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Abstract 

A mobile testing application using Unity was developed to analyse what impact 

button sizes and button layouts has on the accuracy of touch as well as the time to 

finish a labyrinth. This was tested on a Nexus 4 phone. 28 users navigated a small 

object through a labyrinth in which they collect keys to open the door to the exit. Each 

participant did the test 6 times with different combinations of button size and button 

layout each time, done in a random order. Hits, misses, completion time, order of 

button size and order of button layout was collected and then visualized using R. A 

mixed model analysis was used to analyse the data. The model to estimate what 

impact button size has on time is found to be poor while the model to estimate 

accuracy is assumed to be good. Results show that a button size larger than 6.0mm is 

required for the average user to have satisfactory accuracy. 

 

Keywords: Unity, accuracy, touchscreen, regression analysis, mixed model 
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Sammanfattning 

En testapplikation för mobila enheter utvecklades i Unity för att analysera vilken 

påverkan knappstorlekar och gränssnitt har på träffsäkerheten och tiden att slutföra en 

labyrint. Detta testades på en Nexus 4 telefon. 28 användare navigerade ett litet objekt 

genom en labyrint i vilken de samlar nycklar för att öppna dörren till utgången. Varje 

deltagare utförde testet 6 gånger med annorlunda kombination av knappstorlek och 

gränssnittsdesign varje gång, detta i slumpmässig ordning. Träffar, missar, 

slutföringstid, vilken ordning som knappstorlek och gränssnittsdesign presenterades 

för användaren samlades in och visualiserades med R. En blandmodell användes för 

att analysera data. Modellen för vilken påverkan som knappstorlekar har på 

slutföringstiden ansågs otillräcklig medan modellen för hur träffsäkerheten påverkas 

av knappstorlekar ansågs god. Resultaten visar att en knappstorlek större än 6,0mm 

krävs för den genomsnittliga användaren ska ha en tillfredställande träffsäkerhet. 

 

Nyckelord: Unity, träffsäkerhet, pekskärmar, regressionsanalys, blandmodell 
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1 Introduktion 

Vid utveckling av applikationer för smartphones och surfplattor så är det i 

utvecklarens intresse att utforma ett grafiskt gränssnitt som användare enkelt och 

smidigt kan använda utan att skapa frustration, antingen genom att användaren 

exempelvis trycker på fel saker när denne önskar träffa något annat, eller att 

applikationen helt enkelt inte registrerar vad användaren försökte göra. Det första 

intrycket är väldigt viktigt eftersom det kan påverka hur användaren vidare upplever 

produkten. Om upplevelsen är negativ kan användaren bedöma resten av produkten 

negativt och kan då vara väldigt svår att vinna tillbaka även om produkten är väl 

utformad i övriga områden. Denna studie behandlar träffsäkerheten vid användning av 

smartphones och surfplattor, eftersom ett bra första intryck hos användaren 

säkerställer att denna går vidare och testar produkten. Syftet med studien är att hjälpa 

designers att säkerställa ett interaktivt gränssnitt för människa-dator interaktion. 

Genom att säkerställa ett interaktivt gränssnitt kommer spelets gränssnittsdesign inte 

vara ett hinder för användningen av produkten.  

1.1 Tidigare forskning 

I tidigare forskning kring området hittades hänvisningar till en tidigare studie utförd 

av Pfauth och Priest (1981, citerad i Park and Han, 2009, p.68) som menar på att 

knappstorlekar är den viktigaste aspekten vid utformning av interaktiva grafiska 

gränssnitt. 

 

Colle och Hiszem (2004) gjorde en studie om träffsäkerhet på större skärmar med 

knappar i storlekarna 10, 15, 20, 25mm. 20 testpersoner fick testa att skriva in 

sifferkombinationer på olika storlekar på knappsatsen där man mätte antalet felträffar 

och hur lång tid det tog att skriva in kombinationen. Resultaten visar att antalet 

felträffar och tiden det tog att skriva in sifferkombinationen minskade när storlekarna 

på knapparna ökade, men inte märkvärt mellan 20 och 25mm. Testpersonerna 

uttryckte att de gillade knapparna när de var i storleken 20mm och deras slutsats 

utifrån resultaten var att 20mm är tillräckligt stort för denna typ av interaktion. 
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Parhi et al (Parhi, Karlson and Bederson, 2006) utförde en studie om hur stora 

knappar ska vara för att ha god träffsäkerhet vid användning av pekskärm. Detta 

gjordes i två faser där första fasen behandlar hur stora knappar bör vara för utförande 

av enkeltryckningar på olika knappar. I denna fas var knapparnas storlekar; 3,8, 5,8, 

7,7, 9,6 och 11,5mm. Den andra fasen behandlar knappars storlek vid utförande av 

sekventiella nedtryckningar, exempelvis en text eller nummerserie. I denna fas var 

storlekarna 5,8, 7,7, 9,6, 11,5 och 13,4mm. Deras resultat visar på låg förändring i 

träffsäkerhet när knappstorlekarna är större än 9,6mm i första fasen, och 7,7mm i 

andra fasen. 

 

Park och Han (2009) utförde en studie där de undersökte hur olika faktorer påverkas 

av knappars storlekar och positioner. Dessa faktorer var exempelvis träffsäkerheten, 

hur lång tid det tog för användaren att reagera på att en knapp dyker upp och sedan 

hinna trycka på den, och den subjektiva uppfattningen om vilken storlek som kändes 

bäst. Testpersonerna fick utföra tester på knappstorlekarna 4, 7 och 10mm. Resultaten 

visade att för träffsäkerheten och för den subjektiva uppfattningen var 10mm bäst 

medan för tidsrelaterade uppgifter fanns det inga signifikanta skillnader mellan 7 och 

10mm. Författarna nämner att deras resultat stämmer överens med de resultat som 

Parhi et al kom fram till. 

 

I en nyare studie (Tsang, Chan and Chen, 2013) testades det huruvida träffsäkerhet 

och inmatningshastighet påverkades av knappstorlekar när en placering av knapparna 

är slumpmässiga i en knappsatspanel. Vid inloggning till banker via telefoner så 

förekommer denna variant av knappsats för att minska risken att personer i närheten 

ser inloggningskoden. Denna studie utfördes på liknande sätt som Colle och Hiszem 

gjorde med större knappar på större display. Resultaten visade på att 20mm knappar 

var överlägsna 14mm knapparna i alla avseenden som mättes; träffsäkerhet, hastighet 

och slutföringstid. 
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1.2 Frågeställning 

Vi har två forskningsfrågor inför studien. 

1.  Kan knappar idag göras mindre än tidigare och fortfarande ha tillfredställande 

träffsäkerhet.  

2. Hur påverkar vår alternativa gränssnittsdesign träffsäkerheten. 

 

Syftet med studien är att undersöka vilken påverkan knappstorlekar har på 

träffsäkerheten vid användning av pekskärmar. Vid användning av interaktiva 

applikationer kan en intuitiv design leda till att användaren inte alltid behöver titta 

efter knappar som den önskar använda. I en sådan design behöver knapparna vara 

tillräckligt stora för att erhålla tillfredställande träffsäkerhet. Om denna interaktion är 

särskilt viktig anser vi att träffsäkerheten behöver vara väldigt hög, helst över 95%. Vi 

undersöker även en alternativ gränssnittsdesign för att se hur den påverkar 

träffsäkerheten. Studien begränsas till operativsystemet Android (Google Inc, 2014a) 

med telefonen Nexus 4 (Google Inc, 2014b). 

1.3 Disposition 

Rapportens upplägg fortsätter med avsnittet 2 Metod som börjar med att beskriva 

studieutformningen. Detta avsnitt behandlar hur utvecklingen av en test-applikation 

gjordes samt hur datainsamlingen har gått till med hjälp av test-applikationen. 

Avsnittet 2 Metod avslutas med en beskrivning av analysmetoden samt termer innan 

avsnittet 3 Resultat. Samtliga resultat presenteras med korta förklaringar kring vissa 

termer. Slutligen diskuteras resultaten i 4 Diskussion och avsnittet 5 Slutsatser 

presenteras i slutet av rapporten. 
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2 Metod 

2.1 Studieutformning 

Det huvudsakliga målet är att kunna estimera hur små knappar kan vara innan 

träffsäkerheten är otillräcklig. I studien undersöks hur träffsäkerheten och tiden 

varierar på knappstorleken, gränssnittsdesignen och användaren. Detta undersöks med 

hjälp av två olika gränssnittsdesignerna för att se om en annorlunda gränssnittsdesign 

kan hjälpa användarens träffsäkerhet. 

    

Figur 1.1 Knappsatspanel          Figur 1.2 Uppdelad variant 

 

Vår analys bygger på sex olika scenarios då vi testar två knappsatsvarianter med tre 

olika storlekar som sammanställs i tabell 1. 

 Storlek 1 Storlek 2 Storlek 3 

Gränssnittsdesign 1 3 mm 4.8 mm 6 mm 

Gränssnittsdesign 2 3 mm 4.8 mm 6 mm 

Tabell 1. Storlekar för knapparna 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

I studien deltog 28 frivilliga personer i åldrarna 19-55 år där medelåldern var 26,6 

med en standardavvikelse på 7,54. Testpersonerna valdes ur ett slumpmässigt 

bekvämlighetsurval på vår högskola, majoriteten av testpersonerna är studenter som 
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studerar spelutveckling. Efter att testet avslutats fick användaren frågan om vilken 

gränssnittsdesign som föredrogs att spela med. 

 

2.3 Test-Applikationen 

För studiens skull utvecklade vi en applikation i Unity (Unity Technologies, 2014) där 

användaren skall samla in tre nycklar i en labyrint, och sedan ta sig till utgången på 

kortast tid möjligt genom att styra den röda fyrkanten med hjälp av riktningspilarna; 

upp, ner, vänster och höger. Denna applikation spelas antingen på smartphones med 

operativsystemet (OS) Android (Google Inc, 2014a), eller på surfplattor med samma 

OS. I denna studie har användarna spelat på en Nexus 4 (Google Inc, 2014b) med 

bildskärmsstorleken 120mm (4.7 tum) där upplösningen är 768x1280 pixlar. När 

applikationen startar presenteras användaren en av de två möjliga 

gränssnittsdesignerna, vilken variant som väljs är slumpmässig. Antingen är alla 

knappar på vänster sida i form av ett styrkors (figur 1.1), eller i en uppdelad form 

(figur 1.2). I den uppdelade varianten finns knapparna upp och ned på vänster sida om 

spelplanen medans vänster och höger finns på höger sida om spelplanen. Varje gång 

användaren berör pekskärmen registreras en nedtryckning och applikationen sparar 

var på skärmen detta hände för vidare analys. Utöver nedtryckning sparas det 

huruvida det var en beröring som resulterade i en träff på en av riktningspilarna, tid 

att genomföra labyrinten och vilken ordning som användaren plockade nycklarna i. 

Vid avslutad omgång sparas all insamlad data i ett dokument på enheten (smartphone 

eller surfplatta) och en ny omgång startas, denna gång med en annan storlek på 

gränssnittsdesignen. Efter tre avslutade omgångar presenteras användaren med den 

andra gränssnittsdesignen och användaren ska nu utföra testet tre gånger till med olika 

storlekar på denna variant, sedan stängs test-applikationen av. 

2.4 Utveckling av test-applikationen 

Labyrinten utformades för att vara enkel att genomföra och att utförandet skulle ta 

mindre än en minut. För att säkerställa att det ska vara enkelt att hitta rätt väg är 

perspektivet ovanifrån för att användaren snabbt ska kunna ta sig framåt utan att 

fundera särskilt mycket. Labyrinten är liten och innehåller inga återvändsgränder. I ett 

optimalt förhållande finns det inga signifikanta faktorer som påverkar den data som är 
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intressant; tid och träffsäkerhet. Exempel på signifikanta faktorer som skulle påverka 

tiden negativt vore om användaren analyserar sitt tillvägagångssätt för länge, eller att 

användaren inte förstår uppgiften. Eftersom personlig prestation är en påtaglig faktor 

valdes det att vilken gränssnittsdesign som användaren får testa först är slumpmässig, 

och vilken ordning knappstorlekarna väljs är också slumpmässig. Om antalet 

testpersoner är tillräckligt många så kommer effekten av personlig prestation kunna 

vara försumbar eftersom det borde influera samtliga knappstorlekar och båda 

gränssnittsdesigner lika mycket.  

 

Unitys pekskärmsberöringssystem fungerar genom att i varje bilduppdatering fylla en 

endimensionell matris med alla aktuella pekskärmsberöringar i en slumpmässig 

ordning. På grund av detta måste beröringen hittas i beröringsmatrisen varje 

bilduppdatering. Beröringen hittas med hjälp av ett ID-nummer (“touch.fingerId”). 

Vid varje ny nedtryckning utförs en raycast, och en ny nedtryckning kallas i Unity för 

“TouchPhase.Begin”. Raycasting beskrivs som “the general problem of determining 

the first object intersected by a ray” (Wikipedia, 2014). Om det första objektet som 

träffas av raycasten är en riktningspil räknas det som en träff och beroende på vilken 

riktningspil utförs en förflyttning, annars registreras en miss. Skulle användaren 

utföra en ny nedtryckning innan den första anses avslutad, d.v.s. att användaren tagit 

bort fingret från skärmen, kommer den nya nedtryckningen inte att utföra en ny 

raycast. Vad detta innebär för användaren är att denne måste lyfta fingret och göra en 

ny nedtryckning för att göra en ny förflyttelse. För att det inte ska uppstå 

användarproblem, exempelvis som att trycka fel med ett annat finger, kommer inte 

fler nedtryckningar att resultera i en förflyttelse förrän alla fingrar är borta från 

skärmen. 

2.5 Analysmetod 

Den metod som används för att analysera data kallas regressionsanalys och används 

för att uppskatta ett resultat utifrån en eller flera förklarade variabler (Seltman, 2014, 

p.241). Det finns flera varianter av regressionsanalys och den som används i denna 

studie kallas blandmodell (mixed model). Seltman (2014, p.358) skriver “The term 

mixed model refers to the use of both fixed and random effects in the same analysis” 

som beskrivning på blandmodell. 
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Vid presentation av data används flera begrepp; fast effekt och slumpeffekt (Seltman, 

2014, p.358), beroende variabler och oberoende variabler. Enligt Seltman syftar fast 

effekt på de variabler som inte anses vara slumpmässiga. Dessa variabler är de som 

undersökaren kan påverka manuellt för att undersöka ett resultat. Slumpeffekten 

innehåller de effekter som undersökaren inte har kontroll över. I denna studie så har vi 

benämnt detta i variabeln ID som representerar de olika deltagarna. Hur bra 

träffsäkerhet de har beror på flera oförklarade variabler. Detta kommer diskuteras mer 

i avsnittet diskussion. I samtliga modeller är knappstorlek och gränssnittsdesign 

oberoende variabler som visar på fast effekt och i sin tur är ID en oberoende variabel 

som representerar slumpeffekten. I våra två modeller har vi de beroende variablerna 

tid och träffsäkerhet. Inför analysen hade vi en modell som undersökte om det fanns 

en interaktion mellan knappstorlek och gränssnittet. En interaktion mellan 

knappstorlek och gränssnittet skulle innebära att knappstorleken har annorlunda 

påverkan på träffsäkerhet med olika gränssnitt. Vi behövde avgöra om det var 

meningsfullt att göra denna analys. Med hjälp av AIC (Faraway, 2002, p. 128) kunde 

vi utvärdera de två modellerna och välja den som hade lägst AIC värde; den modell 

som inte beräknar interaktion ansågs bäst. 

 

R (R Core Team 2014) är ett programmeringsspråk samt en utvecklingsmiljö som är 

anpassat för statistisk analys. Olika funktioner kan läggas till genom installation av 

bibliotek. Vi använder oss av tilläggen lme4 (Bates, Maechler, Bolken and Walker, 

2014), lmerTest (Kuznetsova, Brockhoff and Christensen, 2014) och MuMIn (Barton, 

2014). lme4 och lmerTest innehåller beräkningsmodeller som vi använder oss av, 

exempelvis lm och lmer som är olika linjära modeller för data. MuMIn innehåller 

funktioner som räknar ut R² från linjära modeller. 
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3 Resultat 

Figur 2.1 Låddiagram som sammanfattar tidmätningar med avseende på 

knappstorlekar och gränssnittsdesigner. 

Figur 2.2 Låddiagram som sammanfattar träffsäkerhet med avseende på 

knappstorlekar och gränssnittsdesigner. 
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Figur 2.1 och figur 2.2 visar låddiagram för mätdata med avseende på knappstorlek 

och gränssnittsdesigner. De tre lådorna till vänster i varje figur illustrerar mätdata med 

gränssnittsdesign 1 medan de tre högra illustrerar mätdata med gränssnittsdesign 2, 

tidigare visat i tabell 1. Hur stora lådorna är representerar variansen för den 

mätpunkten. I en optimal normalfördelning är lådorna i mitten av prickade linjen per 

mätpunkt med ett tjockt streck i mitten av lådorna. 

 

Vi frågade användarna vilken gränssnittsdesign som föredrogs. 9 av 28 (32%) 

användare föredrog gränssnittsdesign 1 medans 19 av 28 (68%) föredrog 

gränssnittsdesign 2. Dessa resultat kommer diskuteras vidare i diskussionen. 

 

Utifrån testdata formulerar vi två modeller som anses kunna beskriva mätdata linjärt. 

Tidsmodellen behandlar hur tiden varierar på gränssnittsdesign och knappstorlek. 

Träffsäkerhetsmodellen behandlar hur träffsäkerheten varierar på gränssnittsdesign 

och knappstorleken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

3.1 Tidsmodellen 

Denna modell undersöker vilken påverkan de oberoende variablerna knappstorlek och 

gränssnittsdesign har på tiden det tar att plocka de tre nycklarna och sedan ta sig till 

utgången. Utifrån detta skapar vi ett sambandsdiagram där y axeln representerar tiden 

och x axeln representerar variationen i knappstorlek och gränssnittsdesign. Denna 

modell visas i figur 3. 

 

Figur 3: Sambandsdiagram från R över mätdata i modell 2 (tid ~ knappstorlek + 

gränssnittsdesign + (1|ID)) 

 

Plottningen visar på ett olinjärt förhållande eftersom det är asymmetrisk fördelning 

kring 0 linjen, i en bra modell skulle fördelningen vara lika fördelad ovan och under 0 

linjen (Faraway, 2002). Detta styrks av figur 2.1 som visar ett låddiagram med en 

mindre optimal normalfördelning för samma modell. Utifrån detta drar vi slutsatsen 

att denna modell inte är värd att analysera vidare. 
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3.2 Träffsäkerhetsmodellen 

Likadant som modellen innan undersöks vilken påverkan variablerna knappstorlek 

och gränssnittsdesign har, fast den här gången på träffsäkerheten istället för tid. Detta 

ger oss ett sambandsdiagram där y representerar träffsäkerheten istället. Denna modell 

visas i figur 4. Träffsäkerhetsmodellen visar en mer normalfördelad varians och det 

styrks av låddiagrammet i figur 2.2. Detta leder oss till slutsatsen att denna modell ska 

analyseras vidare. 

 

 

Figur 4: Sambandsdiagram över mätdata i modell 2 (träffsäkerhet ~ knappstorlek + 

gränssnittsdesign + (1|ID)) 

 

Tabell 3.1 visar data för fast effekt som R ger oss för träffsäkerhetsmodellen där vi 

undersöker träffsäkerheten utifrån knappstorlekar med gränssnittsdesignen och 
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testpersoner. Termen genomskärning i kolumnen estimering i denna tabell avser 

trendlinjens värde när x är noll. I kolumnen estimering visas även förändringsfaktorn 

för knappstorleken som uppskattas till 0,77, detta är den genomsnittliga förändringen i 

träffsäkerhet när knappstorleken ökar. På samma sätt kan estimeringen för 

gränssnittsdesignen beskrivas, att det är den genomsnittliga förändringen i 

träffsäkerhet mellan de två givna gränssnittsdesignerna. I slutet av tabellen visas 

konfidensintervallet för de olika variablerna.  

 

Fast effekt Estimering Medelfel T värde Konfidensintervall 95% 

Genomskärning 0.13954 0.02453 5.688 (0.09163) - (0.18745) 

Knappstorlek 0.77084 0.02752 28.014 (0.71693) - (0.82476) 

Gränssnittsdesign 0.01980 0.01131 1.751 (-0.00236) - (0.04195) 

Tabell 3.1 Sammanställning av fast effekt i modell 2. 

 

Tabell 3.2 visar slumpeffekten från testpersonerna. I denna tabell visas genomsnittliga 

variansen och standardavvikelsen för användaren.  

 

R² för träffsäkerhetsmodellen är 0,8387725 vilket innebär att knappstorlek, gränssnitt 

och slumpeffekt tillsammans förklarar 84% av variansen i träffsäkerhet. Hur 

träffsäkerheten varierar på de givna variablerna illustreras i figur 5. I figur 6 

illustreras den genomsnittliga skillnaden i förändringsfaktorn för träffsäkerhet mellan 

de två givna gränssnittsdesignerna. 

Slumpeffekt Varians Standard-

avvikelse 

ID 0.00260 0.05102 

Felvarians 0.00537 0.07328 

Tabell 3.2 Sammanställning av slumpeffekten. R² för denna modell uppskattas till 

0,8387725. 
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Figur 5 Visar förhållandet mellan träffsäkerhet och knappstorlek enligt modell 2.  

 

Figur 6 Skillnaden i påverkan av olika gränssnittsdesignerna. Gränssnittsdesign 2 

hade genomsnittligt 0,02% högre förändring i träffsäkerhet. 
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4 Diskussion 

Tidigare i studien nämns två forskningsfrågor där första berör om knappar idag kan 

göras mindre och fortfarande ha tillfredsställande träffsäkerhet. Denna studie 

behandlar knappar i storlekarna; 3,0, 4,8 och 6,0mm och resultaten visar på stor 

skillnad i träffsäkerhet i hela storleksintervallet. Vid storleken 6,0mm var 

träffsäkerheten fortfarande inte tillräckligt hög för en tillförlitlig träffsäkerhet. 

Resultaten visar att ifall den genomsnittliga användaren ska ha tillfredställande 

träffsäkerhet behöver knapparna vara större än 6,0mm. I den studie som Park och Han 

(2009) utförde var resultaten att det sker låg förändring när knapparna är större än 

7mm. Våra resultat går inte att generalisera till alla pekskärmar eftersom vi endast 

använt en telefonmodell. Vi kan utifrån denna studie inte bedöma om knappar idag 

kan göras mindre och bibehålla tillfredsställande träffsäkerhet. 

 

Den andra forskningsfrågan behandlar om hur vår alternativa gränssnittsdesign 

påverkar träffsäkerheten. I tidigare forskning har det inte undersökts hur olika 

gränssnittsdesigner påverkar träffsäkerheten. I figur 6 kan man se skillnaden mellan 

de två gränssnittsdesignerna vi använder (se figur 1.1 och 1.2). Konfidensintervallet 

som presenteras i tabell 3.1 visar ett intervall som omsluter värdet 0, detta innebär att 

vilken påverkan som vår alternativa gränssnittsdesign har på träffsäkerheten kan vara 

obefintlig. Utifrån detta kan vi inte besvara vår forskningsfråga om hur vår alternativa 

gränssnittsdesign påverkar träffsäkerheten. I denna studie föredrog 68% av 

användarna gränssnittsdesign 2. Vilka faktorer som är signifikanta i valet av vilken 

design som föredrogs har inte analyserats; prestationsskillnaden är inte signifikant 

mellan de två gränssnittsdesigner som använts. Eftersom en stor del av användarna 

ändå föredrog den mindre populära gränssnittsdesignen är det rekommenderat att 

presentera flera val av gränssnittsdesigner för användaren vid utformning av 

interaktiva gränssnitt. 

 

Möjliga felkällor som vi är medvetna om är exempelvis hårdvaran i mätinstrumentet 

Nexus 4. Utöver detta finns den mjukvara som använts, så som Unity och den kod vi 

skrivit samt R och dess funktioner. För denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval 
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där många deltagare var vana pekskärmsanvändare och många var 

spelutvecklingsstudenter, men resultaten visar med den acceptabla 

normalfördelningen att detta kan betraktas som representativt för den stora 

populationen som är vana vid pekskärmar, i detta fall vid användning av Nexus 4. 

Tidigare nämndes att ID representerar en samling oförklarade variabler. Dessa skulle 

kunna vara exempelvis fingerstorlek, noggrannhet och eventuell yttre påverkan. För 

denna studie mättes inte fingerstorlekar, och användarna blev inte uppmanade till att 

varken vara extra noga eller utföra testet på kortast tid möjligt. Olika faktorer som kan 

identifieras som olika yttre påverkningar var exempelvis stress över pågående projekt 

och personer i omgivningen, och även eventuellt ointresse för testet. Även med de 

angivna felkällorna anser vi att testet som utformats visar hög validitet samt 

reliabilitet. 

 

Vi vill även poängtera en väsentlig skillnad mellan visuell representation med faktisk 

pekskärmsyta som registrerar beröringar. Vid utveckling av interaktiva gränssnitt kan 

den faktiska träffytan för beröring vara större än den visuella representationen. En 

alternativ lösning kan vara att analysera beröringar vidare för att ge ytterligare 

träffsäkerhet. Med detta anser vi att påståendet från Pfauth och Priest (1981, citerad i 

Park and Han, 2009, p.68) inte är helt aktuell, men fortfarande sann med 

modifikation. Ett förslag på framtida studier vore att utföra en undersökning om 

träffsäkerhet på andra telefoner med varierande hårdvara eller motsvarande 

undersökning på surfplattor. Ett annat förslag är att undersöka tiden det tar att 

genomföra uppgiften med avseende på fler faktorer än i denna studie. 
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5 Slutsatser 

I vår första forskningsfråga undrar vi om knappar idag kan göras mindre med lika 

tillfredsställande träffsäkerhet, men vårt resultat tyder inte på det, test på fler telefoner 

skulle behövas för att bekräfta detta. Våra resultat visar på att knappar på en Nexus 4 

behöver vara större än 6,0mm för att ha tillfredsställande träffsäkerhet. För den andra 

forskningsfrågan om hur vår alternativa gränssnittsdesign påverkar träffsäkerheten 

visar våra resultat att skillnaden mellan de två gränssnittsdesignerna är för liten för att 

ge ett definitivt resultat. Våra resultat visar att denna påverkan kan vara icke 

existerande. Däremot föredrog många deltagare den mindre populära 

gränssnittsdesignen och utifrån detta bör användare få möjlighet att välja vilken 

gränssnittsdesign som önskas använda, särskilt i hänsyn till att vissa deltagare 

påpekade att det var tröttsamt att bara använda en hand för uppgiften. Även om 

majoriteten av användarna skulle ha godkänd träffsäkerhet vid 6,0mm skulle många 

ha en träffsäkerhet som inte är tillräckligt bra. Det rekommenderas att man även här 

låter användaren ha valmöjlighet i hur stora knapparna ska vara, exempelvis genom 

att ge användaren möjlighet att reglera storleken själv. I test-applikationen användes 

inga särskilda hjälpmedel för att hjälpa användaren med träffsäkerheten. Detta skulle 

kunna vara att träffar nära knapparna som tydligt avser vad användaren försökte göra 

ändå räknas som träffar även om de egentligen var missar. Ett alternativ till detta 

skulle vara att göra träffytan större än det visuella. Om slutföringstiden är viktig 

behöver flera faktorer tas i beaktning vid analys, exempelvis antal nedtryck per 

sekund. 
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