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Smart Design for Auction Applications on Smart 
Watches 

- Achieving usability on smart watch applications 

 
Abstract 
This study concerns design thinking and how to achieve usability when designing applications 
for smart watches. The study's focus is on interaction and design for online auction 
applications such as Ebay and Tradera. After studying usability and design for devices with 
small screens, guidelines and design principles for interactive systems, we developed a 
paperprototype for an auction application. The prototype was used for testing our interviewees 
while observing and asking questions. After collecting the data we analyzed the responses and 
feedback on our prototype and combined the results to previous studies. Based on the analysis 
and discussion of the results from the interviews and observation of our prototype, we came to 
a conclusion in design thinking for applications to smart watches. Usability is achieved by 
selecting the key features and allowing the interaction to be short and the graphical design to 
be simple by designing according to glanceability so the user can interpret notifications in a 
glance and understand what to do in just a few swipes.  

Keywords: Usability, Interaction, Smart Watch, Small Screen, Auction, Application, User, 
Design, Interface 

Sammanfattning 
Denna studie berör hur man ska tänka när man designar applikationer för smartklockor så de 
uppnår användbarhet. Studiens fokus ligger på interaktion och design för onlineauktioner 
såsom Ebay och Tradera. Efter att ha studerat användbarhet och design för enheter med små 
skärmar samt riktlinjer och designprinciper för interaktiva system tog vi fram en prototyp i 
papper. Prototypen lät vi testas under observation i samband med intervjuer på testpersoner. 
Efter att vi sammanställt all data har vi analyserat svaren utifrån vår prototyp samt återkopplat 
resultatet till tidigare studier. Utifrån analys och diskussion kring resultatet från intervju och 
observation på vår prototyp kommer vi till en slutsats i designtänk för applikationer till 
smartklockor. Användbarhet uppnås genom att välja nyckelfunktioner och låta interaktionen 
vara kort men enkel samt designa enligt glanceability vilket innebär att användaren genom ett 
ögonkast kan se, tolka och uppfatta vad som ska göras, för att sedan utföra det i ett svep. 

Nyckelord: Användbarhet, Interaktion, Smartklocka, Små skärmar, Auktion, Applikation, 
Användare, Design, Gränssnitt 
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Tackord 
Vi vill börja med att tacka vår handledare och bollplank Anders Green samt våra fem 
respondenter som ställde upp på intervju och observation och gjorde denna studie möjlig.  
Vi vill även tacka våra opponenter samt examinatorn Helge Hüttenrauch för hjälpsamma tips 
och råd. 

 

1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Klockor har idag gått från att endast vara ett hjälpmedel för att visa tid till att vara en 
datoriserad elektronisk artefakt. Dessa klockor kallas för smartklockor och har oftast en liten 
tryckkänslig skärm som man kan navigera genom. Klockorna är oftast parkopplade till en 
smartphone och ärver på så sätt de applikationer från telefonen som har stöd för en 
smartklocka. 

I dagens läge finns avsevärt färre applikationer att tillgå till smartklockor om man jämför med 
exempelvis smartphones (Google, 2015). I och med lanseringen av Android Wear ökade 
försäljningen av smartklockor med 37 % (Canalys, 2014) och man förutspår att antalet 
skeppade enheter av smarta band och klockor, oavsett tillverkare, kommer att öka med 129 % 
år 2015 (Canalys, 2014).  

Denna ökning av smartklockor bidrar med att applikationer för smartklockor kommer att öka 
och efterfrågan kommer att bli ännu större. Fler personer med olika behov och 
användningsområden kommer att kräva en större variation av applikationer. I dagsläget finns 
inte denna tillgång och de som utvecklar applikationer som ska fungera i en smartklocka kan 
behöva stöd för hur man ska bära sig åt för att uppnå användbarhet på en så pass liten skärm, 
vilket vår studie kommer att behandla utifrån tidigare studier om små skärmar och 
designprinciper.  

Mer specifikt kommer denna studie att behandla en auktionsapplikation såsom exempelvis 
Tradera och Ebay, i dessa applikationer har man tillgång till alla auktioner och försäljningar 
som finns på deras webbplatser och man har möjligheten att lägga bud, sälja, och skapa 
minneslistor. Vi kommer således utgå från denna typ av applikation för att skapa en prototyp 
och därmed göra en användbar auktionapplikation till smartklockor. 
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1.2 Bakgrund 
Den kraftiga ökningen av smartklockor 2015 kommer till stor del ha att göra med Apples 
lansering av sin smartklocka, Apple Watch. Den tillverkare som har störst marknadsandelar 
för tillfället är dock fortfarande Samsung, då de än en gång släppt nya smartklockor (Canalys, 
2014). Varje utvecklare av operativsystem så som exempelvis Android och Apple och även 
vissa tillverkare av smartklockor har egna designprinciper och riktlinjer som de tillhandahåller 
till de som vill utveckla applikationer. Dessa riktlinjer är dock inte tillräckligt specifika för att 
hjälpa till att göra en befintlig smartphone-applikation användbar på så pass små skärmar som 
smartklockor har.  

För att uppnå användbarhet på en smartklocka, vad bör man då ta hänsyn till och fokusera på? 
Hur ska man motivera användandet av en smartklocka, det vill säga göra applikationerna så 
användbara att smartphone-ägare kan tänka sig att använda smartklockan framför att plocka 
fram sin telefon? 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Bakom de olika riktlinjerna från tillverkarna ligger det förmodligen en hel del forskning 
bakom, något som kommer att gås igenom mer grundligt i kapitel 2.2. Denna forskning är 
dock inget som utvecklare eller användare får ta del av och det är här vi vill ha en påverkan 
genom vår studie. I och med vår studie om interaktion och design för applikationer på små 
skärmar kan flera ta del av forskningen och på så sätt kunna ta fram användbara applikationer 
till en smartklocka.  

Syftet med denna studie är att visa vad som är nödvändigt att tänka på vid utveckling av 
applikationer för smartklockor, oavsett om det är en befintlig eller en ny applikation. Vår 
förhoppning är att påvisa vilka faktorer utvecklare bör ta hänsyn till, detta för att undvika att 
man skapar en allt för avskalad eller dåligt utformad applikation som inte är till någon nytta 
för användaren.  

Vi ska i denna studie undersöka hur man ska utforma auktionsapplikationer såsom exempelvis 
Ebay och Tradera för smartklockor. 

Hur ska gränssnittet designas på ett tydligt sätt för att uppnå användbarhet? 

Hur ska man tänka för att ta fram rätt funktioner för en sådan applikation? Vilka funktioner 
från den ursprungliga applikationen i smartphonen bör slopas för att få den användbar utan att 
riskera att man tar bort för mycket av funktionerna? 
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1.4 Disposition 
Vi kommer börja med att presentera tidigare studier inom områden såsom användbarhet, 
design för små skärmar samt designprinciper för interaktiva system och smartklockor. Sedan 
kommer vi att förklara hur vi gick tillväga utifrån dessa teorier och tidigare studier när vi tog 
fram vår prototyp som sedan testades av användare i samband med intervjuer. Efter att vi 
sammanställt datan har vi sedan analyserat svaren utifrån vår prototyp samt tidigare studier, 
för att sedan komma till en slutsats i hur man uppnår användbarhet på en smartklocka.  

1.5 Avgränsningar 
Vi vill främst fokusera på hur utvecklare kan anpassa en ursprunglig smartphone-applikation 
för att de ska uppnå användbarhet på en så pass liten skärm. I vårt fall studerar vi just 
användbarheten på en auktionsapplikation men tänker oss att vårt resultat ska kunna vara 
applicerbart och finnas som stöd för en bredare utveckling av andra typer av applikationer. 

Vi kommer inte att studera om hur man utvecklar själva applikationen i sig när det kommer 
till programmering och kod utan vårt fokus ligger på förarbetet och designarbetet för 
utformandet av applikationen. 

1.6 Begreppsdefinition 
Actionable     Möjligt att agera på. Angripbar. 

Applikation    Ett datorprogram för skräddarsydda funktioner som går att installera på en 
smartphone.  

Browsa Bläddra igenom exempelvis en lista för att hitta något av intresse. 

Glanceability Med glanceability menar man att man endast med ett ögonkast på skärmen 
ska förstå exempelvis en notifikations innebörd utan att det ska kräva någon 
längre uppmärksamhet (Google, 2014). 

Mobile first     Enligt mobile first principen designar man för en mobiltelefon i första hand 
och sedan vidareutvecklar designen för större skärmar utifrån den tidigare 
designen (Wisniewski, 2011). 

Smartphone En avancerad telefon med bland annat Internetuppkoppling, kamera, 
applikationer och touchskärm. 
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Smartklocka En klocka med touchskärm som parkopplas med sin smartphone och hämtar 
upp notiser och vissa applikationer för att hålla dig uppdaterad utan att 
behöva ta upp smartphonen ur fickan. 

Wearable Elektroniska enheter från Samsung som man på något sätt bär på kroppen. 
Dessa enheter räknas som smarta och parkopplas med en smartphone.  

Widget En ruta med text eller information som tillåter snabb åtkomst för olika 
enheter. 

 

2. Teori och tidigare studier 
2.1 Tidigare studier  
Följande kapitel består av tidigare studier om användbarhet och design för små skärmar. De 
tidigare studierna har vi utgått från som grund och använt oss av dem till vår studie i 
framtagandet av vår prototyp samt stöd för vår intervju och observation.  

2.1.1 Användbarhet 
Gündüz et al. (2013) undersöker användbarhetsproblemen med en flygbokningsapplikation 
för mobiltelefoner och föreslår sedan rekommendationer och förslag på hur man ska råda bot 
på dessa. Forskningen bestod av tester, intervjuer och enkätfrågor på en slumpmässigt spridd 
grupp testpersoner för insamling av data, och resultatet ledde till förslag på en rad 
förbättringar på applikationen. Även om denna studie är något inriktad på just denna 
applikation så går resultatet även att applicera på nästan alla applikationer idag eftersom de 
problem som tas upp är generella problem som finns i en hel del applikationer för 
smartphones.  

Användbarhet är av väldigt stor vikt hos användarna för att man ens ska överväga att använda 
sig av en tjänsts mobilapplikation kontra dess webbaserade tjänst via en dator, i detta fall att 
boka flygbiljetter via Turkish Airlines. Syftet till att studien genomförts är för att försöka 
förbättra användbarheten av mobila applikationer. Forskarna anser att just detta det saknas för 
mindre skärmar i allmänhet och flygbokningsapplikationen i synnerhet. De tror att en ökad 
användbarhet kan bidra till att fler ska vilja använda applikationen vid bokning av 
flygbiljetter. Hela 75 % av testpersonerna föredrog desktopversionen vid bokning på grund av 
säkerhets- och användbarhetsskäl. 

För att genomföra studien använde man en kvalitativ studie till sin forskning. En kvalitativ 
studie passar bra i den här typen av användbarhetsanalys när man vill ta reda på hur 
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lätthanterlig, effektiv och användbar en applikation är. Detta görs bäst genom att analysera 
användarna när de använder applikationen i deras egen miljö med hjälp av en iPhone 
samtidigt som man noterar deras synpunkter. Man valde dessutom att stödja detta med hjälp 
av enkäter för att få en högre precision i sin analys. 

Gündüz et al. (2013) anser att den kvalitativa undersökningen har varit till stor nytta för 
studien eftersom användarna hade svårt att lista ut exakt vad de gillade eller inte med 
applikationen. Eftersom användarna inte ser på applikationen med en designers eller en 
forskares ögon var deras svar på om de, rent generellt, gillade applikationen eller inte rätt så 
raka och gav inte mycket. När det kom till särskilda anledningar varför de inte gillade eller 
gillade något var användarna tvungna att förklara och utveckla sina tankegångar. 

I studien belyser man de problem som uppstår hos användarna när de utför testerna på de små 
skärmarna, man ger sedan förslag på hur man ska bära sig åt för att minimera dessa när man 
utvecklar en applikation. De flesta problemen har att göra med för små knappar, otydlig text 
som presenteras på fel sätt vilket gör att man behöver koncentrera sig mer för att tyda 
informationen i texten vilket såklart inte är bra eftersom användarna ofta är distraherade av 
miljön runt omkring. Textrutor är även något som är undermåliga eftersom det är svårt att 
klicka på dem. Man menar på att gränssnittet för applikationer till tryckkänsliga skärmar bör 
vara designat för att minimera användarmisstag. 

Gündüz et al. (2013) kommer även fram till vad som bidrar till en ökad användbarhet i en 
applikation och nämner ord såsom Learnability, Rememberability, Efficiency of use, 
Reliability in use och User Satisfaction där de menar att för att man ska vilja köpa biljetter i 
applikationen på sin mobila enhet ska den vara lätt att lära sig, man ska känna igen sig, den 
ska vara smidig och pålitlig i användandet och man ska få den feedback som behövs för att 
man ska veta att man bokat rätt. Dessa attribut bidrar till en angenäm användarupplevelse. 

I sitt resultat menar Gündüz et al. (2013) på att studien i stort sett verifierade tidigare 
forskningsresultat om användbarhet av webbsidor och mobilapplikationer men att man 
adderade förslag för hur man kan implementera detta för små tryckkänsliga skärmar. Man 
poängterar även att deras studie inte bara gäller för just den applikation som de har forskat om 
utan deras lösningar kan ses som generella för alla applikationer som är anpassade för små 
tryckkänsliga skärmar. 

Grönfors (2014) har i sin studie sökt vad som gör en webbplats användbar. Hon skriver om 
interaktionsdesign, webbdesign, informationsdesign samt grafisk design för att uppnå 
användbarhet när hon samtidigt tog fram en webbplats åt en bilfirma. Efter en rad olika 
metoder såsom intervjuer med användartester, analyser och designprinciper som hon studerat 
når hon följande resultat: Enkel struktur, lättillgängligt, bra navigation och gärna mycket 
bilder som ska vara relevanta och inte innehålla allt för mycket text i långa stycken och tar då 
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fram en webbplats utifrån detta. Grönfors knyter ihop användbarheten som en helhet av 
interaktion-, webb-, information- och grafisk design. 

2.1.2 Design för små skärmar 
Wisniewski (2011) skriver att en mobil enhet inte bara är en minimerad skrivbordsversion 
utan det är en liten enhet som kräver andra designval och kompromisser som påverkar 
läsbarheten, navigationen och sättet man skriver text. Han menar att emulatorer, simulatorer 
och labbtester kan vara hjälpsamma men bör inte ersätta tester av riktiga människor i riktiga 
situationer och miljöer. När man designar en användbar mobilprodukt så måste man från start 
börja med att designa för användbarhet. När man designar applikationer för de mest vanliga 
operativsystemen så finns det flera regler, riktlinjer och principer som man bör följa. Apple, 
Android, Blackberry har exempelvis egna principer och riktlinjer. World Wide Web 
Consortium har även de riktlinjer gällande design som dock är något mer generella. 

Wisniewski (2011) förespråkar att man ska designa enligt mobile first principen där man 
designar för mobiltelefonen i första hand och sedan vidareutvecklar designen för större 
skärmar utifrån den tidigare designen.  

Churchill et al. (2006) utförde en studie för hur man skulle tänka när man designar program 
eller webbsidor för handhållna enheter med små skärmar inom interaktivt lärande. Efter 
intervjuer kom de fram till en rad olika rekommendationer såsom att skala ner information 
genom att bara välja det viktigaste, även minska användandet av grafiska element och 
helskärmsläge så man utnyttjar den lilla skärmen till fullo. De tycker att man ska undvika 
skrollning i webbsidor, speciellt horisontell då allt ska vara överskådligt. Man ska även ta 
hänsyn till att man ska kunna hantera enheten med bara en hand.  

Jones et al. (1999) utförde en studie på hur användare utför uppgifter de fått på stora 
respektive mindre skärmar. Studien visar att man bör designa enkelt och avskalat för mobila 
enheter, så användarna effektivt kan hitta och utföra det de letar efter. 20 personer delades upp 
i två grupper, tio i vardera gruppen. De fick samma uppgifter att utföra, men med två olika 
skärmstorlekar på sina enheter. Enligt studien var de med små skärmar 50 % mindre effektiva 
på att utföra uppgifterna, än de med större skärmar. De som utförde testet med liten skärm var 
mindre benägna att surfa runt och leta efter vad de skulle utföra för uppgifter på sidan. Hela 
80 % gick direkt till sökfunktionen för att leta sig fram. 

Poupyrev et al. (2003) forskade fram alternativ till notifikationer som syns på små skärmar 
som kan vara svårläst. Deras studie gick ut på att ha vibrerande feedback eftersom fingret 
täcker skärmen när man trycker på den och på offentliga platser där det kan finnas störande 
ljud runt omkring så att man kanske inte hör eller hinner läsa. De kom fram till efter sina 
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tester att användarna var positivt inställda till vibrerande feedback och att det troligtvis 
kommer att användas av mobila enheter i framtiden. 

2.1.3 E-handel 
Buranatrived et al. (2002) skriver att uppkomsten av trådlösa enheter samt mobila nätverk har 
öppnat upp nya affärsmöjligheter eftersom e-handel kan utöka sin verksamhet genom att 
erbjuda sina tjänster på den mobila marknaden och därmed bli m-handel (Eng. M-commerce: 
Mobile commerce). 

Det finns flera fördelar med att använda mobila enheter för onlineshopping, bland annat är det 
ganska självklart att man kan använda sig av det var som helst, när som helst samt i realtid. 
Buranatrived et al. (2002) pekar även ut att i utvecklandet av program så kommer design i 
andrahand eftersom säkerheten är av så pass stor vikt när det gäller e-handel. 

Man menar också att man bör tänka på att designa för olika enheter och plattformar som har 
sina egna gränssnitt och operativsystem.  

Buranatrived et al. (2002) studerar användbarhet och problemen med användarens 
uppfattningsförmåga av m-handel i olika applikationer samt olika enheter och plattformar. 
Man undersökte bland annat hur effektivt användarna utförde olika uppgifter, användarnas 
uppfattningsförmåga, användarens minnesförmåga, fel orsakade av användaren samt 
användarbördan. 

När man utförde användartester för att mäta dessa faktorer så använde man sig av två 
applikationer som man hade skapat för två olika enheter. Innan varje test så fick varje 
testperson en enkät att svara på. I denna enkät fanns bland annat frågor om tidigare erfarenhet 
av att använda mobiltelefoner och handdatorer samt deras tidigare erfarenhet av att köpa 
aktier och biobiljetter. Varje intervjuperson fick instruktioner om vilka biobiljetter eller aktier 
de skulle köpa eller sälja. Direkt efter varje uppgift fick användarna en kort enkät som var 
tvådelad. Den första delen frågade en specifik fråga som man endast hade möjlighet att svara 
på om man hade utfört användartestet. Den andra delen av enkäten liknade en Likertskala där 
man på en skala fick ranka hur man ställde sig till nio olika påståenden. 

2.2 Designprinciper och riktlinjer 
Följande kapitel består av designprinciper samt sammanfattande text om respektive mobila 
operativsystems riktlinjer för hur man ska designa för smartklockor som vi studerat och utgått 
från i framtagandet av vår prototyp.  
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2.2.1 Benyons designprinciper från Norman och Nielsen 
Benyon (2010, s. 89-94) listar upp tolv designprinciper att gå efter när man designar för 
interaktiva system, han har bland annat använt sig av Normans och Nielsens idéer för att ta 
fram följande ord och kan ses som en lista. Enligt Benyon finns många olika designprinciper 
framtagna genom åren, vissa generella och andra mer specifika. Benyons hopplock av 
principer är framtagen som en guide för designern att använda under processens gång för att 
kunna kritisera och utvärdera idéer och prototyper under designarbetet samt hjälpa till att hitta 
problem inom användbarhet. Ett urval av de tolv designprinciper, som Benyon tagit fram 
utifrån Norman och Nielsen, som passar för vår studie är följande: 

Consistency – Att vara konsekvent i sin design är nödvändigt för att inte förvirra användaren. 
Applikationer bör inte fungera olika för svepning samt knappar bör se likadana ut. 

Familiarity – Anpassa språk och ikoner efter målgrupp så de känner igen vad de betyder. 
Använder man metaforer ska de vara logiska. Här är det bra att ta hjälp av fokusgrupper och 
göra användartester. 

Affordance – Man ska designa så användaren förstår vad ikoner och knappar betyder och vad 
som ska hända när man trycker på dem. 

Control – Användaren ska känna att denne har kontroll över aktiviteter och vad de har för 
konsekvenser när man utfört något. Man är i kontroll över systemet och inte tvärtom. 

Feedback – Bekräftelse på att en utförd aktivitet har genomförts. Detta är enligt Benyon 
(2005, s. 94) ytterst viktigt för webbhandel, då man behöver bekräftelse på om köp gått 
igenom eller inte. 

Recovery – Har man utfört en aktivitet ska applikationen lätt och smidigt kunna återhämta sig, 
speciellt om ett misstag har begåtts ska man kunna ångra det. 

Flexibility – En applikation bör vara flexibel och kunna ge möjligheten till att utföra 
aktiviteter på olika sätt. Även att skräddarsy efter egen smak gör applikationen flexibel. 

Style – Designen bör vara stilfull och attraktiv men felmeddelanden bör designas enligt 
systemets designprinciper så användaren upplever meddelandets allvar. I övrigt skriver 
Benyon att kreativa animationer, videor och dylikt lyfter upp, som kronan på verket. 

2.2.2 Android Wear 
Android Wear (Google, 2014) har en rad designprinciper och riktlinjer som de vill att 
applikationsutvecklare ska följa. De förespråkar bland annat notifikationer och pop-ups och 
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att man ska minimera interaktionen med den så mycket som möjligt. Google skriver 
exempelvis att smartklockan inte ska tvinga användaren att stanna upp eller pausa det som 
man för tillfället gör utan ett typiskt användande av en applikation på klockan ska inte ta mer 
än fem sekunder. Det är viktigt att man inte ska bli störd med det som man håller på med i 
vardagen och man ska endast få diskreta notifikationer från klockan. 

Google (2014) skriver att man från början bör tänka på vilka situationer som appen kan 
komma att användas i. Har de något gemensamt? Använder man den på samma platser? Tid 
på dagen? Man bör tänka på hur mycket information det är i sina notifikationsrutor och 
bedöma om all text är absolut nödvändig eller om man kan dela upp notifikationen i flera 
rutor. 

När man designar applikationer till Android Wear måste man ha i åtanke att olika tillverkare 
och modeller tillhandahåller olika typer av skärmstorlekar, exempelvis bakgrundsbilder på 
Wear bör vara åtminstone 600x600 pixlar. Bakgrundsbilder används bakom 
notifikationsrutorna för att rutorna ska framhävas på ett bättre sätt och bli mer lättlästa. Dessa 
bakgrundsbilder ska inte ha några logotyper eller annan marknadsföring för själva appen utan 
ska visa en bild som är relevant för informationen på notifikationen. 

När man får en notifikation på sin Android Wear-klocka dyker endast halva notifikationsrutan 
upp. Detta för att en bakgrund ska kunna synas samtidigt som den applikation man får 
notifikationen från ska ha en synlig ikon. Det viktiga att tänka på när man designar dessa 
notifikationer är att det viktigaste i notifikationen ska synas längst upp. Detta för att man 
direkt ska se vad den handlar om, om det är viktigt för stunden. Vill man läsa mer så sveper 
man upp notifikationsrutan så att den fyller ut i princip hela skärmen. Notifikationerna ska 
skrivas med fet och klar typografi och man ska endast använda sig av ord och fraser, inte 
meningar. Man ska alltså hålla sig så kort och koncis som möjligt. 

Google (2014) återkommer ofta till hur viktigt det är med glanceability när det kommer till 
applikationer och notifikationer. Man ska läsa en notifikation med samma snabbhet som man 
kollar vilken tid det är på en traditionell klocka. Man ska också tänka på att inte klämma in för 
mycket information på dessa notifikationer eftersom det kan påverka glanceability, det man 
istället gör är att man adderar ytterligare sidor så att man får svepa i sidled för att få upp fler 
notifikationsrutor. Viktigt att tänka på är också om det finns information som är känslig för 
andra att se så ska dessa inte placeras på första notifikationsrutan utan kan placeras på 
exempelvis nästkommande sida. Detta för att inte någon i närheten ska kunna ta del av 
informationen. 

Eftersom Google förespråkar att smartklockan inte ska störa användaren mer än nödvändigt 
vill de att man håller notifikationerna till ett minimum. Notifikationer som inte är brådskande 
ska exempelvis adderas på ett ljudlöst sätt. Man får även notifikationer i kontextuella 
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relevanta tillfällen. Exempelvis om du är på väg hem så kan du få information om avgångar 
eller liknande för kommunaltrafik. I och med detta så minskas interaktionen med enheten 
eftersom du själv inte behöver göra någonting, det sker per automatik genom GPS (Global 
Positioning System). 

2.2.3 Apple 
Enligt Apples riktlinjer (Apple, 2014) ska applikationerna på Apple Watch vara designade för 
snabba enkla interaktioner som utnyttjar skärmen och dess placering på armen till fullo. 
Information ska vara lättillgänglig men samtidigt vara lätt att ta bort, både för användbarhet 
men också för ökad integritet. Apple menar att en applikation till deras Apple Watch endast 
ska vara som ett komplement till en applikation på sin smartphone (iPhone). Interaktion med 
klockan ska endast ta några sekunder. Därför bör stegen vara korta och gränssnittet måste vara 
enkelt. 

Det finns två sätt att navigera inom applikationerna i Apple Watch gränssnitt. Den ena är en 
hierarkisk metod där användaren navigerar genom att göra ett val per sida tills de når sin 
slutliga destination. Det andra sättet är baserat på sidor. Man navigerar helt enkelt genom att 
svepa på skärmen och därmed byta mellan sidor. 

I Apple Watch finns det redan färdiga gester att tillgå. Det innebär att du inte kan addera egna 
gester för att utföra olika funktioner i din applikation. 

I och med att skärmen är så pass liten på en smartklocka har Apple adderat ytterligare en 
funktion för att interagera med den, kallat force touch. Detta fungerar på så sätt att enheten 
känner av när du trycker lite hårdare på skärmen. När man gör detta så visas en kontextuell 
meny som är relaterad till det som visas på skärmen. Denna meny visar mellan en till fyra 
olika funktioner med ikon och beskrivande text. De är inte hierarkiska och man kan ej skrolla 
i dem. 

Ett ytterligare sätt att interagera och framförallt navigera med Apple Watch är det lilla hjulet 
på sidan av klockan, något som ofta finns på traditionella klockor. Apple kallar detta för The 
digital crown och med hjälp av denna så kan man skrolla igenom längre sidor som därmed 
blir mer användbart. 

Eftersom det är begränsat skärmutrymme på en Apple Watch bör man undvika att använda sig 
av stora loggor och onödiga grafiska element för att marknadsföra sin app. Man bör istället 
använda sig av typsnitt, färger och bilder som associeras till appen för att skapa en bättre 
användarupplevelse och en visuell kontinuitet. 
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Apple vill att man ska använda sig av svart bakgrundsfärg till sina applikationer av den 
anledningen att kanterna på deras smartklocka är svarta. Detta skapar en illusion om att det 
inte finns några kanter på smartklockan vilket ger ett bättre intryck. 

En självklarhet när man skapar en applikation som ska vara användbar och ha hög 
användbarhet är att text ska vara maximalt läsbar. Apple skriver att det inte spelar någon roll 
hur snygg din typografi är om den inte är läsbar. 

Apple glances är som en slags enkel översikt av kontextuell relevant information som 
tillhandahålls av en applikation. Dessa måste ge användbar information till användaren och 
får inte användas för att exempelvis göra dig medveten om din applikation. Glances är 
utformade efter förbestämda mallar vilket innebär att man inte kan skrolla i dem utan de är 
bara till för att läsas, inte interagera med. En applikation behöver dessutom inte använda sig 
av glances, det är valbart. 

Varje applikation behöver en hemskärmsikon som är lätt att komma ihåg och som identifierar 
sig själv med applikationen. Eftersom en app identifieras enbart genom sin ikon då det inte 
finns någon text i menyn på Apple Watch bör man använda sig av samma ikon som på 
mobiltelefonversionen. 

Apple har riktlinjer för hur layouten av applikationerna ska se ut. Man bör exempelvis inte 
placera mer än tre objekt bredvid varandra i sidled. Man förespråkar även för att man istället 
för att ha knappar i sitt gränssnitt bör man använda sig av en kontextuell meny för funktioner 
som inte används så ofta. 

Apple använder sig även av ett notifikationssystem baserat på långa och korta notifikationer. 
En kort notifikation består av diskret, minimal information i ett format baserat på mallar där 
applikationens namn, ikon och en rad med text huserar. Denna notifikation syns när en lokal 
applikation kräver detta och försvinner när du sänker ner armen. En lång notifikation 
innehåller mer information samtidigt som den är mer detaljerad och har mer funktionalitet. 
Den långa notifikationen försvinner inte när du tar ner armen utan måste stängas ner manuellt 
med en dedikerad knapp. 

2.2.4 Tizen SDK för Samsung Wearables 
Enligt Samsungs designprinciper (Samsung Electronics, 2014) har man rätt så fria händer att 
ha sin egen design när det gäller val av färger och typsnitt. De har även tagit fram förslag till 
hur man anpassar sin logotyp så den passar bra på en smartklocka för att få applikationerna att 
se enhetliga på menyn. Man kan använda sig av flera widgets som man kan skräddarsy med 
antingen information eller genvägar till applikationer. 
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Samsungs smartklockor har även tangentbord vilket de är ensamma med bland de stora 
tillverkarna. Interaktionen påminner mycket om hur man använder sin smartphone, även om 
Samsung nämner att användarupplevelsen skiljer sig mellan smartphone och smartklocka.  

Samsung har mycket riktlinjer om rekommenderad fontstorlek och förslag på färgval, men 
man får ändra på dem. Enligt deras studier vill inte användare skrolla och svepa för att läsa en 
mening, men de rekommenderar ändå utvecklare att göra texten så stor och hålla den så 
kortfattad som möjligt. Dock tillåter de notifikationer innehålla mycket information som 
kräver skrollning för att läsa hela texten. Man kan även spara notifikationer för senare och 
bläddra mellan dem. 

Knappar kan läggas till för att utföra olika aktiviteter. För bra användarupplevelse 
rekommenderas att aktiviteter kan genomföras utan för många val samt att aktiviteterna inte 
avbryts. Knappar och kryssrutor ska göras tydliga så man med enkelhet exempelvis kan bocka 
av i en checklista genom att göra hela raden i listan aktiv när man trycker på skärmen. När 
man sedan lämnar en applikation bör bekräftelse undvikas då det kan upplevas störande för 
användaren. 

Samsungs verktyg är responsiv, vilket innebär att man inte ska designa för olika enheter med 
olika skärmstorlekar, den anpassar sig. 

Samsung förespråkar glanceability och att notifikationerna ska ge den nödvändiga 
informationen för användaren genom att bara snegla på klockan. Utöver det ligger Samsungs 
fokus på att klockan även ska vara actionable då de nämner att det är deras viktigaste mål i 
Gear UX genom att ha möjligheten att svara på meddelanden, navigera och exempelvis gilla 
bilder utan att behöva ta fram sin smartphone. 

2.3 Befintliga applikationer 
Eftersom vår fokus kommer att vara på hur man gör en auktionsapplikation användbar till 
smartklockor har vi även tittat på tidigare liknande applikationer som gjorts för smartklockor.  

2.3.1 Ebay-applikation för Samsung 
En applikation som är framtagen för Samsungs Galaxy Gear är drygt ett år gammal och den 
första applikationen för smartklockor för e-handel. Den fungerar enbart med Samsung Galaxy 
III och är inte en egen fristående smartklockeapplikation i sig, utan fungerar tillsammans med 
mobiltelefonens applikation och stödet finns redan från början i Galaxy Gear. Den används 
inte för sökning av auktioner, utan enbart för notifikationer för bud och försäljningshantering 
samt tidigare sparade sökningar, såsom exempelvis minneslista med sparade auktioner 
(Siwicki, 2013). Det är dessa funktioner som är viktiga när man köper och säljer objekt när 
man är på språng enligt recensenten Bustos (2013). Applikationen uppdaterades i våras till 
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Samsungs nya Smartklockor med deras operativsystem Tizen Gear. Den nya funktionen som 
lades till behandlar senaste tillagda auktioner som man bevakat genom applikationen på sin 
smartphone. I våras hade applikationen 1389 nedladdningar efter lanseringen i oktober 2013. 
(Nazir, 2014) Applikationen fungerar dock bara mellan vissa kombinationer av smartphones 
och smartklockor och är begränsad till vissa regioner (USA).1 

2.3.2 Ebay-applikation för Sony 
I Sonys tidigare SmartWatch 2 fanns möjligheten att få notifikationer från Ebay-applikationen 
via Sonys egen applikation SmartWatch Notifier for Ebay (Unexpected Development, 2012), 
den är dock utvecklad av Unexpected Development och är inte längre kompatibel med Sonys 
mjukvara. Applikationen har inte uppdaterats sedan 2012 och fick inte mer än mellan 100-500 
nedladdningar totalt och numera har Sony valt att använda operativsystemet Android Wear till 
alla nya smartklockor, vilket innebär att applikationen troligtvis inte kommer att uppdateras 
längre. 

2.3.3 Amazon för Android Wear 
Amazon är en webbutik som har både e-handel och m-handel. Den 18 november 2014 
uppdaterades Amazons applikation med stöd för Android Wear (Wrobel, 2014). Det innebär 
att man kan söka och browsa i applikationen på samma sätt som på en dator och en 
smartphone samt lägga till varor i sin önskelista som är en typ av minneslista. Man kan även 
genomföra köp direkt genom klockan, dock fungerar applikationen enbart i USA för tillfället. 

  

3. Metod 
Följande kapitel behandlar vår metod till vår studie där vi ville få fram hur man ska tänka när 
man skapar en användbar design för smartklockor. Vi valde att utföra en kvalitativ studie i 
form av en semi-strukturerad intervju i kombination med en observation. En empirisk studie i 
form av observation med prototyp lämpar sig för användbarhet och studier inom människa-
datorinteraktion (Benyon, 2011, s. 85).  

Metoderna valdes således för att få fram om auktionsapplikationen når de krav som ställs på 
bland annat enkelhet, effektivitet och säkerhet enligt designprinciperna (Benyon, 2010) och de 
olika riktlinjer (Kapitel 2.) samt tillfredsställer användarens förväntningar och åsikter. 
Observation av användartester valdes för att få fram hur användaren hanterar applikationen 
och dess aktiviteter som vi uppmanade användaren att utföra. Vi kunde då ställa specifika 
                                                

1 Holmgren, Noah; Anställd på Samsung. 2015. Intervju 2015-01-07. Muntlig källa. 
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frågor och låta användarna testa prototypen vid ett och samma tillfälle. Nedan beskrivs urvalet 
och metoderna till vår datainsamling mer utförligt.  

3.1 Urval 
Vi valde fem personer av båda könen mellan 20 och 30 år som är intresserade av 
smartklockor eller med erfarenhet att handla online på auktioner. Vi har dock valt att inte dela 
upp personerna efter kön då vi inte kommer att ha något genusperspektiv på denna studie. 
Personerna har olika bakgrund med spridd erfarenhet och tekniskt kunnande för att kunna 
bidra med olika åsikter och synsätt på funktionalitet och önskemål i den specifika 
applikationen vi undersöker användbarhet till. Dessa personer rekryterades dels via vår 
utbildning samt kontakter inom elektronikbranschen. Personerna kommer inte att nämnas vid 
namn och förblir anonyma. 

3.2 Val av metod 

3.2.1 Prototyp till användartester 
Efter att ha studerat de olika riktlinjerna och tagit hänsyn till de designprinciper som Benyon 
(2010) tagit fram, skapade vi en prototyp till en auktionsapplikation. Enligt Benyon (2010, s. 
185) lämpar sig prototyper för studier inom användbarhet för att utvärdera designelement 
såsom innehåll, visuell och interaktiv funktionalitet. Vi valde att göra en pappersprototyp då 
de är enkla att göra om och kräver ingen typ av programmering. Prototypen testades på fem 
testpersoner för att se om vi uppnått användbarhet enligt tidigare forskning samt de riktlinjer 
och principer vi studerat. Enligt Nielsen (2000) behöver man enbart fem personer för att 
upptäcka 85 % av användbarhetsproblemen.  

Prototypen gjordes digitalt och skrevs ut i färg på vanligt papper och utgjordes av olika rutor 
som motsvarar det som syns på smartklockans skärm, något som kan liknas med 
skärmdumpar (se figur 1). Olika aktiviteter hade olika många steg och visade olika mycket 
information, därför krävdes det fler rutor med skärmdumpar för vissa aktiviteter än vad det 
gjorde för andra. 

Figur 1. Prototyp för notifikation när man blivit överbjuden med efterföljande funktioner. 
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Testpersonen fick på begäran utföra olika aktiviteter eller scenarion samt berätta vad denne 
gjorde när denne tryckte på någon knapp eller svepte över prototypen. Ett av scenarierna 
utspelade sig på så sätt att testpersonen fick, genom prototypen, en notifikation om att denne 
har blivit överbjuden på en auktion. Personen fick då välja att svepa vidare till nästa ruta och 
steg där funktionen höja bud återfinns. Trycker man knappen för att höja budet dyker det upp 
en animation runt knappen som talar om att applikationen processar budet och när denna har 
nått runt hela knappen så är budet lagt och då skiftar knappen färg till grön samt att en bock 
dyker upp. Det dyker även upp en ny text under knappen där man uppmärksammas om det 
nya ledande budet. Vill man avbryta sitt bud så har man tid att göra det innan denna animation 
når 100 % runt knappen. 

Vill man inte höja budet på auktionen kan man svepa ännu en gång till vänster och där 
återfinns en ruta som talar om hur mycket tid som är kvar på auktionen och sveper man en 
gång till så får man upp en knapp där man kan välja att öppna auktionen i sin telefon (se figur 
1). 

3.2.2 Intervju och observation 
Vi utförde semi-strukturerade intervjuer i två delar med samma grupp av personer som 
tidigare nämnts. En semi-strukturerad intervju är ett bra val då vi har förbestämda frågor men 
att vi även har möjligheten att ställa följdfrågor som kan uppkomma utifrån respondentens 
svar, vilket inte är lika lätt vid enkäter med samma frågor (Bell, 2005). Vi har även möjlighet 
att i början ställa lättare allmänna frågor för att få personen mer avslappnad för kommande 
frågor. Testpersonerna hade även möjlighet att tillägga egna åsikter eller övriga synpunkter. 

Intervjun hölls vid samma tillfälle som användartestet, en intervju före samt en efter. 
Intervjufrågorna togs fram i förväg och bestod av svar med flervalsalternativ, Likertskalor 
från 1 till 5 samt fritextsvar och skapades i Googles frågeformulärverktyg som vi själva fyllde 
i under intervjuns gång (se bilaga 1). Utrymme för följdfrågor med längre svar och övriga 
synpunkter fanns efter de frågor vi tagit fram för att kunna få med var respondenterna ville 
tillägga eller förklara utförligare. Om respondenten inte förstod en fråga kunde vi förklara den 
mer utförligt. 

Intervjun spelades in till testpersonens godkännande och eftersom vi är två personer som 
utförde studien, hölls intervjun av den ena och antecknades ner i formulärverktyget samt i ett 
dokument av den andra.  

Efter intervjun togs prototypen fram och testpersonen fick testa att utföra några aktiviteter 
som vi hade bestämt i förväg. Testpersonerna fick komma med feedback och åsikter om 
prototypen efter varje utförd aktivitet. Efteråt ställde vi ytterligare några frågor som rörde 
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prototypen. Frågorna bestod av allt mellan flöden, textformulering, säkerhet och tydlighet till 
funktioner, önskemål och betydelse av ikoner (se bilaga 1).  

Under användartesterna observerades och spelades det in vad testpersonen gjorde och sade. 
Detta för att vi i efterhand skulle kunna gå tillbaka till vad personen sagt och för att eventuellt 
kunna citera.  

3.3 Metodkritik 
På grund av tidsbrist har vi varit tvungen att begränsa oss till att endast testa prototypen en 
gång. Hade mer tid och resurser funnits hade fler tester kunnat utföras på en omgjord prototyp 
efter att vi analyserat vårt första resultat. Enligt Nielsen (2000) ska man helst testa fem 
personer tre gånger för att under andra omgången kartlägga resterande användbarhetsproblem.  

Att skapa en fungerande digital prototyp hade med fördel hjälp användarna att få en mer 
korrekt upplevelse och komma med mer korrekt kritik och större förståelse för hur man ska 
utföra aktiviteterna som vi bad dem att utföra. Interaktionen med applikationen hade således 
bidragit med mer korrekt data. Man hade då även kunnat utläsa om applikationen är 
användbar i olika situationer, exempelvis om man är på väg någonstans eller är ute och går. 
Då hade man kunnat mäta om det tar mer än 5 sekunder att utföra en aktivitet vilket det inte 
bör göra enligt Google (2014). 

Användarna ansåg att våra frågor var lätta att besvara och hade inga problem med att ge svar 
på dessa. Dock inser vi att vi kan ha ställt något ledande frågor vilket kan ha påverka 
respondenternas svar.  

 

4. Resultat 
4.1 Resultat av intervju och användartester 
I följande kapitel har resultatet från de fem intervjuerna och användartesterna sammanfattats 
med illustrerande diagram och respondenternas svar för att få överskådlighet på resultatet. 
Samtliga förbestämda intervjufrågor finns bifogade som Bilaga 1.  

4.1.1 Intervju före observation: 
Frågorna behandlar funktioner och användandet av en smartklocka för att få en bild av hur 
respondenten förhåller sig till smartklockor och vad denne har för önskemål och förväntningar 
på användandet av en smartklocka. Under intervjuns gång ställdes följdfrågor och 
respondenterna fick utveckla och motivera sina svar.  
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Har du en smartklocka? 

 
Två av fem respondenter var ägare av en smartklocka och endast en var inte intresserad av att 
ha en smartklocka över huvud taget (se figur 2). Två av dem kunde dock tänka sig att skaffa 
en även om de inte var innehavare av en vid tillfället. Anledningar som att ha smartklockan 
till träning eller till sitt arbete för att slippa ta upp telefonen var bidragande orsaker till varför 
man kunde tänka sig att skaffa en smartklocka. 

Brukar du köpa på online auktioner? 

Fyra av fem respondenter har köpt på onlineauktioner någon gång eller flera, bland annat 
genom exempelvis Ebay och Tradera (se figur 3). 

Skulle du kunna tänka dig att betala genom en smartklocka? 

Figur 2. Har du en smartklocka 

Figur 3. Brukar du köpa på online auktioner? 

Figur 4. Skulle du kunna tänka dig att betala genom en smartklocka? 
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En av fem respondenter kände sig osäker till om denne ville göra betalningar via sin 
smartklocka och valde till slut att vara nej på den frågan (se figur 4). Personen i fråga använde 
dessutom inte mobilt BankID och utförde inga betalningar över huvud taget på sin 
smartphone. Resterande var öppna för att kunna genomföra betalningar genom en 
smartklocka. Flera respondenter ansåg att om det känns säkert, smidigt och tydligt så känns 
det också tryggt att betala via smartklockan. Det kan också bero på vad det är för applikation 
och hur det är utformat påpekar en respondent. En av de personer som blev intervjuade 
nämnde också att denne var osäker på betalfunktionen om någon skulle exempelvis stjäla 
klockan. Då kanske man skulle behöva någon slags personlig avläsning eller kod. 

Om klockan skulle vibrera vid notifikation, för vilka funktioner skulle du vilja ha det 
till? 

 
Alla respondenter var positiva till vibration vid notifikationer, det som skiljde sig var vid vilka 
specifika notifikationer som det skulle vibrera (se figur 5). Samtliga ville att smartklockan ska 
vibrera när auktionen är nära på att ta slut och fyra av fem kände att vibrationen är nödvändig 
när man blivit överbjuden samt när man fått ett bud på en auktion man själv har lagt ut. En av 
respondenterna berätta att denne skulle vilja kunna välja vilka notifikationer som ska vibrera 
och vilka som inte ska. Detta för att man i vissa situationer eventuellt inte vill att det ska 
vibrera. 

Vilka funktioner skulle du vilja ha i en applikation till smartklocka som har med 
auktioner online att göra? 

 

Figur 5. Om klockan skulle vibrera vid notifikation, för vilka funktioner skulle du vilja ha det till? 

Figur 6. Vilka funktioner skulle du vilja ha i en applikation till smartklocka som har med auktioner online att 
göra? 



22 

 

Figur 7. Funktionen 
”Höj bud”. 

Figur 8. Funktionen ”tid 
kvar av auktion”. 

Samtliga respondenter tyckte att höja bud var en viktig funktion och skulle vilja att denna 
fanns med i applikationen (se figur 6). Att kunna hålla koll på pågående budgivningar och 
försäljningar var även det en uppskattad funktion. Browsa, söka och bläddra bland olika 
auktioner var inte önskvärt på en smartklocka på grund av den begränsade skärmstorleken. 
Bland respondenterna nämndes det att när det gäller att browsa och kolla igenom sin 
minneslista så vill man gärna sätta sig ner och kolla igenom detta och att det då lämpar sig 
bättre med en mobiltelefon. 

4.1.2 Frågor under observation  
Följande frågor ställdes flera gånger till testpersonen under tiden denne fick utföra olika 
aktiviteter, bland annat att navigera från en notifikation vidare till att höja budet och läsa mer 
information om auktionen. Testpersonernas svar är inte citat, men sammanfattningar på vad 
de sagt under observationens gång. För att se hur den kompletta prototypen ser ut se Bilaga 2.  

Vad är det för funktion på denna bild? 
Respondenterna förstod de flesta funktionerna i vår prototyp, det fanns  
dock vissa fall av förvirring. En respondent förstod inte om det höjda 
budet är ledande eller om det är någon annan som fortfarande har det 
ledande budet.  

Återkommande under alla intervjuer förutom en var att den funktion 
som visar hur lång tid det är kvar av auktionen var svårt att utläsa. 
Respondenterna förstod oftast att det endast var 30 sekunder kvar och 
missade cirkeln där det står att det även återstår 22 minuter (se figur 7). 

Förstod du hur du skulle göra? 
En respondent tyckte att det var lite svårt att veta hur mycket budet 
höjdes med om man inte kan välja att ställa in (se figur 8).  

Tycker du att man kan utforma funktionen på ett annat sätt? 
En av respondenterna tyckte att möjligheten att öppna upp i sin 
smartphone ska finnas tidigare så man skulle slippa svepa till slutet, då 
öppna i telefon är sista rutan. Förslagsvis tyckte denne att man kunde få 
välja det direkt från listan över auktioner. 

Något du skulle vilja ändra på? 
En av de intervjuade hade gärna sett ett reglage där man kan höja budet så mycket man önskar 
i den på den sidan där man höjer bud. Denne anser dock att siffror inte är passande på en så 
liten enhet och föreslår istället ett reglage ovanför knappen men känner även här att den lilla 
skärmstorleken kan ställa till det och att det kan vara svårt att få till exakt den siffra man vill. 
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En av respondenterna nämner att när notifikationen om att auktionen håller på att ta slut visas 
så skulle denna även vilja se ytterligare information så som exempelvis statusen på det 
nuvarande budet samt möjligheten att i sådana fall eventuellt kunna höja budet. 

Det nämns också att man vill komma till funktionen höj bud som första sida när man trycker 
på en auktion i menyn för bud och att därefter ska information om auktionen följa. 

Det föreslås även att man eventuellt skulle kunna ha en slags bock bredvid de köp som man 
har vunnit för att göra det tydligare i menyn för köp (se bilaga 2). 

Man nämner också att det kan vara till nytta att ha en knapp någonstans på skärmen som tar 
en tillbaka till startmenyn i applikationen, fler av respondenterna kände även att det skulle 
vara bra att ha möjligheten att komma till applikationens startsida via notifikationsrutan. 
Annars skulle man behöva stänga ner notifikationen, gå till smartklockans applista och sedan 
starta applikationen därifrån för att nå denna.  

En respondent tyckte inte Försäljning var speciellt viktig. Först förstod inte denne vad det 
innebar men tyckte sedan att om man enbart hade 2-3 auktioner upplagda kunde det vara okej, 
men annars föredrog respondenten att öppna upp i telefonen för att titta på budgivningen på 
sina egna försäljningar.  

Övriga frågor? 
En respondent föreslog att man kunde ha en sorts bevakningstjänst i applikationen där man 
lägger till nyckelord eller parametrar i ett slags filter som fungerar på så sätt att den skickar ut 
notifikationer om artiklar där dessa nyckelord eller parametrar finns representerade. 

Under observationen så påpekade en respondent att denne exempelvis inte hade något 
alternativ för att gå tillbaka till sin minneslista efter att ha klickat på ett objekt. Scenariot 
utspelar sig som så att respondenten klickar på ett auktionsobjekt i sin minneslista. Personen 
skickas då till en ny sida med information om auktionen i fråga. Om man härifrån vill gå 
tillbaka till sin minneslista så fanns inte den möjligheten.  

4.1.3 Intervju efter observation: 
Frågorna behandlar respondentens uppfattning av prototypen och hur det var att navigera i 
applikationen samt hur denne tolkade de olika funktionerna och symbolerna. Även denna 
efterintervju hade följdfrågor som respondenten fick svara på utifrån dennes svar på de 
förbestämda frågorna. Intervjun hölls flexibel och respondenterna fick komma med feedback 
och åsikter om hur prototypen fungerade samt om de ville ändra på någonting. 
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Skulle du använda den här appen? 

Samtliga respondenter var positivt inställda till applikationen och kunde tänka sig att använda 
den (se figur 9). Den respondent som svarade att denne inte ville betala i applikationen 
framförde att om denne rent hypotetiskt skulle betala via smartklockan så skulle denne 
använda applikationen eftersom den kändes väldigt enkel att navigera i. Övriga respondenter 
delade åsikten om att applikationen var enkel att navigera i. 

Är applikationen enkel att använda? 

 
Samtliga respondenter uppfattade applikationen som enkel att använda då den bland annat var 
lättöverskådlig, lätt att navigera i, tydliga typsnitt och logiska symboler (se figur 10). Man 
nämner dock att den funktion i appen där man ser hur lång tid det är kvar på auktionen är 
förvirrande och svår att tyda.  

En av testpersonerna hade svårt att förstå vad för funktion prickarna som visar vilken sida 
man befinner sig på och som återfinns längst ner på skärmen hade, denna kände dock att det 
var självklart när vi förklarade vad de var till för. 

Figur 9. Skulle du använda den här appen? 

Figur 10. Är applikationen enkel att använda? 
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Är texten lättläst vad gäller storlek och typsnitt? 

 
Figur 11. Är texten lättläst vad gäller storlek och typsnitt? 

Storleken och typsnittet på texten bidrog till att samtliga respondenter ansåg att den var 
lättläst och tydlig (se figur 11). 

Tycker du att det är lagom med information på skärmen? 

 
Figur 12. Tycker du att det är lagom med information på skärmen? 

Samtliga respondenter ansåg att det fanns tillräckligt med information på skärmen för att de 
med enkelhet kunde tolka och förstå vad som skulle göras (se figur 12). Flera av personerna 
ansåg att mer information skulle göra att det blir för plottrigt och svårläst och mindre 
information skulle eventuellt förvirra användaren. 

Är notifikationerna som ges av applikationen enkla att förstå? 

Figur 13. Är notifikationerna som ges av applikationen enkla att förstå? 
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Majoriteten tyckte att notifikationerna var enkla att förstå och man kunde med enkelhet ta del 
av budskapet som dessa gav (se figur 13). Frågan är utformad på så sätt att svarar man ett 
betyder det att notifikationerna är svåra att förstå och fem enkla att förstå. 

Tror du att man skulle behöva stanna upp med det man gör för att läsa notifikationen 
eller kan man fortsätta med det man gör för stunden? 
 
Fyra av fem trodde att de kunde fortsätta med det man gör för stunden utan att 
notifikationerna tar för mycket uppmärksamhet. En av respondenterna skulle utan tvekan höja 
bud på bussen i rusning om det var något man verkligen ville ha, det skulle inte spela någon 
roll var man var för stunden. Två av respondenterna trodde att man behöver stanna upp när 
man höjer bud eftersom det handlar om pengar. 

Känner du att det fungerar bra att använda sig av applikationen på en så pass liten 
skärm? 

 
Samtliga respondenter tyckte att applikationen fungerade bra att använda trots den lilla ytan 
som smartklockorna har att disponera (se figur 14).  

Tycker du att det var lagom eller för många steg att utföra en aktivitet? 

 
Lagom är bäst, enligt samtliga respondenter. En trea på skalan betyder i det här fallet att det 
varken är för få eller för många steg utan precis lagom. En etta betyder att det är för få steg 

Figur 15. Tycker du att det var lagom eller för många steg att utföra en aktivitet? 

Figur 14. Känner du att det fungerar bra att använda sig av applikationen på en så pass liten skärm 
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och fem betyder för många. Dock tyckte en respondent att höja bud borde ha ett extra steg där 
man får välja summa själv (se figur 15).  

 

5. Diskussion och analys av resultat 
För att göra en smartklocka användbar måste applikationer uppfylla ett behov hos användaren. 
Därför måste applikationen ha genomtänkta och relevanta funktioner för att kunna användas i 
sociala sammanhang och i situationer där man är på språng, tillfällen där man inte kan eller 
hinner ta upp sin smartphone från fickan eller väskan. Som Gündüz et al. (2013) gjorde en 
omfattande studie i användbarhet med där testpersoner får testa och svara på frågor om deras 
prototyp, gjorde vi också studien på liknande sätt. Därför blir förarbete en väsentlig del att 
välja vilka funktioner som ska adopteras från en befintlig smartphone-applikation och sedan 
fungera i smartklockan såsom exempelvis Churchill et al. (2006) också förespråkar, att 
viktigaste kärnfunktionerna ska plockas fram.  

Just e-handel gör sig enligt Buranatrived (2002) bra i mobila enheter, då kallat m-handel. Vi 
valde därför att skapa en auktionsapplikation. Då vi hade ont om tid för vår studie valde vi ut 
funktioner som vi själva tror är önskvärda för en auktionsapplikation för att sedan under 
intervjuerna undersöka vad dessa personer anser är önskvärt. Enligt Jones et al. (1999) gick 
80 % till sökfunktionen för att hitta det de sökte och deras studie visade att man ska skala av 
för mobila enheter och bara ta de relevanta aktiviteterna som användare kan tänkas vara ute 
efter när de använder en applikation på en mobil enhet. Om man då ska välja ut aktiviteter att 
utföra på en smartklocka ska dessa vara nyckelfunktionerna som utförs på en smartphone så 
användarna inte ska behöva leta sig till de viktiga funktionerna. 

Efter att ha studerat de olika riktlinjerna samt studerat de tidigare Ebay-applikationerna 
anpassade vi vår prototyp enligt glanceability. Vi kände att Android Wears gränssnitt var det 
som passade vår applikation bäst då den fokuserade mest på läsbarhet och har ett avskalat 
utseende (Google, 2014). Därför blev notifikationerna anpassade efter hur de ser ut på en 
enhet med Android Wear eftersom det inte är något som applikationen styr utan det sköts av 
operativsystemet i sig. Android Wear använder sig mycket av bakgrundsbilder med cards 
framför vilket vi kände passade utmärkt i den mening att det då genom bilden blir tydligt 
vilken auktion som man för tillfället har öppen samt genom den information som visas i rutan 
framför. Benyon (2010) nämner style som en designprincip, att man ska designa stilfullt och 
attraktivt men att grafiska element såsom animationer förgyller, och Grönfors (2014) tycker 
man ska ha mycket bilder. 

Grönfors (2014) skriver att användbarhet är en kombination av interaktion-, webb-, 
information- och grafisk design så har vi i vår prototyp gått igenom hur man interagerar, 
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formulerar, strukturer och designar fram en applikation. Dock har vi inte använt oss av kod, 
som hon gjorde. Vi har enbart skapat en prototyp men använt oss av grafisk design och 
interaktionsdesign för att testa användbarheten på applikationen till en smartklocka.  

I och med att man hanterar, interagerar och navigerar annorlunda med en smartklocka, kan 
man inte tänka exakt som Wisniewski (2011) när man utgår från mobile first. Klockan 
fungerar enbart som stöd för smartphonen och inte som en fristående enhet med en ny 
applikation. Vi valde därför bort funktionen att browsa men frågade ändå våra testpersoner 
om det kunde vara önskvärt enligt dem, eftersom funktionen ändå finns i Amazons 
applikation. Detta visade sig dock inte vara önskvärt då de ansåg att en smartklocka har en för 
liten skärm för en sådan aktivitet. Man ansåg att det är mer överskådligt och lättmanövrerat i 
en smartphone. 

För att bygga upp prototypen rätt studerade vi designprinciplistan som Benyon (2010) tagit 
fram. Consistency, Familiarity, Affordance, Control, Feedback, Recovery, Flexibility och 
Style är några av de sammanlagt tolv designprinciper som med fördel kan följas när man 
designar interaktiva system. Vi valde ut de som enligt oss kändes relevanta för designen av 
applikationer till smartklockor.  Enligt dessa designprinciper ska man vara konsekvent med 
funktioner och struktur, anpassa språk och ikoner efter den valda målgruppen, eller då utgå 
från den befintliga applikationen om det redan finns en, och det för att användarna ska känna 
igen sig och förstå.  

För att användarna ska förstå vad de ska göra bör ikoner och symboler vara lätta att tolka. 
Eftersom längre förklarande text får inte plats på en liten skärm, behövdes enkla symboler tas 
fram och som stöd för knapparna för Bud, Minneslista, Köp och Försäljning. Respondenterna 
förstod vad de betydde, förutom en person som inte direkt förstod vad Försäljning innebar.  

Det är även viktigt att en användare förstår vad som händer om denne trycker någonstans på 
skärmen. Enligt en av designprinciperna bör användare känna att denne har kontroll över vad 
som händer och ska kunna avbryta om så önskas. Därför behövde höja bud ha en 
laddningsindikation som går att avbryta ifall man ångrar innan budet bekräftas. Användaren 
ska veta att man kan höja sitt maxbud om man trycker, men att man inte behöver göra det om 
man inte vill. Allt detta är viktigt för en angenäm användarupplevese som Gündüz et al. 
(2013) skriver. Om man vill få användarna att höja bud och se återstående tid på en auktion 
ska applikationen vara lätt att lära sig, man ska känna igen sig, den ska vara smidig och 
pålitlig i användandet och man ska få den feedback som behövs för att man ska veta att man 
gjort rätt.  

Texten ska vara lättläst för att man ska lätt ska kunna läsa och förstå vad notifikationen säger, 
därför har Google (2014) valt sitt egna typsnitt Roboto till Android Wear som är framtaget för 
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att fungera på olika skärmstorlekar och enheter (Roose, 2014) och det är därför vi valde att 
använda oss av det typsnittet även till vår prototyp.  

Efter två intervjuer/observationer var vi medvetna om några småfel i prototypen så som fel 
bild på en auktion, vi hade bilden på tavlan under en artikel med rubriken Adidasskor. Ett 
annat fel som visade sig var själva processlinjen runt höj bud-knappen som inte visade korrekt 
passerad tid vilket skapade viss förvirring. Trots att vi blev medvetna om dessa fel kändes det 
oklart om vi skulle försöka rätta till dem inför kommande intervjusessioner eller om vi skulle 
låta de vara kvar. Vi tänkte att om man rättar till de felen innan man utfört alla intervjuer så 
kommer de personer som blir intervjuade efter inte ha samma förutsättningar som de innan, vi 
lät således misstagen vara kvar under kommande användartester. 

Vi la även till funktionen betala, och frågade ifall det var önskvärt. Enligt designprinciperna 
(Benyon, 2010) samt Buranatrived (2002) ska bekräftelse på köp i e-handel egentligen ha 
fokus på säkerheten som första prioritet och design i andra, för användarens säkerhet. Några 
av våra respondenter kunde tänka sig att betala om det var hög säkerhet. Därför bör den 
funktionen exempelvis kopplas till BankID eller Paypal eller dylikt företag eller tjänst som är 
så pass välkänd av smartphone-användare och har erkänt bra rykte hos användarna. 

Precis som Poupyrev et al. (2003) skriver att feedback med vibration kommer vara en del av 
mobila enheter i framtiden, ville våra testpersoner ha vibration med de flesta notifikationer. 
Då skärmen är liten och sitter på användarens handled är det kanske inte alltid man tittar på 
den och ser vad för notifikationer som dyker upp.  

Hade vi haft mer tid för vår studie hade vi velat skapa en ny prototyp baserad på den gamla 
prototypen men som anpassas efter det resultat vi fick på användartesterna. Vi hade även velat 
göra nya användartester på denna prototyp eftersom det enligt Nielsen (2000) är bättre att 
utföra tester på 5 personer 3 gånger istället för att exempelvis testa 15 personer en gång.  

En av respondenterna kände att de gärna hade sett ett reglage för att kunna höja budet direkt i 
klockan. Denne känner dock att ett reglage eventuellt inte är möjligt eftersom skärmen har en 
sådan begränsad yta vilket vi är beredda att hålla med om. Med ett reglage riskerar man att det 
blir alldeles för plottrigt på den lilla skärmen och vi vill försöka sträva efter god glanceability 
(Google, 2014) vilket innebär att man vill minimera navigationen i applikation för att göra 
den mer lättöverskådlig och hanterbar. 

Det fanns även viss förvirring i den lista som återfinns under knappen köp där vunna 
auktioner återfinns. I denna lista var det inte direkt tydligt att de var vunna och fler av 
respondenterna missade att det faktiskt stod ”vunnen” bredvid auktionsobjekten (se bilaga 2). 
En av respondenterna föreslog att man eventuellt skulle kunna ha en exempelvis grön bock 
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bredvid auktionen för att tydligare markera att denna är vunnen. Vi kom dock fram till 
lösningen att helt enkelt byta namn på knappen i menyn från köp till vunna auktioner. 
Fördelen med det är att man slipper ha så mycket information och objekt på skärmen vilket 
kan göra det rörigt och att det redan på förhand blir tydligare vad det handlar om. 

Angående önskemålet att man ville ha en funktion för att komma tillbaka till applikationens 
startsida både när man är inne i själva applikationen men också när man får en notifikation så 
man slipper stänga ner appen för att sedan öppna den igen via smartklockans applista så ser vi 
flera lösningar. En lösning skulle kunna vara en dedikerad knapp någonstans på skärmen som 
tar en tillbaka till startsidan. En annan lösning skulle kunna vara att man sveper på skärmen åt 
något håll för att då få fram startsidan. Denna svepning skulle också istället kunna användas 
för att återgå till föregående menyval i applikationen om man bestämmer sig för att använda 
sig av den dedikerade knappen för att återgå till startskärmen. Just att återgå till föregående 
menyval var nämligen något som användarna hade anmärkt på. Man ville, exempelvis när 
man klickat på en auktion via minneslistan ha möjlighet att komma tillbaka till minneslistan 
på ett enkelt sätt. Vi har inte haft möjlighet att gå vidare i frågan då vi inte har den tid som 
krävs för att både utveckla funktionen i en ny prototyp eller att göra nya användartester med 
denna funktion implementerad. 

Det största problemet vi hade med vår prototyp var funktionen som visar hur lång tid det är 
kvar på en auktion. Denna funktion skapade stor förvirring bland våra testpersoner och är en 
funktion som förmodligen hade varit högst på listan över att få en förändring om vi skulle 
utvecklat en ny prototyp. Vissa användare trodde att det endast återstod 30 sekunder och 
missade att det även återstod 22 minuter och en användare trodde att det endast återstod 22 
minuter (se figur 7). 

Vi har diskuterat denna funktion och kommit fram till att den trots 
förvirring är nödvändig men att den kommer att behövas designas om 
fullständigt vid utvecklandet av en ny prototyp. Vi har diskuterat olika 
lösningar för hur man ska utforma funktionen och kommit fram till att 
det kan vara bra att ha någon slags progressionslinje så man visuellt kan 
se hur lång tid det är kvar genom en sträcka. Därför tror vi att det kan 
vara en idé att göra en cirkel med en sådan linje som går kant i kant med 
klockan och sedan ha all text inuti denna cirkel för att samla all 
information på samma ställe (se figur 16). 

Vi tror dock att det skulle bli mindre förvirring hos våra respondenter om vår befintliga 
prototyp hade varit digital och interaktiv eftersom man ser animationen på ett annat sätt, 
dessutom lär man sig hur den fungerar och känner igen funktionen till nästa gång (Gündüz et 
al, 2013). Vi känner dock att den nya lösningen vi kom fram till är ett bättre alternativ. 

Figur 16. Nytt 
designförslag för 
funktionen "tid kvar". 
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6. Slutsatser 
Rätt funktioner och enkel utformning för små skärmar är nödvändigt att ha i fokus för att 
användaren ska uppleva att smartklockan är användbar. Med enkel utformning menar vi att 
designen ska vara lätt att tyda och ta till sig så användaren inte behöver stanna och försöka 
förstå och tyda vad smartklockan visar. Därför är det viktigt att designen är avskalad och inte 
tar för mycket fokus.  

Det vi har kommit fram till för att uppnå användbarhet på en smartklocka med liten skärm är 
att göra applikationen så enkel och avskalad som möjligt samtidigt som man behåller 
nödvändiga funktioner så applikationen förblir användbar. Det är viktigt att inte ta med alla 
funktioner som man kanske skulle ta med i en skrivbords- eller mobilanpassad version. Man 
måste ha i åtanke att en smartklocka används ofta ute i sociala sammanhang och offentliga 
miljöer där man prioriterar diskretion, enkelhet, tydlighet och ett lättöverskådligt gränssnitt. 
Detta appliceras självklart även på en smartphone men med en klocka tar man steget längre. 
Det är inte meningen att hantera applikationer på samma sätt som på en smartphone. Den ska 
vara som en förlängning av smartphonen och göra användaren uppmärksammad om viktiga 
notifikationer samt enkla funktioner. 

Funktionerna är ju självklart den primära fokusen i användbarhet, men det ska vara bra 
utformat så funktionerna träder fram och tolkas rätt av användaren. Därför valde vi att göra 
prototypen utifrån Android Wears designprinciper med stora tydliga och centrerade knappar 
och en förklarande informativ text. Samsung har exempelvis mindre knappar nedtill på 
skärmen och oftast bestod de av mycket text och upplevs inte lika avskalad och 
lättöverskådlig som ett gränssnitt som designats efter glanceability. Eftersom auktionens bild 
på objektet syns som bakgrund ska applikationens övriga grafiska utseende helst vara så 
avskalad som möjligt så funktioner och text syns enkelt över bilder. Helst ska varje ruta ha en 
funktion och funktionerna ska ha korta steg. Texten ska vara välformulerad och kortfattad och 
skriven med läsbart typsnitt.  

Man måste således från början ha i åtanke att man designar en applikation som ska kunna 
användas i sociala och offentliga miljöer där klockan inte är det primära i fokus. Därför bör 
man förespråka glanceability och enbart fokusera på de absolut mest nödvändiga funktionerna 
som inte tar allt för stor fokus från vardagen om man absolut inte vill det.  

6.1 För framtida studier 
I och med att smartklockor ännu inte har tillräckligt många applikationer för oss att utgå från, 
kan studien med fördel göras på nytt när fler applikationer har nått marknaden. Prototypen 
skulle även med fördel varit interaktiv så användarupplevelsen varit mer korrekt och 
användartesternas data hade varit mer reliabel. Vi har förhoppningar om att se flera framtida 
fortsatta studier inom samma område. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 
Före observation: 
 
Har du en smartklocka?  
 
Brukar du köpa på online auktioner?  
Exempelvis Tradera, Ebay, Bukowskis 
 
Skulle du kunna tänka dig att betala genom en smartklocka?  
Bekräfta köp kopplat till exempelvis Paypal eller BankID 
 
Om klockan skulle vibrera vid notifikation, för vilka funktioner skulle du vilja ha det 
till? 
När man blivit överbudad 
När auktionen är nära på att ta slut 
När man fått ett bud på en auktion man lagt ut själv 
Nej, ingen vibration 
 
Vilka funktioner skulle du vilja ha i en applikation till smartklocka som har med 
auktioner online att göra? 
Höja bud 
Titta på Minneslistan 
Titta på pågående budgivningar 
Browsa 
Se bud på försäljningar 

Har frågorna varit lätta att besvara? 
 
Övriga åsikter? 
 
 
Under observation: 
 
Vad är det för funktion på denna bild?  
 
Förstod du hur du skulle göra?  
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Framgår det (o)tydligt vad funktionen gör för något?  
 
Tycker du att man kan utforma funktionen på ett annat sätt?  
 
Något du skulle vilja ändra på?  
 
Tycker du att man ska kunna öppna upp appmenyn genom en notifikation? 
 
Övriga frågor?  
 

Efter observation 
 
Skulle du använda den här appen?  
 
Är applikationen enkel att använda?  
 
Är texten lättläst vad gäller storlek och typsnitt?  
 
Tycker du att det är lagom med information på skärmen?  
 
På en skala 1-5, är notifikationerna som ges av applikationen enkla att förstå?  
 
Tror du att man skulle behöva stanna upp med det man gör för att läsa notifikationen 
eller kan man fortsätta med det man gör för stunden?  
 
Känner du att det fungerar bra att använda sig av denna applikation på en så pass 
liten skärm?  
 
Vad tyckte du om ikonerna?  
Är de relevanta? Lätta att förstå? 
 
På en skala 1-5, tycker du att det var lagom eller för många steg att utföra en aktivitet?  
 
Finns det någon annan app eller någon annan funktion som du skulle vilja se i en 
smartklocka?  
 



37 

 

Bilaga 2 – Prototypen 


