Android Market 
eftersom layouten är väldigt tydlig och det finns få alternativ att tvingas välja mellan. 

 
 
GetJar 
 
Layout 
 

● Hemsidan är centrerad, vilket gör att den känns luftig 
● Översiktlig layout 
● Lätt att hitta det man söker 
● Det är inte en massa innehåll på förstasidan, utan allt ryms på skärmen så att man 

knappt/inte behöver scrolla nedåt. 
● Best of GetJar som belyser appar ur olika kategorier (verkar dock vara ett 

slumpmässigt urval av appar som visas). 
● Färganvändningen fungerar bra och layouten är konsekvent. 
● Varje apps egen sida är tydlig med flikar för beskrivning, betyg m.m. 
● Sponsrade appar (dvs. de som köpt reklamplats hos GetJar) visas till höger på sidan, 

vilket känns bra eftersom det inte blandas ihop med sidans övriga innehåll. 
 

Fritextsökning 
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● Välplacerat fritextsökfält överst på sidan, som också återkommer på alla sidor. 
● Bra visning av sökresultat med beskrivning, pris och betygsättning 

 
Orientering 
 

● Huvudkategorimenyn finns med på alla sidor. 
● Kategorimenyns horisontella placering fungerar bra eftersom den inte visar allt för 

många kategorier på en gång. Att menyn inte är statiskt placerad i vänsterspalt gör att 
sidans innehåll får mer plats. 

● Där underkategorier finns så visas de i vänsterspalt, vilket gör det lätt att hitta det man 
söker. 

● Lätt att förstå sidans upplägg. 
 
Övrigt 
 

● Man kan enkelt ställa in vilken mobiltelefon man har och på så vis endast få upp 
aktuellt innehåll för just den modellen. 

 

SlideME 
 
Layout 
 

● Hemsidan är centrerad, men färg och form fortsätter i oändligheten åt sidorna vilket 
ger ett sammanhållet intryck på stora displayer. 

● Färganvändningen framhäver butiksnamnet/rubriken/avsändaren bra då det övre fältet, 
headern, är så markant och dominerande i sin färgsättning (turkosblå mot svart/grå). 

 
Fritextsökning 
 

● Välplacerat fritextsökfält i övre högra hörnet på startsidan, dock inte på de andra 
sidorna 

● Ok visning av sökresultat med beskrivning och betygsättning. 
● Den visar kategorier och hur många träffar som gjorts i resp. kategori när man söker. 

 
Orientering 
 

● Bra att Applications och Community ligger i två huvudflikar för lätt åtkomst 
 
Övrigt 
 
Det går lätt att ladda hem appar till datorn utan att behöva logga in eller liknande. Det är bra 
att man kan scanna in appen direkt till telefonen via QR-koden som finns vid varje app. 
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Bilaga 2: Utvalda egenskaper för hemsidan 
  
  
Layout 

 Ren, enkel, konsekvent & översiktlig layout - detta för att göra sidan så tydlig och 
lättanvänd som möjligt. 

 Tydlig rubrik/avsändare - för att stärka varumärket. 
 Centrerad hemsida med en fast bredd - då ligger hemsidan alltid mitt i fokus, oavsett 

storleken på bildskärmen/fönstret. 
 Banderoll som belyser appar högst upp på sidan. Bra om den bara betonar en 

applikation i taget genom att den tonar in och ut - Stora färgglada bilder drar till sig 
fokus på ett inbjudande sätt. 

 Mitt på startsidan finns populära kategorier och några av de mest nedladdade apparna 
inom respektive kategori - detta för att ge en bild av bredden på utbudet med exempel 
på framgångsrika produkter. 

 Färganvändningen är konsekvent genom hela sidan med några få starka färger – detta 
för att göra sidan så tydlig och lättanvänd som möjligt. 

 Köp/ladda ned-knappen har samma tydliga färg på alla sidor (exempelvis grön). 
Eventuellt en färg för köp och en annan för att ladda ned gratis - för att det skall vara 
tydligt och inbjudande. 

 Man behöver inte scrolla långt för att nå botten av förstasidan - för att lätt kunna ge 
slutanvändaren en överblick och inte ge honom/henne mer information på första sidan 
än nödvändigt. 

 Varje apps egen sida är tydlig med flikar för beskrivning, betyg m.m. 
 När man vill titta närmare på screenshots för en app, på appens egen sida, öppnas de i 

ett bildgalleri - ge en så bra bild av appens innehåll som möjligt. 
  
  
Fritextsökning 

 Välplacerat fritextsökfält placerad uppe till höger, överst på sidan, som dessutom 
återkommer på alla sidor - överst till höger är den vanligaste placeringen av 
fritextsökfält vilket gör det naturligt att placera det där. 

 Fritextsökfält med instant results som visar appar med bilder i rullgardinsmeny (se 
apple.com) - för att snabbare kunna hitta och komma åt populära appar. 

 Eller 
 Fritextsökfältet visar sökalternativ som en rullgardinsmeny med de populäraste 

sökningarna, när man skriver i det - mindre distraherande och missvisande då ens 
sökning kanske finns på sidan även om det inte skulle visas bland resultaten i första 
alternativet. 

 Visning av sökresultat med bild, pris, kategori, kort beskrivning och betygsättning - 
sådant man vill veta utan att behöva gå in på appsidan. 
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 Sökresultaten går att filtrera efter kategori, prisintervall, användarbetyg och 
releasedatum. * 

 Sökresultaten går även att sortera efter pris, relevans, popularitet, användarbetyg och 
releasedatum. * 

  
* Vi vill ge slutanvändaren en så exakt sökning som möjligt genom att ge möjligheten att filtrera och sortera sökningen efter 
några relevanta parametrar. Eventuellt kan parametrarna variera beroende på vilken kategori det 
gäller. 
  
Orientering 

 Kategorimenyn är vertikalt placerad till vänster på sidan - detta är den vanligaste 
placeringen av kategorier på västerländska hemsidor och är därför naturlig för 
slutanvändarna. 

 Underkategori blir synlig när man klickar på en huvudkategori - endast då för att spara 
plats och ge bättre översikt. 

 Några få huvudkategorier med tydliga namn (med eventuell beskrivning vid mouse-
over), istället för många diffusa kategorier (som Verktyg och Lifestyle) - för att slippa 
gå bakåt om man sökt under fel huvudkategori. 

 Går att filtrera appar efter prisintervall, användarbetyg, releasedatum m.m. när man är 
inne på en underkategorisida. * 

 Apparna på en underkategorisida går även att sortera efter pris, popularitet, 
användarbetyg och releasedatum. * 

  
* Vi vill ge slutanvändaren en så exakt sökning som möjligt genom att ge möjligheten att filtrera och sortera sökningen efter 
några relevanta parametrar. Eventuellt kan parametrarna variera beroende på vilken kategori det 
gäller. 
  
Övrigt 

 Ev.: Det går lätt att ladda hem gratisappar till datorn utan att behöva logga in. 
 Ev.: Det går att pusha gratisappar till mobilen utan att behöva logga in. 
 Ev.: Det går att scanna in appen via applikationsbutiksappen via QR-koden som finns 

på varje appsida. 
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Bilaga 3: Prototyp – Hemsida – version 1 
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Bilaga 4: Prototyp – Hemsida – version 2 
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Bilaga 5: Prototyp – Hemsida – Slutlig version 
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Bilaga 6: Prototyptester & Intervjuer - Hemsida 
Testtillfälle 1 
  
 
Person 1: Viktor, 23 år 
  
Frågor/uppdrag till prototyptestet 
1. Hitta skärmdumpar av den mest populära fritidsappen! 
Hittar direkt rätt. 
Klickar på en av bilderna på appsidan och får upp popup-rutan och kan bläddra. Testar att dra med musen för att få snurr på 
bildspelet. 
  
2. Ladda hem en matlagingsapp! 
Tittar på kategorierna till vänster och klickar först på Hälsa och får upp underkategorierna. Hittar inte matlagning där och klickar därför 
ned/stänger Hälsa-kategorin. 
Letar under Fritid och klickar sedan på Matlagning. 
Matlagningssidans översikt kommer upp och där klickar han sedan på valfri app. 
  
3. Hitta den senaste gratis matlagningsappen! 
Går in på Fritid och Matlagning. 
Klickar på Sortera efter och väljer att sortera på pris 
Klickar på Filter och klickar på Releasedatum och drar sedan ned prisintervallet till 0. 
  
4. Gör fritextsökning efter en löpträningsapp med sökordet “running”! 
Klickar i sökfältet och skriver in “running”. 
Klickar på Sortera efter, högst betyg först. 
  
5. Hur gör du för att hitta en populär matlagningsapp som du hört kostar drygt 50 kronor? 
Klickar på Fritid och väljer Matlagning. 
Klickar på Filter och ställer in ett prisintervall på mellan 40-60kr och väljer att sortera efter Popularitet. 
  
Frågor till intervjun 
Har du själv en smartphone, vilken plattform? 
Ja, en iPhone 3Gs, iOS. 
  
Vad var det första du tänkte på när du tittade på hemsidan? 
Vilken plattform, var det första jag tänkte på, innan jag viste att det gällde en dator. 
  
Tyckte du att du behövde mer förkunskap eller instruktioner för att utföra övningarna? 
Jag gillar att kunna testa mig fram och utforska själv utan att sidan säger vad jag ska göra. 
  
Var det enkelt eller svårt att förstå vad du skulle göra? 
Blev osäker på vilken kategori jag skulle gå in på när jag skulle leta efter matlagningsapparna. 
  
Visades i övrigt något du inte förväntade dig? 
Nej 
  
Var det något konstigt med layouten som gjorde övningarna svåra att utföra? 
Att priserna inte står med på översiktssidorna försvårar när man vill veta om de är gratis eller kostar. 
  
Tycker du att hemsidans layout var relevant, dvs. visades det du behövde veta? 
Jag tycker den var enkel att förstå, vilket jag tycker är bra när man vet vad man letar efter. Sen är det ju bra med lite mer inspiration, 
t.ex. ”de som laddade ned denna laddade också ned:”... 
  
Tänkte du något på utformningen av hemsidan, eller gick tankarna endast till vad du skulle göra? 
Testade bara funktionaliteten. Utformningen ser standard ut, vilket jag tycker är bra. 
  
Hur tycker du att man kan förbättra hemsidan? 
Populäraste apparna skulle kunna ha en sorteringsmeny precis som på kategorisidorna, för att kunna välja de med högst eller lägst betyg t.ex. 
  
Något övrigt att tillägga? 
Förbättra menyn med en mouse-over för att kunna se underkategorierna innan man klickar. Man ska också kunna dra ut musen i 
det som fälls ut och klicka där direkt, men samtidigt behålla layouten som den är nu för den är bra. 
  
Våra anm. till nästa testning: Förtydliga att det är Andoridappar och att det är en hemsida på en dator, samt peka på att vi har en slideshow 
överst på sidan. 
Lägg in mouse-over effekt på kategorimenyn. 
Lägg till priserna så att de finns med på kategorisidorna så man kan se om de är gratis eller kostar. 
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Person 2: Sandra, 23 år 
  
Frågor/uppdrag till prototyptestet 
1. Hitta skärmdumpar av den mest populära fritidsappen! 
Klickar på Kategori Fritid och väljer sedan att klicka på Filter och klickar i Användarbetyg och hittar på så vis den populäraste Appen. 
(Får en förklaring om vad popularitet är av Alain) 
Väljer därefter Sortera efter och klickar på Popularitet 
Förstår inte skillnaden på Sortera och Filter. Har inte använt Prisjakt eller liknande innan. 
  
2. Ladda hem en matlagingsapp! 
Klickar på Hälsa först, men hittar inget om Matlagning där. 
Väljer sedan Fritid och Matlagning. Väljer en och läser lite om den innan hon väljer att ladda hem den. 
  
3. Hitta den senaste gratis matlagningsappen! 
Går in på Matlagning och väljer Sortera efter och väljer sortering på pris. Vill sedan ha den senaste och den som är gratis och fyller då i 
Releasedatum och väljer sedan filter och fyller i prisintervallet och väljer Idag på releasedatum. 
  
4. Gör fritextsökning efter en löpträningsapp med sökordet “running”! 
Klickar på sökfältet och fyller i “running” och får upp resultaten. 
  
5. Hur gör du för att hitta en populära matlagningsapp som du hört kostar drygt 50 kronor? 
Först in på Matlagning, väljer Filter och fyller i prisintervallet på mellan 40-60kr och väljer sedan Sortera efter och väljer Popularitet (pga. 
att Alain sagt det innan). Annars hade hon valt stjärnorna i filtret istället. 
  
Frågor till intervjun 
Vilken mobil har du och vilken plattform? 
HTC Desire – Android 
  
Vad var det första du tänkte på när du tittade på hemsidan? 
Tydlig och enkel sida, man förstår precis vad det handlar om. Men saknar någon huvudmeny överst med någon blogg kanske? Eller någon 
newsfeed... Så att det blir lite mervärde än bara att sidan säljer applikationer. 
  
Tyckte du att du behövde mer förkunskap eller instruktioner för att utföra övningarna? 
Det här med Sortera efter och Filtret fattar jag inte riktigt. I övrigt bra med stjärnorna och temana var bra och det fattar man och det framgår 
tydligt. 
  
Var det enkelt eller svårt att förstå vad du skulle göra? 
Enkelt! 
  
Var det något du inte förstod? 
Det där med skillnaden på Filter och Sortera efter... Hur Filter och Sortering ovan ligger. 
  
Visades något du inte förväntade dig? 
När jag klickade på Filter och det som jag trodde skulle finnas där i, inte fanns (det som letades efter låg under rullgardinsmenyn Sortera 
efter). Vill ha Sortering och Filter separerade men i samma del för att få en bra överblick. 
  
Tycker du att hemsidans layout var relevant, dvs. visades det du behövde veta? 
Absolut. Men har ju bara en funktion - dvs. apparna. Ge mervärde, kanske info om Android-systemet, gärna bloggar för det ger mig lite mer 
om jag kan läsa lite om apparna t.ex. typ som Prylfeber, det skulle jag uppskatta. Kanske inte bara info om applikationer utan om mobiler 
rent allmänt som har Android-systemet? 
  
Tänkte du något på utformningen av hemsidan, eller gick tankarna endast till vad du skulle göra? 
Vad jag skulle göra, det är ju en prototyp liksom :) 
  
Hur tycker du att man kan förbättra hemsidan? 
Blogg (se svar ovan om det). Kanske göra små ikoner eller koda med färger på kategorierna. Vill kunna söka efter alla gratisappar som finns 
på hela sidan, inte bara under en viss kategori. En bra översikt av gratisappar. Vill ha en slide till releasedagar också, onödigt med knappar 
där när det inte finns på Prisintervall t.ex. 
  
Något att övrigt tillägga? 
Kanske göra en egen ruta kring varje populär app på första sidan och skriva de andra populära under, för att kunna se mer på varje 
sida och få en bra överblick (se Amazon). Gillar att scrolla före att bläddra .mellan sidor. 
  
Våra anm. till nästa testning: Köpknappar och pris behövs överallt. 
Ev. Lägg Sortering och Filter separerade men i samma del för att få en bättre överblick. 
Poängtera skillnad mellan popularitet och användarbetyg, blandas lätt ihop. Här måste förtydligande ske. 
  
  
  
Person 3: Tina, 25 år 
  
Frågor/uppdrag till prototyptestet 
1. Hitta skärmdumpar av den mest populära fritidsappen! 
(Förstår först inte alls vad som menas med skärmdump och tror att hon själv ska göra en skärmdump, efter förtydligande går det bättre.) 
Klickar på appen som ligger under rubriken Fritid under mest populära på första sidan. 
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Får upp appsidan och tittar igenom sidan och klickar på en bild och popup-rutan över bilderna kommer upp. 
  
2. Ladda hem en matlagingsapp! 
Tittar igenom menyn och kikar lite under Hälsa, hittar ej någon rubrik om Matlagning utan tittar vidare på Fritid istället och klickar på 
Matlagning där. Väljer en app och klickar på den och klickar på ladda hem utan problem. 
  
3. Hitta den senaste gratis matlagningsappen! 
Finns ingen gratis-sortering på första sidan utan går till kategorimenyn igen och hovrar över Fritid och går direkt till Matlagning och antar att 
den senaste är den som ligger högst upp till vänster och klickar sedan på första bästa som är gratis som kommer därefter. 
(Hittar efter lite hintande från Alain, Sortera efter och Flikar högst upp.) 
Klickar därefter på Senaste på releasedatum och klickar på det första gratis som kommer upp. 
  
4. Gör fritextsökning efter en löpträningsapp med sökordet “running”! 
Hittar direkt fritextsökfältet och skriver in “running” i sökfältet och är klar. 
  
5. Hur gör du för att hitta en populära matlagningsapp som du hört kostar drygt 50 kronor? 
Går in på Fritid och Matlagning och sorterar sedan efter Popularitet och då hamnar den nog ganska högt upp och klickar då på den 
som kostar typ 50... eller? Kanske ska sortera på pris också? 
  
Frågor till intervjun 
Vilken mobil har du och vilken plattform? 
HTC Hero – Android. 
  
Vad var det första du tänkte på när du tittade på hemsidan (startsidan)? 
Att det var olika appar, att det står app, app, app :) 
Att det var en hemsida för att samla en massa applikationer för att kunna köpa dem, att det ser enkelt ut. Hade hellre kollat någon 
kategori än de som råkar komma upp (typ banners och sådant). De nyaste och populäraste kanske kan komma upp i bannern? 
Kanske de nyaste i bannern och de populäraste nedan (som nu)… 
  
Tyckte du att du behövde mer förkunskap eller instruktioner för att utföra övningarna? 
Det behövdes inte, fastnade mer på ordet skärmdump (tänkte på datorns skärmdumpar och viste inte hur hon skulle göra, se ovan) 
  
Var det enkelt eller svårt att förstå vad du skulle göra? 
Det var lätt att förstå i övrigt. Gick lite andra vägar när det kom till hur man skulle gå in på apparna och hitta olika saker, än vad som kanske 
var snabbaste vägen. 
  
Var det något du inte förstod? 
Nej, förutom det tidigare nämnda om skärmdump och sortering/filtrering. 
  
Visades något du inte förväntade dig? 
Nej 
  
Var det något konstigt med layouten som gjorde övningarna svåra att utföra? 
Nej, det var nog bara att jag inte riktigt kollade på de Populäraste apparna. Kollade mer på kategorilistan för att leta. Men det är ju också för 
att det inte är några bilder där nu, utan bara rutor. 
  
Tycker du att hemsidans layout var relevant, dvs. visades det du behövde veta? 
Det är luftigt och bra! 
Bilderna tittar man ju på direkt (när man väl tänker sig att det är bilder där). En lista är man så van vid när man ska välja något så den tittar 
alltid jag i först. 
  
Tänkte du något på utformningen av hemsidan, eller gick tankarna endast till vad du skulle göra? 
Tänkte på vad ni gjort och vad ni lagt var. 
  
Hur tycker du att man kan förbättra hemsidan? 
Bra om man kan dela med andra och tipsa om appar till kompisar via mail, facebook eller vad som helst som man använder. Gilla hela sidan 
på Facebook t.ex. 
  
Något övrigt att tillägga? 
Tänkte inte att mat skulle hamna på fritid. Tänker mer fiske och lite mer fritidsintressen under Fritid. Matlagning kan ju vara där eller kanske 
vara en helt egen rubrik, eller Mat & Hälsa t.ex. 
  
Våra anm. till nästa testning:  Skriva namnet på appen större eller tydligare, iaf större än Kategorin som står under Populäraste apparna, 
och ev. omformulera rubriken för att förtydliga. 
Vi måste sammanfoga Sortering och Filtrering eftersom två nu inte alls sett/förstått åtskillnaden. 
Vi måste också flytta underkategorin Matlagning från Fritidskategorin eftersom alla har letat på fel ställe. 
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Testtillfälle 2 
 
 
Person 4: Hanna, 22 år 
  
Frågor/uppdrag till prototyptestet 
1. Hitta skärmdumpar av den mest populära fritidsappen! 
Klickar på Fritid och klickar sedan på bilderna och får upp popup-fönstret med bilderna. Klart. 
  
2. Ladda hem en matlagingsapp! 
Klickar på Hälsa & Mat och får upp listan och klickar på Matklagning och klickar på en av dem som är gratis som kommer upp och klickar 
sedan på köpknappen på appsidan. 
  
3. Hitta den senaste gratis matlagningsappen! 
Klickar på Hälsa & Mat och får upp listan och klickar på Matklagning och klickar på Filter och klickar på Releasedatum eller på 
Sortera senaste först. Och då förväntar jag mig att den senaste ligger först. Väljer att dra ner prisintervallet till noll. 
  
4. Gör fritextsökning efter en löpträningsapp med sökordet “running”! 
Hittar direkt rätt och klickar i sökfältet och skriver in “running” och får sedan upp relaterade appar. 
  
5. Hur gör du för att hitta en populär matlagningsapp som du hört kostar drygt 50 kronor? 
Klickar på Hälsa & Mat och får upp listan och klickar på Matklagning och klickar på Filter & Sortering och välja Popularitet, mest 
nedladdade och sedan ställer in prisintervallet på 50kr eller 55kr eller något lämpligt. 
  
Frågor till intervjun 
Vilken telefon använder du, vilken plattform? 
Experia X10 mini pro – Android. 
  
Vad var det första du tänkte på när du tittade på hemsidan? 
Jag tittade på de olika delarna och det är ganska tydligt vad det är och det var lätt att hitta! 
  
Tyckte du att du behövde mer förkunskap eller instruktioner för att utföra övningarna? 
Nej, det kändes ganska tydligt. 
  
Var det enkelt eller svårt att förstå vad du skulle göra? 
Det var lätt att förstå, det var kanske den där filtergrejen man behövde titta på lite längre för att se alla inställningar. 
  
Var det något du inte förstod? 
Nej. 
Visades något du inte förväntade dig? 
Nej. 
  
Var det något konstigt med layouten som gjorde övningarna svåra att utföra? 
Nej. Det var bara att man behövde läsa mer på Filter, men det är väl meningen för att man ska göra det tydligare... 
  
Tycker du att hemsidans layout var relevant, dvs. visades det du behövde veta? 
Ja 
  
Hur tycker du att man kan förbättra hemsidan? 
Det är väldigt många kategorier men det är väldigt bra ändå, men sen vet jag inte… Spel och Underhållning låter lite samma sak för mig, 
men det är ändå bra med många kategorier för att det inte blir för rörigt utan blir lättare att hitta. 
  
Alain frågar om hon skulle föredra färre kategorier och fler underkategorier: Kanske... 
  
Något övrigt att tillägga? 
Nej. Det kändes bra, gick fort att göra uppgifterna vilket är bra för då var det en tydlig sida. 
  
  
  
Person 5: Anna, 21 år 
  
Frågor/uppdrag till prototyptestet 
1. Hitta skärmdumpar av den mest populära fritidsappen! 
Först kikar jag på de Populäraste apparna och klickar på appen under Fritid. Läser lite om den och klickar sedan på bilderna och får upp 
popup-fönstret med bilderna i. 
  
2. Ladda hem en matlagingsapp! 
Klickar på Hälsa & Mat i kategorimenyn och klickar sedan på Matlagning och får upp matsidan och klickar på en av de apparna som fått bra 
betyg. Får upp appsidan och kollar lite på recensionerna först och klickar sedan på Köp. 
  
3. Hitta den senaste gratis matlagningsappen! 
Klickar först på den mest Populära appen i kategorin Hälsa & Mat på första sidan och kommer då till den populäraste matlagningsappen. 
(Fel! Kunde lika gärna komma till en app om hälsa då. Detta fel skulle dock inte ske på riktigt eftersom det då är bilder på sidan vilket gör 
det tydligare). 
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Gör om och klickar på Hälsa & Mat i kategorimenyn istället och klickar sedan på Matlagning och får upp Matsidan och väljer sedan 
Filtrering & Sortering och väljer releasedatum Senaste först och tittade sedan på Matsidans alla appar och klickar på den första jag ser som är 
gratis. 
  
4. Gör fritextsökning efter en löpträningsapp med sökordet “running”. Du letar efter en app som släpptes för fyra dagar sedan och som 
kostar 15kr och finns under kategorin “Träning”. 
Skriver in “running” i sökfältet. Klickar på Filtrering och klickar bara i rutan Träning och väljer releasedatum 7 dagar och fyller i 15kr i 
prisintervallet. 
  
5. Hur gör du för att hitta en populär matlagningsapp som du hört kostar drygt 50 kronor? 
Klickar på Hälsa & Mat i kategorimenyn och klickar sedan på Matlagning och får upp Matsidans överblickssida. Väljer Filtrera & Sortera 
och tar och fyller i mellan 40-60kr i prisintervallet och klickar sedan på popularitet mest nedladdade först. 
  
Frågor till intervjun 
Vilken telefon använder du, vilken plattform? 
Sony Ericsson musikmobil, dvs. ej en smartphone 
  
Vad var det första du tänkte på när du tittade på hemsidan? 
Det är rätt så vanligt upplägg, några som är extra special däruppe och det är bra. Däremot svårt att se de små rubrikerna ovanför de 
mest Populära apparna på första sidan till en början. 
  
Tyckte du att du behövde mer förkunskap eller instruktioner för att utföra övningarna? 
Nej det tycker jag inte. Men det beror väl på vad man är ute efter. T.ex. om man är vegetarian eller vegan vill man kunna sortera på 
det, eller jag gillar fisk och vill söka på det (matlagning). 
  
Var det enkelt eller svårt att förstå vad du skulle göra? 
Var det något du inte förstod? 
Nej 
  
Visades något du inte förväntade dig? 
En gång när jag tänkte att de populäraste apparna på första sidan fungerade som kategorier, men det är nog för att det inte är några bilder nu. 
  
Var det något konstigt med layouten som gjorde övningarna svåra att utföra? 
Nej. Men spontant skulle man kanske kunna färgkoda kategorierna ovanför de populära apparna, men det kanske blir för mkt när det kommer 
in bilder sedan. 
  
Tycker du att hemsidans layout var relevant, dvs. visades det du behövde veta? 
Ja det tycker jag, det är väl i så fall om man kunde ha lite fler inriktningar, sortera efter genre på böcker t.ex. eller vilken typ av mat. 
  
Hur tycker du att man kan förbättra hemsidan? 
Övre delen var bra i Filtreringen, men sorteringen var svår. Jag kopplade inte ihop att det var rader med två val och inte två spalter med flera 
val. 
  
Något övrigt att tillägga? 
Kanske använda sig av färg och symboler i Populära appar. I kanten av bilden t.ex. Gillar filtret och det behövs många sorteringsalternativ 
när det är många appar. 
  
Vår anm.: Gör om sorteringsvisningen så att det inte är två spalter utan att det är pilar uppåt/nedåt eller något annat lite enklare system för 
sortering: Förändring först efter sista testet. 
  
  
  
Person 6: Niklas, 24 år 
  
Frågor/uppdrag till prototyptestet 
1. Hitta skärmdumpar av den mest populära fritidsappen! 
Först klickar jag på bilden på appen under Fritid i Populära appar. Hamnar på appsidan och klickar på en av bilderna och får upp popup-
fönstret. 
  
2. Ladda hem en matlagingsapp! 
Klickar på Hälsa & Mat och klickar på Matlagning. Klickar på en av de översta apparna och kommer till appsidan och klickar sedan på 
köpknappen. 
  
3. Hitta den senaste gratis matlagningsappen! 
Klickar på Hälsa & Mat och klickar på Matlagning. Testar klicka på tabben och får upp Filter & Sortering och drar ned prisintervallet till noll 
och trycker sedan i releasedatum Idag. Klickar på den som är högst upp till vänster av de appar som då visas. 
  
4. Gör fritextsökning efter en löpträningsapp med sökordet “running”. Du letar efter en app som släpptes för fyra dagar sedan och som 
kostar 15kr och finns under kategorin “Träning”. 
Klickar in “running” och klickar på Filter & Sortering ställer in 15kr och klickar ur Racing- & Sportspel och Kalendrar & Påminnelser. 
Klickar på Sortera senaste först. 
  
5. Hur gör du för att hitta en populär matlagningsapp som du hört kostar drygt 50 kronor? 
Klickar på Hälsa & Mat och klickar på Matlagning. Tittar först på alla resultat och sedan väljer jag att ställa in 40-60kr och sedan popularitet 
mest nedladdade. 
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Frågor till intervjun 
Vilken telefon använder du, vilken plattform? 
Nokia, ingen smartphone 
  
Vad var det första du tänkte på när du tittade på hemsidan? 
Snygg kolumn med appar, ett köp är ett klick bort. Det är bra. Man kanske skulle vilja se på alla appar efter tid så att det inte bara är de 
populäraste. Nu måste man gå in på kategorierna, skulle vara bra om man kan sortera efter bara gratis t.ex. 
  
Tyckte du att du behövde mer förkunskap eller instruktioner för att utföra övningarna? 
Måste veta vad en app är, vara så mkt med i populärkulturen iaf :) 
  
Var det enkelt eller svårt att förstå vad du skulle göra? 
Var det något du inte förstod? 
Det var ganska enkelt. Men hur går det till när jag ska köpa en? (anm. detta är inget som är med i vårt uppdrag) 
  
Visades något du inte förväntade dig? 
Så mkt innehåll i den där filtermenyn. Tog mest toppalternativen för att slippa läsa all text 
  
Var det något konstigt med layouten som gjorde övningarna svåra att utföra? 
Kollapsade menyer är lite jobbigt överlag, iaf om det är hundra menyer under. 
  
Tycker du att hemsidans layout var relevant, dvs. visades det du behövde veta? 
Jo, jag tror det... 
  
Hur tycker du att man kan förbättra hemsidan? 
Att man kan browse:a lite mer på första sidan vore bra. T.ex. bara populära, bara gratis, bara nya... Kanske flikar eller kryssrutor, fast det är 
ganska fullt… kanske ha flikar för att det är snyggare. 
Något att övrigt tillägga? 
Kanske om man kan bli medlem på sidan så man bara behöver fylla i information en gång. (anm. detta är inget som är med i vårt uppdrag) 
  
  
  
Person 7: Anders, 25 år 
  
Frågor/uppdrag till prototyptestet 
1. Hitta skärmdumpar av den mest populära fritidsappen! 
Klickar på Fritid i menyn och klickar på Filter & sortering och klickar på Mest nedladdade och klickar sen på översta appen och 
klickar sen på Skärmdumparna och får upp popup-fönster. Klar. 
  
2. Ladda hem en matlagingsapp! 
Klickar på Mat & Hälsa och väljer Matlagning i menyn och väljer den som ligger överst att ladda hem. 
  
3. Hitta den senaste gratis matlagningsappen! 
Klickar på Mat & Hälsa och väljer Matlagning i menyn och klickar på Filtrering & sortering, sätter prisintervallet till noll och väljer 
Releasedatum, senaste först och klickar på ladda ned-knappen på den som kommer upp överst till vänster. 
  
4. Gör fritextsökning efter en löpträningsapp med sökordet “running”. Du letar efter en app som släpptes för fyra dagar sedan och som 
kostar 15kr och finns under kategorin “Träning”. 
Klickar på sökfältet och skriver in “running”. Klickar på Filtrering & Sortering, klickar ur de andra valen som är markerade så bara Träning 
är markerad, ställer in 15kr i prisintervallet och klickar i Releasedatum, senaste först och inom 7dagar. 
  
5. Hur gör du för att hitta en populär matlagningsapp som du hört kostar drygt 50 kronor? 
Klickar på Mat & Hälsa och väljer Matlagning i menyn och klickar på Filtrering & sortering, sätter prisintervallet till 50kr och väljer att 
sortera på Populäraste, mest nedladdade först. 
  
Frågor till intervjun 
Vilken telefon använder du, vilken plattform? 
iPhone 4 – iOs. 
  
Vad var det första du tänkte på när du tittade på hemsidan? 
Den påminner mkt om Apple Appstore både i iTunes och på mobilen och iPad. 
  
Tyckte du att du behövde mer förkunskap eller instruktioner för att utföra övningarna? 
Lite knepigt, om man ska göra en avancerad sökning, som t.ex. att man kunde få upp Filtrering & Sortering direkt vid sökning så man inte 
behöver göra en misslyckad sökning först och sedan filtrera den. 
  
Var det enkelt eller svårt att förstå vad du skulle göra? 
Var det något du inte förstod? 
Det var hyfsat enkelt. Vanliga uppgifter 
  
Visades något du inte förväntade dig? 
Nej, det var väl bara sökgrejen. Att jag förväntat mig avancerad sökning och att Filtrering & Sortering skulle kunna vara synlig hela 
tiden. 
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Var det något konstigt med layouten som gjorde övningarna svåra att utföra? 
Nej 
  
Tycker du att hemsidans layout var relevant, dvs. visades det du behövde veta? 
Det är en appstore och ser ut som en appstore som vi är vana vid vilket inte är någon nackdel då man känner igen sig direkt. 
  
Hur tycker du att man kan förbättra hemsidan? 
Skulle kunna ha pilar för att få stigande och fallande ordning för pris, popularitet m.m. 
  
Något att övrigt tillägga? 
Nej... Föredrar mouse-over i menyerna. 
  
  
  
Person 8: Mikaela, 22 år 
  
Frågor/uppdrag till prototyptestet 
1. Hitta skärmdumpar av den mest populära fritidsappen! 
Klickar på Fritid i huvudmenyn och kommer in på Fritidssidan och klickar på Filter & Sortera och klickar på Popularitet mest sorterade. 
Klickar på den i översta vänster hörnet och klickar på skärmdumparna och får upp popup-fönstret. 
  
2. Ladda hem en matlagingsapp! 
Klickar på Hälsa & Mat och väljer Matlagning och klickar direkt på ladda ned-knappen på en av apparna i översikten utan att gå in på 
appsidan. 
  
3. Hitta den senaste gratis matlagningsappen! 
Klickar på Hälsa & Mat och väljer Matlagning och klickar Filter & Sortering och ändrar prisintervallet och sorterar på Releasedatum, senaste 
först. 
  
4. Gör fritextsökning efter en löpträningsapp med sökordet “running”. Du letar efter en app som släpptes för fyra dagar sedan och som 
kostar 15kr och finns under kategorin “Träning”. 
Klickar i sökfältet och skriver in “running”, klickar på Filter & sortering och bockar ur de andra valen än träning, valde senaste först 
i sortering och filtrerar i efterhand bort det som är äldre än sju dagar, ställer in prisintervallet på 15kr. 
  
5. Hur gör du för att hitta en populär matlagningsapp som du hört kostar drygt 50 kronor? 
Klickar på Hälsa & Mat och väljer Matlagning och klickar på Filter & Sortering och ställer in prisintervallet på 50-65kr och väljer att sortera 
på Popularitet, mest nedladdade först. 
  
Frågor till intervjun 
Vilken telefon använder du, vilken plattform? 
HTC Hero – Android. 
  
Vad var det första du tänkte på när du tittade på hemsidan? 
Tycker det är lättöverskådligt, bra kategorier tycker jag, borde vara ganska lätt att hitta vad man söker med dessa kategorier. 
Alain frågar: Vore det bättre med färre huvudkategorier och fler underkategorier? 
Nej, jag gillar kategorier. 
  
Tyckte du att du behövde mer förkunskap eller instruktioner för att utföra övningarna? 
Nej. Men kan vara bra med uppgifterna nedskrivna på papper om de skulle vara mer komplicerade. 
  
Var det enkelt eller svårt att förstå vad du skulle göra? 
Var det något du inte förstod? 
Det var enkelt. 
  
Visades något du inte förväntade dig? 
Nej det tror jag inte 
  
Var det något konstigt med layouten som gjorde övningarna svåra att utföra? 
Nej, inget som var konstigt... Finns det någon anledning till den långsmala sidan? (sidan är omskalad för att passa pappret) 
  
Tycker du att hemsidans layout var relevant, dvs. visades det du behövde veta? 
Ja 
  
Hur tycker du att man kan förbättra hemsidan? 
Skulle kunna ha små pluppar under själva slideshowen med bilder överst så man ser hur många som finns. 
  
Något att övrigt tillägga? 
Nej ser bra ut :) 
 
 

62 



 Bilaga 7: Konkurrentanalys – Butiksapplikationer 
 
Amazon 
 
Layout 
 
Plus 
 

● Bra att en betalapp, som för dagen är gratis, belyses högst upp på sidan - tydligt & lätt 
att ladda hem. 

● Flikar för appsidans innehåll är bra då man slipper scrolla så mycket. 
● Bra att möjligheten finns att visa videoklipps direkt på appsidan. 
 

Minus 
 

● Har horisontalläge som INTE är en fördel då det inte bidrar med funktionalitet. 
● Rörig  startsida pga. två spalter av appar, både negativ och positiv text samt för många 

intryck. 
● Layouten är inte alltid anpassad till den lilla ytan. 
 

Fritextsökning 
 
Plus 
 

● Bra visning av resultat. 
● Bra sorteringsalternativ. 
● Föreslår sökningar medan man skriver. 
 

Minus 
 

● Fritextsökfältet tar upp onödigt mycket plats när det inte används. 
 

Orientering 
 
Plus 
 

● Flikar för appsidans innehåll är bra då man slipper scrolla så mycket. 
 

Minus 
 

● Oöverskådligt att visa totalt 200 appar på första sidan (top paid & top free) t.ex., samt 
svårt att orientera sig när den visar alla appar i en oändligt lång spalt, istället för att 
visa 25 per sida eller liknande och markera med fyllda punkter på vilken sida man är. 

● Inte praktiskt eller intuitivt att scrolla en massa kategorier i sidled, särskilt inte på en 
smal yta. 

● För många huvudkategorier för att vara översiktligt (29). 
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Övrigt 
 

● Skulle behöva en mer inbjudande, översiktlig och sammanhållen startsida. 

 

Android 
 
Layout 
 
Plus 
 

● Ren, enkel & översiktlig layout. 
● Bra med den lilla banderollen som belyser appar högst upp på sidan precis som på 

webbsidan. 
● Bra att banderollen återkommer på andra sidor 
● Färganvändningen framhäver applikationerna bra och känns fräsch 
 

Minus 
 

● Det gröna fältet skulle kunna vara lite mindre. 
 

Fritextsökning 
 
Plus 
 

● Bra att man lagt en liten ikon (förstoringsglaset) för sökning i övre högra hörnet, som 
dessutom återkommer på alla sidor, tar inte för mkt fokus och för mkt plats på sidan. 

● Bra visning av sökresultat med pris och betygsättning 
● Den visar sökalternativ, med de populäraste sökningarna, nedanför fritextsökfältet när 

man skriver i det. 
 

Minus 
 

● Ikonen (förstoringsglaset) är dock en aning för liten då den är svår att träffa med 
tjocka fingrar. 

 
Orientering 
 
Plus 
 

● Kategorimenyns vertikala placering är bra 
 

Minus 
 

● Lite rörigt att det står namn på olika appar och spel under resp. kategori när man 
klickat in sig på kategorimenyn eller spelmenyn. 
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Övrigt 
 

● Piktogram på kategorimenyerna vore ett plus, istället för att ha namn på olika appar 
man kan hitta under resp. kategori. 

 
Apple Appstore 
 
Layout 
 
Plus 
 

● Översiktlig layout med knappsystemet. 
● Bra att det återkommer på alla sidor 
● Tydlig appsida med stora skärmdumpar 
● Bra att ikoner brukas överallt, exempelvis att varje kategori illustreras med ikonen av 

en populär betalapp ur kategorin. 
 

Minus 
 

● “I Blickfånget” är inte inbjudande eftersom man inte vet vart man ska titta då det 
ligger fyra lika stora objekt högst upp som tar upp större delen av skärmytan. 

● Färganvändningen är funktionell men torr/livlös. 
● På appsidan finns inga videor och skärmdumparna ligger för långt ned 
 

Fritextsökning 
 
Plus 
 

● Konsekvent placerade knapp för sökning bland de andra knapparna i botten av sidan. 
● Bra visning av sökresultat med pris och betygsättning 
● Den visar sökalternativ, med de populäraste sökningarna, nedanför fritextsökfältet när 

man skriver i det. 
 

Orientering 
 
Plus 
 

● Knappsystemet/menyn finns med på alla sidor. 
● Menyns horisontella placering fungerar bra eftersom den inte visar allt för många 

alternativ. 
● Lätt att förstå sidans upplägg. 
 

Minus 
 

● Inga underkategorier förutom på spelen. 
● Ingen språkanpassning 
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Övrigt 
 
Plus 
 

● Ren och konsekvent formgivning och tydlig visning av appar 
 

Minus 
 

● Tråkig 

 

SlideME 
 
Layout 
 
Plus 
 

● Ren och tydlig första sida 
● Apparna visas tydligt under resp. kategori med ikon, pris och version. 

 
Minus 
 

● Avsändaren är otydlig, finns inte ens någon logga 
● Lite rörig visning på appsidan, kunde vara tydligare skillnad mellan beskrivning, 

betyg, datum m.m. 
● Negativ text, dvs. vit text på svart bakgrund, blir jobbigt att läsa. 

 
Fritextsökning 
 
Minus 
 

● Finns inget fritextsökfält. 
 
Orientering 
 
Plus 
 

● Bra att den visar antalet appar under resp. kategori. 
Minus 
 

● Inga underkategorier 
 
Övrigt 
 
Minus 
 

● Man kan inte hitta specifika appar på något effektivt sätt 
● Sidan känns ofärdig och står inte för sig själv, men fungerar antagligen bättre 

tillsammans med hemsidan 
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Bilaga 8: Utvalda egenskapar för butiksapplikation 

Layout 
 

● Flikar för appsidans innehåll är bra då man slipper scrolla så mycket. 
● Bra att möjligheten finns att visa videoklipps direkt på appsidan. 
● Ren, enkel & översiktlig layout. 
● Bra med den lilla banderollen som belyser appar högst upp på sidan precis som på 

webbsidan. 
● Färganvändningen framhäver applikationerna bra och känns fräsch 
● Tydlig appsida med stora skärmdumpar 
● Bra att ikoner brukas överallt, exempelvis att varje kategori illustreras med ikonen av 

en populär betalapp ur kategorin. 
● Apparna visas tydligt under resp. kategori med ikon, betyg och pris 
 

Fritextsökning 
 

● Bra sorteringsalternativ. 
● Föreslår sökningar medan man skriver. 
● Bra att man lagt en liten ikon (förstoringsglaset) för sökning i övre högra hörnet, som 

dessutom återkommer på alla sidor, tar inte för mkt fokus och för mkt plats på sidan. 
● Bra visning av sökresultat med pris, kategori och betygsättning 
 

Orientering 
 

● Flikar för appsidans innehåll är bra då man slipper scrolla så mycket. 
● Kategorimenyns vertikala placering är bra 
● Knappsystemet/menyn finns med på alla sidor. 
● Menyns horisontella placering fungerar bra eftersom den inte visar allt för många 

alternativ. 
● Lätt att förstå sidans upplägg. 
● Bra att den visar antalet appar under resp. kategori. 
 

Övrigt 
 

● Ren och konsekvent formgivning och tydlig visning av appar 
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Bilaga 9: Prototyp – Butiksapplikation – version 1 
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Bilaga 10: Prototyp – Butiksapplikation – Slutlig  
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Bilaga 11: Prototyptester & intervjuer - 
Butiksapplikation 
 
Person 1: Jenny, 25 år 
 
Frågor/uppdrag till prototyptestet 
1. Hitta bilder/skärmdumpar på en underskattad app 
Klickar på fliken Mest underskattade, klickar på en app i bildspelet (anm. fel väg), eller så skulle jag klicka på första appen i listan och 
klickar sen på Bild-fliken 
 
2. Ladda ned en matlagningsapp, vilken som 
Klickar på Mat & Hälsa och klickar sedan på flik Mest nedladdade och sen på en app bara och klickar på pris-knappen 
 
3. Hitta tillbaka till startsidan från appsidan 
Klickar på loggan eller på bakåtknappen på telefonen 
 
(Eller om man kommer tillbaka till startsidan när man har laddat ned en app kanske?) 
 
4. Du vill göra en sökning, hur gör du? 
Klickar på sökfältet och skriver in det jag vill 
 
5. Du är inne på Matlagning, men ville hellre kolla på Sjukvård, hur gör du? 
Klickar på pilen för att komma tillbaka till Huvudkategorin Mat & Hälsa och väljer sen Sjukvård. 
 
Frågor till intervjun 
Vilken telefon använder du? 
HTC Legend 
 
Vad var det första du tänkte på när du tittade på första sidan av appstoren? 
Kollade på flikarna först och reagerade på Mest Underskattade, tycker det var annorlunda, förstod inte riktigt, men man förstår väl när man 
klickar på den. Raketer är väl populära appar typ. Saknar en gratis-appar att söka på... 
 
Tyckte du att du behövde mer förkunskap eller instruktioner för att utföra övningarna? 
Nej, jag är ändå van användare av Andorid Market 
 
Var det enkelt eller svårt att förstå vad du skulle göra? 
Var det något du inte förstod? 
Ganska enkla uppgifter, det svåraste var väl i så fall att hitta tillbaka till startsidan, men om man klickar på loggan brukar man komma till 
start. Använder normalt sett bakåt-knappen på telefonen. 
 
Visades något du inte förväntade dig? 
Informationssidan på appen var annorlunda - bra med flikarna med beskrivning, bilder osv. 
 
Var det något konstigt med layouten som gjorde övningarna svåra att utföra? 
Nej det tror jag inte. Skulle nästan kunna slå ihop beskrivning och bilder på samma, Recensioner är bra att den ligger i egen flik, likaså 
support. 
 
Tycker du att appstorens layout var relevant, dvs. visades det du behövde veta? 
Det är väldigt logiskt. 
 
Hur tycker du att man kan förbättra appen? 
Det beror på... vad vill man visa i bildspelet? Nya appar, populära appar? 
Frågan är hur loggan kommer se ut och om den är tillräkligt stor för att kunna klicka på och även hur stor skärm man har påverkar. 
 
Något övrigt att  tillägga? 
Spel saknas, eller går det att scrolla ned? (anm. Ja, det går att scrolla ned i kategorierna) 
Kanske om man kan få upp alla appar i alla kategorier samtidigt (en kategori “Alla” på startsidan). Så kan det stå kategoriinfo bredvid namn 
och betyg i listan så man vet vad den tillhör. 
 
 
Person 2: Lisa, 23 år 
 
Frågor/uppdrag till prototyptestet 
1. Hitta bilder/skärmdumpar på en underskattad app 
Klickar på fliken Mest underskattade, klickar på första appen och sen klickar jag på Bilder-fliken. 
 
2. Ladda ned en matlagningsapp, vilken som 
Klickar på kategori Hälsa & Mat, klickar på Matlagning och klickar på en av dem i listan och väljer sedan att klicka på pris-knappen 
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3. Hitta tillbaka till startsidan från appsidan 
Klickar på loggan då för att komma tillbaka till start. 
 
4. Du vill göra en sökning, hur gör du? 
Klickar på förstoringsglaset för att sen skriva in ett sökord och söka 
 
5. Du är inne på Matlagning, men ville hellre kolla på Sjukvård, hur gör du? 
Klickar på bakåt-knappen bredvid rubriken. 
 
Frågor till intervjun 
Vilken telefon använder du, vilken plattform? 
Ingen smartphone, har en vanlig telefon med knappar 
 
Vad var det första du tänkte på när du tittade på första sidan av appstoren? 
Mest underskattade reagerade jag på. Vad innebär det och vem bestämmer det? Man är inte van vid att det finns en kategori som heter så, 
man kanske inte vet vad det betyder. Men det är säkert en bra idé. 
Det ser det trevligt ut. Tycker om slideshowen överst. 
 
Tyckte du att du behövde mer förkunskap eller instruktioner för att utföra övningarna? 
Det funkar bra, sen har man såklart en vetskap om att man kan scrolla och dra, enkelt och bra. 
 
Var det enkelt eller svårt att förstå vad du skulle göra? 
Var det något du inte förstod? 
Nej, det gick bra :) 
 
Visades något du inte förväntade dig? 
Det är lite det där med att prisknappen är själva nedladdningsknappen. Det blir lite att man får köra uteslutningsmetoden. 
 
Var det något konstigt med layouten som gjorde övningarna svåra att utföra? 
Nej, absolut inte med layouten, man är van att det ser ut så här så man vet hur man ska gå tillväga. 
 
Tycker du att appstorens layout var relevant, dvs. visades det du behövde veta? 
Ja det tycker jag. 
 
Hur tycker du att man kan förbättra appen? 
Layout-mässigt är det bra, så kan inte komma på något 
 
Något övrigt att  tillägga? 
Nej 
 
 
Person 3: Viktor, 23 år 
 
Frågor/uppdrag till prototyptestet 
1. Hitta bilder/skärmdumpar på en underskattad app 
Klickar på fliken Mest underskattade och klickar på en av apparna och klickar sedan på fliken Bilder 
 
2. Ladda ned en matlagningsapp, vilken som 
Klickar på Hälsa & Mat och klickar på Matlagning och väljer en jag vill ladda ned och klickar sedan på pris-knappen 
 
3. Hitta tillbaka till startsidan från en appsida 
Klickar på telefonens bakåtknappar 
 
4. Du vill göra en sökning, hur gör du? 
Klickar på förstoringsglaset direkt 
 
5. Du är inne på Matlagning, men ville hellre kolla på Sjukvård, hur gör du? 
Klickar på bakåtpilen och hamnar i underkategorimenyn igen och väljer Sjukvård 
 
 
Frågor till intervjun 
Vilken telefon använder du, vilken plattform? 
iPhone 3Gs 
 
Vad var det första du tänkte på när du tittade på första sidan av appstoren? 
Inget särskilt, nu ska jag testa den här appen, typ. 
 
Tyckte du att du behövde mer förkunskap eller instruktioner för att utföra övningarna? 
Nej, man är ju van vid touchscreens 
 
Var det enkelt eller svårt att förstå vad du skulle göra? 
Var det något du inte förstod? 
Nej, det var inga problem 
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Visades något du inte förväntade dig? 
Nej det tror jag inte. Jag tyckte att det som jag förväntade mig kom fram. 
 
Var det något konstigt med layouten som gjorde övningarna svåra att utföra? 
Den där prisknappen, kanske blir enklare om det står en siffra där i 
. 
Tycker du att appstorens layout var relevant, dvs. visades det du behövde veta? 
Ja, inget överflödigt jobbigt, utan det som finns med är relevant. 
 
Hur tycker du att man kan förbättra appen? 
Den är bra tycker jag. 
 
Något övrigt att  tillägga? 
Pilarna kanske är överflödiga om det finns knappar på telefonen som man kan använda för att backa. 
 
 
Person 4: Malin, 24 år 
 
Frågor/uppdrag till prototyptestet 
1. Hitta bilder/skärmdumpar på en underskattad app 
Klickar på Mest underskattade-fliken och klickar bara på en av dem och klickar sen på fliken Bilder. 
 
2. Ladda ned en matlagningsapp, vilken som 
Klickar på Hälsa & Mat och på underkategori Matlagning och klickar på en av apparna i listan och nu vet jag inte alls hur jag ska göra om 
jag vill ladda hem den? (Vi förklarar hur man ska göra, dvs. klicka på pris-knappen) 
 
3. Hitta tillbaka till startsidan från appsidan 
Klickar tillbaka med telefonens knappar eller klicka på loggan för att komma till startsidan 
 
4. Du vill göra en sökning, hur gör du? 
Klickar på förstoringsglaset. 
 
5. Du är inne på Matlagning, men ville hellre kolla på Sjukvård, hur gör du? 
Klickar på pilen och klickar sedan på Sjukvårdskategorin. 
 
Frågor till intervjun 
Vilken telefon använder du, vilken plattform? 
Använder ingen smartphone 
 
Vad var det första du tänkte på när du tittade på första sidan av appstoren? 
Jag tycker mig känna igen upplägget och känner igen karusellen med bilderna. Jag förstår direkt att det är flikar och att jag kan söka och 
bläddra mellan dem. 
 
Tyckte du att du behövde mer förkunskap eller instruktioner för att utföra övningarna? 
Nej, det var väl det där med knappen att ladda hem/köpa då som var lite svår 
 
Var det enkelt eller svårt att förstå vad du skulle göra? 
Var det något du inte förstod? 
Nej, allt var lätt. Det var enkelt och man förstår upplägget. 
 
Visades något du inte förväntade dig? 
Nej 
 
Var det något konstigt med layouten som gjorde övningarna svåra att utföra? 
Nej, den är lätt och förstå och det är lite spännande att jag ändå valde pilen att klicka på istället för telefonens knapp för att backa :) 
 
Tycker du att appstorens layout var relevant, dvs. visades det du behövde veta? 
Ja 
 
Hur tycker du att man kan förbättra appen? 
Mest underskattade är det lika med minst nedladdade? Eller är det som nån tycker borde vara mer nedladdat? (Alain förklarar tanken). Det är 
ju bra med raketer! 
 
Något att övrigt tillägga? 
Nej 
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