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MOBILERGONOMIN ÄR USEL!!!
Jag har sökt efter mobiltelefoners ergonomibetyg…
Jag har läst, på nätet, artiklar om
”Mobilergonomi” och hade egentligen
velat hitta en lista över mobiltelefoner där
ergonomin betygsats. Men ingen sådan
lista hittade jag och jag har inte hittat
något test av mobiltelefoner som
betygsatt ergonomin.
Jag har, yrkesmässigt, använt stationära
datorer eller laptops där jag kunnat ställa
in textstorleken och helst använt Verdana
som ger ett avspänt betraktande om
terminalglasen anpassats till skärmen och
synskärpan. Samsung har över 250
teckensnitt varav inget är Verdana!
Mobiltelefoner har jag sett som en
katastrof ur ergonomisk synpunkt och har
använt sådana som katastrofhjälp om
man t ex skulle bli stående med bilen ute
i skogen.
Doros mobiler är lika dåliga…
Har använt en Doro som ju, enligt
reklamen, ska kunna användas av äldre
lite lytta personer. Men de telefonerna
har samma bristande ergonomi som alla
andra. Man kan ställa in stor texthöjd när
man surfar men texthöjden och färgerna
på SMS kan inte nämnvärt påverkas.
Dessutom är det så att textraderna delvis
täcker varandra när textstorleken ökas…
Hur kan man ha släppt en sådan produkt?
Varken statusraden eller skärmens
komposition kan påverkas…
Statusraden högst upp på skärmen kan
inte påverkas alls men viss annan text
kan förstoras så att bokstäverna blir så
stora så att all läsning blir omöjlig. Man

kan inte heller komponera ihop
statusraden eller skärmens utseende
efter eget önskemål. Det jag använder
ofta vill jag kunna föra samman på en
skärmbild som jag kan nå med en
egentillverkad ikon. Man borde även
kunna fixa till en ikon som t ex kopplar in
mobildata, synkningen och brevlådan.
Samsung Galaxy A5 har fått
toppbetyg i sin ynkedom…
Köpte nyligen en Samsung Galaxy A5 och
tänkte att den telefonen skulle ha
utrymme för egen komposition, men icke.
Statusradens texthöjd eller ikonhöjd kan
ej påverkas. Inte heller ikonernas färg.
Däremot kan texthöjden vid surfning
göras jättestor så att ett par bokstäver
täcker hela skärmens bredd. Användbart
för vem? Någon möjlighet att snickra ihop
sin egen bildskärmslayout finns inte
heller. Det finns även andra tokigheter t
ex att man, i telefonläget, inte kan backa
och radera det man skrivit om man t ex
skrivit fel siffra.
A5-telefonen har, vid tester, oftast fått
betyget Toppklass. Har någon funderat
på hur detta kan vara möjligt? Varför ska
man inte kunna använda en mobil utan
att använda läsglasögon? Är det bara
personer under 40 år som testar
mobiltelefoner? Men det är värre än så!
Mobiltelefonkonstruktörerna och de som
testar mobiltelefoner har tydligen
bestämt sig för att alla
mobiltelefonanvändare saknar all
kreativitet och uppfattar alla
mobiltelefonens funktioner som huggna i
sten…
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Om adressaten ej finns på vidstående adress
v.g. återsänd tidningen med uppgift om den
nya adressen.

Hur skulle man kunna utveckla
mobilens ergonomi?
Som jag skrev tidigare så borde
statusraden kunna komponeras med
storlek och färg men även med blinkningar
etc.
Man borde även kunna låsa fast vissa
ikoner som alltså ligger kvar på en
bestämd plats på alla bilder.
Man borde även kunna öka storleken på
text eller ikon tillfälligt genom att man t ex
hovrar över fältet.
Doro 8040 har viss tendens till
bättre ergonomi…
Det finns en Android, Doro 8040, som
har börjat förstå det här med ergonomi
även om det bara är en början. Där har
man gjort så att mobilen, som första
skärmbild, visar det man använder ofta.
Om man sveper uppåt så får man fler
kommandon och om man sveper till
vänster så får man snabbkommandon
och meddelanden. Fast det är ändå långt

kvar till en ergonomi som är anpassad till
människans naturliga beteende… Om
man lyfter upp telefonen och startar den
för att snabbt få se datum, veckodag,
och klockslag så sätt på läsglasen först
för den texten kan inte anpassas alls…
Byt ut soffexperterna som
konstruerar och testar mobiler och
som med sin okunnighet trakasserar
mobilanvändarna!
Är det bara soffexperter som både
konstruerar och testar mobiltelefoner?
Någon testare skrev att designen såg
läcker ut. Här finns alltså obesatta jobb –
att konstruera och testa mobiltelefoner
ur teknisk och ergonomisk synpunkt!
Den verksamheten har ännu knappast
börjat!
Harald Gaunitz
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