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Sammanfattning 

Det har blivit allt vanligare att vi idag använder våra mobila enheter till att besöka 

webben. I detta examensarbete undersöks vilka centrala designprinciper en designer bör 

eftersträva när avsikten är att förenkla användningen av en webbplats i en statisk och en 

rörlig situation via den mobila enheten. Examensarbetet innefattar en 

litteraturgenomgång, observationsintervjuer vid två tillfällen och en prototyputveckling. 

Det första intervjutillfället identifierade de grundläggande designprinciperna som sedan 

stod till grund för prototypen. Det andra intervjutillfället genomfördes mot prototypen 

med samma individer. Det som undersöktes var om de grundläggande designprinciperna 

förenklade användningen av en webbplats via den mobila enheten. En jämförelse 

mellan båda intervjutillfällena genomfördes för att sammanställa de centrala 

designprinciperna. 
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Abstract 

It has become increasingly common that we now use our mobile devices to visit the 

web. This thesis examines the central design principles a designer should strive for 

when it is intended to simplify the use of a website in a static and variable situation 

trough a mobile device. The thesis includes a literature review, interviews on two 

occasions and a prototype development. The first interviews identified the fundamental 

design principles which then became the basis for the prototype. The second interviews 

were conducted towards the prototype with the same individuals. It examined if the 

fundamental design principles simplified the use of a website trough the mobile device. 

A comparison of the two interviews was conducted to compile the central design 

principles. 
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1. INTRODUKTION 

Examensarbetet grundar sig i att undersöka centrala designprinciper gentemot 

användningen av en webbplats via den mobila enheten. Jag redogör främst för 

problembakgrunden, syftet och utifrån det avgränsar ett område att undersöka. 

Frågeställning besvaras genom tillämpningen av en litteraturgenomgång, 

observationsintervjuer mot olika webbplatser och en egen framställd prototyp. Jag 

identifierar även under teoriavsnittet centrala begrepp och teoretiskt tydliggör deras 

betydelse. En diskussion kring undersökningens metodval och resultat genomförs 

samtidigt som jag redogör för vad som eventuellt kan vara intressant att vidareutveckla. 

1.1. Bakgrund 

I dagsläget använder vi inte endast våra datorer till att navigera oss på webben. Det har 

blivit en självklarhet att ha internetåtkomsten i våra fickor och att vi genom våra nutida 

digitala artefakter ständigt är uppkopplade och kan utnyttja webben oavsett situation. 

Löwgren och Stolterman (2004, s. 9) beskriver en digital artefakt som en artefakt vars 

funktionalitet och struktur förhåller sig till informationsteknik och som förekommer i 

nära relation till individer och dess sociala sammanhang. Ett förtydligande över min 

definition av digitala artefakter är artefakter bestående av en mindre skärm, innehar en 

internetanslutning och som får plats i våra fickor. Jag förhåller mig således till det som 

vi idag kallar för den mobila enheten. 

 

En märkbar skillnad med att besöka en webbplats via en mobil enhet bestående av en 

mindre skärm kontra en enhet av större skärm är att webbplatserna oftast är anpassade 

till de större skärmstorlekarna vilket resulterar i att användandet av en webbplats genom 

den mobila enheten blir besvärlig och avsevärd svår i vissa situationer (Yu & Miller 

2011). Yu och Miller (2011, s. 1785) redogör för svårigheten att använda webbplatser 

via mobiltelefoner och att designers tacklar det problemet med att skapa 

mobilanpassade webbplatser men att detta endast är kostsamt och tidskrävande för 

designern att utveckla. Yu och Miller (2011, s. 1785) har undersökt det mobila 

användandet och fastställt att 82 % av deltagarna inte trivdes med att använda den 

mobila webbläsaren. Förklaringen till användarnas beteende klarläggs enligt följande: 

"The reasons for disliking mobile web browsers include: bad content layout on the 

mobile device, interface makes it slow to skim and browser, etc." (Yu & Miller 2011, s. 
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1785). En designer kan idag använda sig av responsiv och anpassningsbar (adaptive) 

design för att anpassa en webbplats layout till den mobila enhetens skärmstorlek. Det 

innebär att problematiken som Yu och Miller (2011) redogör för gällande användarnas 

uppfattning av det dåliga gränssnittet kan till en viss del undvikas. 

 

Benyon (2010, s. 89) klargör att kända designprinciper kan vägleda en designer under 

designprocessen för att utvärdera, kritisera och förbättra användbarheten hos en design. 

Benyon (2010, s. 89) förklarar vidare att designprinciper interagerar med varandra och 

att de hjälper till att orientera en designer till viktiga funktioner och frågor som berör 

designarbetet. Det finns i dagsläget befintliga designprinciper som en designer kan utgå 

från för att underlätta strukturen av en webbplats som inriktar sig på den mobila 

enheten. World Wide Web Consortium [W3C] (2007) har utvecklat ett protokoll med 

riktlinjer att följa när målet är att leverera innehåll på mobila enheter. Nielsen (1995) 

har även utvecklat en heuristisk utvärdering bestående av tio principer för att granska 

och förbättra användbarheten hos ett system. Den heuristiska utvärderingen och W3C-

protokollet presenteras följaktligen under teoriavsnittet. Det som kvarstår är vilka 

centrala designprinciper en designer bör eftersträva när avsikten är att förenkla 

användningen av en webbplats via den mobila enheten. Löwgren och Stolterman (2004, 

s. 5) förklarar att ”den goda interaktionen” uppnås när en designer arbetar mot 

situationen där designen ska användas. 

 

Pingdom (2010) utförde år 2010 en internationell undersökning gentemot det mobila 

användandet, de konstaterade att 3.81 % besökte webben via sin mobila enhet. En 

uppföljningsundersökning genomfördes år 2012 och enligt Pingdom (2012) har 

användandet sedan 2010 ökat till 10.01 % vilket innebär en ökning på 6.2 %. Pingdom 

(2012) förtydliggör att dessa procent endast utgör en internationell bredd och att vissa 

länder använder sina mobila enheter för att besöka webben mer än andra. För mig är det 

oerhört intressant att undersöka designprinciper i förhållande till situationen eftersom att 

utvecklingen ständigt går framåt samtidigt som det gentemot Pingdoms (2012) 

undersökning uppenbarligen har blivit allt mer vardagligt att vistas på webben med sin 

mobila enhet. Det innebär att det är betydelsefullt för en designer att tillfredställa 

användaren och tilldela ett system som kan användas med hänsyn till deras krav och 

behov. 
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1.2. Syfte 

Studiens syfte är att identifiera vilka centrala designprinciper en designer bör eftersträva 

när målet är att förenkla användningen av en webbplats via den mobila enheten. Det 

innebär att studien riktar sig till designers och att de identifierade centrala 

designprinciperna ska fungera som ett stöd under deras designprocess. Ämnet som ska 

undersökas är i synnerhet aktuellt då användandet av webbplatser på mobila enheter 

idag har blivit allt vanligare samtidigt som studien kan komma att gynna och vara ett 

stöd till framtida forskning.  

1.3. Avgränsning 

För att avgränsa min studie som förhåller sig till att undersöka centrala designprinciper 

en designer bör utgå från när avsikten är att förenkla användandet av en webbplats via 

den mobila enheten har jag valt att inrikta mig på två typer av situationer. Den statiska 

och rörliga situationen. De valda situationerna grundar sig på resultatet som 

framställdes ur Yu och Millers (2011) undersökning: 

  

"The results show that many participants spent less than 1 hour per day using mobile 

web browsers (55 %) and mobile applications (55 %). The top three activities for using 

the smartphone are while waiting, walking and while lying in bed. To our surprise, 

driving is also a situation in which participants use mobile web browsers (9%) and 

mobile applications (18%)." 

(Yu & Miller 2011, s. 1785)  

 

Motivet bakom valet av situationerna utgår från att jag definierar Yu och Millers (2011) 

situationer "waiting" och "lying in bed" som statiska och "walking" som rörlig. För att 

tydliggöra situationerna definierar jag den statiska situationen till när man ligger i 

soffan, sitter vid köksbordet etc. och den rörliga situationen till när man befinner sig i 

trafiken, på en promenad etc. 

1.4. Frågeställning 

Vilka centrala designprinciper bör en designer utgå från när avsikten är att förenkla 

användningen av en webbplats i en statisk och en rörlig situation via den mobila 

enheten? 
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2. METOD 

Eftersom att arbetets vikt ligger i att identifiera vilka centrala designprinciper en 

designer bör utgå från när avsikten är att förenkla användningen av en webbplats i en 

statisk och en rörlig situation via den mobila enheten är det betydelsefullt att undersöka 

hur det verkliga användandet fungerar gentemot situationerna. Löwgren och Stolterman 

(2004, s. 88) betonar att ett kontextuellt utforskande grundar sig på observationer och 

intervjuer där målet är att skapa en riktlig bild av den verkliga arbetssituationen. Det är 

även för studien nödvändigt att samla mycket information från användaren för att kunna 

besvara frågeställning och erhålla en större kunskap än den fragmentiserade kunskap 

som vi får av kvantitativa metoder (Patel & Davidson 2011, s. 119). I slutet av kapitlet 

diskuteras det mer grundligt varför jag väljer det kvalitativa metodsättet över det 

kvantitativa. 

 

Patel och Davidson (2011, s. 42) skriver att ”de vanligaste källorna där vi hämtar 

kunskap är böcker, artiklar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter eller rapporter”. De 

kvalitativa metoderna jag använder mig av under min studie blev följaktligen en 

litteraturgenomgång, genomförandet av kvalitativa intervjuer vid två tillfällen och en 

prototyputveckling som även granskades mot användare för att senare utvärderas. De 

kvalitativa intervjuerna efterliknar observationer och betraktas som ostrukturerade 

vilket utgör en öppen intervjuform (Patel & Davidson 2011, s. 82). De ostrukturerade 

intervjuerna defineras enligt Patel och Davidson (2011, s. 97-98) som ett sätt att 

"inhämta så mycket information som möjligt kring ett visst problemområde" samtidigt 

som de från början inte innehar ett beprövat observationsschema. Det är därför viktigt 

att registrera och kategorisera intervjupersonernas beteenden (Patel & Davidson 2011, 

ss. 97-98). 

2.1. Litteraturgenomgång 

En litteraturgenomgång genomfördes med avsikten att utöka min förståelse gentemot 

utforskningsområdet samtidigt som jag skulle berika mig på vad som var intressant att 

lägga betoning på (Patel & Davidson 2011, s. 45). Jag genomsökte litteratur med avsikt 

att identifiera existerande designprinciper som förenklar användningen av en webbplats 

för den mobila enheten. Mitt mål var att designprinciperna ur litteraturgenomgången 

tillsammans med det första intervjutillfället skulle ha den avgörande rollen gentemot hur 
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prototypen ska gestaltas. Syftet var att även undersöka hur jag skulle förhålla mig till 

den tekniska biten, dvs. vad som krävs rent praktiskt för att t.ex. anpassa webbplatsen 

till de mobila enheternas skärmupplösning. Jag sökte mig igenom tidigare kurslitteratur 

och de olika databaser som presenteras av Högskolan i Kristianstad. 

2.2. Intervjuer 

Intervjuerna utfördes med användare i olika statiska och rörliga situationer. De personer 

som intervjuades erhöll inte någon form av expertis inom forskningsområdet, utan de 

var vanliga individer som använder sina mobila enheter för att besöka en webbplats 

under sin vardag. Jag valde dessa individer för att identifiera centrala designprinciper en 

designer bör utgå från när målet är att förenkla användningen av en webbplats via den 

mobila enheten gentemot de rörliga och statisk situationerna.  

 

Patel och Davidson (2011, s. 91) förklarar att observationer i allmänhet används som 

undersökningens huvudinstrument. De förtydligar även att en forskare vanligen genom 

observationer erhåller kunskapen som lägger basen för att tillsammans med andra 

metoder samla information (Patel & Davidson 2011, s. 91). Jag utförde följaktligen 

observationsintervjuer vid två tillfällen. 

 

Båda intervjutillfällena påbörjades med att tilldela personen i fråga en eller flera 

uppgifter att genomföra. Den generella uppgiften bestod av att intervjupersonen besökte 

och navigerade sig på en allmän webbplats. Jag observerade, registrerade samt 

kategoriserade deras beteenden gentemot hur de använder en webbplats i förhållande till 

situationerna under det första intervjutillfället med avsikten att identifiera 

grundläggande designprinciper att utgå från vid prototyputvecklingen. 

 

Det andra tillfället var efter utvecklingen av prototypen där syftet var att intervjua och 

observera samma individer för att redogöra om de grundläggande designprinciperna 

bidrog till en förenklad eller försvårad användning av webbplatsen. Målet var även att 

ur jämförandet sammanställa de centrala designprinciperna som en designer bör 

eftersträva för att förenkla användandet av en webbplats via den mobila enheten. Jag 

tillfrågade användarna gång på gång hur det går och vad de stöter på för problem för att 

förstå grunden till varför de upplever en viss situation på ett visst sätt. Intervjuerna kom 
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att efterlikna ett användartest och jag förhöll mig till Löwgrens och Stoltermans (2004) 

intervjustruktur: 

 

"En intervju görs helst på så sätt att användaren arbetar med sina dagliga uppgifter, 

designern sitter bredvid och man samtalar om vad som händer och vad det betyder. 

Designern antecknar inte bara vad användaren säger utan också vad hon gör, vilka 

problem hon har, om verktygen ger upphov till störningar eller distraktioner från 

arbetsuppgifterna och i vilka avseende verktygen stödjer arbetet." 

 

(Löwgren & Stolterman 2004, s. 88) 

 

De kvalitativa intervjuerna erhöll ett brett perspektiv genom undersökningsarbetet med 

avsikt att ifrågasätta och överskrida den uppfattning om problemet som redan finns i 

designsituationen (Löwgren & Stolterman 2004, s. 88). Jag videodokumenterade och 

transkriberade följaktligen alla intervjuer för att senare använda dessa som ett stöd till 

intervjuanalysen. 

2.3. Prototyputveckling 

Prototypen är resultatet av de grundläggande designprinciperna som framställdes genom 

analysen av de första genomförda kvalitativa intervjuerna. Jag utvecklade prototypen 

och involverade den under det andra intervjutillfället med avsikten att testa den mot 

användare och utvärdera samt analysera deras beteenden. För att utveckla prototypen 

och anpassa webbplatsprototypens layout till de mobila enheternas olika 

skärmupplösningar använde jag mig av responsiv och anpassningsbar (adaptive) design. 

Jag redogör för respektive begrepp grundligt under teoriavsnittet. Jag utgick från de 

grundläggande komponenter vilket presenteras under teoriavsnittet som en bas vid 

struktureringen av prototypens layout. Jag tog även hänsyn till de redan befintliga 

designprinciperna för användbarhet som sammanförs under teoriavsnittet för att 

strukturera innehållet på webbplatsen. 

2.4. Metoddiskussion 

I början av kapitel 2 redogörs det för valet av den kvalitativa metoden intervjuer som 

undersökningen utgick från. Jag förhöll mig till det som Löwgren och Stolterman (2004, 

s. 88) beskriver som ett kontextuellt utforskande vilket involverar 

observationsintervjuer för att förstå sig på den verkliga situationen. Patel och Davidson 
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(2011, s. 105) förklarar den kvalitativa forskningen som ett sätt att ”upptäcka 

företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar 

eller en kultur”. Ett kvantitativt metodsätt skulle följaktligen inte identifiera 

designprinciper baserat på användarens personliga åsikter då den utgör att forskaren gör 

en mätning och undersöker om den studerade egenskapen är sann eller falsk i form av 

numerisk data (Patel & Davidson 2011, s. 101). Patel och Davidson (2011, s. 101) 

skriver att ”när vi själva konstruerar de datainsamlingsinstrument vi använder i vår 

kvantitativa undersökning uppstår problemet att vi inte på samma självklara sätt vet att 

vi får information om just det vi vill. Inte heller vet vi hur pass säker informationen är”. 

Ett kvantitativt metodsätt för studien var således inte lämpligt eftersom att resultatet 

måste genereras ur användarens subjektiva tolkning och inte från diverse värden. Patel 

och Davidson (2011, s. 82) klargör att det under den kvalitativa forskningen inte går att 

i förväg utforma svarsalternativ eller definiera ett sant påstående utan ”en kvalitativ 

intervju är riktad mot ett induktivt eller abduktivt arbetsätt i forskningen”. Den 

kvalitativa metoden intervjuer har jag följaktligen valt att använda med avsikt att förstå 

innebörden av vad, hur och varför en handing utförs på ett sätt utifrån användarens 

situation.  

 

Metodvalet fungerade bra i sin helhet för att förstå sig på hur användaren uppfattar, 

tolkar och löser uppgifter i olika situationer. Patel och Davidson (2011, s. 82) belyser 

även att en kvalitativ intervju utgör att ”intervjuaren och intervjupersonen är 

medskapare i ett samtal”. De menar att intervjuaren samtalar med intervjupersonen och 

klargör forskningsproblemet då intervjupersonen möjligtvis inte ser intervjun som något 

av värde eller för sig gynnsamt. För att lyckas med de kvalitativa intervjuerna var det 

för mig därför nödvändigt att hjälpa intervjupersonerna att under intervjun bygga upp 

ett meningsfullt och sammanhängande resonemang om det som ska undersökas (Patel & 

Davidson 2011, s. 82). 

 

Det var betydelsefullt att innan inspelningen av respektive intervju förtydliga för 

intervjupersonen hur materialet kommer att användas. Patel och Davidson (2011, s. 74) 

förklarar att all information som berör det konfidentiella måste utredas innan 

individerna börjar svara på några frågor, samt att informationen vid intervjuer kan ges i 

flera steg. För mig var det tillräckligt att innan respektive intervju förmedla att 

intervjuerna skulle videodokumenteras, att jag skulle transkribera materialet, göra mig 
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därefter av med inspelningarna, använda den transkriberade texten som stöd till min 

intervjuanalys och sekretessbelägga deras identitet genom att förändra deras förnamn. 

 

Patel och Davidson (2011, s. 120) förklarar att kvalitativa undersökningar utgör ett 

arbete med stort textmaterial. Det innebär att detta metodsätt är tids- och arbetskrävande 

vilket jag även bekräftar. Jag anser att den största nackdelen med de kvalitativa 

intervjuerna var att det krävdes en enorm tid för att transkribera och gå igenom 

intervjuerna. En annan nackdel med det kvalitativa metodvalet var att jag endast hann 

utgå från totalt fem stycken intervjupersoner för att besvara frågeställningen. Det kan 

betyda att resultatet eventuellt skulle bli annorlunda och flera designprinciper hade 

möjligtvis identifierats om ytterligare personer involverats. 

 

Den största faktorn till mitt val för ett prototyputvecklande var i mån av att stärka 

forskningens relevans genom att testa den mot användare. Den andra beståndsdelen var 

att använda prototypen som ett redskap i kommunikationen med individer och uttrycka 

forskningen vidare till nya steg. Löwgren och Stolterman (2004, s. 39) förklarar att 

”skissandet är det viktigaste sättet att presentera idéer, formulera och värdera förslag, 

och förmedla visioner. Det är en del av designprocessens kärna”. 

 

I sin helhet tycker jag att det kvalitativa metodsättet fungerade oerhört bra då jag fick en 

bättre överblick över arbetet och dess innehåll samtidigt som det blev tydligt för mig om 

vad jag skulle eftersträva under prototyputvecklingen. Det var följaktligen produktivt 

för studien att involvera kvalitativa intervjuer för att identifiera beskaffenheter och 

egenskaper (Patel & Davidson 2011, s. 82). 

3. TEORI 

Frågeställningen riktar sig in på att undersöka vilka centrala designprinciper en designer 

bör utgå från när avsikten är att förenkla användningen av en webbplats i en statisk och 

en rörlig situation via den mobila enheten. Löwgren och Stolterman (2004, s. 5) 

förklarar att den goda designen måste förstås av användaren ur hennes situation. Detta 

betyder att "ett fullständigt begripligt användargränssnitt är ointressant om de 

grundläggande funktionerna inte svarar mot användarnas behov eller önskningar" 

(Löwgren & Stolterman 2004, s. 6). En god användarupplevelse innebär således en god 

interaktion och då frågeställningen berör att förenkla användningen av en webbplats via 
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den mobila enheten är det viktigt att redogöra för begreppet användbarhet och dess 

koppling till användandet av webben. Det beskrevs även under bakgrundavsnittet att 

designprinciper vägleder en designer under designprocessen att skapa ett 

tillfredställande och användbart system. Jag redogör med hänsyn till det och min 

frågeställning under avsnittet om användbarhet för olika designprinciper. 

 

Responsiv och anpassningsbar (adaptive) design belystes även under bakgrundsavsnittet 

som lösningar en designer kan tillämpa för att anpassa en webbplats till de mobila 

enheternas skärmstorlek. Jag kommer under arbetet framställa en prototyp att testa mot 

användare med en utgångspunkt i ett responsivt och anpassningsbart gränssnitt för att 

anpassa webbplatsen till de mobila enheternas skärmstorlek. Det är således väsentligt att 

förtydliga innebörden av responsiv och anpassningsbar design. 

3.1. Användbarhet 

Det primära syftet med forskningen är att identifiera centrala designprinciper som en 

designer bör följa när avsikten är att förenkla användningen av en webbplats via den 

mobila enheten. Det är på grund av detta viktigt att förstå användbarhetens funktion på 

webben och hur en designer ska presentera en tillfredställande lösning för användaren.  

 

Nielsen (2001, s. 12) betonar att ”om kunderna inte kan hitta en produkt, så köper de 

den inte”. Det är på så sätt kunden som har övertaget när hon väljer att besöka en 

webbplats och finner hon sig inte tilltalad försvinner hon lika snabbt. Men vad är det 

som utgör användbar webbdesign? Nielsen (2001, s. 92) skriver att ett av huvudmålen 

för att uppnå en bra webbdesign är att bygga upp en trovärdighet som seriös verksamhet 

och att det första visuella intrycket kan ha en avgörande roll gentemot vad besökaren 

upplever som trovärdigt. För att uppnå en god användbarhet i webben behövs det enligt 

Nielsen (2001, s. 198) en bra informationsstruktur. Nielsen (2001) menar att en god 

informationsstruktur kommer vara den grundläggande faktorn till besökarens 

visualisering av den aktuella positionen och vägvalet till vad han kallar för den 

underliggande informationsrymdsstrukturen. Det ska framgå tydligt att webbplatsens 

struktur skildrar användarens inställning till webbplatsens informations- och tjänstebud 

(Nielsen 2001). 
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Hjalmarsson och Guldbrand (2009, s. 83) förklarar att en designer måste respektera och 

utforma en webbplats med utgångspunkt i användarens krav och behov samtidigt som 

designern bör använda ett språk som hos användaren betraktas som uppfriskande och 

därtill se till att inte ta upp individens tid i onödan. Hjalmarsson och Guldbrand (2009, 

s. 97) berättar vidare att nätets största svaghet är den bristande överblicken. Det noteras 

även att målet för att tillfredställa användaren och uppnå en god användbarhet är att 

försöka skapa en god webböversikt och orientering på webbplatsen (Hjalmarsson & 

Guldbrand 2009, s. 97). Lynch och Horton (2009, s. 152) förklarar att alla webbplatser 

inte erhåller identiska layouter och funktioner men att de flesta webbplatser är 

konstruerade efter gemensamma komponenter vilket har blivit bekant för användaren. I 

Figur 1 presenteras många av de grundläggande komponenter som har blivit bekant för 

webbanvändaren. 

 

 

 

Figur 1 Grundläggande komponenter som har blivit 

bekanta för webbanvändaren. (Lynch & Horton 2009, s. 152) 

 

Interaktionsdesign associeras oftast med att designa eller förbättra användbarhet. ISO-

standarden 9241-11 (Tajakka 2004b) definierar användbarhet enligt “den grad i vilken 

användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på 

ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt”. En klar 

definition av interaktionsdesignens innebörd är svår eftersom att begreppet är oerhört 

omfångsrikt men Löwgren och Stolterman (2004, s. 7) förklarar interaktionsdesign 

enligt ”den process som ordnas inom begränsade resursramar för att skapa, forma och 
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fastställa de bruksorienterade egenskaperna (strukturella, funktionella, etiska och 

estetiska) hos en digital artefakt för en eller flera uppdragsgivare”. 

 

Det är grundat på ovanstående viktigt att ha en god användbarhet i sikte för att kunna 

utforma en produkt som ska tillfredställa kundens behov. Det innebär att en designer 

bör eftersträva att skapa ett effektivt system som går att användas i olika miljöer 

samtidigt som systemet inte ska vara krävande. Det finns typiska mått för att mäta 

användbarheten och dessa mått betonas av Löwgren och Stolterman (2004), se Tab.  1. 

 

 

Tab.  1: Löwgren och Stoltermans (2004, s. 95) mått för att mäta 

användbarhet 

 

1) "Hur väl testanvändarna presterar vid lösandet av angivna testuppgifter, 

mätt i andel lösta uppgifter, hur lång tid det tog, eller hur många fel som 

begicks;" 

 

2) "Hur flexibla systemets utformning är, mätt i andel testanvändare ur en 

heterogen grupp som lyckades genomföra de angivna testuppgifterna;" 

 

3) "Hur lätt systemet är att lära sig, uttryck i andel lösta uppgifter, 

presentationstider och antal fel över tiden, hur väl testanvändarna minns det 

de lärt sig, hur ofta de måste använda hjälpfunktioner eller fråga om råd;" 

 

4) "Vad testanvändarna tycker om systemet, mätt i deras egna skattningar av 

exempelvis systemets hjälpsamhet och effektivitet." 

 

Det finns utöver Löwgren och Stoltermans (2004, s. 95) mått på användbarhet befintliga 

designprinciper en designer kan använda när målet är att skapa ett tillfredställande och 

användbart system. Tajakka (2004a, s. 16) berättar att den heuristiska utvärderingen 

flitigt nämns i litteraturer och att metoden består av tio stycken generella regler som en 

designer kan använda för att granska och förbättra ett gränssnitt. Nielsen (1995, s. 17) 

förtydligar att de heuristiska principerna betraktas som heuristiska eftersom att de är 
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mer i naturen av tumregler än specifika riktlinjer för användbarhet. I Tab.  2 presenteras 

Nielsens (1995) heuristiska principerna: 

 

 

Tab.  2: Nielsen (1995, s. 17) heuristiska principer 

 

1) Tilldela användaren återkoppling om vad som händer genom lämplig 

feedback inom rimlig tid.  

 

2) Tala användarnas språk, med bekanta ord, fraser och begrepp 

 

3) Systemet behöver en tydligt markerad "nödutgång" för att lämna ett 

oönskat tillstånd utan att behöva gå igenom en utökad dialog.   

 

4) Användare ska inte behöva funder över om olika ord, situationer eller 

handlingar betyder samma sak.  

 

5) Förhindra ett problem från att uppstå i första hand eller granska problemet 

och upplys användaren om det innan handlingen utförs.  

 

6) Gör objekt, handlingar och alternativ synliga och se till att användaren 

inte behöver komma ihåg information från en del av dialogen till en annan.  

 

7) Använd genvägar för att snabba upp användarens interaktion.  

 

8) Presentera relevant information då irrelevant information minskar 

synligheten för de relevanta enheterna av information.  

 

9) Använd tydliga felmeddelanden och hjälp användaren att känna igen, 

diagnostisera och återhämta sig från fel.  

 

10) Tillhandahåll hjälp och dokumentation. Det ska vara enkelt för 

användaren att söka efter begärd information.  
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World Wide Web Consortium [W3C] (2007) har även 

framställt protokollet Mobile Web Practices 1.0 med 

avsikten att hjälpa designers att framföra innehåll på en 

webbplats gentemot de mobila enheterna. W3C-protokollet 

ska vara en hjälpreda i att skapa effektiva webbplatser och 

tillämpningar samtidigt som den ser till att användandet 

förenklas och blir smidig på flera apparater. Protokollet 

grundar sig på tio olika principer att arbeta utifrån (World 

Wide Web Consortium 2007), se Figur 2. 

 

Enligt det ovanstående uppnås en god användbarhet när 

användarens krav och behov tillfredställs där systemet ska användas. Användbarhet 

handlar följaktligen om att designern ska reflektera ur ett användarcentrerat perspektiv 

och ständigt involvera användaren under designarbetet för att skapa ett system som 

grundas på hennes subjektiva tolkning, krav och behov. 

3.2. Responsiv design 

Responsiv design är ett tillväggångssätt som förhåller sig till en anpassningsbar design 

som förändras beroende på en enhets skärmstorlek (Smashing Magazine 2012, s. 15). I 

enlighten med Smashing Magazine (2012, s. 5) ska responsiv design fungera enligt 

följande: "As the user switches from their laptop to iPad, the website should 

automatically respond to the user's preferences. This would eliminate the need for 

different design and development phase for each new gadget on the market”. Smashing 

Magazine (2012, s. 5) förklarar vidare och betonar att responsiv webbdesign inte endast 

utgör att automatiskt anpassa webbplatsen till en enhets skärmstorlek utan att responsiv 

design är ett helt nytt tankesätt i förhållande till hur man ska designa. De förknippar den 

responsiv webbdesignen med arkitektur och berättar att en arkitekt inte designar en 

byggnad baserat på en målgrupp utan att de förhåller sig till ett responsivt tänkande där 

byggnaden är anpassad för alla och vilket även bör eftertraktas när målet är att designa 

för webben (Smashing Magazine 2012, s. 6). I praktiken fungerar det på så vis att 

designern skapar en anpassbar layout baserat på ett flexibelt gridsystem, innehåll (text, 

bilder etc.) och media queries. Media Queries fungerar på CSS3 tekniken och kan 

definieras som den grundläggande mekanismen till hur exempelvis en designer ska 

anpassa innehållet mot olika skärmupplösningar (Smashing Magazine 2012, s. 6). Ett 

Figur 2 De tio principerna för 

Mobile Web Practices. 

(World Wide Web 

Consortium 2007) 
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gridsystem kan förklaras som en serie av vertikala och horisontella linjer för en designer 

att följa när han/hon arbetar med grafiskformgivning. Jacobs (2008) skriver: 

 

"They are used as a guide to help in the placement of type and other elements on the 

page. Whether it's a single- or multi-page document, a grid shows you where to place 

elements like headlines, body type, illustrations, photos, captions, and page numbers. 

The purpose of the grid, therefore, is to give a planned uniform look to a multi-page 

publication." 

(Jacobs 2008, s. 95) 

3.3. Anpassningsbar design 

Anpassningsbar (adaptive) design betyder som det låter, dvs. att designen är 

anpassningsbar. En anpassningsbar design förhåller sig till att vara dynamisk och 

designen förändras direkt beroende på webbläsarens storlek. Freeman (2012) förklarar 

den anpassningsbara designen som en manipulation av layouter för att på bästa möjliga 

sätt presentera en layout beroende på en specifik skärmupplösning. Freeman (2012) 

betonar även att en anpassningsbar design kräver en implementering av JavaScript för 

att fungera effektivt. Ett användande av JavaScript-biblioteket jQuery är praktiskt att 

tillämpa för att upptäcka olika skärmstorlekar samt att en korrekt implementering av en 

anpassningsbar design kan se till att en designer undviker besvär och utvecklingstid i 

det långa loppet (Freeman 2012).  

 

"Adaptive and responsive design, if used correctly can really save a lot of hassle and 

development time in the long run. Designing websites for all resolutions is easier than 

designing websites for each individual platform, and it does not discriminate the 

minority audience." 

(Freeman 2012) 

3.4. Sammanfattning 

För att summera teoridelen har jag lyft fram begrepp som jag anser har en betydelse för 

den tänkta utforskningen. Det berättas om användbarhet, responsiv och anpassningsbar 

design vilket utgör det fundamentala i studien. Jag finner även en koppling mellan ISO-

standarden 9241-11 (Tajakka 2004b), Löwgren och Stolterman (2004), Nielsen (1995, 

2001) samt Hjalmarsson och Guldbrands (2009) resonering kring användbarhet och det 

är att användbarhet definieras som ett mått på huruvida en brukare upplever sig 
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tillfredställd av ett system i förhållande till sina krav och behov. Det innebär att en god 

användbarhet uppnås när designern tänker ur ett användarcentrerat perspektiv och 

lyckas tillfredställa användaren oberoende av situationen. 

4. RESULTAT 

Patel och Davidson (2011, s. 120) hävdar att "varje kvalitativ forskningsproblem kräver 

sin unika variant av metod och för att bli bra som kvalitativ forskare måste man ha god 

överblick över hela kvalitativa forskningsfältet". Patel och Davidson (2011) delar mot 

den bakgrunden med sig av några allmänna tips som kan vara användbara vid den 

kvalitativa bearbetningen. De förklarar att vid användning av den kvalitativa 

bearbetningen utgår forskaren från att analysera och transkribera intervjuinspelningarna 

med avsikt att sedan arbeta med textmaterialet (Patel & Davidson 2011, s. 120). Jag 

utgick från Patels och Davidsons (2011, s. 120) beskrivning och använde mig av 

inspelningsmetoder i form av video och ljud för att dokumentera och transkribera 

individernas beteenden. Jag för även vid sidan om intervjun en dagbok där jag 

antecknar de tankar som dyker upp och som rör problemområdet. Patel och Davidson 

(2011, s. 120) klargör att "det är viktigt inför den slutliga analysen att vi dokumenterar 

dessa tankar" samt att dagboken kan användas för att jämföra den tidigare studerade 

kunskapens utveckling, men även för att registrera och kategorisera intervjupersonernas 

olika beteenden. Målet var att sammanfatta intervjupersonernas kategoriserade 

beteenden till grundläggande designprinciper att använda under prototyputvecklingen. 

Jag registrerade deras beteende genom att under observationen anteckna nyckelord för 

att sedan skriva ned en fullständig redogörelse över respektive observation (Patel & 

Davidson 2011, s. 98). 

 

Patel och Davidson (2011, s. 122) förtydligar att det inte finns en universell metod för 

att redovisa den kvalitativa bearbetningen utan att det är upp till varje forskare att hitta 

ett arbetssätt som passar i form av en läsbar text. De utvecklar sig vidare och hävdar att 

forskningsarbetet mot slutet oftast består i form av en strukturerad och tolkad text (Patel 

& Davidson 2011, s. 122).   

 

Resultatanalysen kommer att förhålla sig till det som Patel och Davidson (2011, s. 121) 

framställer som en "text där citat från intervjuer eller observationsanteckningar varvas 

med egna kommentarer och tolkningar". Jag presenterar under följande avsnitt utförligt 
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resultatet av respektive metod och verktyg som jag har använt mig av för att genomföra 

undersökningen. En jämförelse i beteendet hos intervjupersonerna i förhållande till de 

två intervjutillfällena kommer att genomföras i slutet av kapitlet med avsikten att 

klarlägga de centrala designprinciperna. 

4.1. Intervjuer 

Jag beskrev tidigare att mina intervjuer var öppna samt att jag förhöll mig till 

intervjuformen som Löwgren och Stolterman (2004, s. 88) beskrev som en intervju där 

användaren arbetar med sina vardagliga uppgifter samtidigt som designern samtalar om 

vad det är som förekommer, vad hon gör och vilka problem hon stöter på. De beteenden 

som registrerades och kategoriserades under det första intervjutillfället var den 

huvudsakliga beståndsdelen till utformningen av de grundläggande designprinciperna 

och utvecklandet av prototypen. Jag presenterar i slutet av detta kapitel de 

kategoriserade beteendena.  

 

Det jag främst upptäckte med intervjupersonerna oavsett situation var att de upplevde 

någon form av en lättnad när en webbplats var anpassad till deras mobila enhets 

skärmstorlek. Intervjupersonerna uppfattade webbplatsen som bra strukturerad 

samtidigt som de fick en bättre helhetssyn över dess funktionalitet. De kvalitativa 

intervjuerna påvisar således att layoutanpassningen till den mobila enhetens 

skärmstorlek uppskattas av användaren oavsett situation samt att en webbplats som inte 

är anpassad till den mobila enhetens skärmstorlek försvårar användandet av en 

webbplats i en statisk eller rörlig situation. Det påvisas utifrån det ett mönster i 

användarnas beteende, och kategorin att anpassa webbplatsens layout till de olika 

mobila enheternas skärmstorlek registreras. Nedtill presenterar jag exempel på 

intervjupersonernas reaktioner hämtade ur de transkriberade intervjuerna från Bilaga A: 

 

Han blir bemött av en webbplats som har anpassats tills hans digitala artefakts 

skärmstorlek. Jag frågar honom hur han upplever det första intrycket av 

webbplatsen och han förklarar för mig att deras webbplats verkar vara väldigt 

genomtänkt och upplyser mig om att "Programfliken" är den första fliken i 

huvudmenyn. 
1
 

 

                                                 
1
 Mehmet, observationsintervju den 18 mars 2013. [Bilaga A1] 
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Jag frågar honom vad han upplever i förhållande till det första intrycket av 

webbplatsen gentemot den situation han befinner sig i och han besvarar mig 

med en blick av vad jag endast kan tolka som besvikelse. Han berättar att han 

har det är väldigt svårt med att navigera sig på webbplatsen och genomsöka 

dess funktionalitet samtidigt som han är på språng då webbplatsen inte är 

anpassad för hans skärm. 
2
 

 

Det framkommer även i många fall under intervjuerna i både den statiska och den 

rörliga situationen att användaren försöker lösa den tilldelade uppgiften genom att söka 

sig fram till information med hjälp av webbplatsens sökfält. Min uppfattning är att 

användaren snabbt vill komma åt den efterfrågande informationen samtidigt som de 

förlitar sig på att en sökning ska kunna tillföra ett snabbt resultat. Jag anser baserat på 

det identifierade mönstret i beteendet hos användarna att det är viktigt att framhäva 

webbplatsens sökfunktion när målet är att tillfredställa användare av den mobila enheten 

för att skapa bättre förutsättningar till att hämta den eftersökta informationen. Jag har 

även uppmärksammat att användaren oavsett situation tappar fokus från omgivningen 

för att lösa uppgiften om webbplatsen visar mycket information. En del användare som 

intervjuades under den rörliga situationen blev t.o.m. tvungna att stanna upp för att 

analysera webbplatsen och lösa den tilldelade uppgiften. Jag presenterar nedantill ett 

stycke ur Bilaga A3 som utgör hur Daniel 
3
 reagerade när jag tilldelade honom en 

uppgift på en väldigt informativ webbplats under tiden han färdades på en tom 

parkering i sitt fordon. 

 

Jag frågar honom hur det går och han förklarar för mig att han kommer att bli 

tvungen att stanna åt sidan med bilen för att lösa uppgiften eftersom att han 

nästan tappar all sin fokus från vägen. 
3
 

 

Det registrerade kategorierna mellan intervjupersonernas beteenden påvisar att en 

minimering av den tilldelade informationen på webbplatsen krävs för att användaren 

inte ska förlora koncentrationen från sina dagliga uppgifter när han/hon besöker en 

webbplats med sin mobila enhet. Jag observerade även att intervjupersonerna föredrog 

                                                 
2
 Magnus, observationsintervju den 18 mars 2013. [Bilaga A2] 

3
 Daniel, observationsintervju den 19 mars 2013. [Bilaga A3] 
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att webbplatsens huvudmeny skulle fattas kort och informativ i den mening att framföra 

flikarna tydligt vilket skulle resultera i att han/hon omedelbart vet hur man kan gå 

tillväga. Det är på så sätt betydelsefullt för webbplatsen att förtydliga sitt syfte och att 

bl.a. se till att en webbplats funktioner är synliga. Två exempel ur intervjuerna som 

skildrar vilken påverkan en god respektive dålig förtydligad funktionssyfte har på 

användarna ur Bilaga A är följande:  

 

Han bläddrar igenom dessa men sorligt nog utan resultat, han påpekar att han 

börjar bli mer frustrerad och att han ger upp. Jag frågar honom varför han ger 

upp och han besvarar mig med att det inte ska behöva vara så svårt att hitta en 

övningsdatabas på en webbplats som berör träning och att de förr hade länken 

tydligt på första sidan. 
3
 

 

Hon är nu inne på Sportbladet och i huvudmenyn finns det en tydlig flik där det 

står Hockey, hon trycker där och har därmed löst uppgiften. Jag frågar henne 

hur hon upplevde uppgiften och hon besvarar mig med att den var väldigt enkel, 

jag frågar henne ytterligare varför hon upplevde den som enkelt och hon 

förklara för mig att hon ansåg att det var väldigt tydligt vad samt hur hon skulle 

göra för att ta sig till hockeysektionen. 
4
 

 

De ovanstående beteenden som observerades registrerades och kategoriserades med 

avsikten att ur det identifierade grundläggande designprinciper att utgå från vid 

prototyputvecklingen. I Tab.  3 presenteras de registrerade kategorierna. 

 

 

Tab.  3: Registrerade kategorier ur användarnas beteende vid intervjuer 

 

1) Uppskattning av en skärmanpassning av webbplatsen. 

 

2) En flitig användning av sökfunktionen för att hämta information. 

 

3) För mycket information på en webbplats uppskattades inte av användaren. 

                                                 
4
 Anna, observationsintervju den 20 mars 2013. [Bilaga A4] 
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4) En otydlig huvudmeny försvårade användandet av en webbplats. 

 

5) Otydligt framhävda funktioner bidrog till ett invecklat användande. 

 

4.2. Identifikation av de grundläggande designprinciperna 

För att sammanfatta och förtydliga de registrerade kategorierna mellan 

intervjupersonernas beteenden till designprinciper följer det nedanför en listad 

summering av de grundläggande designprinciper som med hänsyn till de observerade 

intervjuerna identifierats. Det är dessa designprinciper jag utgick från vid 

prototyputvecklingen. Syftet var att jämföra användarnas beteende gentemot 

användningen av en webbplats under det första intervjutillfället mot användningen av 

webbplatsprototypen under det andra intervjutillfället. Det som jämfördes var om en 

förenklad användning uppstod inom den statiska och rörliga situationen när de 

grundläggande designprinciperna inkluderas i designen, samtidigt som 

likhetsgranskningen antingen stärker eller försvagar designprincipernas relevans. Jag 

kommer att med hänsyn till jämförelsen identifiera centrala designprinciper som en 

designer bör utgå från när avsikten är att förenkla användningen av en webbplats i en 

statisk och en rörlig situation via den mobila enheten. I Tab.  4 presenteras de fem 

grundläggande designprinciper som identifierades vid det första intervjutillfället och 

som kommer att involveras under prototyputvecklingen. 

 

 

Tab.  4: De grundläggande designprinciperna som identifierades 

 

1) En skärmanpassning av webbplatsen till den mobila enhetens 

skärmstorlek. 

 

2) Framhäva webbplatsens sökfunktion för att skapa bättre förutsättningar till 

att hämta den efterfrågade informationen. 
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3) Minimera den tilldelade informationen på webbplatsen för att användaren 

inte ska förlora koncentrationen från sin(a) dagliga uppgift(er). 

 

4) En förtydning av webbplatsens huvudmeny som ser till att användaren 

snabbt kan navigera sig fram till det begärda. 

 

5) Tydligt framhäva webbplatsens funktioner och information eg. 

kontaktinformationen. 

 

Jag kommer även att ha som utgångspunkt att vid utvecklandet av prototypen ta hänsyn 

till de designprinciper som belyses under teoriavsnittet dvs. Nielsens (1995) heuristiska 

principer och World Wide Web Consortium (2007) standarden Mobile Web Practices 

1.0 med avsikt att skapa en förenklad användning av en webbplats. 

4.3. Prototyputveckling 

Jag påbörjade min designprocess med att utforma skisser till det som Löwgren och 

Stolterman (2004, s. 26) kallar för den operativa bilden, dvs. den första konkretiseringen 

av visionen. Löwgren och Stolterman (2004, s. 35) skriver att "skisserna behandlar 

detaljer i skärmlayouten, schematiska diagram med boxar och pilar som visar det 

övergripande informationsflödet". Syftet med skisserna var att identifiera den 

grundläggande strukturen för prototypen samtidigt som det skulle komma att förenkla 

mitt påföljande arbete avsevärt. Jag utvecklade hädanefter med hänsyn till skisserna 

prototypen med hjälp av HTML5, CSS3 och jQuery. Jag började med att utforma 

layouten gentemot de större skärmarna för att sedan skala webbplatsens innehåll mot de 

grundläggande designprinciper som ur det första intervjutillfället framställts. En 

redogörelse för min definition av de större skärmarna är alla digitala enheter vars 

upplösning är större än 768px. Det är den maximala upplösningen för en iPad 

(Surfplatta). Med avsikt att strukturera de olika komponenterna av webbplatsen till de 

större skärmarna förhöll jag mig till Lynchs och Hortons (2009, s. 153) beskrivning av 

hur en webbplats ska utformas. Jag initierade mitt arbete med att gestalta webbplatsen 

sidhuvud och utgick från Lynch och Hortons (2009) beskrivning: 
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"Page headers are like miniature version of the home page that sit atop each page and 

do many of the things that home pages do, but in a limited space. Headers provide site 

identity and global navigation, with search and perhaps other tools." 

 

(Lynch & Horton 2009, s. 153) 

 

Sidhuvudet är på det sättet webbplatsens 

mest synliga komponent och utgör 

logotypen, navigeringen, sökfältet och 

bildreglaget. Lynch och Horton (2009, s. 

154) skriver: "Placing your organization or 

site logo in the upper left corner of the page 

is a widely used convention and one you 

should adopt". Prototypens logotyp 

placerades således i det översta vänstra 

hörnet. Den navigeringstyp jag använde mig av kallas för en global navigation:  

 

"Headers are the most frequent location for global navigation links that span the site. 

The ideal arrangement is to use an HTML list of links, styled with CSS to spread 

horizontally across a section of the header. This gives you: Usability, Semantic logic, 

Accessibility and Search visibility." 

(Lynch & Horton 2009, s. 154) 

 

Jag placerade sökfunktionen på webbplatsens övre 

högra hörn i enlighet med att Lynch och Horton 

(2009, s. 154) beskriver den positionen som den mest 

populära positionen för en webbplats sökfält. Jag såg 

däremot till att sökrutan var osynlig men att den blev 

synlig så fort en användare valde att klicka på 

förstoringsglaset. När det kom till att strukturera 

webbplatsprototypens olika innehållsektioner utgick 

jag från de generella reglerna som presenteras av 

Lynch och Horton (2009, s. 158). 

Webbplatsprototypens sidfot innehåller upphovsrätten och kontaktinformationen. Lynch 

och Horton (2009, s. 158) betonar att: "Page footers are mostly about housekeeping and 

Figur 3 

Webbplats

prototypen

s första 

sida 

(Hämtad 

från Bilaga 

B1) 

Figur 4 

Webbplatsp

rototypens 

första sida 

(320px-

768px) 

(Hämtad 

från Bilaga 

B1) 
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legal matters. These elements need to be on the page, but place them somewhere out of 

the way". 

 

Det nästa steget var att jag med 

hänsyn till de grundläggande 

designprinciper som 

identifierades under kapitel 4.2 

började skala och förflytta 

webbplatsinnehållet så att det 

skulle anpassas för de mobila 

enheterna bestående av en webbläsarupplösning mellan 320px och 768px. Jag utgick 

från en upplösning större än 320px eftersom att det är den maximala 

webbläsarupplösningen för den mobila enheten iPhone. Webbplatsprototypens sidhuvud 

har jag valt att förändra i förhållande till den förgående layoutformen. Jag har centrerat 

logotypen och placerat den horisontella navigeringen undertill. Syftet var att tydliggöra 

webbplatsens huvudmeny och se till att användaren snabbt kan navigera sig fram till det 

efterfrågade. Jag har avlägsnat sökfunktionen från sidhuvudet eftersom jag ansåg att 

funktionens synlighet vid en nedscrollning var minimal. Jag skapade två statiska 

funktioner med HTML5 och CSS3 som placerades längst ned på sidan. Dessa statiska 

funktioner (sök- och kontaktfunktion) följer med användaren oavsett vart på sidan hon 

befinner sig (Se Figur 4 och Figur 8). Kontaktfunktionen omdirigerar användaren till 

kontaktsidan och sökfunktionen öppnar ett sökfält åt användaren (Se Figur 5).  Jag 

genomförde inga förändringar i förhållande till innehållssektionen. Jag skalade däremot 

ned innehållet i sidfoten eftersom att det nu fanns en redan tydlig kontaktfunktion. Jag 

valde i sidfoten att endast visa upphovsrätten. 

 

Det tredje steget var att förändra layouten och anpassa den mot de mobila enheterna 

bestående av en maximal webbläsarupplösning på 320px. Jag skalade ned väldigt 

mycket på webbplatsens innehåll för att framhäva webbplatsens funktioner och 

information på den minimala ytan samtidigt som målet var att förenkla användandet av 

webbplatsen. I Figur 6 presenteras webbplatsens förändrade funktionalitet. 

Figur 5 Användning av sökfunktionen (Hämtad från Bilaga B6) 
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Figur 6 En överblick över webbplatsens förändrade funktionalitet gentemot de olika skärmupplösningarna. 

(Hämtad från Bilaga B.B6) 

I sidhuvudet ändrade jag strukturen på huvudmenyn ytterligare en gång till. Jag 

presenterade huvudmenyn som en lista för att på ett enkelt sätt visa upp menyns alla 

flikar. För att förenkla hanteringen av huvudmenyn och göra den synlig för användaren 

har jag valt att genom CSS3 se till att menyn ständigt befinner sig på toppen av 

webbplatsen oavsett var på sidan användaren befinner sig, ett exempel demonstreras i 

Figur 8. Jag förändrade varken sidfoten, sök- eller kontaktfunktionen sen föregående 

layoutanpassning, se Figur 7. 

 

 

Figur 7 Webbplatsprototypens första sida 

(320px) (Hämtad från Bilaga B.B1) 

 

 

Figur 8 Webbplatsprototypens blogg 

sida vid en nedscrollning (320px) 

(Hämtad från Bilaga B.B6) 
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4.4. Uppföljningsintervjuer 

Det andra intervjutillfället påbörjades genom att intervjupersonerna tilldelades att 

besöka prototypen och förklara för mig hur de upplevde det första intrycket. Jag 

uppmärksammade att intervjupersonerna hade en gemensam åsikt. De betraktade det 

första intrycket av prototypen som stilren, sorterad, överblickbar och en person ansåg 

även att det var bra att webbplatsen var anpassad efter hans smarta mobiltelefons 

skärmstorlek.  

 

Jag observerade även att intervjupersonerna omedelbart lade märke till huvudmenyns 

placering för att sedan i första hand använda den som verktyget till att lösa den 

tilldelade uppgiften. Två personer kommenterade även och visade sin uppskattning till 

att huvudmenyn ständigt fanns på plats oavsett var på sidan de befann sig. Nedtill 

presenterar jag två kommentarer ur de transkriberade intervjuerna från Bilaga C som 

påvisar deras uppskattning.  

 

Han tyckte det var oerhört hjälpsamt och tidssparande att prototypen använde 

sig av en huvudmeny som ständigt följde med oavsett vart någonstans på sidan 

han befann sig. 
5
 

 

Han förklarar för mig att det var oerhört lätt att navigera sig på webbplatsen 

och att han ansåg att det var väldigt smart att se till att navigeringen ständigt 

var synlig. 
6
 

 

Strax efter att intervjupersonerna genomfört den tilldelade uppgiften tillfrågade jag de 

hur de upplevde uppgiften, dvs. om den var svår eller lätt att utföra. Alla personer ansåg 

att uppgifterna var väldigt enkla att lösa och att det inte var några konstigheter gentemot 

situationen. En intervjuperson beskrev det som att utförandet föll naturligt och att det 

inte fanns ett behov av att analysera webbplatsen. 

 

Han förklarar för mig att det var väldigt enkelt att utföra uppgiften då han inte 

behövde analysera webbplatsen utan att allting föll sig väldigt naturligt. 
5
 

 

                                                 
5
 Mehmet, uppföljningsintervju den 20 april 2013. [Bilaga C1] 
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Jag observerade att respektive användare inte tappade någon fokus från varken 

utförandet av uppgiften eller den givna situationen. En annan testperson berättade att 

han uppskattade den minimala informationen på webbplatsen när han besökte 

prototypen via sin smarta mobiltelefon: 

 

Han berättar för mig att han tyckte att informationen under Biografi var väldigt 

minimal vilket han även påpekade att han uppskattade. Jag frågade honom 

varför han uppskattade det och han förklarar för mig att det är väldigt jobbigt 

att ta del av och läsa mycket text på en mindre skärm. 
6
 

 

Jag bad två intervjupersoner att hämta kontaktinformationen och jag lade märkte till att 

båda personerna använde sig av huvudmenyn för att ta sig till kontaktsidan samt att de 

undvek kontaktfunktionsknappen som var placerad längst ned på prototypen. Jag anser 

att det kan bero på att de inte riktigt förstod vad det var för funktion eller att de ansåg att 

det var det enklaste sättet för att genomföra uppgiften (Se bilaga C1 och C4).  

 

Det var även bara vid ett tillfälle som en intervjuperson använde sökfunktionen som ett 

verktyg till att lösa den tilldelade uppgiften, intervjupersonen ansåg att sökfunktionen 

var tydligt placerad och att det nästan var en omöjlighet att missa den (Se bilaga C1). 

Min tolkning är att sökfunktionen inte behövdes i förhållande till de tilldelade 

uppgifterna då huvudmenyn presenterades tydligt i prototypen vilket resulterade i att det 

automatiskt blev intervjupersonernas förstahandsval när det kom till att lösa uppgiften. 

4.5. Jämförelse av intervjuer och uppföljningsintervjuer 

De grundläggande designprinciper att eftersträva vid prototyputvecklingen 

identifierades vid det första intervjutillfället. Jag noterade att de individer som blev 

tilldelade att utföra olika uppgifter på en webbplats som inte var anpassad till deras 

mobila enhets skärmstorlek upplevde en viss användningssvårighet på webbplatsen i 

förhållande till de som använde en skärmanpassad webbplats. Jag identifierade utifrån 

det designprincipen att skärmanpassa webbplatsen till den mobila enhetens 

skärmstorlek. I uppföljningsintervjun fick användaren testa en prototyp som erhöll 

skärmanpassningsprincipen. Jag iakttog att ingen användare hade några svårigheter eller 

                                                 
6
 Daniel, uppföljningsintervju den 21 april 2013. [Bilaga C3] 
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upplevde någon form av obehag vid användningen av webbplatsen. Det bekräftade och 

stärkte designprincipens relevans. 

 

När det kom till den tidigare grundläggande designprincipen som utgick från att 

framhäva webbplatsens sökfunktion med avsikt att skapa bättre förutsättningar till att 

hämta användarens efterfrågade information uppfattade jag som väldigt olika gentemot 

respektive intervju. Det belystes även under det första intervjutillfället mycket tydligt att 

användaren gång på gång använder sökfunktionen för att genomföra den tilldelade 

uppgiften till skillnad från uppföljningsintervjuerna. Deras beteende kan grunda sig i 

olika anledningar, men jag tolkar det som att behovet av sökfunktionen för just den här 

webbplatsen inte var betydelsefull. Jag är däremot övertygad om att sökfunktionen är 

användbar att inkludera på en mer informativ webbplats om designern vill förenkla 

användandet gentemot de mobila enheterna, men relevansen för framhävningen av 

webbplatsens sökfunktion betraktas nu som svagt, och jag måste således avlägsna den 

som en central designprincip. 

 

Det råder inga tvivel mellan intervjupersonerna under det första intervjutillfället att 

mycket information på en webbplats gav ett resultat av en reducering gentemot deras 

fokus och koncentration i förhållande till den givna situationen. I prototypen hade jag 

snävt in och presenterat ett summariskt informationsutbud för att minimera risken att 

användaren ska förlora sin fokus från omgivningen. Jag uppmärksammade att 

användarna var mer fokuserade gentemot sin omgivning under uppföljningsintervjuerna 

än i det tidigare stadiet. Den tidigare identifierade designprincipen: "Minimera den 

tilldelade informationen på webbplatsen för att användaren inte ska förlora 

koncentrationen från sin(a) dagliga uppgift(er)" kan i det här skedet betraktas som en 

beprövad och central designprincip.  

 

Intervjupersonerna under det första intervjutillfället föredrog att huvudmenyn skulle 

fattas kort och informativ, samt att webbplatsens undersidor tydligt skulle presenteras. 

Jag observerade även att användarna främst försökte lösa den givna uppgiften genom att 

utforska huvudmenyn och jag identifierade de grundläggande designprinciper som utgår 

från att förtydliggöra webbplatsens huvudmeny och att tydligt framhäva webbplatsens 

funktioner. När användarna skulle genomföra en uppföljningsintervju på 

webbplatsprototypen hade jag utformat en huvudmeny som ständigt följer med och 
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placerar sig överst på sidan oavsett vart användaren befinner sig (Se Figur 8). Jag 

iakttog att det underlättade användningen av webbplatsen för användarna, samtidigt som 

en del användare visade sin uppskattning för funktionen. Det verifierade samt fastställde 

båda designprinciperna som centrala designprinciper. I slutsatsen presenteras de 

centrala designprinciperna. 

4.6. Resultatdiskussion 

Resultatet identifierar fyra stycken centrala designprinciper som en designer bör utgå 

från när avsikten är att förenkla användningen av en webbplats i en statisk och en rörlig 

situation via den mobila enheten. Det designerprinciper som framställdes var att 

skärmanpassa webbplatsen till den mobila enhetens skärmstorlek, att minimera den 

tilldelade informationen på webbplatsen, att förtydliggöra webbplatsens huvudmeny 

och att tydligt framhäva webbplatsens funktioner. 

 

De centrala designprinciperna framställdes ur användarnas subjektiva tolkning och är 

således gestaltade från deras krav och behov. Designprinciperna tillfredställer det mått 

som under teoriavsnittet presenteras av Löwgren och Stolterman (2004, s. 95) för att 

mäta användbarhet. Löwgren och Stoltermans (2004) mått belyser om bland annat hur 

väl testanvändarna presterar vid lösandet av angivna testuppgifter, hur flexibla 

systemets utformning är, hur lätt systemet är att lära sig och vad testanvändarna tycker 

om systemet. Det finns även en likhet mellan de centrala designprinciperna som 

identifierades och de designprinciper som presenteras under Mobile Web Practices 1.0 

(World Wide Web Consortium, 2007). Det var bl.a. betydelsefullt att hålla 

informationen liten och se till att optimera navigeringen. Resultatet relaterar också 

väldigt mycket till det som under teoriavsnittet belystes gällande Hjalmarsson och 

Guldbrands (2009, s. 83 & 97) förklaring om att en designer måste skapa en genuin 

respekt för användarens krav samt behov och därtill även underlätta språket och 

överblicken så att användaren inte upplever att webbplatsen endast ödslar ens tid. Detta 

bekräftades ur intervjupersonernas beteenden vid det resultat som framställdes ur 

användningen mot prototypen. Jag belyser även under teoriavsnittet om Nielsens (1995) 

heuristiska designprinciper och tumregler som en designer kan använda för att uppnå en 

god användbarhet i ett system. Dessa designprinciper utgör sammanfattningsvis att 

användaren enkelt ska kunna använda ett system, vilket även är det fundamentala i min 

forskning. Jag tror att ett samarbete mellan forskningens identifierande centrala 
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designprinciper och olika kända designprinciper som exempelvis Nielsens (1995) 

heuristiska principer och Mobile Web Practices (World Wide Web Consortium, 2007) 

skulle bidra till ett förenklat användande av en webbplats via den mobila enheten. 

 

Lynch och Hortons (2009, s. 153) grundläggande komponenter som presenteras under 

teoriavsnittet vilket även användes till att strukturera prototypens layout anser jag inte 

vara tillräckligt i förhållande till dagens användning av webben. Det krävs en 

modifikation och uppdatering av ett sådant tillvägagångssätt för att strukturera upp 

innehållet mot de mobila enheterna. 

 

Det går inte att generalisera alla webbplatser och utgå från att de är strukturerade efter 

samma intentioner. De centrala designprinciperna har framställs genom observationer 

av användare på varierande webbplatser i förhållande till olika uppgifter, samtidigt som 

de grundar sig på användarens krav och behov. Det innebär att en designer som väljer 

att rätta sig efter studiens centrala designprinciper kommer förenkla användning av en 

webbplats via den mobila enheten.  

5. SLUTSATS 

"Vilka centrala designprinciper bör en designer utgå från när avsikten är att förenkla 

användningen av en webbplats i en statisk och en rörlig situation via den mobila 

enheten?"  

 

För att besvara frågeställningen har jag genom litteraturgenomgången, intervjuer och en 

prototyp undersökt olika individers subjektiva tolkning vid användandet av en 

webbplats med den mobila enheten i statiska och rörliga situationer. Det första 

intervjutillfället formade de grundläggande designprinciper som med hänsyn till 

Nielsens (1995) heuristiska principer och Mobile Web Practices 1.0 (World Wide Web 

Consortium, 2007) fungerade som ett stöd vid prototyputvecklingen. 

 

Jag utgick från att involvera användarens krav i min prototyp då jag i teoriavsnittet 

identifierade en koppling mellan ISO-standarden 9241-11 (Tajakka 2004b), Löwgren 

och Stolterman (2004), Nielsen (1995, 2001) samt Hjalmarsson och Guldbrands (2009) 

resonering kring användbarhet. De definierade användbarhet som ett mått på huruvida 

en brukare känner sig tillfredställd av ett system i förhållande till sina krav och behov. I 
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teoriavsnittet belystes det även om responsiv och anpassningsbar (adaptive) design som 

lösningar en designer kan tillämpa för att anpassa en webbplats till de mobila enheternas 

skärmstorlek. Jag tillämpande dessa lösningar och framställde ett responsivt och 

anpassningsbart webbgränssnitt vid utvecklingen av prototypen med avsikt att lyckas 

konstruera en webbplats som var anpassad till de mobila enheternas skärmstorlek. 

 

För att tillfredställa användarnas krav och behov var det således oerhört viktigt att 

undersöka relevansen hos de grundläggande designprinciperna i mån av att 

sammanställa de centrala designprinciperna. Detta förekom genom att under det andra 

intervjutillfället testa prototypen mot samma användare i den statiska och rörliga 

situationen med avsikt att analysera användarnas beteenden från båda intervjutillfällena 

i användandet av en webbplats via deras mobila enhet och besvara undersökningens 

frågeställning. Nedanför presenteras de centrala designprinciper som en designer bör 

utgå från när avsikten är att förenkla användningen av en webbplats i en statisk och en 

rörlig situation via den mobila enheten. 

 

 

Tab.  5: Centrala designprinciper 

 

1) En skärmanpassning av webbplatsen till den mobila enhetens 

skärmstorlek. 

 

2) Minimera den tilldelade informationen på webbplatsen för att användaren 

inte ska förlora koncentrationen från sin(a) dagliga uppgift(er). 

 

3) En förtydning av webbplatsens huvudmeny som ser till att användaren 

snabbt kan navigera sig fram till det begärda. 

 

4) Tydligt framhäva webbplatsens funktioner och information eg. 

kontaktinformationen. 

 

Tidigt under bakgrundsavsnittet beskrevs det att användandet av webbplatser genom 

mobila enheter idag har blivit allt vanligare. Det innebar att det idag var betydelsefullt 

för en designer att strukturera ett användbart och tillfredställande system för användare 
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av de mobila enheterna. En designer som väljer att rätta sig efter studiens centrala 

designprinciper under sin designprocess kommer att förenkla den mobila användningen 

av en webbplats. Den konsekvensen baseras på resultatet av de observationer som 

genomfördes mot användare i statiska och rörliga situationer då resultatet gestaltades ur 

individernas subjektiva tolkning. Det betyder att studiens centrala designprinciperna är 

vad en användare kräver och behöver för att uppnå en förenklad användning av en 

webbplats via sin mobila enhet. 

6. FÖRSLAG PÅ VIDAREUTVECKLING 

För att identifiera fler centrala designprinciper anser jag att det är lämpligt att 

genomföra en liknande studie som grundar sig på flera personer. Det skulle bidra till att 

en designer har mer att utgå från när målet är att utveckla/förenkla användandet av en 

webbplats gentemot de mobila enheterna. Jag tror även det skulle vara intressant att i 

förhållande till de centrala designprinciper som identifierats undersöka möjligheterna att 

automatiskt med hjälp av de mobila enheternas sensorer visa olika förenklade versioner 

av en webbplats beroende på användarens situation.  
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BILAGA 

A. Intervjuer (Transkriberade) 

A1.  Intervju 1: Mehmet (Statisk) 

Det är fredag, klockan är ca 20.20 och Mehmet sitter i sin fåtölj och tittar på 1 

Gladiatorerna på TV. På samma gång sitter jag bredvid honom och är förberedd till att 2 

störa hans tv tittande med en observationsintervju. Jag ger Mehmet i uppgift att besöka 3 

www.tv4.se via sin iPad för att hämta programsidan till gladiatorerna. Han tar fram sin 4 

iPad och skriver in webbadressen i adressfältet. Han blir bemött av en webbplats som 5 

har anpassat webbplatsen tills hans digitala artefakts skärmstorlek. Jag frågar honom 6 

hur han upplever det första intrycket av webbplatsen och han förklarar för mig att deras 7 

webbplats verkar vara väldigt genomtänkt och upplyser mig om att "Programfliken" är 8 

den första fliken i huvudmenyn. Han trycker på fliken och blir bemött av en rad olika 9 

program sorterade efter nummer- respektive bokstavsordning. Jag tror tanken med 10 

sorteringen är att underlätta för användaren att hitta rätt program. Han stannar upp för 11 

ett par sekunder och tittar väldigt strikt in i telefonen samtidigt som all uppmärksamhet 12 

från teven försvinner. Jag frågar honom vad det är som har fångat hans uppmärksamhet 13 

och han förklarar för mig att han har upptäckt en länklista bestående av alfabetets alla 14 

bokstäver i rad efter varandra till höger om listan för alla program. Han klickar på 15 

bokstaven G i listan och vips som det var åker han ner i listan till alla program som 16 

börjar med bokstaven G. Han söker sig efter Gladiatorerna, finner programmet och 17 

trycker på den för att ganska strax därefter hamna på programmets sida. Jag lägger 18 

märke till att han inte längre är frånvarande ifrån teven eftersom att han ständigt 19 

kommenterar programmets händelseförlopp. Jag ber honom att återgå till TV4s 20 

förstasida och frågar honom om han kan ta fram TV4s kontaktinformation. Han tittar 21 

väldigt fundersamt i menyn men förklarar sedan för mig att han inte hittar en sådan flik, 22 

”konstigt” säger han och förklarar vidare med att han driver en egen webbsida och att 23 

det är viktigt att kontaktinformationen alltid är synlig för användaren. Han berättar för 24 

mig att han delar med sig av sin kontaktinformation på webbplatsens footer och beslutar 25 

sig därför att ta sig ned dit för att se om de har gjort detsamma. Jag upptäcker nu att han 26 

inte längre är uppmärksam på TV-programmet och att uppgiften har tagit det mesta av 27 

hans fokus. Han tar sig ned till botten av webbplatsen och hittar kontaktinformationen. 28 

Jag frågar honom om hur han upplevde uppgiften och han förklarar att det är väldigt 29 

http://www.tv4.se/
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dåligt av ett så stort bolag att missa att göra en sådan viktig funktion lättåtkomlig för 30 

besökaren samtidigt som han ansåg att det tog en väldigt lång tid att ”scrolla” sig ned 31 

till botten av sidan. 32 

A2.  Intervju 2: Magnus (Rörlig och Statisk) 

Magnus och jag är på väg till bussen, i samma veva ber jag honom att ta fram sin 1 

mobiltelefon för att besöka webbplatsen www.unt.se. Den första uppgiften jag tilldelar 2 

honom är att hämta de senaste nyheterna för området Sävja i Uppsala. Magnus är inte 3 

från Uppsala och han har tidigare inte besökt webbplatsen vilket betyder att han inte vet 4 

vart funktionen är placerad. Jag frågar honom vad han upplever i förhållande till det 5 

första intrycket av webbplatsen gentemot den situation han befinner sig i och han 6 

besvarar mig med en blick av vad jag endast kan tolka som besvikelse. Han berättar att 7 

han har väldigt svårt med att navigera sig på webbplatsen och genomsöka dess 8 

funktionalitet samtidigt som han är på språng då webbplatsen inte är anpassad för hans 9 

skärm. Jag frågar honom vidare och försöker att ta reda på hur det går med uppgiften. 10 

Han förklarar att han har tappat fokus från den väg han går på eftersom att han ständigt 11 

tittar ner i telefonen. Han väljer av den anledningen att helt och hållet stanna upp, 12 

greppa tag i telefonen med ena handen för att zooma in med den andra. Han hittar 13 

webbplatsens sökfält, skriver in ”Sävja” och trycker på sök – han får fram massvis med 14 

resultat. Jag förklarar för honom att uppgiften inte innebar att söka efter nyheter som 15 

innehöll sökordet ”Sävja” och att resultaten han fick fram inte var sorterad utifrån de 16 

senaste nyheterna. Han svarar mig med att det här var väldigt förvirrande och att 17 

navigera sig samtidigt som man går var svårare än vad han trodde. Han får syn på fliken 18 

Uppsala Län under webbplatsens meny och bestämmer sig för att trycka där. Han får 19 

fram en rad olika områden att fördjupa sig inom för att läsa respektive områdes nyheter, 20 

bland dessa får han syn på Sävja/Nåntuna/Bergsbrunna vilket han även trycker på och 21 

löser den tilldelade uppgiften. 22 

 23 

Vi befinner oss just nu på bussen och jag sitter bredvid Magnus för att ytterligare 24 

observera hans beteende samtidigt som jag intervjuar honom. Jag tilldelar honom ännu 25 

en uppgift, den här gången ber jag honom att ta reda på hur man prenumererar på deras 26 

tidning. Han besöker webbplatsen i en annan miljö än den tidigare, han sitter nu i lugn 27 

och ro och analyserar webbplatsen genom att navigera sig fritt omkring. Jag frågar 28 

honom om hur det går och han besvarar mig med att han ofta besöker nättidningar på 29 

http://www.unt.se/
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sitt arbete och att många av dessa nättidningar har en prenumerationsknapp längst ner 30 

på sidan. Han drar sitt finger från skärmens översta kant till den nedersta för att ta sig 31 

till botten av webbplatsens och hittar en prenumerationsknapp, trycker där och löser 32 

uppgiften. Jag frågar honom om hur den här uppgiften var till skillnad från den förra 33 

och han besvarar mig med att den var avsevärd lättare eftersom att han hade ett känn på 34 

var funktionen kunde finnas samtidigt som han upplevde att den lugnare miljön var 35 

bättre att navigera sig i än den förra. Han beskriver det som att han inte var lika 36 

frånvarande i uppgiften då all fokus låg på just uppgiften och inte någonting annat. 37 

A3.  Intervju 3: Daniel (Statisk och Rörlig) 

Jag och Daniel befinner oss på Friskis och Svettis i Uppsala. Det är ganska mycket 1 

människor runt omkring oss i lokalen vid det här tillfället. Vi har precis kört igenom en 2 

övning och är helt utmattade vilket leder till att vi tar en paus innan vi beger oss in på 3 

den nästkommande övningen. Jag passar på att under pausen göra en snabb intervju 4 

med honom för att observera hans beteende gentemot hur han navigerar sig på en 5 

webbplats i förhållande till en statisk situation. Eftersom att vi befinner oss på ett 6 

träningscenter ber jag honom att ta fram sin mobiltelefon, besöka www.ast-ss.se (AST 7 

Sports Science) och försöka ta sig till deras övningsdatabas för att välja ut den 8 

nästkommande övningen. Strax efter att jag tilldelar honom uppgiften förklarar han för 9 

mig att han förut besökt webbplatsen och att han vet hur man tar sig till databasen. Men 10 

till sin förvåning har de vid det här tillfället gjort om webbplatsen och han känner nu 11 

inte igen sig. Jag frågar honom om hur han känner kring detta – han skrattar och säger 12 

att han har gott om tid. Han börjar med att flytta sig omkring på webbplatsen och 13 

analysera den noggrant. Han berättar för mig att han inte hittar någonting på första sidan 14 

som indikerar på att övningsbasen finns där. Han trycker därefter på varje länk i 15 

huvudmenyn men utan resultat. Jag frågar honom om hur det går för honom och han 16 

säger att det nu börjar bli frustrerande, dels för att han har börjat bli kall i kroppen och 17 

gärna vill påbörja den nästkommande övningen men även för att han inte hittar 18 

övningsbasen. Han berättar för mig att han har fått en idé på hur han ska lösa uppgiften, 19 

han besöker www.google.se skriver ”AST övningar” och får fram en hel del resultat 20 

som berör området övningar från deras webbplats. Han bläddrar igenom dessa men 21 

sorligt nog utan resultat, han påpekar att han börjar bli mer frustrerad och att han ger 22 

upp. Jag frågar honom varför han ger upp och han besvarar mig med att det inte ska 23 

behöva vara så svårt att hitta en övningsdatabas på en webbplats som berör träning och 24 

http://www.ast-ss.se/
www.google.se
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att de förr hade länken tydligt på första sidan. Jag förklarar för honom att jag förstår hur 25 

han resonerar och understryker att han har en poäng i sitt resonemang. Jag förklarar 26 

även vidare för honom att länken till övningsdatabasen finns på botten av webbplatsen, 27 

för att sedan återgå till träningen. 28 

 29 

Vi är nu klara med träningspasset och sitter i bilen på väg hem. Det är Daniel som kör 30 

bilen och eftersom att jag inte vill utsätta någon för fara ber jag honom att först åka till 31 

en tom parkering för att påbörja intervjun i förhållande till den rörliga situationen. Jag 32 

tilldelar honom uppgiften att samtidigt som han kör runt i bilen ta fram sin digitala 33 

artefakt för att besöka www.posten.se och beställa hem ”förpackningar med porto”. 34 

Daniel frågar om han måste genomföra ett helt köp men jag besvarar honom med att 35 

han endast behöver navigera sig fram till förpackningarna. Han besöker webbplatsen 36 

och får direkt syn på fliken ”e-butiken” i huvudmenyn vilket resulterar i att han 37 

omedelbart trycker på fliken. Jag observerar hans beteende och ser att han ständigt 38 

tappar fokus från vägen framför sig och frågar honom om det går bra. Han besvarar mig 39 

med att den här uppgiften är mycket enklare än den förra eftersom att webbplatsen är 40 

bättre strukturerad men att det svåra sitter i inzoomningen. Daniel tittar återigen ner i 41 

mobilen, nu har han E-handel sidan öppen vilken även den har en egen meny bestående 42 

av en bl.a. fliken ”Förpackningar med porto”, han trycker där och löser uppgiften. Jag 43 

ansåg att han löste uppgiften väldigt snabbt och bad honom därför att lägga till en 44 

förpackning i varukrogen för att sedan bege sig vidare mot kassan. Jag fick en känsla 45 

över att det blev mycket svårare för honom att navigera sig på webbplatsen, jag frågar 46 

honom hur det går och han förklarar för mig att han kommer att bli tvungen att stanna åt 47 

sidan med bilen för att lösa uppgiften eftersom att han nästan tappar all sin fokus från 48 

vägen. Jag klargör för honom att han får lösa uppgiften precis som han vill. Han stannar 49 

upp, lägger till förpackningen i varukorgen, klickar på ”gå till kassan” som är placerad i 50 

den högra sidomenyn precis intill produkten och löser uppgiften. 51 

A4.  Intervju 4: Anna (Statisk och Rörlig) 

För närvarande befinner vi oss hemma hos Anna. Anna har planerat att laga mat men 1 

har inte riktigt någon aning om vad för någonting hon ska tillaga. Jag ber henne att 2 

besöka en valfri webbplats som erbjuder möjligheten att titta på matlagningsrecept. Hon 3 

besöker www.google.se med sin surfplatta, skriver in ”matlagningsrecept” i sökfältet 4 

och får fram en massa resultat men väljer att trycka på den första träffen. Det tar en tid 5 

http://www.posten.se/
http://www.google.se/
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innan sidan öppnas, hon står stilla och blänger rakt in skärmen – Jag frågar henne vad 6 

som händer och hon besvarar mig med att det är väldigt tråkigt att hon måste vänta en 7 

evighet på att sidan ska hämtas. Jag frågar henne varför hon upplever det på så vis och 8 

hon förklarar för mig att hennes barn snart kommer hem från skolan och att sidans 9 

seghet får henne att känna sig stressad. Nu har webbplatsen hämtats och hon befinner 10 

sig på www.hittarecept.se. Jag frågar henne om hon tidigare har besökt webbplatsen och 11 

hon besvarar mig med att hon känner igen sidan men inte mer än så. Hon påpekar att 12 

hon nu vet vad hon vill tillaga och använder sökfältet för att navigera sig till rätt 13 

kategori. Hon söker på ”biffar” och får fram väldigt många träffar att leta sig bland. Jag 14 

uppmärksammar att sidan går mycket snabbare nu samt att hon inte längre verkar vara 15 

uttråkad vilket hon betonade att hon var förr när sidan var långsam. Hon bläddrar sig 16 

igenom webbplatsen väldigt enkelt och jag tror att det beror på att hennes 17 

skärmupplösning är större och således anpassad för webbplatsen. Hon klickar på 18 

maträtten som tilltalar henne mest men hamnar på en annan webbplats 19 

(www.matklubben.se) där receptet finns och bemöter ett problem. Det krävs ett 20 

medlemskap för att kunna ta del av hela receptet. Hon säger hon inte har tid med att 21 

fylla i en massa formulär och beslutar sig för att återigen besöka www.google.se. Hon 22 

skriver in ”recept biffar” i sökfältet och trycker på den första länken ur resultatet. Hon 23 

befinner sig nu på www.receptfavoriter.se och tittar på receptet för ”Biffar med 24 

köttfärs”. Jag frågar henne hur det går och hon besvarar mig med att hon tycker att den 25 

här sidan är mycket tydligare och enklare än den förra, jag frågar henne varför och hon 26 

besvarar mig med att receptet står tydligt och att hon inte behöver bli medlem för att 27 

titta på hela receptet. 28 

 29 

Under tiden hon tillagar maten verkar hon vara väldigt uppe i varv och koncentrerad på 30 

det hon gör. Jag ber henne att den här gången ta fram sin mobiltelefon och besöka 31 

www.aftonbladet.se för att hämta de senaste nyheterna från hockey världen. Hon tar 32 

fram sin  telefon och besöker webbplatsen. Jag uppmärksammar att hon inte har några 33 

problem med att navigera sig på webbplatsen och tror att det beror på att de använder 34 

sig av en mobilanpassad webbplats. Jag frågar hur det går för henne och hon besvarar 35 

mig med att det går bra, återgår till matlagningen samtidigt som hon trycker på Sport 36 

fliken i huvudmenyn. Hon har inga problem med att växla mellan matlagningen och 37 

webbplatsbesöket. Hon är nu inne på Sportbladet och i huvudmenyn finns det en tydlig 38 

flik där det står Hockey, hon trycker där och har därmed löst uppgiften. Jag frågar henne 39 

http://www.hittarecept.se/
http://www.matklubben.se/
http://www.google.se/
http://www.receptfavoriter.se/
http://www.aftonbladet.se/
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hur hon upplevde uppgiften och hon besvarar mig med att den var väldigt enkel, jag 40 

frågar henne ytterligare varför hon upplevde den som enkelt och hon förklara för mig att 41 

hon ansåg att det var väldigt tydligt vad samt hur hon skulle göra för att ta sig till 42 

hockeysektionen. 43 

A5.  Intervju 5: Majda (Rörlig) 

Majda brukar väldigt ofta besöka Hennes & Mauritz (www.hm.se) för att handla kläder 1 

eftersom att hon tycker att det är mycket bekvämare att få hem varorna och pröva de än 2 

att gå till butiken. Hon berättar för mig att hon sitter hemma i lugn och ro framför sin 3 

stationära dator, går igenom deras produkter och väljer ut de hon vill ha för att senare 4 

göra en beställning. Jag och Majda befinner oss just nu ute och promenerar, mitt mål är 5 

att undersöka hur hon navigerar sig i förhållande till en rörliga situationen när hon ska 6 

gå igenom beställningsprocessen. Jag ber henne att ta fram sin mobiltelefon och besöka 7 

www.hm.se. Hon får i uppgift att välja ut tre stycken plagg som hon är intresserad av att 8 

beställa. Hon tar nu fram sin mobiltelefon och knappar in adressen i webbläsarens 9 

adressfält. Hon blir bemött av en mobilanpassad webbplats. Det första hon ser är fem 10 

stycken alternativ som dyker upp på skärmen framför henne: Dam, Herr, Barn, Hem 11 

och Rea. Jag personligen blev väldigt imponerad av hur har valt att framföra de olika 12 

avdelningarna direkt när man besöker webbplatsen eftersom jag tror att det sparar en 13 

oerhört mycket tid för användaren. Jag frågar henne hur hon upplever webbplatsen i 14 

förhållande till det första intrycket och hon besvarar mig med att hon tycker att sidan ser 15 

väldigt fin och ren ut. Hon klickar på Dam kategorin vilket även är webbplatsens första 16 

kategori och hamnar på en menysida som listar alla damplagg i olika kategorier. Hon 17 

drar tummen över skärmen för att scrolla sig ned i listan samtidigt som jag märker att 18 

hon inte verkar ha några som helst problem med att föra en diskussion (ickerelevant för 19 

studien) med mig och ha översikt över vägen som hon går på. Hon växlar mellan att titta 20 

ned i skärmen och på vägen. Hon väljer kategorin "Kavajer & Västar" och hamnar 21 

ytterligare på en sida med två kategorier: Kavajer och Västar. Hon väljer att trycka på  22 

kavajer och hamnar på en sida där alla butikens kavajer finns. Jag frågar henne hur det 23 

går och hon förklarar för mig att det går bra samt att hon inte alls har några problem 24 

med att promenera samtidigt som hon är inne på H & Ms webbplats. Hon tittar igenom 25 

produkterna och jag lägger märke till att hon inte längre är lika social som innan, men 26 

hon är dock väldigt uppmärksam på vägen hon går på vilket jag lägger märke till 27 

www.hm.se
www.hm.se
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eftersom att hon ständigt som tidigare skiftar med att ha blicken på vägen och på 28 

mobiltelefonen.  29 

 30 

Hon tittar på en hel del plagg och jag lägger märke till att hon blir mer frånvarande 31 

desto mer information webbplatsen erbjuder. När hon återgår till kategorins alla plagg 32 

blir hon mer social och fokuserad på vägen än när hon trycker på ett plagg för att 33 

analysera det. Jag frågar henne varför hon blir så tyst och tappar fokus från vägen när 34 

hon är inne och tittar på plaggen och hon besvarar mig med att hon måste titta noggrant 35 

innan hon lägger till plagget i varukorgen, jag frågar henne varför och hon förklarar för 36 

mig att hon tycker att det är onödigt att bara samla på sig en massa onödiga plagg som 37 

hon sen blir tvungen att returnera. Jag är jobbig och frågar henne återigen varför hon 38 

tycker på det viset och hon besvarar mig med att hon inte vill betala onödiga 39 

fraktavgifter. Efter att hon har valt tre stycken plagg trycker hon på varukorgsikonen i 40 

den översta menyn som följer med oavsett vart någonstans på sidan hon befinner sig, 41 

hon kontrollerar sina produkter, fortsätter köpet, loggar in med sina 42 

inloggningsuppgifter och genomför köpet. Jag lägger återigen märke till att 43 

"genomförande av ett köp"-processen som består av flera deluppgifter ser till att hon 44 

blir frånvarande i vad som pågår runtomkring henne. 45 

1 
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B. Prototyp 

B1. Flik: Hem 

Layout för skärmupplösning bestående av bredden 768px och uppåt.
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Layout för skärmupplösning bestående av bredden 320px-768px och uppåt. 

 

  



42 

 

Layout för skärmupplösning bestående av bredden 320px och nedåt. 
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B2. Flik: Biografi 

Layout för skärmupplösning bestående av bredden 768px och uppåt. 

 

  



44 

 

Layout för skärmupplösning bestående av bredden 320px-768px och uppåt. 
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Layout för skärmupplösning bestående av bredden 320px och nedåt. 
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B3. Flik: Tjänster 

Layout för skärmupplösning bestående av bredden 768px och uppåt. 
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Layout för skärmupplösning bestående av bredden 320px-768px och uppåt. 
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Layout för skärmupplösning bestående av bredden 320px och nedåt. 
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B4. Flik: Blogg 

Layout för skärmupplösning bestående av bredden 768px och uppåt. 
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Layout för skärmupplösning bestående av bredden 320px-768px och uppåt. 
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Layout för skärmupplösning bestående av bredden 320px och nedåt. 
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B5. Flik: Kontakt 

Layout för skärmupplösning bestående av bredden 768px och uppåt. 
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Layout för skärmupplösning bestående av bredden 320px-768px och uppåt. 
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Layout för skärmupplösning bestående av bredden 320px och nedåt. 
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B6. Övriga funktioner 

Meny vid nedscrollning 

 

 

Sökfunktionen vid knapptryckning 
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Förändring i layouten beroende på enhetens skärmupplösning.

C. Uppföljningsintervjuer (Transkriberade) 

C1.  Intervju 1: Mehmet 1 

Det är en väldigt sen kväll och Mehmet har precis slutat att jobba. Vi bestämmer oss för 2 

att träffas och genomföra en uppföljningsintervju och eftersom att han tänkte gå ut på en 3 

powerwalk tog jag tillfället i akt och följde med honom. När vi väl är ute och går i en 4 

hög takt ber jag honom att ta fram sin digitala artefakt för att hämta 5 

kontaktinformationen för VD & Prototypansvarig. Han besöker webbplatsen och blir 6 

bemött av en webbplats som har anpassat webbplatsen till hans skärm, jag frågar honom 7 

hur han bemöter det första intrycket och han tycker att det är bra att webbplatsen är 8 

anpassad för hans smarta mobiltelefon. Han lägger tydligt märke till huvudmenyn och 9 

trycker sedan där för att kort därefter få hela menyn visad. Han uppmärksammar fliken 10 

Kontakt, trycker där och hamnar på webbplatsens sida för kontaktinformationen. Han 11 

scrollar enkelt ner för webbplatsen och hittar informationen för VD & Prototypansvarig. 12 

Jag uppmärksammar att han inte har några större problem med att navigera sig på 13 

webbplatsen och att det går väldigt snabbt fram att utföra den tilldelade uppgiften samt 14 

att han inte tappar någon större fokus från vägen vi går på. Jag frågar honom hur det 15 

kändes att utföra uppgiften och han förklarar för mig att det var väldigt enkelt att utföra 16 

uppgiften då han inte behövde analysera webbplatsen utan att allting föll sig väldigt 17 

naturligt. 18 

 19 

Vi tar en liten paus från vår powerwalk och sätter oss på en bänk för att vila. Jag ber 20 

honom i den här stunden att hämta blogginlägget "Himlen är blå". Han besöker 21 
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prototypen på nytt och uppmärksammar Sökfunktionen längst ned på sidan. Han trycker 22 

där och skriver in "Himlen" för att sedan bli bemött av ett sökresultat där han först i 23 

listan hittar "Himlen är blå", han trycker där och har således löst uppgiften. Jag ansåg 24 

att han löste uppgiften väldigt enkelt så jag bad honom att scrolla ned till botten av 25 

blogginlägget för att sedan därifrån hitta inlägget på ett annat sätt. Han lägger märke 26 

till att huvudmenyn fortfarande är placerad på toppen av webbplatsen, han trycker där 27 

för att sedan besöka fliken Blogg och därefter hitta "Himlen är blå"-inlägget i listan över 28 

de senaste inläggen. Jag frågar honom hur han upplevde dessa uppgifter och han 29 

besvara mig med att de var relativt enkla att genomföra och att han tyckte det var 30 

oerhört hjälpsamt och tidssparande att prototypen använde sig av en huvudmeny som 31 

ständigt följde med oavsett vart någonstans på sidan han befann sig. Han ansåg även att 32 

sökfunktionen var tydligt placerad och att det nästan var en omöjlighet att missa den. 33 

C2.  Intervju 2: Magnus 

Jag och Magnus sitter på eftermiddagen och samtalar framför TVn under tiden som vi 1 

tittar på "How I meet your mother". Programmet har precis börjat och jag ber honom att 2 

hämta sin surfplatta för att besöka min webbplatsprototyp. Jag tilldelar honom uppgiften 3 

att hämta informationen för tjänsten Spelutveckling. Han besöker webbplatsen och jag 4 

frågar honom hur han upplever det första intrycket av webbplatsen - Han besvarar mig 5 

med att han tycker att webbplatsen ser ut att vara väldigt stilren och bra sorterad. 6 

Magnus lägger omedelbart märke till huvudmenyn och trycker där, han trycker på 7 

Tjänster fliken och hamnar på webbplatsens sida som berör de olika tjänsterna. Han 8 

lägger märke till ett flertal alternativa tjänster och hittar bland dessa spelutvecklings 9 

tjänsten, han trycker där och hamnar på en informativ webbplats som kortfattat förklarar 10 

vad tjänsten utgör. Jag observerar och anser att han utför uppgiften väldigt snabbt och 11 

enkelt utan några större krångligheter, han tappar inte heller fokus från TVn eller vårat 12 

samtal som vi under tiden för mellan varandra. Jag frågar honom hur han upplevde 13 

uppgiften och han berättar för mig att den var väldigt enkel att genomföra och att det 14 

inte var några större konstigheter med att navigera sig på webbplatsen.  15 

C3.  Intervju 3: Daniel 16 

I förra intervjun bad jag Daniel att köra runt på en parkering för att observera hans 17 

beteende i navigeringen på postens webbplats. Jag bad honom att idag åka till samma 18 

parkering för att besöka webbplatsprototypen via sin smarta mobiltelefon. Jag tilldelade 19 

honom uppgiften att ta sig till bloggsidan. Han kör runt på parkeringen, tar fram sin 20 
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mobiltelefon och öppnar prototypen. Jag frågar honom vilka reaktioner han har 21 

gentemot den första inblicken av webbplatsen. Han besvarar mig att den är väldigt 22 

överblickbar och att han tror att uppgiften kommer bli lätt att genomföra. Han trycker 23 

vidare på huvudmenyn och blir bemött av en lista över webbplatsens alla undersidor. 24 

Han trycker på Blogg och hamnar kort därefter på bloggsidan och löser den tilldelade 25 

uppgiften. Jag lägger märke till att han inte tappar fokus från vägen när han genomför 26 

uppgiften och jag tror att det beror på att informationen är väldigt minimal och att han 27 

inte distraheras av webbplatsens andra funktioner. Jag ber honom nu när han befinner 28 

sig på bloggsidan att ta sig ned till botten av webbplatsen för att sedan återgå till 29 

startsidan utan att använda webbläsarens bakåtfunktion. Han scrollar ned med sin högra 30 

tummen och befinner sig nu på botten av webbplatsen, han upptäcker att huvudmenyn 31 

har följt med, trycker där för att sedan välja Hem i listan och löser uppgiften. Jag frågar 32 

honom hur han upplevde de tilldelade uppgifterna och navigeringen på webbplatsen - 33 

Han förklarar för mig att det var oerhört lätt att navigera sig på webbplatsen och att han 34 

ansåg att det var väldigt smart att se till att navigeringen ständigt var synlig.  35 

Vi har nu parkerat bilen och bestämmer oss för att ta en mindre promenad för att 36 

ytterligare göra en observationsintervju. Jag ber honom den här gången att besöka 37 

webbplatsen via sin mobiltelefon för att hämta biografi sidan. Daniel förklarar för mig 38 

att han tidigare lade märke till Biografifunktionen i huvudmenyn. Han beslutar sig för 39 

att trycka där och sedan trycka på fliken Biografi. Jag ansåg att han löste uppgiften lite 40 

för enkelt men valde trots det att fråga honom hur han upplevde uppgiften - Daniel 41 

besvarar mig med att uppgiften var väldigt lätt att genomföra, men han berättar för mig 42 

att han tyckte att informationen under Biografi var väldigt minimal vilket han även 43 

påpekade att han uppskattade. Jag frågade honom varför han uppskattade det och han 44 

förklarar för mig att det är väldigt jobbigt att ta del av och läsa mycket text på en mindre 45 

skärm. 46 

C4.  Intervju 4: Anna 

Jag och Anna sitter i ett halvstort sällskap, vi är totalt fem stycke personer som samtalar 1 

med varandra. Jag ber Anna att besöka webbplatsprototypen via sin mobiltelefon för att 2 

hämta blogginlägget "Det positiva med skisser". Hon besöker webbplatsen och lägger 3 

samtidigt märke till huvudmenyn. Hon trycker på huvudmenyn och blir bemött av en 4 

lista där hon vidare trycker på Blogg fliken. Hon blir bemött av bloggsidan där de 5 

senaste inläggen är listade efter varandra. Hon drar nu tummen över skärmen för att 6 
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scrolla sig ned på webbplatsen och hittar till följd inlägget, hon trycker på inlägget och 7 

befinner sig just nu på blogginläggets sida och löser därmed uppgiften. Jag ber henne 8 

dock att utifrån hennes position på enklaste sätt ta sig vidare till kontaktinformationen. 9 

Hon trycker återigen på huvudmenyn och väljer därefter kontaktfliken för att sedan 10 

hämta kontaktinformationen och lösa uppgiften. Jag frågar henne hur hon har upplevt de 11 

tilldelade uppgifterna och hon besvarar mig med att hon inte har bemött några 12 

olägenheter samtidigt som hon ansåg att uppgifterna var väldigt enkla att lösa. Jag 13 

observerade att hon inte har några större problem med att navigera sig på webbplatsen 14 

och föra ett samtal mellan de individer som befinner sig i sällskapet, uppgiften tar dock 15 

en längre tid en vad den egentligen ska, och jag tror att det beror på att hon emellanåt 16 

lyssnar på konversationen runt omkring henne. 17 


