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Abstrakt  

Skeuomorphism är ett relativt nytt begrepp inom interaktionsdesign. 
Skeuomorphism är en designstil vars mål är att efterlikna realistiska objekt för att 
framkalla och skapa vissa effekter och upplevelser, som till exempel att 
underförstått kommunicera en förståelse till användaren. Litteraturstudien visade 
på att ingen har undersökt hur användare upplever inslagen och effekter som 
utlovas är spekulationer. Denna uppsats undersöker hur användare upplever inslag 
av skeuomorphism i digitala gränssnitt. Studien utfördes med hjälp av metoderna 
think-aloud och intervjuer för att besvara frågan, ”Hur upplever användare inslag av 
skeuomorphism i digitala grafiska gränssnitt?”. Studien resulterade i sex punkter 
som presenterar hur användare upplever inslag av skeuomorphism.  

Nyckelord: Skeuomorphism, User Experience, Familjaritet 

 

 

Abstract 

Skeuomorphism is a relatively new concept in interaction design. Skeuomorphism is 
a design style that aims to mimic realistic objects to develop and create certain 
effects and experiences, such as implicitly communicate an understanding to the 
user. The literature review showed that no one has studied how users experience 
these elements and the effects that are promised are only speculations. This essay 
examines how users experience the elements of skeuomorphism in digital 
interfaces. The study was conducted using the methods think-aloud and interviews 
to answer the question, “How do users experience elements of skeuomorphism in 
digital graphical interfaces?” . The study resulted in six aspects which presents how 
users experience the elements of skeuomorphism. 

Keywords: Skeuomorphism, User Experience, Familiarity 
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1 Inledning  

Estetiskt tilltalande gränssnitt kan skapa en positiv upplevelse (User Experience) för 
användare av system. Det finns således en korrelation mellan estetik och 
användbarhet (Lim, Stolterman, Jung & Donaldson, 2012). Om användaren upplever 
gränssnitt som estetiskt tilltalande kan det resultera i en högre användbarhet 
(Tractinsky, Katz & Ikar, 2000). Estetiska kvaliteter är något som traditionellt 
prioriterats hos interaktionsdesigners, men på senare tid har estetiska kvaliteter 
gått från att anses som ytliga till att sträcka sig djupare och hjälpa till att forma en 
helhetsbild av artefakten (Löwgren & Stolterman, 2004). 

En typ av estetiska designinslag är Skeuomorphism (härefter kallat skeuo). Skeuo 
handlar inom interaktionsdesign om gränssnitt innehavandes designinslag som på 
hög nivå försöker efterlikna fysiska objekt (Derboven, De Roeck & Verstraete, 2012). 
Ett exempel på digital skeuo är trähyllor i iBooks på iPad (se figur 1). 

Ordet “Skeuomorphism” har varit ett etablerat begrepp länge inom arkeologin 
(Basalla, 1988). Förutom inom arkeologin där fenomenet grundades har begreppet 
använts tidigare inom digital design. Där har det använts som en gemensam 
nämnare för icke-funktionella kännetecken hos en designartefakt som härstammar 
från en tidigare generation (Coyne, 1995). Det spekuleras i att skeuo kan få 
användare att uppleva meningslösa metaforer och att det inducerar onödiga 
begräsningar (Stowell & McLean, 2011). Estetiska materialval i digitala gränssnitt, 
exempelvis träbokhyllan i iBooks (se till exempel Derboven et al., 2012), föreslås 
användas bland annat för att skapa estetik, förmedla underförstådd mening, 
funktionalitet, affordance och uttrycka metaforer (Derboven et al., 2012; Jung & 
Stolterman, 2011; Jung & Stolterman, 2012). Egenskaperna som behandlas kan på 
olika plan påverka användaren och dess User Experience (UX) (Preece, Rogers & 
Sharp, 2011).  

Det har gjorts studier för att öka förståelsen av olika typer av bevarande och 
kassering inom interaktionsdesign där det framkommer att forskning borde göras 
på digitala material och dess symbolism (Odom, Pierce, Stolterman & Blevis, 2009). 
Det har på senare år diskuterats och förts på tal att användare bryr sig om 
materialval och andra fysiska attribut som kan försvinna när digital utveckling sker 
och att forskning måste utföras (Jung & Stolterman, 2011). 

Begreppet skeuo och dess egentliga betydelse och eventuella effekter har 
diskuterats flitigt på bloggar 1 2, media och forum på internet utan att ha förlitat sig 
på några empiriska studier angående hur användare upplever skeuoinslag i 
gränssnitt och hur användarna påverkas. Det som ofta presenteras är personers 
egna reflektioner och tankar om designinslag som ej har utvärderats inom 
vetenskapliga studier. I en artikel i Scientific American från 2013 3 uttrycks det en 
förvirring kring skeuos fördelar och nackdelar, och att det finns en förvirring över 
dess vara eller icke vara. Dessutom lyfts det fram att användarna av artefakter som 
innehar designinslagen varken har lyft eller kritiserat fenomenet och enligt 
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författaren är det endast kritiker som öppet har nämnt sitt missnöje. Det skrivs 
också att det inte är någon som har frågat användarna vad de faktiskt anser om 
skeuo och därför kvarstår frågetecknet kring användandet av skeuo i digital design. 
Även Derboven et al., (2012) har tagit upp att det vore meningsfullt att analysera 
skeuoinslag. De undrar huruvida det är positivt eller negativt med skeuoinslag för 
artefakters sammanhang. Ovan presenterade anledningar kan tyda på att fenomenet 
borde studeras djupare och frågan bör försöka besvaras.  

 

Vår litteraturstudie pekar på att effekter som utlovas av skeuo är spekulationer och 
att inga studier har gjorts angående hur inslagen upplevs. I denna studie undersöker 
vi begreppet Skeuomorphism utifrån litteraturen och undersöker hur användare 
upplever dessa designinslag med ett övergripande syfte att få en ökad förståelse för 
användarnas User Experience. 

Vår frågeställning är således följande: 

Hur upplever användare inslag av skeuomorphism i digitala grafiska 
gränssnitt? 

Syftet med studien är att: 

- Undersöka upplevelsen av inslag av skeuomorphism i digitala gränssnitt. 

- Undersöka vad skeuomorphism kan innebära i designsammanhang 

Figur 1 - Träbokhylla iBooks 
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2 Litteratur 

2.1 User Experience 

User Experience (UX) är ett område som på senare år har blivit omdiskuterat. UX är 
svårt att definiera rakt av eftersom det finns olika åsikter angående vad som ska 
räknas in i begreppet (Forlizzi & Battarbee, 2004; Law, Roto, Hassenzahl, 
Vermeeren & Kort, 2009). UX beskriver hur användare av en viss typ av produkt 
upplever produkten ur en känslosynpunkt. UX är en utveckling och fortsättning på 
den Usability era som under 90-talet gjorde stora framsteg inom interaktionsdesign. 
Området har utvecklats från traditionell funktionsbaserad Usability syn till ett mer 
holistiskt perspektiv där exempelvis estetiska eller affektiva drag tas med 
(Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Utöver det holistiska synsättet särskiljer sig UX 
från Usability genom att framförallt fokusera på positiva känslor snarare än att titta 
på hinder som tekniken medför (Hassenzahl, Law & Hvannberg, 2006). Studier visar 
på att tekniska artefakter som är estetiskt tilltalande (och har bättre UX) upplevs 
som mer användbara än deras motsatser (Tractinsky et al., 2000). 

Det är allmänt accepterat att det inte går att designa UX utan endast designa för UX 
(Hassenzahl & Tractinsky, 2006; Preece et al., 2011), eftersom UX bygger på hur 
upplevelser tas emot och hanteras hos individen (Forlizzi & Battarbee, 2004). Att ta 
UX i beaktning anses vara viktigt vid skapandet av artefakter (Preece et al., 2011).  
En del av de beskrivande känslorna som omnämns när UX diskuteras anses som 
subjektiva, men UX är till viss del subjektivt som ämne (Preece et al., 2011; Law, 
Roto, Hassenzahl, Vermeeren & Kort, 2009).  

Preece et al., (2011) presenterar ett antal UX-mål, vilka listas under två kategorier, 
önskade och oönskade (tabell 1). UX-målen används för att beskriva vanliga känslor 
(Preece et. al., 2011) som kan uppkomma hos individen före, under och efter 
användning av artefakter (Forlizzi & Battarbee, 2004). De subjektiva känslorna som 
uppkommer är ofta bortom instrumentella och direkt mätbara värden som annars 
ofta har legat till grund inom Usabilityn. De listade UX- och Usability-målen är 
däremot inte alltid direkt applicerbara till det område där de ska användas och 
måste därav ibland anpassas (Preece et al., 2011). 
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Användningskontext 

UX kan skilja sig beroende på situation och ändamål för upplevelsen (se exempelvis 
Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Bland annat skiljer sig UX beroende på vilken typ 
av applikation som interageras med, eftersom användaren har olika mål, krav och 
behov (Ginsburg, 2010). Ginsburg skiljer på tre typer av applikationer: 

 Rekreationsapplikationer - Program och applikationer som används för 
nöjets skull. Exempel som tas upp är spel- och mediaapplikationer. 

 Produktivitetsapplikationer – Innehåller applikationer och program som 
inkluderar allt från sociala nätverk, bank-, office-, och kartapplikationer. 

 Nyttoapplikationer – Här hamnar applikationer som handlar om begränsade 
uppgifter för att låta användaren komma åt eller föra in enkel information. 
Exempel som listas är allt från tv-tablåer till miniräknare. 
 

Tabell 1: Sammanställning av UX-mål (Preece et al., 2011) 

Önskade aspekter Oönskade aspekter 

Satisfying 
Enjoyable 
Engaging 
Pleasurable 
Exciting 
Entertaining 
Helpful 
Motivating 
Challenging 
Supporting Creativity 
Cognitively Stimulating 
Fun 
Provocative 
Surprising 
Rewarding 
Emotionally Fulfilling 
Cutesy 

Boring 
Frustrating 
Making one feel guilty 
Annoying 
Childish 
Unpleasant 
Patronizing 
Making one feel stupid 
Gimmicky 

 

2.2 Skeuomorphism 

2.2.1 Bakgrund 

I en tid av digital innovation har det berörts att väletablerade designprinciper kastas 
bort i brådskan att hela tiden uppfinna nya vägar, istället för att förlita sig på det 
som redan fungerat (Norman & Nielsen, 2010). De nämner att dessa nya 
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designprinciper har inverkan på UX och skapar en förvirring för användaren. Vilka 
designprinciper som ska behållas och vilka som ska ersättas har diskuterats inom 
interaktionsdesign ur ett hållbart designperspektiv för att öka förståelsen kring 
området (Odom, Pierce, Stolterman & Blevis, 2009). 

För över två decennier sedan hävdades det att det enda som upplevdes vid 
interaktion med datorer var knapparna på tangentbordet och det enda som kunde 
betraktas var texten på skärmen (Ehn, 1988). Datorer och interaktion har på senare 
år höjts till ett högre plan, mellan det materiella och det immateriella. Det har idag 
förändrats och anses av forskare vara ytterligare ett medium för att skapa, så som 
trä och lera var förr (Robles & Wiberg, 2010; Stolterman & Löwgren 2004). Fysiska 
material i produkter valdes förr framförallt på grund av tre anledningar: 
tillgänglighet, kostnad och egenskaper (Vallgårda & Redström, 2007). Digitala 
textuella material begränsas inte längre av någon direkt kostnad eller av 
tillgänglighet. Därav finns begränsningen endast bland egenskaperna som i digital 
design kan ta vilken skepnad som helst (Robles & Wiberg, 2010). 

Enligt Jung och Stolterman (2011) har materialval och dess materialkvalité genom 
många år skapat en känsla hos användare av fysiska artefakter. Trä, metall, gummi 
och läder inger olika känslor och har valts med omsorg vid utveckling av produkter. 
Idag kombineras äldre element och material i nya digitala artefakter för att fortsätta 
utveckla nya estetiska kvaliteter och för att skapa för UX. I en studie som Jung och 
Stolterman (2011) gjort framkommer det att respondenterna inte är medvetna om 
att digitala artefakter kan ha fysiska materiella attribut eller utseende. Samtidigt 
framkommer det vid djupare diskussioner att respondenterna tycker utseende och 
känsla är viktiga aspekter. Ämnen och material som trä och metall har under många 
år ansetts som slitstarka och människan har skapat en relation och en historia till en 
del fysiska föremål i dess vardag, exempel som tas upp är bland annat köksredskap. 
Materialet trä och metall i digital form föreslås inge en känsla av upplevd slitstyrka 
och individen kan därmed enklare skapa en relation till den digitala produkten (Jung 
& Stolterman, 2011). 

Löwgren och Stolterman (2004) tar upp att digital teknologi är materialet utan 
egenskaper och lyfter att den enskilde designern inte är låst till materialval, verktyg 
eller ramar, som tidigare hantverk har varit. Därav anser de att det finns oändligt 
med designval och att alla tidigare ramar som har funnits är odefinierade.  

2.2.2 Begreppet Skeuomorphism 

I den digitala utveckling som råder har nya designtrender uppkommit. En av dem 
kallas för Skeuomorphism. Begreppet skeuo definieras inom interaktionsdesign som 
gränssnitt som på hög nivå försöker efterlikna fysiska objekt (exempelvis genom att 
införliva trä, läder, metall eller papper i designen). Praktiska exempel som frekvent 
tas upp är bland annat träbokhyllan i e-boksläsaren iBooks (se till exempel 
Derboven et al., 2012). Inslag av skeuo i gränssnitt har olika syften, bland annat att 
underförstått kommunicera mening och funktionalitet till användaren. De olika 
elementen kan underförstått förklara för användaren att de befinner sig i en specifik 
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kontext och på så vis kommuniceras mening, vilket sägs hjälpa användaren att förstå 
funktionen. 

Begreppet skeuo kommer från början från den arkeologiska världen (Coyne, 1995) 
och en skeuo beskrivs som ett kännetecken av icke-funktionell karaktär hos en 
artefakt som härstammar från en tidigare (föregångare) artefakt (Basalla, 1988; 
Coyne, 1995). Ordet skeuomorphism exakta betydelse kommer från grekiskans 
skeuos (som betyder behållare) och morphe (som betyder form)4. 

Ett exempel på traditionell skeuo är grekiska pelare på moderna byggnader, då 
pelarna inte fyller någon funktion utan endast finns för estetikens skull (Basalla, 
1988). En annan typ av skeuo är när nya funktioner ersätter det äldre exemplaret 
och gör originalen överflödiga. En tredje typ av skeuo är när kännetecken lagts till 
vid en rekonstruktion eller ombyggnation trots att de till synes inte är nödvändiga 
(Morch, 2003). Plastens intåg under 1900-talet har även den ofta inslag av skeuo. 
Deras form, yta, eller textur, kan ta nästan vilken skepnad som helst och det finns 
exempelvis plastbord som har en textur liknande träfiber – till synes utan anledning. 
Detta nya material hade egenskaper som skapade en revolution inom design 
(Morris, 2010), på samma vis som Löwgren och Stolterman (2004) eller Robles och 
Wiberg (2010) lyfter fram de digitala egenskaperna och dess design. 

I själva verket används skeuo idag för att uttrycka en komplex kod av allmän 
information. Skeuo kan ha som syfte att påminna användaren om hur en artefakt 
använts vid tidigare generationer för att användaren enklare ska förstå hur 
artefakten fungerar eller bör användas nu (Morch, 2003). Exempel som tas upp 
inom den digitala världen är slutarljudet som spelas upp i digitalkameror när ett 
foto tas. Ljudet i sig kommer från analoga kameror och själva klick-ljudet är i sig inte 
nödvändigt och blir därav en skeuo (Morris, 2010). Andra exempel som tas upp är 
hur tangentbord är en metafor till skrivmaskinen som idag har blivit en skeuo när 
tekniken övergår mer och mer mot naturliga gränssnitt (Osterloh, 1997). Skeuo kan 
enligt Morch (2003) ses som att ett element har förändrats från symmetrin och 
blivit en asymmetrisk utveckling av en design, en asymmetri som kan vara onödig. 
Morch (2003) framför även att fokus är på attribut hos ett objekt eller artefakt som 
går att relatera till ett särskilt material.  

Morris (2010) förespråkar att skeuo är kritiska för den digitala innovation som 
råder. Att använda sig av designinslag som har använts tidigare kan enligt Morris 
vara ett fungerande tillvägagångssätt för att säkerställa att användarna uppfattar en 
ny teknik som familjär. Det kan resultera i att användarna enklare adopterar den 
nya tekniken. Winamp var en av de tidigaste multimediaspelarna som 
introducerades och var med om att revolutionera den digitala musikbranschen 
(Morris, 2010). Winamp kombinerade designinslag från dåtida gränssnitt med nya 
digitala gränssnitt och lyckades på så vis skapa en musikupplevelse som skiljde sig 
från tidigare versioner av digitala musikspelare. Resultatet blev en ny sorts 
musikupplevelse som banade väg för den digitala musiken. Att skapa ett gränssnitt 
som kombinerar nytt tänkande med inslag av skeuo gör att användarna lättare 
förstår hur de ska interagera med det (se exempelvis iTunes Store).  
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Inslag av skeuo sägs hjälpa till att lyfta fram en familjaritet hos ny teknik och det 
resulterar i att tekniken uppfattas som bekant av användarna och kan då upplevas 
som mindre främmande (Morris, 2010). Genom att hämta kulturella inslag från den 
musikaliska världen till gränssnittet i Winamp (exempelvis spektrumanalysatorn) 
fick det användarna att känna sig förtrogna med miljön. Det fick användarna att 
påminnas om tidigare musikkonsumtion och de estetiska inslagen gjorde att 
användarna upplevde en familjär känsla. Designers hade som avsikt att kombinera 
bekvämlighet från tidigare erfarenheter av traditionella musikspelare med en 
känsla av upprymdhet hos de nya digitala. Samtidigt påstår Stowell och McLean 
(2011) att inslag av skeuo enkelt kan bli meningslösa metaforer och inducera 
onödiga begränsningar. Exempel som tas upp är hur program inte nödvändigtvis är 
låsta till skärmutrymme, eller att knappar och reläer nu kan appliceras överallt och 
inte är låsta till elektriska ledningar.  

Stowell och McLean (2011) spekulerar huruvida det faktiskt finns fördelar i att låsa 
användaren i fasta metaforer, något som även Ehn (1988) behandlar. De båda 
diskuterar huruvida det faktiskt är intressant att applicera designmetaforer som 
hjälper nybörjare, då de fort lämnar det stadiet. Microsoft Bob är en programvara 
som tidigt försökte efterlikna fysiska objekt via virtuell realism på en hög nivå för att 
enklare kommunicera en mening till framförallt oerfarna användare, men 
avvecklades tidigt eftersom det ansågs som begränsande och förlöjligande (Chao, 
2001). Preece et. al., (2011) skriver att det inte alltid är positivt om en digital 
artefakt efterliknar utseendet hos ett fysiskt objekt, eftersom det istället kan 
resultera i att utseendet blir förvirrande, vilket medför att det blir svårare att 
använda. 

Skeuomorphism och Familjaritet  

Begreppet familjaritet grundar sig i en förståelse för hur någonting fungerar och den 
förståelsen baseras ofta på användarens tidigare erfarenheter, lärdomar och 
samspel med exempelvis en artefakt (Gefen, 2000). En undersökning med syftet att 
studera hur användare av traditionella, tryckta tidningar uppfattade e-tidningar 
gjordes av Åkesson, Kautz & Eriksson (2010). Flera läsare ansåg att e-tidningen 
liknade en traditionell tidning till utseendet och det skapade en känsla av 
bekvämlighet och trovärdighet. Läsare som deltog i undersökningen uppfattade 
dessutom e-tidningen som enkel att använda, eftersom liknelsen till den 
traditionella tidningen fanns. Resultatet visade även på att användare ansåg att 
liknelsen även skapade en lugn läsupplevelse. Att använda sig av interaktion och 
estetik som läsare är vana vid har som syfte att skapa en familjär känsla hos 
användaren, vilket även Morris (2010) nämner då han uttrycker sig om skeuo. 

Ehn (1988) studerade den familjära likheten och diskuterar huruvida det är positivt 
eller inte att efterlikna gamla ideal och hur länge det går att designa nya artefakter 
efter äldre metaforer, tankesätt eller utseenden. Han ifrågasätter hur länge en del 
metaforer kan hjälpa till att öka förståelsen istället för att hindra den. Studier har 
däremot visat att familjaritet kan spela en betydande roll i uppbyggandet av tillit 
inom e-handel (Gefen, 2000). Det visade att familjaritet är en förutsättning för att 
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användaren ska känna tillit till en ny miljö, eftersom det hjälper till att skapa en 
förståelse för kontexten användaren befinner sig i. Det utlovas även att familjaritet 
kan reducera komplexitet genom att användaren undermedvetet förstår sig på 
kontexten den befinner sig inom.  

Tacit Knowledge 

Tacit knowledge och Familjaritet 
Inslag av skeuo kan ibland vara svårupptäckta, utan någon direkt synlig koppling 
och de kan finnas i helt olika utsträckningar (Morch, 2003; Gessler, 1998). Skeuo 
påstås finnas överallt och de är identifierbara om vi bara lägger märke till deras 
existens (Morris, 2010). En anledning till att inslagen av skeuo kan vara svåra att 
upptäcka är människans kognitiva synsätt som reagerar på nya saker och i sinnet 
gömmer delar som individen har en familjaritet till och som därför inte 
uppmärksammas. På grund av deras enkelhet och vardaglighet försvinner det från 
individens uppmärksamhet. Ehn (1988) påpekar att förståelse via familjaritet är en 
typ av Tacit Knowledge. Tacit Knowledge, eller som den svenska översättningen 
lyder, tyst kunskap, innebär även att man härmar ett beteende taget från någon 
annan och det bygger dessutom på en praktisk förståelse (Ehn, 1988). 

Tacit knowledge är ett fenomen som beskrivs av Ehn (1988) som “practical 
understanding by familiarity and by ‘rule following behaviour’ in practice.” (s.462). 
Tacit Knowledge förvärvas vid händelser och upplevelser via ens sinnen för att vi 
som människor ska ha möjligheten att uppfatta underförstådda praktiker och regler 
som finns i vår omgivning. Ehn (1988) skriver om att vi gör antaganden i vår vardag 
som inte ger någon eftertanke, utan vi väljer omedvetet att inte reflektera över vissa 
saker som vi tar för givet, eller som vi redan är införstådda med och därför behöver 
de inte skänkas någon större tanke.  

Tacit Knowledge och Designprocesser 
Tyst kunskap ligger vanligtvis till grund när vi skapar oss en hög kompetens eller 
expertis inom ett område och den kunskapen samlar vi på oss från olika situationer 
under vår livstid (Ehn, 1988). Ett exempel på uppkomst av tyst kunskap är genom 
att ta efter ens lärare. Läraren kan ha ett visst tillvägagångssätt och en förkärlek till 
en viss design och eleven anammar lärarens karaktäristiska drag utan att resonera 
kring de val som görs. Vid observation av sin lärare kan eleven influeras och 
anamma regler som inte ens läraren är medveten om att han styrs av. Utan vidare 
reflektion utgår eleven efter det tillvägagångssättet.  

2.2.3 Uppkomst 

Morch (2003) diskuterar hur uppkomsten av skeuo hos nya artefakter kommer till. 
Genom att designern tar de bästa egenskaperna hos äldre artefakter och sedan 
applicerar dem hos nya artefakter skapas ett arvsliknande förhållande mellan den 
föregående artefakten och den nya. Det förhållandet mellan artefakterna är något 
Morch benämner som en likhet. Morch (2003) skriver att det inte finns någon tydlig 
avgränsning mellan de olika typerna av skeuo och han nämner även att det vore 
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komplicerat att försöka kategorisera dem. För att kunna skilja mellan de olika 
typerna av skeuo föreslår Morch att uppkomsten bör delas upp efter följande 
kategorisering för att få ett tydligare grepp om området skeuo: 

Självlikhet 
Denna likhet beskrivs som förekommande vid områden där ett attribut har ett 
direkt förhållande till sin föregångare. Ett exempel på uppkomsten av denna likhet 
är inom mjukvaruindustrin där mjukvaruprogram utvecklas i organisationer, men 
då vissa inslag i designen bevaras. Dessa designinslag kan då ses som skeuos när de 
appliceras i det nya gränssnittet.  

Familjär likhet 
Inom mjukvaruindustrin har uppkomsten av familjär likhet blivit ett vanligt 
förekommande fenomen. Ett exempel är system som har utvecklats i omgångar och 
utgivits i flera versioner, innehåller oftast nya attribut eller funktioner som kan ha 
vissa likheter med de attribut som har funnits i tidigare versioner. När ett attribut 
tydligt påminner om dess föregångare eller en liknande version som har framtagits 
av samma utvecklare kallas det en familjär likhet. 

Upplevd likhet 
Den tredje men sista kategoriseringen kallar Morch (2003) för upplevd likhet och 
det uppkommer av paradigmen som kan uppstå vid utveckling av mjukvaror där 
utvecklare inofficiellt och utan att dokumentera det lånar från tidigare system. Ett 
exempel som beskrivs är utvecklingen av Windows95, Mac OS och deras tydliga 
relation till XeroX Star. Morch bedömer att det är svårt att fastställa när det här 
fenomenet uppkommer inom mjukvaruindustrin, men det är trots det frekvent 
återkommande.  

Enligt Coyne (1995) kan länkar och beroenden mellan olika tekniker förklaras med 
metaforer eller metaforiska kännetecken. En skeuo kan till en början vara en 
designmetaforisk referens till tidigare artefakter. Han förklarar begreppet skeuo 
som en typ av härledning, bevarande eller ett arv av icke-funktionella särdrag och 
kännetecken i nya artefakter som härstammar från en tidigare generation.  

2.2.4 Designmetaforer och Skeuomorphism 

En designmetafor har som syfte att hjälpa användare att förstå hur ett objekt 
fungerar. Genom att använda sig av en designmetafor är syftet att användaren ska 
förstå den bakomliggande strukturen och på så vis vet de hur de ska agera i ett 
gränssnitt. Den familjära känslan som uppstår utifrån metaforen ska öka viljan att 
använda en funktion (Preece et al., 2011). Ett bra exempel är kundvagnen i e-handel. 
Metaforer har som uppgift att förklara något nytt med äldre exempel och göra det 
förståeligt för en lyssnare. På samma sätt har en designmetafor uppgiften att skapa 
en större förståelse för en ny miljö hos användaren. En designmetafor går ner på ett 
djupare plan och har en bakomliggande konceptuell modell som hjälper användaren 
att förstå dess innebörd (Preece et al., 2011). Enligt denna definition av 
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designmetaforer har skeuo blivit beskrivet på ett liknande sätt (se exempelvis 
Derboven et al., 2012; Blackwell, 2006; Osterloh, 1997).  

Gessler (1998) skriver att skeuo inte enbart är ett designkoncept utan han liknar det 
mer vid materiella metaforer som underförstått förmedlar affordance. Det är något 
som även Morris (2010) styrker. Han skriver att skeuo inte enbart handlar om att en 
designer tar med olika designinslag från tidigare designversioner, utan skeuo 
handlar även om att integrera en viss sorts praxis och ett tidigare tankesätt. Att se 
på skeuo som materiella metaforer kan bidra med att sätta upp villkor för hur ny 
teknik bör utformas och även användas.  

Skeuo kan ses som estetiska designinslag av metaforisk karaktär snarare än 
metaforer rakt av. Skeuo har trots att det är ett icke-funktionellt inslag från början 
syftet att underförstått kommunicera mening och funktionalitet till användaren 
(Derboven et al., 2012). Det visar på att det här finns en underförstådd 
funktionalitet hos skeuo och att det finns en liknelse till designmetaforer. 
Distinktionen mellan en designmetafor och skeuo är att skeuo framförallt handlar 
om estetiska designinslag av realistisk karaktär och därför kan slutsatsen dras att 
skeuo är en av typ metafor. 

2.2.5 Affordance 

De effekter som skeuo påstås framkalla: kommunicera funktionalitet (Derboven et 
al., 2012), informell vägledning (Gessler, 1998) kan härledas till begreppet 
affordance. 

Affordance är en benämning som används för att referera till ett attribut hos en 
artefakt som bjuder in till en viss typ av interaktion, vilket i sin tur förmedlar en 
förståelse för hur artefakten ska användas (Norman, 2002). Enkelt förklarat, att 
afford, innebär att ge en ledtråd (Preece et. al., 2011). Om en artefakt har bra 
affordance, innebär det att det blir enklare för användaren att uppfatta hur 
interaktion med artefakten ska gå till. Artefakten bjuder in till ett specifikt beteende. 
Exempel på ställen där tydlig affordance förekommer är dörrhandtag, en tekopp och 
en datormus.  

Norman (1999) föreslår att affordance kan delas upp i två varianter, upplevd och 
verklig. Verklig affordance förekommer vanligtvis hos fysiska artefakter och 
förmedlar en uppenbar förståelse. Upplevd affordance förekommer exempelvis i 
digitala gränssnitt. Det innebär vilken förståelse en designer vill förmedla med 
utseendet hos gränssnittet genom att försöka synliggöra hur det är möjligt att 
interagera med det. Upplevd affordance är den visuella återkoppling ett gränssnitt 
ger för att försöka förklara för användaren hur en interaktion fungerar. 
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2.3 Sammanfattning 

I litteraturstudien har skeuo som begrepp belysts och designinslagens effekter på 
användarens upplevelser har presenterats. Morris (2010) beskriver att skeuo kan 
ha som syfte att se till att användarna upplever en familjär känsla när de använder 
sig av ny teknik, men även att de upplever en bekvämlighet och förtrogenhet till den 
nya miljön. Förtrogenhet av ny miljö kopplat till familjaritet har avhandlats i 
närliggande områden, bland annat av Åkesson et al., (2010). I exemplet med 
Winamp som Morris (2010) belyser var inslagen av skeuo även till hjälp för att 
skapa en ny sorts musikupplevelse för användarna. Han anser även att skeuo ligger 
till grund för digital innovation. Enligt Derboven et al., (2012) har skeuo bland annat 
som syfte att kommunicera en underförstådd mening och funktionalitet till 
användarna. Det har angetts att skeuo målar upp en väg för användaren vid 
interaktionen (Gessler, 1998), en sorts affordance. Men även andra är inne på 
samma spår, Morch (2003) framför att skeuo används för att förenkla förståelsen av 
komplex kod som anses vara allmän information. Vidare uttrycker han att skeuo kan 
ha som syfte att hjälpa användarna att förstå hur artefakter fungerar, genom att 
likna en föregångare och påminna användaren om hur den använts tidigare. 

Fysiska inslag som exempelvis trä och metall, kan även bidra till en form av 
materialism och har tidigare använts för att skapa starkare relationer mellan 
artefakter och individer (Jung & Stolterman, 2011). 

Samtidigt finns det en uttryckt oro över skeuoinslags betydelse, det har spekulerats 
i att skeuo kan förvirra användarna genom att öka komplexiteten. Det finns en risk 
att metaforer som införlivas i gränssnitten ej längre existerar och den innestående 
förståelsen hos användaren försummas (Stowell & McLean, 2011). Även Preece et 
al., (2001) har uttryckt en oro över fysiska attribut i digitala gränssnitt och att det 
kan skapa förvirring för användaren. 

Morris (2010) uttrycker att skeuo finns hos de flesta artefakter, men att de är 
svårupptäckta. Det kan vara på grund av kopplingen mellan familjariteten och Tacit 
Knowledge, en tyst kunskap. Skeuo härmar realistiska element som användaren 
sedan tidigare är van vid. Därför kan den underliggande förståelsen redan vara 
införlivad när användaren kommer i kontakt med artefakterna och förståelsen blir 
på så vis tyst. 
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3 Metod 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Givet uppsatsens frågeställning och syfte framstod en kvalitativ ansats mest lämplig 
för oss eftersom målet med studien var att bilda en förståelse kring hur användare 
upplever inslag av skeuo i digitala gränssnitt. Vår studie hade som avsikt att skapa 
en ökad förståelse för fenomenet som vi studerade och därför använde vi oss av en 
kvalitativ ansats. En kvalitativ studie har som mål att komma nära människor för att 
få djup på den data som samlas in. Jämfört med en kvantitativ studie använde vi oss 
av ett mindre urval eftersom kvalitativa tillvägagångssätt tenderar att vara 
exponentiellt tidskrävande i alla steg som ska utföras (Denscombe, 2009). Den 
studien vi genomförde har till viss del varit explorativ, vilket innebär att det är 
någorlunda begränsat med kunskap om det studerade ämnet. 

 

3.2 Litteraturstudie 

Denna uppsats grundades i en litteraturstudie för att frambringa en förståelse och 
överblick för området som ett stöd i undersökningen (Backman, 2008). 
Litteraturstudien visar även på betydelsen av problemområdet för att öka 
precisionen på uppsatsen. 

Vetenskaplig litteratur och artiklar eftersöktes framförallt i digitala 
referensdatabaser, som föreslås enligt Backman (2008). De databaser och 
referensdatabaser som ingick i sökningarna var bland annat ACM Digital Library, 
Google Scholar, Science Direct och IEEE. Till en början lästes allt som hade om 
huvudämnet samt sidoämnena att göra, men efterhand som kunskap anskaffades 
begränsades de artiklar som valdes ut för att höja relevans och specificitet. Vid de 
initiala sökningarna efter användbar litteratur användes följande sökord i olika 
kombinationer: Skeuomorphism (och dess varianter, exempevis skeumorphism, 
skeomorphism), Skeuomorphism in design, Digital skeuomorphism, Metaphors, Design 
metaphor leather, Design metaphor wood, Digital Texture, Digital Realism, User 
Experience 

 

3.3 Metodval 

Vi använde oss av två datainsamlingsmetoder, observation följt av intervju. Detta 
valde vi eftersom de resultat som eftersöks till viss del genereras i observationer 
och till viss del i intervjuer, men även för att ta del av respondenternas åsikter och 
resonemang som framförallt framkommer i intervjuer. Båda metoderna genererar 
framförallt kvalitativ data vilket passar bra till den ansats vi har valt. Validiteten 
stärks dessutom då de båda metoderna uppväger varandras svagheter (Patton, 
2002). Nedanför beskrivs det hur vi tillämpade metoderna. 
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Den första datainsamlingsmetoden var Think Aloud. Det är viktigt att 
respondenterna får interagera med gränssnitten för att det ska gå att få data på fler 
plan än det viserala eller estetiska (Norman, 2004). Därför använde vi oss av en 
metod som kallas Think-Aloud, som är en form av direkt observation där 
användarna får en uppgift att utföra och därefter “tänker högt” under tiden den 
utförs (Preece et al., 2011). Think Aloud är en beprövad metod inom 
interaktionsdesign (Yang, 2003) och används för att skapa en förståelse för vad 
användaren tänker och upplever, istället för att observatören helt ska tolka utifrån 
vad den ser (Preece et al., 2011). Enligt Jakob Nielsen 5 är Think Aloud en bra teknik 
eftersom den är billig, stabil, flexibel, övertygande och enkel att lära. Nielsen anser 
att den hjälper designern att förstå vad användarna verkligen tänker kring det 
fenomen som ska undersökas. Metoden är väl beprövad inom interaktionsdesign för 
att testa mjukvara och gränssnitt (Van der Haak & De Jong, 2003). Vid 
undersökningarna medverkade vi båda två och undersökningarna inleddes med att 
vi förklarade uppgiften och hur undersökningen skulle gå till. Under observationen 
antecknade vi även eventuella händelser som inträffade för respondenterna, och 
ljudet från observationerna samt intervjuerna spelades in. 

Den andra datainsamlingsmetoden vi använde oss av var intervju. Efter att vi var 
klara med observationerna gick vi över till att intervjua respondenterna. Denna 
metod använde vi oss av för att få in djupare och rikare data om hur de upplever 
inslag av skeuo i digitala gränssnitt. Vid en forskning föreslår Preece et al., (2011) 
att det går att tillämpa tre huvudvarianter av intervjuer för att undersöka ett 
problem: ostrukturerad, semi-strukturerad och strukturerad. Vid dessa varianter 
kan forskaren själv bestämma hur mycket kontroll den önskar att ha över 
situationen.  

För vår undersökning använde vi oss av en semistrukturerad intervju. Preece et al., 
(2011) beskriver ett semistrukturerat tillvägagångssätt som att väva samman 
kännetecken från både en strukturerad och en ostrukturerad intervju där forskaren 
kombinerar stängda och öppna frågor. Forskaren har en intervjumall att följa, men 
är samtidigt öppen för att gå utanför mallen för att få djupare och rikare data. 
Intervjumallen (se bilaga 2) kan även ses som en vägvisare som forskaren kan 
använda sig av om intervjun kommer in på sidospår. Intervjumallen har även som 
syfte att säkerställa att samma ämnen tas upp med varje respondent. Vi använde oss 
av en semistrukturerad form för våra intervjuer, vilket tillät oss att gå djupare in på 
de ämnen som var intressanta och som kom upp under intervjuerna. Under 
intervjuerna var det av vikt att få höra respondenternas egna reflektioner och 
upplevelser kring användandet av iBooks och Kalendern och därför passade den 
semistrukturerade formen bra. Intervjuerna avslutades när vi ansåg att ingen ny 
data framkom under samtalet. Tillsammans med intervjumallen skapades ett 
operationaliseringsschema (se bilaga 1) för att tydligare få ett grepp varför frågorna 
ställdes. 
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3.4 Urvalskriterier 

Plattform 

Eftersom vi hade bestämt att observera användare behövdes en plattform för testet. 
Inslag av skeuo finns på många olika system, applikationer och internetsidor. 
Derboven et al., (2012) tar upp att inslag av skeuo är förekommande i iBooks och 
Kalendern, därför valdes plattformen iOS och applikationerna iBooks och Kalendern 
på en iPad för genomförande av testet. Detta säkerställde att undersökningen 
baserades på gränssnitt som innehar designinslagen. iPad fanns dessutom 
tillgängligt och kunde enkelt tas med till de olika platser som respondenterna 
befann sig på. Genom att UX kan skilja efter användningskontext och syfte föll även 
valet på dessa två applikationer, eftersom de beroende på syfte går att sortera in i de 
kategorierna Ginsburg (2010) presenterar. 

Respondenter 

När vi bestämde urvalet av respondenter använde vi ett bekvämlighetsurval. Vi 
vände oss till personer i vår omgivning som var angelägna om att ställa upp i 
undersökningen. Denscombe (2009) beskriver ett bekvämlighetsurval som 
processen att forskaren väljer ut de personer som finns till hands och att urvalet 
sker av ren bekvämlighet. Att välja det enklaste alternativet, vilket oftast innebär att 
personer som är öppna för att deltaga väljs ut, underlättar undersökningen, 
eftersom det inte är lika tidskrävande. Forskning sker oftast med begränsade 
resurser och kandidatuppsatsen har en begränsad tidsram och därför förlitade vi 
oss till ett bekvämlighetsurval. Vid studier av denna karaktär är det vanligt att 
använda sig av bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009).  

Det är trots bekvämlighetsurvalet viktigt att respondenterna representerar och 
speglar ett ordentligt urval (Dumas & Redish, 1999). För att garantera att rätt 
personer valdes ut och att personerna hade rätt förkunskaper satte vi upp ett par 
kriterier. De frågor som skulle uppfyllas för att respondenterna skulle kunna deltaga 
i studien var: 

 Har du använt iOS tidigare? 
 Har du använt iBooks? 

Det första kriteriet av urvalet var bland personer som är användare av 
operativsystemet iOS, eftersom undersökningen skulle baseras på denna plattform. 
Vi såg erfarenhet från iBooks av stor betydelse för att deltagarna då hade navigerat i 
applikationen sedan tidigare och hade då troligtvis reflekterat över gränssnittet och 
kunde därför ge mer utförliga och bättre svar. 

Det är accepterat att mellan 5-12 respondenter är det lämpliga antalet vid 
användbarhetstester (se exempelvis Dumas & Redish, 1999; Nielsen & Landauer, 
1993; 6 7 ). Ett lämpligt antal respondenter i liknande undersökningar är 12 (Dumas 
& Redish, 1999), vilket hade varit det optimala antalet personer i denna 
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undersökning. Vi involverade åtta respondenter på grund av två orsaker. 
Empiriinsamlingen började nå en mättnadsfas, teman och förekomst av begrepp gav 
indikationer på att ämnet var tillräckligt utforskat, med tanke på våra resurser. 
Dessutom fanns en tidsbegränsning som fick oss att ta beslutet att vi hade 
tillräckligt med data när vi hade nått den åttonde intervjun och därför valde vi att 
avsluta empiriinsamlingen.  

 

3.5 Pilotstudie 

För att vi skulle kunna säkerställa datainsamlingen och testa tillvägagångssättet 
genomförde vi en pilotstudie. Preece et al., (2011) nämner att målet med en 
pilotstudie är att testa undersökningen för att sedan granska metoden och försöka 
säkerställa att den är lämplig att använda. En plan måste dessutom testas innan den 
sätts i verk för att säkerställa att data samlas in på ett korrekt sätt (Denscombe, 
2009). Pilotstudien genomfördes med ett lyckat resultat, men det gick även att 
identifiera en del brister (bland annat i vår frågeställning) som kunde åtgärdas och 
helt undvikas när undersökningen påbörjades. Det är viktigt att nämna att vi i den 
riktiga undersökningen inte använde oss av de två personer vi använde i vår 
pilotstudie. Den punkten nämner även Preece et al., (2011) som viktig, att de 
personerna kommer vara för involverade i studien och ha en alldeles för god 
kunskap om ämnet, vilket kan resultera i att resultatet blir missvisande.  

 

3.6 Analysmetod 

Den genomförda litteraturstudien pekade på att kunskapsläget inom området var 
förhållandevis begränsat. Därför passade en induktiv analysmetod, eftersom 
empirin då är ledande framför teorin. Givet den frågeställning som skulle 
undersökas valde vi att använda oss av en innehållsanalys för att låta empirin tala. 
Det slutgiltiga valet av metod blev en induktiv innehållsanalys av grundad karaktär. 
Den grundade karaktären innebar att vi byggde upp teman och kategorier utifrån 
insamlad data, en form av öppen kodning. 

Att använda sig av kodning och kategorisering av data, som är det ledande i 
induktiva innehållsanalyser, är lämpligt vid en undersökning där forskaren 
använder sig av metoderna intervjuer och Think-Aloud (Preece et al., 2011). Det är 
av vikt att forskaren i ett tidigt skede bekantar sig med insamlad data inför en 
kvalitativ analys för att få en bra överblick (Preece et al., 2011; Denscombe, 2009; 
Richards 2005). Vi läste igenom insamlad data flertalet gånger för att skapa oss en 
god förståelse. Efter att vi hade fått en god överblick kunde analysen fortsätta och då 
påbörjades innehållsanalysen.  

I det transkriberade materialet antecknade vi även uppenbara betoningar och 
uttryck som uppkom under empiriinsamlingen. Dessa anteckningar följde med in i 
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analysen och fungerade som ett extra stöd för oss under vår analys av insamlad 
data. När det transkriberade materialet hade sammanställts påbörjade vi den 
initiala kodningen och vissa bitar rådata (exempelvis begrepp eller uttryck) 
sammankopplades på grund av dess likheter. Dessa sammankopplingar hade på 
olika vis gemensamma bitar och samlades under kategorier för varje tema. 

 

3.7 Metoddiskussion  

En av nackdelarna med att använda metoden Think-Aloud var att om användaren 
som vi observerade var tyst var vi helt ovetandes om vad personen tänkte på för 
tillfället. Skulle personen vara förvirrad eller göra fel under testet, men inte sa något 
var det svårt för oss att tolka det. Enligt Preece et al., (2011) är de tysta pauserna 
under en Think-Aloud observation ett av de största problemen med den här 
tekniken. Detta var en av anledningarna till att en pilotstudie genomfördes, för att 
säkerställa att empiri kunde insamlas. 

Denscombe (2009) nämner att vid en intervju rörande känslor, tankar, 
uppfattningar och erfarenheter är det svårt att kontrollera och verifiera om det 
respondenten säger är sanningsenligt, eftersom forskare inte är tankeläsare. Det är 
svårt att veta vad respondenten faktiskt anser om exempelvis en upplevelse och 
därför var vi medvetna om att vi behövde utföra vissa kontroller för att säkerställa 
att vår insamlade data blev tillförlitlig. En av dessa kontroller är att visa utskriften 
från intervjun för respondenten och be personen godkänna att det som är 
nedskrivet är det som faktiskt sades. Detta rekommenderar Denscombe (2009) för 
att höja validiteten. Denscombe (2009) nämner att forskning inte behöver resultera 
i god forskning enbart för att forskare beslutar sig för att använda ett 
bekvämlighetsurval. För att säkerställa ett seriöst tillvägagångssätt i 
undersökningen valdes deltagare utifrån ett antal kriterier. Vi valde deltagare 
utifrån personer i vår omgivning, men kriterierna var till hjälp för att säkerställa att 
rätt personer valdes ut. 

 

3.8 Etiska överväganden 

Vid ett forskningsprojekt nämner Denscombe (2009) tre etiska grundprinciper som 
borde fullgöras. De tre principerna finns till grund för att skydda deltagaren. De 
lyder följande: 

 Att skydda deltagarnas intressen. 
 Forskare skall undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar. 
 Deltagarna ska ge informerat samtycke. 

Den första punkten handlar om att respektera deltagares rättigheter, intressen och 
värna om deras värdighet. Respondenterna behandlades anonymt och innan 
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undersökningen startade krävdes deras medgivande och vi förklarade att de kunde 
avbryta när som helst. Vi förklarade även det övergripande syftet med 
undersökningen för respondenterna och hur insamlad data skulle komma att 
användas och presenteras. Enligt Preece et al., (2011) är det en viktig del i 
undersökningen.  
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4 Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet av den induktiva öppna innehållsanalysen från 
empiriinsamlingen. Kategorierna är baserade på de teman som analysen tog fram 
vilket presenteras utan inbördes ordning. Citaten som presenteras är hämtade från 
de transkriberingar som gjordes efter empiriinsamlingen. Namnen som används är 
fingerade för att upprätthålla anonymitet. Stundtals kan kategorier och teman gå in i 
varandra då en del svar kan appliceras på flera ställen. 

 

4.1 Helhetskänsla 

En kategori som tidigt uppmärksammades var respondenternas uttryck av att 
skeuoinslag stundtals beskrivs ge någon form av ”känsla” som inger olika effekter 
och affekter. En del uttrycker sig att det ger ett ”djup” och andra uttrycker att det 
ger någon form av ”mysighet” eller ”varm” känsla. Först presenteras helhetskänslan 
överlag och därefter går vi djupare in på två specifika delar, trevlighet och syfte. 

 
Helhetskänsla, känsla eller djup verkar vara viktigt för respondenterna. Det uppkom 
under flera intervjuer och verkade för flera vara en viktig aspekt. När 
sidbläddringen i iBooks diskuterades uttrycker sig både Lisa och Josefin om känslan 
som infinner sig när den här designen uppenbarar sig: 

Lisa: ”[det ger] Känslan av att den finns på riktigt. Man pillar inte bara på en platta 
utan på något riktigt! Man får ett djup!” 

Josefin: ”Just det här bara att det faktiskt är en sida som bläddrar, det är inte bara 
att det byter sida utan det är faktiskt en sida som försvinner som man ser, det gör ju 
hela känslan.” 

Specifikt sidbläddringen verkar både för Lisa och Josefin skapa en djupare 
upplevelse. 

När Hans fick frågan om han lagt märke till bokpärmen och sidkanten runt omkring 
boken i iBooks svarade han att han hade uppmärksammat det och när han fick 
följdfrågan om vad han hade för åsikter kring det svarade han: 

Hans: ”Det är som sagt trevligt precis när man öppnar upp det, snyggt med 
skuggningar och själva pärmen. Men efter ett tag, 5 minuter kanske, så tror jag inte 
det förhöjer min upplevelse men det första intrycket är absolut positivt. Det är som 
med bokhyllan att det är genuint och skapar en något mysigare känsla än om det 
skulle kommit upp en helt vit sida med svart text. Men efter 5 minuter så hade den 
här fascinationen försvunnit och då är det texten som blir relevant.”  
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Han uttrycker sig alltså om att iBooks vid första anblicken skapar en uppskattad 
mysig känsla, men sedan kommer istället funktionen i fokus. Utseendet blir då för 
honom irrelevant och han upplever inte samma känsla som vid första anblicken. När 
ramen av läder i Kalendern istället diskuteras med Sebastian framkommer det att 
han uppskattar den, även han uttrycker att detta inslaget ger ett djup: 

Sebastian: ”Det är ju schysst att det är en ram så att, det ger väl ett slags djup på 
Kalendern så att den inte tar upp hela skärmen liksom.” 

Senare får Sebastian frågan om det har betydelse för honom om Kalendern är 
designad som en fysisk kalender (exempelvis med läderdetaljer) och då 
framkommer det någon form av ambiguitet: 

Sebastian: ”För mig hade det ju kunnat kvitta, eftersom det inte är något som gör 
att jag vill använda den mer eller mindre. [...] oavsett hur den hade sett ut så 
kommer jag ändå använda min vanliga fysiska kalender och sådär, och bläddra i, 
det ger lite känsla.” 

Vidare förklarar Sebastian att han upplever det som viktigt att rätt känsla infinner 
sig vid användandet men att han inte upplever samma känsla i Kalendern som i sin 
fysiska kalender. Samtidigt förklarar han att han tycker sig få den känslan i iBooks. 

Sebastian: ”Nä, även fast man kan bläddra och få känslan, samma känsla som i 
iBooks att det ska efterlikna en kalender, så får jag inte alls samma känsla som med 
en riktig kalender.”  

När respondenten Hans beskriver träbokhyllan och dess inslag av trä bygger han 
upp en hel potentiell situation för att förklara känslan som uppstår: 

Hans: ”Det skapar ju en association till något verkligt med just böcker i en bokhylla 
skulle jag tro. Något som kanske är djupt inrotat att man har ett stort och maffigt 
träbibliotek och en skön fåtölj, lite den känslan skapas hos mig. Och det känns som 
om det är varma toner och trevligt, det är ofta den känslan jag söker när jag ska 
läsa en bok.” 

Lisa är inne på samma linje som Hans och pratar liknande om iBooks: 

Lisa: ”Det känns som att jag står framför en bokhylla hemma ungefär, och jag tror 
jag gillar det här med, ah men lite den klassiska grejen, just en fysisk bokhylla.” 

När Bengt fick frågan huruvida det hade betydelse för honom om iBooks var 
designat som böcker, svarade han: 

Bengt: ”Ja, just för att få känslan av att det inte är en vanlig dator man läser på, att 
få lite bokkänsla fast det är digitalt.” 

När Karl fick samma fråga uttrycktes ett liknande svar: 
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Karl: ”Jag tror inte jag hade ändrat något. Det jag skulle se är att man kanske skulle 
få mer plats till texten om man tar bort pärmarna och det [sidkanterna], men det 
tycker jag inte gör att man får någon riktig bokkänsla. På något sätt är det vad jag 
fortfarande vill ha.” 

Det verkar med andra ord som om känsla eller djup verkar vara ett centralt och 
viktigt begrepp för en del av respondenterna. 

Ett nyckelord som både Lisa och Hans använde sig av när de skulle beskriva 
kopplingen mellan det digitala och fysiska var att de upplevde en känsla av 
genuinitet: 

Lisa: ”Den känns väldigt seriös när man kan bläddra som i en riktig kalender. Det 
känns genuint, annars vet jag inte hur jag ska beskriva det.” 

Hans: ”Jag tycker det ger en väldigt genuin upplevelse, att det är en bok.” 

4.1.1 Trivsel 

Ett återkommande adjektiv som användes av respondenterna för att beskriva inslag 
av skeuo i gränssnittet var just trevligt som gav ett intryck av trivsel. Trivsel 
sorterades som en gren av helhetskänsla, eftersom respondenterna tenderade att 
uttrycka sig på de vis att det hade en samhörighet. En del respondenter förhöll sig 
rätt så neutralt i sin beskrivning även om svaren generellt sett var åt den positiva 
sidan. 

Tre respondenter uttryckte sig specifikt med ordet trevlig när de tillfrågades vad de 
tyckte om sidbläddringen: 

Lisa: ”Att sidorna veks över som en bok, det tycker jag är trevligt!” 

Bengt: ”Ja asså, det är bara trevligt.” 

Erik: ”Det är väl en trevlig funktion, inte nödvändig men visst det gör ju att 
detaljerna efterliknar en bok ännu mer och gör det mer trovärdigt! Det gör det inte 
svårare att förstå hur det fungerar åtminstone!” 

Respondenterna verkar inte förhålla sig åt något direkt håll utan verkar bottna i att 
känslan varken förhöjer upplevelsen eller efterlämnar en ogynnsam känsla. 
Däremot förefaller deras svar mot en positiv riktning, det blir med andra ord en 
form av trivsel. 

När Hans berättade vad han ansåg om att den grafiska designen på iBooks 
efterliknade en fysisk träbokhylla uttryckte han sig positivt men neutralt och sa: 

Hans: ”Jag tycker ju att det är trevligt att det påminner om en vanlig träbokhylla, 
kanske känns lite svårt att läsa titlarna egentligen om man tänker sig rent 
praktiskt sådär” 
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När han senare fick frågan ”varför” förhöll han sig mer positivt: 

Hans: ”Det känns som om det är varma toner och trevligt, det är ofta den känslan 
jag söker när jag ska läsa en bok.” 

Svaret framhåller att inslagen resulterar i att helhetskänslan stundtals bidrar till 
trivsel. 

4.1.2 Sammanhang 

Helhetskänslan och respondenternas syn på inslagen verkar dock variera beroende 
på vilket syfte och sammanhang de har när de ska interagera med applikationerna. 
Vid flertalet av intervjuerna uppkom det en uttalad förändrad åsikt beroende på 
sammanhanget, om syftet var för nöje (exempelvis om de ska läsa skönlitterärt) 
eller för studier och jobb. Kodord som behandlades var exempelvis: situation, syfte, 
och sammanhang. 

När Lisa får en fråga som handlar om hon tror hennes upplevelse hade varierat 
beroende på situation svarar hon: 

Lisa: ”När man läser skönlitterärt är det jättetrevligt [ex. bläddringsanimationer] 
men när jag läser typ artiklar och allt sådant så föredrar jag nog PDF-form faktiskt 
[ändlös scroll istället för bläddrande]. Så man kan bara scrolla ner hela tiden.” 

Även Josefin antyder att hennes inställning är olika beroende på syfte: 

Josefin: ”När jag sitter med en kalender så vill jag oftast skriva själv. Det är inte så 
att jag sitter och bläddrar i en kalender för nöjets skull utan en kalender tar jag ju 
upp för att jag faktiskt ska boka in någonting.” 

När Sebastian berättar vad han tycker om att sidorna viks över i iBooks uttrycker 
han sig på följande vis: 

Sebastian: ”Ah men det ger ju en känsla av att det är som en vanlig bok och jag får 
kopplingar till en riktig skönlitterär bok, så i det sammanhanget så är det bra. I 
facklitteraturer och PDF:er då vet jag i för sig inte om det är så, men då ser jag väl 
ingen större användning av det för då använder jag det enbart för att det är ett 
smidigt sätt att spara ner stora mängder information och snabbt komma åt det.” 

Samtidigt uttrycker Sebastian sig avvikande när han istället får samma fråga fast för 
Kalendern: 

Sebastian: ”Det hade lika gärna kunnat hoppa till nästa dag på en gång för mig. Det 
är inget jag… Det är inget som appellerar mig eller fyller en funktion för mig.” 

Det indikerar att inslagen är olika intressant beroende på vilket sammanhang Lisa, 
Josefin och Sebastian befinner sig i. Sebastian var positiv till det faktum att inslaget 
fanns med i iBooks när han läste skönlitterärt, men negativ till inslagen när han 
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använder iBooks för facklitteratur. Han förhåller sig varken positiv eller negativ vid 
användning av Kalendern. 

Däremot lyfter Hans inslagen som mindre nödvändiga i Kalendern: 

Hans: ”Jag tror det handlar om att när man ska organisera upp grejer så är det 
enkelt och avskalat som symboliserar ordning och effektivitet [...]Det kanske på 
något sätt är återkommande till jobb och sådant att jag efterfrågar enkelhet, och 
därför behöver jag inte mysigheten.” 

Hans fortsätter att prata om hur hans upplevelse i samband med användandet 
påverkas beroende på vilket sammanhang han använder applikationer: 

Hans: ”Jag tycker nog att det känns som att det är överflödigt och det beror helt på 
programmets syfte. Själva kärnvärdet för mig i kalender är ordning och reda 
medans i en bok är kärnvärdet för mig trivsel eller underhållning, avkoppling. Så 
för mig fyller det inte någon funktion.” 

Men Hans inställning förändrades beroende på sammanhanget, av den orsaken att 
han uttryckte sig mer positivt vid en skönlitterär läsning: 

Hans: ”Jag uppskattar detta till större del just vid när man ska läsa skönlitterärt, 
men om jag skulle läsa till studie eller jobbsyfte är jag nog inte alls lika kräsen utan 
efterfrågar snarare struktur och tydlighet framför mysigheten.” 

Bengt har genom tidigare erfarenheter märkt att det är skillnad på bläddring i 
böcker och PDF-filer, PDF-filerna är bara som en lång rull-lista. Bengt uttrycker då 
en önskan av förändring beroende på hans syfte för stunden: 

Bengt: ”Läser jag bara ett skoldokument, så är det kanske bara smidigt att kunna 
bläddra upp och ner snabbt [PDF-bläddring], men om jag läser en bok så har jag 
ingen brådska oftast, då kan det vara rätt trevligt med designen och layouten.” 

Vidare beskriver Bengt att han inte behöver ”den känslan” när han gör skolarbete, 
samtidigt uttrycks en önskan av känslan vid rekreation: 

Bengt: ”Hade det varit skolarbete eller något liknande hade jag inte behövt den 
känslan, men när jag sitter på kvällen och ska läsa någon litteratur, alltså någon 
skönlitterär deckare eller så, då är det bra att det är sådant, då vill jag ha känslan.” 

Bengt beskriver att känslan inte alls är nödvändig i Kalendern, precis som Hans var 
inne på tidigare: 

Bengt: ”Här vill jag bara in och snabbt överblicka och se vad det är jag ska göra och 
skriva in en ny aktivitet.” 

Det viktigaste syftet för Peter verkar däremot vara funktionen som för honom 
prioriteras före utseende, vilket han uttrycker nedan: 
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Peter: ”Det viktigaste är texten och att det är lättläst. Om inte designen stjäl 
utrymme och försvårar läsandet så är det ju inget problem med det utan då kan det 
vara positivt och snyggt, men det är ingenting som behövs.” 

 

4.2 Distraktion 

Estetik som färg och textur på vissa element var hos en del respondenter 
uppskattade och hos en del oönskat. En del respondenter uttryckte däremot en åsikt 
som verkade grunda sig någon form av distraktion eller som distraherande. En del 
uttryckte dessutom en önskan om att påverka utseendet på en del inslag av skeuo. 
Deras åsikter kan tänkas  bottna i distraktionen.  

Det framgår att Josefin är nöjd med utseendet på bokhyllan i iBooks men tror 
samtidigt att andra användare kan ogilla det specifika utseendet: 

Josefin: ”Det hade varit trevligt om man kunde få välja utseende på sin bokhylla. Ja 
menar, nu funkar den här bokhyllan för mig, men det finns säkert folk som tycker 
att den är skitful. Då borde man väl få kunna ha ett alternativ att ’nä men jag vill ha 
en svart bokhylla eller jag vill ha en vit bokhylla’, att man faktiskt kan få påverka 
sitt designval lite för det tror jag att då kanske fler som inte gillar den här designen 
faktiskt hade kunnat gilla det.” 

Detta är något som även diskuteras av Lisa: 

Lisa: ”Jag tycker inte den träfärgen är fin, det hade kunnat vara en annan typ av 
färg istället, typ svart eller vitt. Så det hade man velat välja.” 

Vidare uttrycker sig Lisa kraftigare: 

Lisa: ”Ja jag tycker det är fult! Jag hade aldrig haft en träfärgad bokhylla i mitt 
hem.” 

När Lisa har reflekterat lite pratar hon vidare om det: 

Lisa: ”Samtidigt är det lite konstigt, vanliga bokhyllor är sällan av det här 
materialet som de har i appen. Ofta är det målat trä, och inte det här robusta träet 
som man har här. Egentligen om man ska tänka till så är det ju inte som en vanlig 
bokhylla var som helst, utan en variant – men jag tycker ändå att det funkar 
jättebra här.” 

I båda dessa fallen tar Lisa och Josefin upp intresse om att själva förändra färgen i 
bokhyllan. Men bokhyllan är inte alltid det centrala vid detta tema, utan Josefin 
uttrycker en önskan att påverka utseendet även i Kalendern: 

Josefin: ”Även här [Kalendern] kanske att man på något sätt borde kunna välja 
färger och göra det lite roligare.” 
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Vid frågan om Erik hade lagt märke till ramen kring Kalendern, som är designad för 
att efterlikna läder, svarade han att det var något som han noterat. Även Erik 
uttryckt en önskan om att designen skulle kunna vara i en annan färg då det i 
nuläget inte var designat i en färg som tilltalade honom. Han pratade om färgen på 
lädret i Kalendern: 

Erik: ”Ja. Det liknar ju en kalender så det är klart man tänker på det. Sen att färgen 
är ganska ful det har kanske inte direkt med saken att göra. Det kanske skulle varit 
mörkare eller så, jag gillar inte riktigt sådant ljust läder!”  

Det är viktigt att tillägga att detta inte var den generella uppfattningen, när samma 
element diskuteras med Karl framkommer det att varken färg, yta eller finish spelar 
någon roll för honom: 

Karl: ”Hade det stått som i en hylla med vilket material som helst så tror jag att 
man ser det som en bokhylla i alla fall. Man gör ett medvetet val när man går in i 
appen iBooks och då ligger det redan i tanken.” 

När Sebastian talar om bokhyllan lyfter han den bruna träytan som något positivt: 

Sebastian: ”De flesta bokhyllorna jag har kommit i kontakt med har varit i trä 
liksom. Sen kanske inte alla har varit bruna men jag tänker väl tillbaks, nä men inte 
direkt, men på min barndom och vi hade en bokhylla som var brun. Faktiskt nästan 
samma färg så jag tänkte på den och då kom jag med en gång att tänka på böcker 
liksom.” 

 

4.3 Efterliknelse och Inbjudan 

Ett ämne som uppkom vid flertalet gånger under undersökningen var utseendet. Det 
diskuterades både kring hur utseendet bjöd in till en förståelse, men också hur 
applikationernas efterliknelse förmedlade en förståelse för dess funktionalitet. 
Förståelsen var till hjälp för hur respondenten skulle gå tillväga vid användandet av 
en funktion i iBooks och Kalendern. De två kategorierna, efterliknelse och inbjudan, 
är svåra att särskilja och gick vid flertalet tillfällen in i varandra, eftersom de 
förekom i liknande situationer. Därför tog vi beslutet att sammanställa dem i samma 
kategori för att tydligare få en överblick på den data som rör detta område. Nedan 
följer citat som handlar om hur efterliknelse upplevdes bland respondenterna och 
hur utseendet bjöd in till vissa interaktioner. Exempel på kodord som ingår i denna 
kategori är förståelse, efterliknelse, familjaritet och igenkänning.  

Denna kategori gick stundtals in på kategorin helhetskänsla, eftersom 
respondenterna talar om det vid liknande situationer. Vi börjar denna del med att 
lyfta fram respondenternas åsikter kring en upplevd missmatch mellan utseende 
och funktion. Utseendet såg stundtals ut att bjuda in till en förståelse, vilket kunde 
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upplevas som förvirrande. Vi lyfter sedan fram efterliknelse och hur efterliknelsen 
förmedlade en förståelse. 

Vid vissa tillfällen förekom det feltolkningar från respondenterna när de, utifrån 
Kalenderns utseende, försökte förstå och tolka dess funktionalitet. Under intervjun 
ville Sebastian påpeka ett missnöje med Kalenderns utseende och öppnade då 
applikationen för att visa. När han skulle navigera mellan datumen i Kalendern 
inträffade en feltolkning av utseendet och han förväntade sig att funktionaliteten 
skulle vara uppbyggd på ett annorlunda sätt. Han yttrade då följande: 

(Sebastian testar att bläddra i Kalendern) Sebastian: ”Ja nu fastnade den här… 
Visst det är väl bra, man får en känsla av att det är en kalender. Men för mig så gör 
det ingen skillnad, inte att jag vill använda den mer. Och nu märkte jag att om man 
råkar trycka här på tiden så fastnar man ju i scrollen upp och ner och då går det 
inte att dra och byta sida, så det var ju nästan bara jobbigt.” 

I Sebastians fall visade sig en feltolkning mellan utseendet och funktionaliteten. 
Gränssnittet bjöd in till en specifik interaktion, vilket resulterade i en feltolkning och 
det gav upphov till irritation. När Sebastian blev tillfrågad om hur det var att lägga 
till en aktivitet i Kalendern gav han följande svar: 

Sebastian: ”Ja där blev det väl lite problem, men jag har inte haft iPaden jättelänge. 
Men på datorn kan man dubbelklicka har jag för mig, dubbel musklick och så får 
man upp den här rutan där man kan fylla i, men det funkade inte här utan jag fick 
gå ner till pluset i högra kanten.” 

Problematik som uppstod för respondenterna när de trodde sig förstå 
funktionaliteten i Kalendern utifrån dess utseende var även något som Hans 
upplevde. Värt att notera är att Hans hade lyckats med den tänkta interaktionen om 
han hade hållit fingret tryckt mot skärmen istället för att knacka på skärmen. Istället 
upplevde han en förvirring och irritation och yttrade följande: 

Hans: ”Nähä! Det var det fräckaste, så kunde man inte lägga till några aktiviteter 
på den [genom att trycka på datumet i månadsläge]. Det var ju underligt! Men då 
upptäcker jag ett plustecken nere i högra hörnet som jag antar betyder att man ska 
"addera" någon form av aktivitet i kalendern. Så jag klickar på den.” 

Han fortsatte med att säga: 

Hans: ”Helhetsintrycket är att det hade varit enklare att bara kunnat klicka på 
dagen som jag ville lägga in det på, istället för att klicka på ett plus för att gå en 
himla massa fler steg för att nå samma mål.” 

Samtidigt som Hans och Sebastian upplevde problematik med utseendet och dess 
förväntade funktionalitet var det här inget hinder för Erik. När han fick frågan om 
hur han tog sig till rätt datum och hur han lade till en aktivitet svarade han följande: 
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Erik: ”Jag bara tryckte på datumet för det står här uppe. Bara att trycka på fjärde 
april så kommer man dit. Sen valde man bara en tid här på högerfliken, hela dygnet 
ligger i en lista. Då tryckte jag bara på den aktuella tiden och skrev in vad jag skulle 
göra. Jag förstod vad jag skulle göra eftersom det såg ut som en kalender, det har 
man ju använt tidigare!” 

Det intressanta här är att Erik klarade uppgiften med enkelhet och att han 
klargjorde att Kalenderns utseende låg till grund för hans förståelse för 
tillvägagångssättet. Hos en del respondenter förekom det däremot en feltolkning i 
hur de skulle gå tillväga i förhållande till hur de interagerar med en verklig kalender. 
Erik påvisar däremot att inte alla respondenter upplevde det här problemet. 

En annan åsikt som lyftes angående Kalenderns utseende var när Lisa valde att 
använda sig av plustecknet i högre hörnet för att lägga till en aktivitet på ett angivet 
datum. På frågan om hur hennes helhetsupplevelse var svarade hon: 

Lisa: ”Det är ju lite lustigt om man ska lägga till en aktivitet. Först ser det väldigt 
riktigt ut i Kalendern och när man trycker på plusknappen så stämmer inte den 
menyn som kommer upp alls överens med resten av appen.” 

Här uppmärksammade Lisa att hon hade velat att Kalendern var mer lik en fysisk 
kalender i dess funktionalitet. Även Sebastian tog upp den aspekten av Kalendern. 
Han efterfrågade en större frihet när han var inne i Kalendern och uttryckte en 
önskan om att Kalendern skulle vara mer lik en fysisk kalender i funktionaliteten: 

Sebastian: ”Att inte behöva gå de här stegen med vilka platser och vilken tid det är 
utan bara lite slafsigt dra ett sträck mellan 15 och 17 och skriva in något där. Att 
det är lite friare så man inte behöver gå via alla de där stegen.” 

Något som var noterbart var att en del respondenter i undersökningen hade åsikter 
angående hur de ansåg att funktioner i det digitala gränssnittet vid vissa tillfällen 
skulle efterlikna fysiska kalendrar tydligare. Sebastian kommenterade det ovan och 
Hans var även han inne på samma spår när han kommenterade på följande vis: 

Hans: ”Men kanske att istället för att man har klockslagen här i sidan, att man 
kanske kan skriva själv med fingret, precis som det är i en fysisk kalender. Men att 
du har det på iPaden ändå. Det tror jag ändå många uppskattar - det blir lite 
roligare anteckningar!” 

Respondenterna ovan talade kring hur de hade velat använda Kalendern mer likt en 
fysisk kalender. Vad som klargjordes var däremot att flera respondenter uttryckte 
att utseendet ökade deras förståelse för applikationen. Nedan talar flera 
respondenter kring utseendets efterliknelse till en fysisk artefakt och hur de 
uppfattade detta. När iBooks utseende, kopplat till en förståelse, kom på tal nämnde 
Bengt hur utseendet har en betydelse för hans förståelse och upplevelse. Här 
diskuterar han hur iBooks utseende bjöd in till en viss interaktion. Han nämner 
följande: 
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Bengt: ”Ah det är nog bara att… Jag vet inte vad, jag kan inte förklara, men jag 
gillar layouten, att det är en bokhylla liksom, att den är snygg. Enkel att förstå, lätt 
att se, när man klickat på iBooks så vet man, när man ser layouten, att det har med 
böcker och tidningar att göra.” 

Det diskuterades huruvida det var av någon betydelse att denna efterliknelse fanns 
och hur respondenterna upplevde applikationen när de kände igen miljön och dessa 
inslag. Erik var en av de respondenter som uttalade sig om igenkänning och hur han 
upplevde miljön när det efterliknade ett fysiskt exemplar. På frågan om hur han 
visste hur han skulle gå tillväga för att ta sig till sidan 12 i iBooks svarade han: 

Erik: ”Det kändes naturligt att bläddra med fingrarna. Eftersom det efterliknar en 
bok!” 

På frågan om det blev enklare eller svårare på grund av efterliknelsen han följande 
svar: 

Erik: ”Det beror på vad man jämför med såklart. Det är ju väldigt enkelt eftersom 
det ser ut som en bok. Så frågan är vad som skulle vara ännu enklare eller svårare 
för den sakens skull. Det är enkelt såhär, användarvänligt.” 

På samma fråga svarade Bengt på ett liknande sätt: 

Bengt: ”Njae, det är väl klart, de har ju gjort det som att det ska vara som att läsa 
en bok. Att man bläddrar istället för att bara trycka på en knapp, att det bara 
kommer en ny sida, så känns det lite roligare att bläddra sida.” 

Här talar både Erik och Bengt om efterliknelsen som något positivt och att det även 
bidrar till att skapa en bättre upplevelse. Peter talar om att det finns en viss 
betydelse att efterlikna ett fysiskt exemplar för själva upplevelsen och han påpekar 
även estetikens betydelse på följande sätt: 

Peter: ”Njae, men det estetiska är ju rätt så viktigt så att här så blir det rätt så 
snyggt så att jag tror att det är väl bara positivt. Det gör att det inte blir, det är lite 
så som, det blir inte lika tekniskt.” 

Till skillnad från respondenterna ovan så uttryckte sig inte Hans lika positivt kring 
efterliknelsen. Han talade då om startvyn i iBooks och överblicken av bokhyllan. Han 
diskuterade kring hur böckernas utseende endast är till hjälp om användaren 
känner igen omslaget på boken: 

Hans: ”Hade det bara stått titlar i svart under vartannat, och ingen bild, då hade 
det nog tagit längre tid att hitta Jurassic Park, just eftersom bilden på omslaget 
säger så mycket om boken. Så exempelvis dessa böcker här nere där det är lite 
slipsar och sådant, det har jag ingen aning om vad det är för böcker och där kan jag 
inte läsa mig till det. Så i det tillfället hade jag hellre sett det i en lista. Andra böcker 
kan ju vara helsvåra med andra ord.” 
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I fallet ovan förefaller efterliknelsen försvåra användandet istället för att underlätta. 
Här gav det inte samma resultat som det tidigare gjort, när utseendet bjöd in till en 
viss interaktion. Hans diskuterade kring hur okända bokomslag kunde försvåra 
tolkandet av vilken bok det var, men var bortsett från det neutral i sin ställning till 
iBooks utseende.  Även Karl var förhållandevis neutral i sin inställning, även om han 
upplevde efterliknelsen som ett gynnsamt designinslag:  

Karl: ”Så länge man ser omslaget och vem som har gjort den så tycker jag det är 
gott nog, men visst det blir mer klart när man ser hela och att det är en bokhylla. Då 
refererar man direkt till att det är böcker istället för något annat. Det blir lättare 
att se att det är böcker det handlar om!” 

En av respondenterna, Erik, uttryckte sig om att iBooks efterliknade en fysisk bok 
och att denna efterliknelse kunde underlätta förståelsen. Utseendet bjöd in till en 
viss interaktion, vilket Erik upplevde underlättade interaktionen med applikationen. 
Han var däremot mer neutral i sin inställning och betonade samtidigt att det inte var 
ett nödvändigt designinslag. När han fick frågan om vad han tyckte om iBooks 
efterliknelse av en bok och huruvida det tilltalade honom eller inte svarade han: 

Erik: ”Ja absolut. Det gör det lättare att förstå! Det blir mer verklighetstroget och 
lättare att använda det.” 

Han fortsatte med att säga: 

Erik: ”Det är väl en trevlig funktion, inte nödvändig men visst det gör ju att 
detaljerna efterliknar en bok ännu mer och gör det mer trovärdigt! Det gör det inte 
svårare att förstå hur det fungerar åtminstone!” 

Erik fortsatte att diskutera kring iBooks utseende. Han uttryckte däremot att en 
digital artefakt inte måste efterlikna en fysisk för att den ska vara enkel att ta till sig. 
På frågan om det hade någon betydelse för honom att iBooks var designat för att 
efterlikna en bok svarade han: 

Erik: ”Nej det tycker jag inte.” 

Efterliknelsen var alltså inte det primära för Erik, även om han tidigare uttryckte att 
utseendet hade gjort det enklare att förstå applikationen. På frågan om iBooks hade 
varit lika lätt att använda om dess utseende hade varit annorlunda svarade han: 

Erik: ”Ja, till och med om det hade sett ut som ett worddokument. Bara det är lätt 
att förstå och att använda.” 

Utifrån Eriks svar kunde vi se att hans förståelse inte var beroende av efterliknelsen, 
utan han poängterade att det skulle lika gärna kunna ha sett ut som ett vanligt 
dokument. Istället var förståelsen det primära och att det skulle vara enkelt att 
använda, oavsett applikationens utseende. 
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Ovan har vi berört hur iBooks efterliknelse diskuteras bland respondenterna. När vi 
berörde Kalendern och dess efterliknelse av en fysisk kalender, talade bland annat 
Peter väl om efterliknelsen. Även i Kalendern bjöd utseendet in till en viss 
interaktion som respondenterna upplevde främjade deras förståelse. På frågan om 
vilken betydelse han ansåg att efterliknelsen hade svarade han: 

Peter: ”Jag tror bara att det är positivt igen för att man känner igen sig, man vet 
automatiskt hur man ska göra för man har gjort det förut.” 

Även Erik var inne på samma punkt som Peter genom att kommentera Kalenderns 
efterliknelse på följande vis: 

Erik: ”Ja, det blir lättare att förstå den. Men det är klart att man kan göra den på 
andra vis, men jo det blir ju lättare så här.” 

Erik uttryckte tidigare i sin intervju att han ansåg att designdetaljen med 
sidbläddringen i iBooks inte var nödvändig och han var även inne på samma spår 
när Kalendern diskuterades. När Erik blev tillfrågad om han hade lagt märke till att 
sidorna veks över likt en verklig sida svarade han att det var något han aldrig lagt 
märke till tidigare. Han uttryckte därför ingen noterbar beundran för detaljen.  

Erik: ”Det fyller väl ingen funktion. Det är precis som i iBooks att det är detaljerna 
som gör att det efterliknar en fysisk kalender, men att det kanske inte är så viktigt 
då eftersom jag inte ens märker av det.”  

När Bengt fick frågan angående betydelsen av att efterlikna ett verkligt exempel 
delade han samma åsikt som Peter och Erik: 

Bengt: ”Det är väl bra, då vet man hur man ska göra. Hur det ska se ut, man känner 
sig hemma, om man nu vill övergå från pappersformat till digitalt så känner man 
igen sig.” 

Josefin uttalade sig även hon angående Kalenderns utseende och hur hon upplevde 
det: 

Josefin: ”Det är samma som i iBooks, naturligt tror ja. Jag tror inte ens att man 
reflekterar över det, men det är väl lite det som är hela grejen med alla dem här. Att 
till och med ett litet barn skulle fatta och det är väl det dem vill ha, att det ska vara 
enkelt. Man ska inte ens behöva tänka hur jag byter sida. Jag ska inte behöva leta 
efter någon pil där jag ska trycka utan det ska bara flyta på. Så jag tror, det tänker 
jag inte ens på, vilket är en jättefördel.” 

Respondenterna ovan uttryckte sig positivt kring att Kalendern efterliknade en 
fysisk kalender och Bengt pratade om att efterliknelsen gjorde det enkelt för de som 
inte är vana vid en digital kalender. När han diskuterar kring betydelsen för honom 
själv uttryckte han sig däremot mer neutralt kring att Kalendern efterliknar en 
fysisk kalender: 
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Bengt: ”Det är väl samma där, att de försöker få den här känslan av att det är en 
kalender, men där fyller det inget behov för mig, att det är tvunget att se ut som en 
kalender. Men det är trevligt när det ser snyggt ut.” 

Bengt uttrycker att det är trevligt när det ser snyggt ut, snarare än att det är ett 
behov att applikationen efterliknar dess fysiska exemplar. I det här fallet upplever 
han däremot att efterliknelsen resulterar i ett snyggt utseende. Däremot uttyckte sig 
Hans på ett negativt sätt angående Kalenderns grafiska design. Han nämner istället 
hur utseendet inte fyller någon funktion och att han hellre vill ha mer fokus på 
funktionalitet istället för att utseendet ska vara genuint:   

Hans: ”Nej precis. Ingen funktion. Som det att jag inte kan klicka bara på datumen 
för att lägga till en aktivitet är sådana små funktioner som jag hellre hade haft. Jag 
tycker hellre att det skulle satsas på att den ska vara funktionell och smidig och 
jättesnabb att använda snarare än att den ska se genuin ut.” 

Här förespråkar Hans funktionalitet före ett genuint utseende och för honom är inte 
det primära utseendet, utan funktionaliteten. 

 

4.4 Stödjande 

Ett centralt tema i undersökningen var hur respondenterna uttryckte en ökad 
möjlighet att ta till sig applikationerna. Nedan lyfter vi fram hur respondenterna 
uttryckte sig kring igenkänning av kontext och hur det stöttade respondenterna. En 
del respondenter talade om hur gränssnittet gjorde att de enklare tog till sig och 
adopterade applikationerna, vilket kan bottna i att de upplevde ett stöd från 
utseendet. Kodord som gick in under den här kategorin var bland annat ta till sig och 
lättare. 

Peter var en av respondenterna som uttryckte hur utseendet var till stöd för honom 
när han försökte ta till sig iBooks. När han fick en fråga angående vad han ansåg om 
att böckerna var ställda i en träbokhylla svarade han:  

Peter: ”Ja, det ser snyggt ut och det är väl lite sådant som gör att man känner igen 
sig.” 

Han fick en följdfråga som berörde om han hade reflekterat över att han kände igen 
sig i utseendet och hur han uppfattade det, varpå han svarade: 

Peter: ”Jag tror att det är nog positivt. Det gör att man har lättare att ta till sig 
det.” 

Att det digitala gränssnittet efterliknar det fysiska originalet var något som Bengt 
ansåg positivt. På frågan om han ansåg att det kan vara en aspekt som skulle kunna 
påverka personer i valet mellan en fysisk och en digital kalender var han övertygad: 
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Bengt: ”Ja men det tror jag säkert, för det blir ju lättare för de som inte är vana att 
använda det, om de känner igen det.” 

Bengt framhäver alltså att andra användare kan ta stöd i utseendet i deras försök i 
att ta till sig applikationer. 

Även Josefin uttalade sig om det: 

Josefin: ”Det blir ju mycket mer verklighetstroget och därför tror jag att många 
kanske väljer just deras, eller den här typen av kalendern. Om man nu vill ha en 
digital kalender så kanske man väljer den här kalendern framför andra som är 
väldigt datoraktiga.” 

Att utseendet hänger ihop med respondenternas förståelse och upplevelse var 
återkommande och diskuterades av flera respondenter. Senare i intervjun med 
Peter kommenterar han iBooks utseende på följande sätt: 

Peter: ”Det blir ju mer intuitivt i och med att det är något man känner igen från 
vardagen. Det är inget nytt man behöver lära sig för det kan man redan.” 

Han nämner alltså att det är positivt om användaren är bekant med miljön, eftersom 
det gör det enklare att ta sig an exempelvis en applikation. Även Karl diskuterade 
kring betydelsen av att böckerna i iBooks var designade som en fysisk bok. Även han 
nämnde hur han hade enklare för att ta till sig applikationen på grund av dess 
utseende: 

Karl: ”Ja faktiskt, bara för att gå från en vanlig bok till en e-bok gör att detta blir ett 
väldigt kort steg emellan. Hade det varit platta och tomma sidor så hade det varit 
ett längre steg tror jag, åtminstone för mig. För då blir det bara text på en läsplatta 
istället för en bok på en läsplatta. Så det tycker jag är helt rätt!” 

Även Peter diskuterar kring det Karl var inne på, hur iBooks verkliga utseende gör 
det enklare att ta till sig applikationen. Han är positiv till iBooks realistiska utseende 
och han pratar vidare om det på följande sätt: 

Peter: ”Det är ett litet sätt att avteknifiera det och att använda sig av en sådan här 
layout också är också ett sätt att avteknifiera det, vilket gör att det känns enklare 
att ta åt sig.” 

På följdfrågan, om han tycker att det är bra när ett gränssnitt avteknifieras svarar 
han följande: 

Peter: ”Ah, ah det tycker jag, det är jag positiv till.” 

Här kunde vi se hur utseendet var en central del i Peters försök till att ta till sig 
applikationen. Att utseendet avteknifierades på grund av dess realistiska utseende 
upplevde han även som tilltalande och förenklande. 
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4.5 Realism 

Ett återkommande tema hos respondenterna är realism. Kodord som ingår i denna 
kategori är bland annat verklighet, riktig, genuint. Realismen är något som enligt 
flertalet av respondenterna verkar vara frånkopplad från det digitala.  

Respondenterna verkar koppla utseendet till verkligheten. Erik uttryckte sig tidigt 
om verkligheten och förhöll sig positivt till detta utseende: 

Erik: ”[...]de försöker härma verkligheten med att de har så det ser ut som en 
bokhylla! [...] Samma sak när man går in på en bok.” 

Erik: ”Antagligen tycker jag om det eftersom det påminner om verkligheten. Att det 
påminner om en riktig bokhylla.” 

Hans har tidigare uttryckt att han tycker ett trä-utseende i bokhyllan är trevligt och 
får frågan varför han tycker som han gör och svarar: 

Hans: ”Det skapar ju en association till något verkligt med just böcker i en bokhylla 
skulle jag tro.” 

Även Karl går på samma spår och uttrycker att det blir riktigt: 

Karl: ”Det är inte märkbart men det gör den hela visuella upplevelsen mer riktig 
när det är så. Bättre så än att det är två vita sidor! ” 

Josefin berättar direkt när hon får se iBooks att hon tycker att det är en rolig 
applikation och gör en association till verkligheten: 

Josefin: ”Jag tycker direkt när man kommer in här så känns det väldigt mycket 
roligare än någon annan app, eftersom det känns verkligen som en bokhylla som 
man har hemma.” 

Även Sebastian nämner att han liknar bokhyllan i iBooks vid en bokhylla hemifrån. 
Han nämner dessutom att han är positivt inställd till att bokhyllan är gjord av trä:  

Sebastian: ”Ja men det får mig i alla fall att känna igen mig i en vanlig bokhylla 
från, eller som står hemma i lägenheten eller i huset, så att jag förstår vad det har, 
vad det handlar om. Så det tycker jag är bra i det här fallet.” 

Bengt nämner hur han associerar iBooks till en verklig bokhylla och att det är något 
han uppskattar. Bengt uttrycker sig dock som så att den digitala bokhyllan är en 
bokhylla, vilket skiljer sig från de andra: 

Bengt: ”Jag gillar layouten, den är enkel och tydlig. Man ser att det är en bokhylla. 
Lättanvänd.”  
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5 Diskussion 

I nedanstående avsnitt diskuteras de resultat som presenterats. Vi diskuterar 
resultatet utifrån och i kontrast till den litteratur som har presenterats i 
litteraturdelen.  

I kategorin Efterliknelse och Inbjudan fanns tendenser som visade på hur 
respondenter fick en ökad förståelse. Detta är något som lyfts som en effekt av 
skeuo i litteraturdelen (se till exempel Derboven et al., 2012; Gessler, 1998; Morris, 
2010). Efterliknelsen var en central punkt i studien, och den familjära känslan 
verkade vara en av effekterna från efterliknelsen. Effekterna från efterliknelsen var 
bland annat att utseendet kommunicerade en förståelse och användarna verkade 
uppleva en familjär känsla som hjälpte dem vid interaktionen. Familjariteten som en 
central upplevelse via efterliknelsen ligger i linje med det Morris (2010) spekulerar 
i. Utseendet kunde dock upplevas som inbjudande på olika sätt, det bjöd in till en 
interaktion, det vill säga att gränssnitten har affordance. När utseendet bjöd in till en 
interaktion underlättade det användandet och förståelsen tenderade att öka. Denna 
bidragande förståelse för interaktionen kan ledas till de utfall som Morris (2010) 
nämner om skeuo.  

Däremot förekom det en feltolkning av utseendet som inte överensstämde med 
applikationens funktionalitet. Vid de här feltolkningarna tenderade gränssnittet att 
bjuda in till en interaktion, men också att efterliknelsen skapade en falsk förståelse. 
Detta upplevdes i sin tur resultera i förvirring och irritation. Denna feltolkning 
förekom bland annat i Kalendern. Gränssnittet tenderade emellanåt att ge sken av 
att funktionaliteten skulle vara som hos en fysisk kalender, men när respondenterna 
inte kunde interagera med gränssnittet på önskvärt sätt uppstod förvirring. Denna 
feltolkning verkar vara liknande den som Norman och Nielsen (2010) diskuterat 
kring. Att inslag av skeuo kan framkalla upplevelser som förvirring och irritation har 
tidigare behandlats av Stowell och McLean (2011) och det verkar som om deras 
spekulationer kan vara korrekta. I det här fallet stämde även feltolkningen av 
utseendet med den problematik som Preece et al., (2011) nämner kan uppkomma 
när realistiska designinslag används. 

Det är dock svårt att avgöra huruvida respondenternas förståelse samt feltolkning 
av utseendet grundas i efterliknelsen (kopplat till familjariteten, som Morch (2003) 
och Morris (2010) tar upp), eller om det grundas i att applikationen bjuder in till en 
viss interaktion (affordance). Det är troligtvis en sammankoppling från båda delar 
som ger upphov till både förståelse och feltolkning, men med tanke på 
respondenternas sätt att uttrycka sig var det svårt att särskilja dem. Detta är något 
som endast går att spekulera kring, men det kanske vore av intresse att se vilken 
faktor som var mest bidragande. 
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I undersökningen uttrycktes det en önskan om att kunna påverka utseendet hos 
iBooks och Kalendern. Fyra av åtta respondenter efterfrågade på olika vis en 
möjlighet att påverka och förändra utseendet, vilket tyder på att utseendet hos 
skeuoinslagen på olika vis kan upplevas som någon form av distraktion. Det gav 
intryck av att det inte var efterliknelsen till verkligheten som var problemet. Istället 
var det möjligheten att påverka attribut som färg eller textur som var det centrala i 
deras uttryck, exempelvis färgen på bokhyllan i iBooks. Distraktionen verkade 
grunda sig i att färg och materialval inte tilltalar dem. Det kan vara intressant att 
titta närmare på om respondenterna har ett intresse av endast valet av färg och 
textur eller om det är valmöjligheten att applicera och använda sig av egna 
metaforer som istället bör vara i fokus, vilket Stowell & McLean (2011) och 
Blackwell (2006) tar upp. 

Ett centralt begrepp som ofta uppkom under intervjuerna vilket gav intrycket att 
vara viktigt var helhetskänsla och att inslagen verkar framkalla en känsla. Det 
verkade för respondenterna vara viktigt att en del av de känslorna gav upphov till 
något slags djup i interaktionen. Djupet i gränssnitten uttrycktes ge en förhöjd 
upplevelse, interaktionen blev mer än bara något digitalt. Men det fanns olika 
laddningar på deras uttryck, en av dem var en upplevd trivsel. Trivseln verkade 
däremot vara mer neutralt laddat. Det kan diskuteras huruvida känslan och djupet 
som respondenterna uttalade sig om utvecklas från att de upplevde den familjära 
känslan eller om det är helt frånskilt.  

Resultatet visade att en del av respondenterna såg på realistiska inslag på olika sätt 
och att helhetskänslan inte var lika viktig beroende på vilket sammanhang de hade 
med sitt användande. I iBooks, där syftet kan tänkas vara att läsa en bok utan någon 
stress, uppskattades utseendet till större del för att det bidrog till att skapa en god 
känsla och en bättre upplevelse. Däremot var inte utseendet lika uppskattat när 
sammanhanget var annat än rekreation. I Kalendern tenderade fokus istället att 
ligga på funktionalitet. Utseendet tenderade att bli sekundärt och kunde för vissa 
rent av upplevas som en distraktion, onödigt eller överflödigt. Det är sedan tidigare 
känt att UX skiljer sig beroende på vilket syfte användaren har med interaktionen 
(se till exempel Hassenzahl & Tractinsky, 2006; Ginsburg, 2010), vilket även visade 
sig vara fallet med skeuo i vår studie. Det är ändå värt att notera att en del av 
respondenterna diskuterade kring upplevelsen baserat på sammanhanget som de 
hade med interaktionen och deras slutgiltiga mål. Betydelsen av känslan som vi 
diskuterat tidigare verkade alltså skilja sig helt beroende på sammanhanget med 
interaktionen. 

I undersökningen fann vi att respondenterna upplevde ett stöd av utseendet. De 
upplevde att det var enklare att ta sig an applikationen om det digitala gränssnittet 
efterliknade ett fysiskt exempel ifrån deras vardag. De uttryckte detta genom att 
bland annat tala om adoption. När de kände igen sig i miljön och tog ett stöd i 
utseendet upplevde de bland annat trovärdighet, familjaritet samt att klivet från en 
fysisk bok till en e-bok inte blev lika komplicerat. Detta verkar stämma överens med 
det Åkesson et al., (2010) presenterar, nämligen att liknelsen till det fysiska skapade 
en känsla av trovärdighet och familjaritet. I fallet med Winamp som beskrivs i 
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litteraturstudien, som Morris (2010) tar upp, var inslag av skeuo ett stöd för 
användaren för att förenkla övergången från en fysisk artefakt till en digital och 
samtidigt skapa en god upplevelse för användarna. Det uttrycktes i undersökningen 
att steget mellan en fysisk och en digital artefakt underlättades när den digitala 
artefakten efterliknade den fysiska. Att det realistiska utseendet fungerade som stöd 
och vägvisare ger sken av att ligga i linje med det Morris (2010) nämner om skeuo.  

Något som kom upp i vår undersökning, men som inte tagits upp i litteraturstudien, 
är realism. Det upplevdes en realism av inslagen och applikationerna upplevdes inte 
enbart som något digitalt. Realismen nämndes som något frånkopplat från 
verkligheten, på sådana vis att det verkar vara en ny typ av realism som verkar vara 
skild från det digitala. Det associerades mellan det fysiska och digitala, men det 
fanns inget likhetstecken där emellan. Mer än så här utforskades inte 
frånkopplingen, då det inte var av intresse för studien.  

Vid vissa tillfällen uttrycktes det att inslag av skeuo inte uppmärksammats vid 
användandet utan först noterades när deras existens påvisades av oss. I 
litteraturstudien behandlas ämnet Tacit Knowledge. Det har tidigare i litteraturen 
spekulerats i att användare inte kognitivt reflekterar över vissa attribut då dess 
vardaglighet och enkelhet tar över och försvinner från individens uppmärksamhet 
(Ehn, 1988). Det kan tänkas att inslagen registrerades, men att de inte 
uppmärksammades, möjligtvis på grund av denna tysta kunskap. Att inslagen inte 
reflekterades över skulle kunna bero på inslagens familjära karaktär, och 
respondenternas vana vid att uppleva liknande inslag i sina vardagliga miljöer. 
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6 Slutsats 

Vår undersökning indikerar att det finns ett brett antal upplevelser som kan tänkas 
härledas från inslag av skeuo. Grundtanken var att i slutsatsen presentera ett antal 
designriktlinjer över hur skeuo kan upplevas. Detta har visat sig vara svårare än till 
en början tänkt och som svar på frågan kommer en punktlista presenteras. Studien 
indikerar att ämnet kan ge upphov till många upplevelser och vi föreslår att skeuo 
kan användas för att bland annat skapa en familjär känsla. Frågan som ställdes i 
inledningen löd: Hur upplever användare inslag av skeuomorphism i digitala grafiska 
gränssnitt? Som svar på vår problemformulering presenterar vi följande punkter: 

 Skeuo kan upplevas ge ett djup och en helhetskänsla. 
 Skeuo kan upplevas som om det bjuder in till en interaktion. 
 Inslag av skeuo kan upplevas som familjära. 
 I en del fall kunde inslagen upplevas både som fina och fula, färg och textur 

passar inte alla - skeuo kan därmed upplevas som en distraktion. 
 Skeuo kan upplevas som stödjande vid tolkning av utseende. 
 Skeuo kan upplevas olika beroende på sammanhang. 

 

6.1 Vidare Forskning 

För fortsatt forskning föreslår vi två områden. Först att det sker forskning om 
förståelsen som respondenterna uttrycker sig kring. Det vore av intresse att se var 
förståelsen grundas, antingen via efterliknelsen eller i att utseendet är inbjudande. 
Vi föreslår denna fortsatta forskning främst eftersom vi hade svårt att särskilja på 
begreppen utifrån respondenternas sätt att tala om det, då de talade om dessa 
begrepp på snarlika vis. 

Det andra området som vi föreslår vidare forskning inom är hur nybörjare upplever 
inslag av skeuo. Det vore intressant att se om deras tolkning av inslag av skeuo kan 
stödja dem och bidra till att skapa en förståelse – eller om det blir en distraktion. En 
del respondenter uttryckte att det underlättade deras möjlighet att ta till sig 
applikationen, men det vore intressant att studera nybörjarna mer ingående. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Operationaliseringsschema 

iBooks 

Fråga Syfte Begrepp Litteraturexempel 
1. Vad var din första tanke 

kring den grafiska 
designen? 

Här ville vi veta hur 
respondenterna 
uttryckte sig om det 
digitala grafiska 
gränssnittet. 

Estetik, UX Derboven et al., 
(2012); Preece et 
al., (2011) 

2. Funderade du över att 
böckerna var ställda i en 
bokhylla i iBooks? 

Vi ville se om 
respondenterna 
uppmärksammade 
designinslaget 
bokhyllan. 

Familjaritet, 
Tacit 
Knowledge 

Morris (2010); Ehn 
(1988) 

a. Funderade du över 
att bokhyllan såg ut 
som trä? 

Här ville vi ta det till 
en högre nivå och se 
om respondenterna 
var medvetna om att 
bokhyllan var gjord 
av trä. 

Tacit 
Knowledge 

Morris (2010); Ehn 
(1988) 

b. Vad tyckte du om 
det? Här ville vi ta reda på 

vad respondenterna 
tyckte om att 
bokhyllan var gjord 
av trä och hur de 
uppfattade det. 

Familjaritet, 
Estetik, UX, 
Behavioural 
& Reflective 
design 

Morris (2010); 
Derboven et al., 
(2012); Preece et 
al., (2011); Norman 
(2004) 

c. Varför? 
Varför tyckte 
respondenterna på 
det viset? Vi ville få en 
djupare förståelse. 

- - 



 

 

                                                                                                                                                                     
3. Hur förstod du hur du skulle 

hitta boken? Vi ville se om deras 
sökande efter boken 
påverkades av att 
böckerna stod i en 
bokhylla. Hur 
uttryckte sig 
respondenterna 
angående utseendet 
på iBooks? 

Familjaritet, 
Förståelse, 
Affordance 

Morris (2010); 
Norman (2002) 

a. Varför? 
Varför tyckte 
respondenterna på 
det viset? Vi ville få en 
djupare förståelse. 

- - 

4. När du skulle ta dig fram till 
sida 12, hur visste du hur du 
skulle gå tillväga? 

Här ville vi se om 
deras navigering 
påverkades av att 
utseendet 
efterliknade en fysisk 
bok. Hur uttryckte sig 
respondenterna 
angående utseendet 
på iBooks? 

Familjaritet, 
Förståelse 

Morris (2010);  

5. Nu i efterhand, var det 
något speciellt du 
funderade över vid 
bläddringen? 

Här ville vi se om de 
reflekterade över 
själva bläddringen 
och om det 
påverkades av att 
designen efterliknar 
bläddringen i en 
fysisk bok. 

Familjaritet, 
Tacit 
Knowledge 

Morris (2010); Ehn 
(1988) 

a. Lade du märke till att 
sidorna veks över för 
att efterlikna en 
fysisk bok vid 
sidbläddringen? 

Här ville vi försöka få 
reda på om 
respondenterna 
uppmärksammade 
den här detaljen i 
designen. 

Familjaritet, 
Tacit 
Knowledge 

Morris (2010); Ehn 
(1988) 



 

 

                                                                                                                                                                     
b. Vad tycker du om 

det? Här ville vi veta vad 
respondenterna 
tyckte om både 
utseendet, vad de 
tyckte om själva 
designdetaljen och 
upplevelsen av det. 

Estetik, UX Derboven et al., 
(2012); Preece et 
al., (2011) 

c. Varför? 
Varför tyckte 
respondenterna på 
det viset? Vi ville få en 
djupare förståelse. 

- - 

6. Lade du märke till 
bokpärmen och sidkanterna 
kring texten? 

Här ville vi försöka få 
reda på om 
respondenterna 
uppmärksammade 
den här detaljen i 
designen. 

Familjaritet, 
Tacit 
Knowledge 

Morris (2010); Ehn 
(1988) 

a. Vad tycker du om 
den? Vi ville försöka få 

reda på vad de tyckte 
om detaljen efter att 
de lagt märke till den. 

Estetik, UX Derboven et al., 
(2012); Preece et 
al., (2011) 

b. Har det betydelse för 
dig att den är 
designad som en 
fysisk bok? 

Vi ville se om den 
verklighetstrogna 
biten var av betydelse 
och hur de upplevde 
det och om de ansåg 
att det var till någon 
hjälp. Vi ville även se 
hur de uttryckte sig 
kring iBooks 
utseende. 

Familjaritet, 
Estetik, UX, 
Förståelse 

Morris (2010); 
Derboven et al., 
(2012); Preece et 
al., (2011); 



 

 

                                                                                                                                                                     
c. Om du hade fått 

bestämma, hur hade 
det sett ut? 

Frågan ställdes för att 
se om de hade 
bevarat designen eller 
helst velat ändra den. 
Genom det försökte vi 
ta reda på om de 
uppskattade det 
digitala gränssnittet 
eller inte. 

- - 

d. Varför? 
Varför tyckte 
respondenterna på 
det viset? Vi ville få en 
djupare förståelse. 

- - 

 

Kalender 

Fråga Syfte Begrepp Litteratur 
1. Vad tycker du om den 

grafiska designen på 
Kalendern? 

Här ville veta hur 
respondenterna 
uttryckte sig om det 
digitala grafiska 
gränssnittet. 

Estetik, UX,  Derboven et al., 
(2012); Preece et 
al., (2011) 

2. Lade du märke till något 
speciellt i utseendet? Vi ville se om 

respondenten hade 
uppmärksammat någon 
speciell designdetalj i 
Kalenderns gränssnitt. 

Familjaritet, 
Tacit 
knowledge 

Morris (2010); 
Ehn (1988) 

a. Själva ramen runtom 
är skapad för att 
efterlikna läder, är 
det något du lade 
märke till? 

Vi ville se hur 
uppmärksam 
respondenten var på 
Kalenderns utseende. 

Estetik, 
Tacit 
knowledge 

Derboven et al., 
(2012); Ehn 
(1988) 



 

 

                                                                                                                                                                     
b. Vad tycker du om 

det utseendet? Här ville vi försöka ta 
reda på hur de 
upplevde utseendet på 
Kalendern och främst 
då designdetaljerna, så 
som ramen runt 
omkring.  

Estetik, UX Derboven et al., 
(2012); Preece et 
al., (2011) 

c. Varför? 
Varför tyckte 
respondenterna på det 
viset? Vi ville få en 
djupare förståelse. 

- - 

3. När du skulle ta dig till rätt 
datum, hur förstod du hur 
du skulle gå tillväga? 

Vi ville försöka reda ut 
om utseendet på 
Kalenderns gränssnitt 
hjälpte respondenterna 
när de utförde 
uppgiften. 

Familjaritet, 
Tacit 
knowledge, 
Förståelse 

Morris (2010); 
Ehn (1988) 

4. När du skulle lägga till en 
aktivitet, hur förstod du hur 
du skulle gå tillväga? 

Även här ville vi se om 
utseendet på 
Kalenderns gränssnitt 
hjälpte respondenten. 

Familjaritet Morris (2010) 

5. Har det betydelse för dig att 
den är designad som en 
fysisk kalender? 

Vi ville se vad de tyckte 
om utseendet, om det 
var till någon hjälp i 
deras förståelse för 
funktionaliteten i 
Kalendern och om de 
uppskattade designen 
eller inte. 

Estetik, 
familjaritet, 
UX, 
förståelse 

Derboven et al., 
(2012); Morris 
(2010); Preece et 
al., (2011) 

6. Nu i efterhand, var det 
något speciellt du 
funderade över vid 
bläddringen? 

Här ville vi se om de 
reflekterade över själva 
bläddringen och om det 
påverkades av att det 
liknar bläddringen i en 
fysisk bok. 

Tacit 
Knowledge 

Ehn (1988) 



 

 

                                                                                                                                                                     
a. Lade du märke till 

att sidorna veks över 
vid sidbläddringen - 
som när man 
bläddrade sida i 
iBooks? 

Här ville vi försöka få 
reda på om 
respondenterna 
uppmärksammade den 
här detaljen i designen. 

Familjaritet, 
Tacit 
knowledge 

Morris (2010); 
Ehn (1988) 

b. Vad tycker du om 
det? Här ville vi veta vad 

respondenterna tyckte 
om själva 
designdetaljen och 
upplevelsen av det. 

UX, 
familjaritet 

Preece et al., 
(2011); Morris 
(2010) 

c. Varför? 
Varför tyckte 
respondenterna på det 
viset? Vi ville få en 
djupare förståelse. 

- - 

7. Hur upplevde du det var att 
lägga till en aktivitet i 
Kalendern?  

Vi ville försöka ta reda 
på vad de tyckte om 
funktionaliteten och om 
utseendet av Kalendern 
var till någon hjälp i 
deras försök att förstå 
tillvägagångssättet. 

UX, 
Förståelse 

Preece et al., 
(2011) 

a. Lade du märke till 
något speciellt? Här ville vi försöka få 

reda på om 
respondenterna 
uppmärksammade 
något speciellt i 
Kalenderns utseende. 

Familjaritet Morris (2010) 

b. Märkte du att själva 
kalenderdelen var 
som en bok? 

Vi ville se om 
respondenterna hade 
uppmärksammat 
designen på Kalendern. 

Familjaritet, 
Tacit 
knowledge 

Morris (2010); 
Ehn (1988) 

c. Vad tycker du om 
det? Här ville vi veta vad 

respondenterna tyckte 
om att Kalendern 
efterliknade en fysisk 
kalender. 

UX Preece et al., 
(2011) 



 

 

                                                                                                                                                                     
d. Varför? 

Varför tyckte 
respondenterna på det 
viset? Vi ville få en 
djupare förståelse. 

- - 

8. Hur hade den sett ut om du 
hade designat den själv? Frågan ställdes för att 

se om de hade bevarat 
designen eller helst 
velat ändra den. Genom 
det försökte vi ta reda 
på om de uppskattade 
det digitala gränssnittet 
eller inte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                     

Bilaga 2 - Intervjufrågor 

iBooks 
7. Vad var din första tanke kring den grafiska designen? 

8. Funderade du över att böckerna var ställda i en bokhylla i iBooks? 

a. Funderade du över att bokhyllan såg ut som trä? 

b. Vad tyckte du om det? 

c. Varför? 

9. Hur förstod du hur du skulle hitta boken? 

a. Varför? 

10. När du skulle ta dig fram till sida 12, hur visste du hur du skulle gå tillväga? 

11. Nu i efterhand, var det något speciellt du funderade över vid bläddringen? 

a. Lade du märke till att sidorna veks över för att efterlikna en fysisk bok 

vid sidbläddringen? 

b. Vad tycker du om det? 

c. Varför? 

12. Lade du märke till bokpärmen och sidkanterna kring texten? 

a. Vad tycker du om den? 

b. Har det betydelse för dig att den är designad som en fysisk bok? 

c. Om du hade fått bestämma, hur hade det sett ut? 

d. Varför? 

Kalender 
9. Vad tycker du om den grafiska designen på Kalendern? 

10. Lade du märke till något speciellt i utseendet? 

a. Själva ramen runtom är skapad för att efterlikna läder, är det något du 

lade märke till? 

b. Vad tycker du om det utseendet? 

c. Varför tycker du så? 

11. När du skulle ta dig till rätt datum, hur förstod du hur du skulle gå tillväga? 

12. När du skulle lägga till en aktivitet, hur förstod du hur du skulle gå tillväga? 

13. Har det betydelse för dig att den är designad som en fysisk kalender? 

14. Nu i efterhand, var det något speciellt du funderade över vid bläddringen? 

a. Lade du märke till att sidorna veks över vid sidbläddringen - som när 

man bläddrade sida i iBooks? 

b. Vad tycker du om det? 

c. Varför? 

15. Hur upplevde du det var att lägga till en aktivitet i Kalendern?  

a. Lade du märke till något speciellt? 



 

 

                                                                                                                                                                     
b. Märkte du att själva kalenderdelen var som en bok? 

c. Vad tycker du om det? 

d. Varför tycker du så? 

16. Hur hade den sett ut om du hade designat den själv? 
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