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Sammanfattning 
 
Internetanvändning med mobila enheter såsom PDAs och smartphones är idag vanligt. De flesta 
webbsidor är dock designade för att visas på stationära datorer med stora skärmar. När användare 
med mobila enheter besöker webbsidorna uppstår ofta användbarhetsproblem som i främsta hand 
kan kopplas till de mobila enheternas små skärmar. Syftet med denna studie var att undersöka 
vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till, då en söksida på Internet skall anpassas för att 
presenteras på mobila enheter med små skärmar. 
 
Studien bestod av tre olika faser, där den första var en litteraturstudie som syftade till att samla in 
information som berör design och omvandling av webbsidor mot små skärmar. I den andra fasen 
utvecklades två olika prototyper av en befintlig söksida på Internet, anpassade för små skärmar. I 
den tredje och sista fasen, utvärderades prototyperna på ett antal respondenter. Utvärderingarna 
bestod av uppgiftsbaserade utvärderingar med efterföljande intervjuer. Därefter analyserades 
resultatet av utvärderingarna utefter begrepp som behandlats i uppsatsens teoretiska del. 
 
En slutsats som kunde dras var att flera av de designriktlinjer som idag finns för små skärmar 
även är lämpliga för en söksida. Studien har även resulterat i egna rekommendationer för hur en 
söksida kan migreras till mobila enheter med små skärmar för att vara användbar. En av dessa är 
att resultaten av en sökning bör presenteras kompakt så att användarna kan få en god överblick 
och inte behöva skrolla för mycket för att läsa dem. 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för studiens problembakgrund. Därefter beskrivs 

problemformulering och syfte samt vilka avgränsningar som gjorts. Avslutningsvis presenteras 

en disposition över studien. 
 

1.1 Problembakgrund 
Enligt Zhang (2007) har populariteten för mobila handhållna artefakter såsom smartphones och 
PDAs, ökat explosionsartat under senare år. Samtidigt har antalet personer som använder Internet 
med dessa enheter ökat kontinuerligt, och därför finns en efterfrågan för mobila 
användargränssnitt som effektivt kan visa information på de små skärmar som enheterna är 
utrustade med (Yoo & Cheong, 2006). 
 
En PDA (Personal Digital Assistant) kallas på svenska för handdator och är en liten handhållen 
artefakt som används för att lagra, komma åt och organisera information. De flesta PDAs 
innehåller textredigeringsprogram såsom Microsoft Word och kan användas till att läsa e-post 
och surfa på Internet. Att interagera med en PDA sker vanligtvis med penna tillsammans med en 
tryckkänslig skärm. Till vissa modeller finns små externa tangentbord att köpa [1].  
 
Smartphones är en annan typ av mobila enheter som kombinerar funktionaliteten hos en 
mobiltelefon med den hos en PDA. För att interagera med en smartphone används antingen ett 
litet tangentbort som finns integrerat i enheten, eller en tryckkänslig skärm tillsammans med 
penna (Cheng, Wong, Yang & Lu, 2007).  
 
Vi kan i dagsläget använda dessa mobila enheter till funktioner som tidigare krävde att vi satt 
bakom stationära datorer och befann oss på bestämda platser. Detta har bland annat gjorts möjligt 
genom att enheternas prestanda har ökat.  
 
Trådlös användning av Internet med mobila enheter används för en mängd syften. Det kan t ex 
vara att skicka e-post ifrån en hotellobby eller att söka efter de senaste nyheterna i väntan på 
bussen. Enligt Otterbacher, Radev och Kareem (2006) finns en del hinder förknippade med denna 
typ av Internetanvändning. Webbsidor är ofta skapade för stationära datorer och när de används 
tillsammans med mobila enheter, uppstår inte sällan användbarhetsproblem som i främsta hand 
kan kopplas till de små skärmarna.  
 
Det lilla skärmformatet innebär att mindre information kan presenteras och om en webbsida 
designad för stationära datorer visas på en mobil enhet, blir skärmen vanligtvis överfull med 
information. Detta leder till att användare får skrolla mycket för att läsa innehållet, vilket stör 
deras aktiviteter (MacKay, Dearman, Inkpen & Watters, 2005). Enligt Watters och Zang (2003) 
upplever många att webbsidor som visas på små skärmar blir röriga och de har svårt att tyda 
innehållet. Studier som gjorts har även visat att användarnas effektivitet försämras nämnvärt då 
skärmstorleken minskar (Albers & Kim, 2000). 
 
För de som designar webbsidor har det uppstått en rad utmaningar. En sådan är hur webbsidor 
skall göras om för att vara användbara på små skärmar (MacKay, 2003). Ofta behöver sidornas 
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struktur, menyer, text och grafik anpassas och designers måste förhålla sig till design på ett nytt 
sätt, som kräver ett nytt designtänkande (Kärkkäinen & Laarni, 2002).  
 
Naturligtvis har man försökt hantera detta och det finns idag en del riktlinjer för webbdesign mot 
små skärmar. Det existerar även en del så kallade migrationsmetoder som enligt MacKay och 
watters (2003) används för att konvertera webbsidor till mobila enheter. Men eftersom denna typ 
av design är tämligen ny, finns enligt Kärkkäinen och Laarni (2002) inte omfattande forskning 
kring ämnet.  
 
Det är inte enbart de mobila enheternas fysiska egenskaper som skiljer sig mot vanligt 
Internetanvändande, även surfbeteendet hos användarna är annorlunda. Samtidigt som 
traditionellt Internetanvändande kan förknippas med öppna undersökande beteenden vill de som 
använder Internet med mobila enheter ha konkret och förutbestämd information (Jones & 
Marsden, 2006). I en studie av Jones, Marsden, Mohd-Nasir och Boone (1999) framkom att 
användare oftare använde sökfunktionen, när de utförde webbaserade uppgifter på en mobil enhet 
gentemot en stationär dator. Därför är användbarheten på söksidor anpassade för mobila enheter 
speciellt viktig. 
 

1.2 Problemformulering 
Som framgår av problembakgrunden uppstår ofta användbarhetsproblem då webbsidor designade 
för stationära datorer skall visas på mobila enheter med små skärmar. En stor utmaning har därför 
blivit hur innehållet på webbsidor skall göras om för att presenteras på dessa enheter. Av 
problembakgrunden framgår även att de som använder mobila enheter, ofta tar hjälp av 
sökfunktioner på webbsidor. Detta leder fram till frågan för denna uppsats som är följande:  
 
Hur bör innehållet på en söksida på Internet organiseras och presenteras på mobila enheter med 

små skärmar med bibehållen användbarhet? 

 

1.3 Syfte 
Det första syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till då en 
söksida på Internet skall migreras till mobila enheter med små skärmar. Det andra syftet är att ge 
rekommendationer för vad som är viktigt att tänka på när en söksida på Internet skall migreras till 
små skärmar.  
 

1.4 Avgränsningar 
Då det finns många olika typer av mobila enheter med varierande skärmstorlek, är denna studie 
endast inriktad på den typ av skärmar som förekommer på smartphones och PDAs. En 
ytterliggare avgränsning som gjorts är att studien endast berör den typ av interaktion med mobila 
enheter som sker med penna tillsammans med tryckkänslig skärm. 
 
 
 



 8 

1.5 Studiens disposition 
 

Kapitel 1- Inledning 
I det första kapitlet beskrevs inledningsvis studiens problembakgrund, vilket ledde fram till en 
presentation av studiens problemformulering och syfte. 
 
Kapitel 2- Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar den teori som funnits relevant för studien. Här behandlas bland annat 
användbarhet, mobila enheters begränsningar, design mot små skärmar och olika metoder som 
används för att göra om webbsidor för att presenteras på mobila enheter med små skärmar.  
 
Kapitel 3- Metod 
Det här kapitlet beskriver den metod som använts vid genomförandet av studien. Syftet med 
kapitlet är att ge läsaren en god förståelse för hur undersökningen gått till. 
 
Kapitel 4- Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av prototyputvecklingen samt undersökningen. 
 
Kapitel 5- Analys, diskussion och slutsatser 
Detta kapitel innehåller en analys och diskussion om undersökningen resultat. Detta sker utifrån 
begrepp som tagits upp i den teoretiska referensramen. Kapitlet avslutas med slutsatser och 
avslutande kommentarer kring studien. 
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel innehåller de teoretiska områden som varit relevanta för studien. Inledningsvis 

beskrivs begreppet användbarhet och hur det kan mätas. Därefter behandlas mobila artefakters 

begränsningar. Stycket därefter tar upp design mot små skärmar och designriktlinjer för små 
skärmar. I slutet av kapitlet beskrivs formulär samt olika metoder för omvandling av webbsidor 

mot små skärmar. 
 

2.1 Användbarhet 
Det finns flera olika definitioner på begreppet användbarhet. Enligt Nielsen (1993) är 
användbarhet ett kvalitetsattribut som bedömer hur enkelt ett gränssnitt är att använda. Nielsen 
(1993) beskriver användbarhet med fem attribut, vilka redovisas nedan.  
 
Lärbarhet 
Lärbarhet är det första användbarhetsattributet och syftar till att det skall vara enkelt för 
förstagångsanvändare att lära sig hur ett system eller gränssnitt fungerar. Då den första 
erfarenheten oerfarna användare har av ett system, är att de lär sig använda det, är lärbarhet 
kanske det mest fundamentala användbarhetsattributet. Självklart finns det system som kräver att 
användarna behöver tränas för att använda dem, men i de flesta fall behöver system vara enkla att 
lära sig. 
 
Effektivitet 
Med effektivitet menas att ett gränssnitt skall vara effektivt att använda när användarna väl lärt 
sig hur det fungerar, och fokuserar på erfarna användare. Ett effektivt gränssnitt innebär att hög 
produktivitet uppnås, när användarna interagerar med det.  
 
Memorerbarhet 
Till skillnad från förstagångsanvändare och expertanvändare, är tillfällighetsanvändare sådana 
som använder ett system vid enstaka tillfällen. Med memorerbarhet menas att det skall vara 
enkelt för tillfällighetsanvändare att komma ihåg hur ett gränssnitt fungerar. Då behöver de inte 
lära sig hur systemet fungerar vid varje användningstillfälle, utan kan istället använda sina 
tidigare erfarenheter av det. 
 
Felbarhet 
Användare skall begå så få fel som möjligt när de använder ett system. Ett fel definieras som en 
handling där resultatet inte blev som det var tänkt. Om fel uppstår skall de vara av enkel art och 
lätta för användarna att åtgärda. Det är speciellt viktigt att ett system skyddar användarna från att 
begå katastrofala fel.  
 
Tillfredsställelse 
Tillfredställelse är det sista användbarhetsattributet som Nielsen (1993) tar upp och har att göra 
med hur behagligt ett system är att använda. Om användare upplever ett system som 
otillfredsställande kan det leda till att effektiviteten blir lidande och kan i slutändan resultera i att 
de slutar använda systemet. 
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En annan definition på användbarhet ges i ISO-standarden 9241-11. Enligt Gulliksen och 
Göranson (2002) måste ordet definieras för att uppnå en gemensam förståelse för begreppet. Det 
kan göras genom att använda ISO-standarden, då den är konkret och ger en mätbar storhet. 
Definitionen lyder:  
 

”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt 
för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang” (Gulliksen & Göransson, 
2002, s 62).  

 
Begreppen ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse definieras enligt Gulliksen och 
Göranson (2002) som följande: Ändamålsenlighet - noggrannhet och fullständighet med vilken 
användarna uppnår givna mål. Effektivitet - resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och 
fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål. Tillfredställelse - frånvaro av obehag 
samt positiva attityder vid användandet av en produkt. 
 

2.1.1 Att mäta användbarhet 

Att mäta användbarhet för ett system kan göras genom att undersöka hur framtida användare 
klarar av att lösa ett antal uppgifter som är typiska för systemet. Hur bra användarna lyckas med 
uppgifterna kan mätas genom att räkna antalet fel de gör och vilken tid det tog. Under tiden de 
utför uppgifterna kan de observeras och ibland även videofilmas. Den insamlade informationen 
kan användas till att mäta systemets effektivitet, identifiera fel och förklara varför användarna 
gjorde som de gjorde. För att samla in ytterligare information om användarnas interagerande med 
systemet, kan de därefter fylla i enkäter eller vara med på intervjuer (Preece, Rogers & Sharp, 
2002). 
 

2.2 Prototyping 
För att mäta användbarheten för ett system eller en webbsida kan prototyper användas (Nielsen, 
1993). En prototyp är en konkret, men ofullständig representation eller implementering av en 
systemdesign, och används ofta inom design och konstruktionsområden (Benyon, Turner & 
Turner, 2005). En prototyp kan vara allt ifrån en pappersbaserad skiss i blyerts till en komplex 
applikation fylld med funktioner. Prototyper fungerar som en tidig modell på vad som skall 
utvecklas och används enligt Preece, Rogers och Sharp (2002) i flera syften:  
 

• De låter inblandade parter interagera med en produkt på ett tidigt stadium. 
 
• De används som ett sätt för utvecklare att diskutera och testa olika idéer och lösningar.  
 
• De används också för att utvärdera olika designlösningar på riktiga användare.  

 
Prototyper kan utvecklas för nästan alla typer av designlösningar och bestå av en mängd olika 
material och teknologier. Det finns i huvudsak två olika sorters prototyper.  
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Low-fidelity prototyper är den enklare varianten, och kan t ex vara en enkel papperskiss som 
används tidigt i designprocessen, innan alla detaljer är fastställda. Genom att rita idéer på papper, 
kan designers se en första bild på hur ett gränssnitt kommer att se ut och diskutera olika lösningar 
(Jones & Marsden, 2006). Low-fidelity prototyper kännetecken av att de fokuserar på breda 
underliggande design idéer, såsom form och navigationsstruktur och ”tonen” på en design. De 
skall gå snabbt att tillverka, och vara enkla att reproducera eller ändra. De skall fånga och 
representera det designtänkande som sker tidigt i en designprocess, och inte hindra utvecklarna 
från att generera många olika designlösningar (Benyon, Turner & Turner 2005).   
 
Den andra typen av prototyper kallas för high-fidelity prototyper. Dessa är mer komplexa och 
liknar den slutgiltiga produkten i högre utsträckning. High-fidelity prototyper består vanligtvis av 
material som förväntas användas i slutprodukten, och skall även likna denna i högre grad. 
Funktionaliteten skall vara helt utvecklad och de skall se ut och kännas som den slutgiltiga 
produkten (Preece, Rogers & Sharp, 2002).  
 

2.3 Mobila enheters begränsningar 
Mobila enheter såsom PDAs och smartphones skiljer sig mycket från stationära datorer. Att de är 
små och mobila gör dem överlägsna i vissa avseenden, men påverkar också deras prestanda i stor 
utsträckning. De främsta tekniska begränsningarna med mobila enheter är: 
 
Liten skärm – En stor begränsning med mobila enheter är deras 
små skärmar (se figur 1), som begränsar mängden information 
som kan visas samtidigt (MacKay, 2003). De som skapade den 
första generationens webbsidor fick anpassa innehållet till det 
faktum att monitorerna kunde visa mindre information än en 
vanlig tryckt bok. De som idag utvecklar gränssnitt för mobila 
enheter måste handskas med att skärmarna storleksmässigt mer 
liknar ett visitkort än en stationär monitor (Hayhoe, 2001). Enligt 
Murugesang och Venkakakrishnan (2005) är skärmstorleken på 
en vanlig PDA 6 x 8 och upplösningen 240 x 230 pixlar. Jones 
och Marsden (2006) menar att skärmarna inte kan göras större, 
då syftet med enheterna är att de skall passa i en ficka för att 
enkelt bäras med. 

 
 

Figur 1: Smartphone  

 
Begränsad hårdvarukapacitet – Trots att prestandan på mobila enheter ständigt ökar är deras 
hårdvarukapacitet relativt sett begränsad. Att enheterna är små och mobila betyder samtidigt att 
storleken på komponenterna som sitter i dem är begränsad, vilket innebär mindre resurser 
gällande processorkraft och minneskapacitet. Processorkraften hos PDAs och smartphones är 
långt ifrån den hos moderna persondatorer, och ofta sätts hastigheten på processorerna ned för att 
spara batteritid (Jones & Marsden, 2006). Ett annat problem är att enheterna är batteridrivna, och 
för att reducera storlek, vikt och pris är batteriernas kapacitet begränsad (Johansson & Nylander, 
2005). 
 
Inmatning - Att interagera med PDAs och smartphones skiljer sig från stationära datorer. Istället 
för mus och tangentbord, används antingen penna tillsammans med en tryckkänslig skärm eller 
ett litet inbyggt tangentbord. När interaktion sker med penna trycker användare på olika delar av 
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skärmen för att navigera och för textinmatning används två olika metoder. Antingen ritar 
användaren bokstäver direkt på skärmen som sedan tolkas av ett speciellt program och översätts 
till tecken. Annars används ett virtuellt tangentbord som visas på skärmen, där användaren 
trycker med pennan på de bokstäver som skall matas in. När textinmatning sker via ett inbyggt 
tangentbord används vanligtvis tio stycken knappar, där varje knapp är tilldelad 3-4 tecken. 
Användare kan sedan trycka olika antal gånger på knapparna, för att mata in önskat tecken 
(Johansson & Nylander, 2005).  
 
Trådlös Internetuppkoppling - Internetanvändning med PDAs och smartphones sker främst 
genom trådlös uppkoppling, och teknologierna som används är vanligtvis WAP, GPRS och 
WLAN. Detta innebär att hastigheten på dataöverföring är begränsad, och webbsidor som 
innehåller mycket data och multimedia kan ta lång tid att ladda. De flesta PDAs har idag 
inbyggda WLAN-kort. Trots att teknologin erbjuder överföringshastigheter på upp till 54 
Mbit/s[2], är WLAN enbart tillgängligt på begränsade platser. Det kan också uppstå problem när 
användare rör sig mellan olika accesspunkter (Johansson & Nylander, 2005). 
 

2.4 Webbdesign mot mobila enheter 
Att designa användbara webbsidor för mobila enheter skiljer sig från webbdesign mot stationära 
datorer. Enligt Murugesang och Venkakakrishnan (2005) påverkar de mobila enheternas fysiska 
egenskaper såsom liten skärm, begränsad processor och minneskapacitet och mindre bandbredd, 
hur webbsidor skall utformas. Jones et al. (1999) skriver att innehållet på webbsidor måste 
modifieras för att passa de mobila enheternas små skärmar. Detta kan bland annat göras genom 
att reducera mängden information på sidorna och att göra innehållet mera fokuserat (Kärkkäinen 
och Laarni, 2002). 
 
Vid sidan av dessa faktorer påverkar även de miljöer och syften som de mobila enheterna 
används i, hur gränssnitt skall utformas. Att enheterna är mobila innebär att de ofta används i 
dynamiska högljudda miljöer under tiden användarna rör på sig (McKay et al., 2005). Detta gör 
att designers måste tänka på allt fler faktorer i designprocessen såsom ljusförhållanden, 
temperaturer och ljudnivåer i dessa miljöer (Hayhoe, 2001). 
 
Även surfbeteendet hos dem som använder Internet med mobila enheter skiljer sig från vanligt 
Internetanvändande. Samtidigt som traditionellt Internetanvändande kan förknippas med öppna 
undersökande beteenden, vill de som använder mobila enheter ofta ha konkret och förutbestämd 
information. Det kan till exempel handla om att ta reda på aktiekurser, hitta ett visst 
telefonnummer eller att snabbt lokalisera en viss data (Albers & Kim, 2000). Enligt Murugesang 
och Venkakakrishnan (2005) vill användare med mobila enheter ha kort, viktig och tidsenlig 
information och menar vidare att det krävs god förståelse för den mobila omgivningen, 
enheternas egenskaper och användarnas behov för att lyckas skapa lyckade mobila 
webbapplikationer. 
 

2.4.1 Mentala modeller 

Mentala modeller används för att förklara hur personer agerar när de ställs inför nya situationer 
som de inte är vana vid. Om en person känner igen vissa delar av en situation, kan denne genom 
tidigare erfarenheter av liknande situationer göra antaganden om den nya situationen. När en 
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person är helt främmande för en situation, letar denne efter vägledning från ett antal andra källor 
(Rees, White & White, 2001). Norman (1998) definierar en mental modell som:  
 

”The model people have of themselves, others, the environment, and the things 

with which they interact. People form mental models through experience, training 

and instruction” (Rees, White & White, 2001, s. 145). 
 
När användare besöker en webbsida använder de alltid en mental modell som stöd för att tolka 
hur sidan fungerar. Denna modell är uppbyggd på deras tidigare erfarenheter av liknande 
webbsidor och av deras förväntningar. När en användare har aktiverat sin mentala modell 
kommer webbsidan tolkas utifrån denna. Om användarens mentala modell inte överensstämmer 
med hur sidan fungerar uppstår problem och det kan ta lång tid innan användaren slutar att tolka 
webbsidan efter sin felaktiga mentala modell (Albers & Kim, 2000). Desto mer vi interagerar 
med ett system, desto mera utvecklas vår mentala modell av det (Preece, Rogers & Sharp, 2002). 
 
När webbsidor migreras till små skärmar är det viktigt att den anpassning som krävs av 
användarnas existerande mentala modeller minimeras (MacKay, 2003). Därför är det viktigt att 
webbsidor som migreras till små skärmar utformas så att de överensstämmer med användarnas 
mentala modeller. 
 

2.4.2 Formulär 

Formulär används för att skicka information eller förfrågningar till en webbsida. Ett formulär 
består av kontroller såsom textrutor, kryssrutor, radioknappar och rullgardinsmenyer. För att 
interagera med en webbsida kan användare mata in information i ett formulär eller välja 
färdigställda alternativ. Det kan handla om att skriva in text i en textruta eller välja ett alternativ i 
en rullgardinsmeny (Watters & Zang, 2002). Många formulär är enkla och kräver endast att 
användare matar in information i ett textfält. Ett exempel på detta är sökmotorer såsom Google 
som enbart består av ett inmatningsfält där användare skriver in sökord. Andra webbsidor 
innehåller mer komplexa formulär som kräver att användare får fylla i kryssrutor, radioknappar 
och rullgardinsmenyer för att interagera med sidan (Kaljuvee et al., 2001). 
 
Att presentera formulär på mobila enheter skiljer sig från på stationära datorer. Då mindre 
information kan presenteras på skärmen kan användare ha svårigheter med att förstå strukturen på 
ett formulär, om inte hela är synligt samtidigt. Därför bör formulär som presenteras på små 
skärmar inte vara lika breda och långa som på stora skärmar (Watters & Zhang, 2002; Kaljuvee et 
al, 2001). 
 

2.4.3 Navigering 

Begreppet navigering beskriver enligt Barfield (2004) hur användare tar sig runt i någon form av 
interaktiv struktur. Mycket interaktion handlar om målsökande beteende, och i en ideell värld vet 
användare vilken information de vill åt, och vilken som är den kortaste vägen dit. För att stödja 
detta beteende, skall ett interaktivt system eller en webbsida upplysa användarna om: Var de är, 
vad de kan göra, vart de är på väg och var de har varit (Dix et al., 2004). 
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Antalet navigeringselement en webbsida innehåller och hur dessa element placeras, varierar 
mycket och beror till stor del på syftet med webbsidan. Även för navigeringselementen i sig, 
finns det många olika val att göra, gällande hur de skall presenteras för användarna. Det är viktigt 
att användare snabbt kan identifiera de navigeringselement en webbsida innehåller (Rees et al., 
2001).  
 
Benyon, Turner och Turner (2005) skriver att det praktiska syftet med navigeringsdesign är att ge 
användarna en god förståelse av den struktur de är i, vilket kan göras genom landmärken, rutter 
och översikter. Landmärken är element i omgivningen som är lättigenkännbara och fungerar som 
gemensamma navigationsspråk. Översikter handlar om att ge användarna en bra översikt av 
strukturen på informationen (Barfield, 2004).  
 

2.4.4 Feedback 

Feedback som betyder återkoppling, är en viktig aspekt vid design av mobila gränssnitt och är det 
sätt som ett system svarar på användares handlingar. Feedback kan ges i form av ljud, bilder eller 
andra typer av meddelanden och används exempelvis för att indikera att användaren lyckats med 
en uppgift i ett system (Gong & Tarasewish, 2004). Feedback hjälper också användare att förstå 
att de kan ta sig vidare i ett system (Dix et al., 2004). Om ett system ger otillräcklig feedback, blir 
användare osäkra på vad som händer i deras interaktion med systemet. De behöver då gissa vad 
som händer och ibland gissar de fel (Barfield, 2004). Barfield (2004) menar vidare att ett system 
bland annat skall meddela användarna: 
  

• Vad systemet gör 
• Om systemet är aktivt eller inte 
• Var i systemets struktur, de befinner sig 
• Vilka val som är tillgängliga  
• Vad resultatet av en handling är, och var det finns 

 
Det är ytterst viktigt att feedback kommer vid rätt tillfälle och att användarna tolkar den rätt. Det 
existerar även dålig feedback, som har en negativ inverkan på användares interaktioner med ett 
system. Feedback som är dold är en typ av dålig feedback och skapar problem då användare inte 
blir medvetna om den. Feedback som kommer för sent kan leda till att användarna blir förvirrade 
och att de t ex klickar på en ikon upprepade gånger. Ett system kan också ge för mycket 
feedback, vilket betyder att användarna får onödig information om sådant som de redan vet, eller 
inte behöver veta (Barfield, 2004).  
 
Ett problem vid interaktion med mobila enheter är att användaren inte får någon taktil feedback. 
När användare interagerar med en persondator via mus eller tangentbort känner de att knapparna 
på musen eller tangentbordet trycks ned. När penna används tillsammans med tryckkänslig skärm 
ges inte denna taktila feedback och det kan vara svårt för användarna att veta om de tryckt på 
skärmen eller inte (Brewster, 2002). 
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2.4.5 Skrollning 

Om innehållet på en webbsida är större än skärmen på den artefakt som används tvingas 
användare skrolla för att läsa hela innehållet (Barfield, 2004). Vid design av mobila gränssnitt är 
skrollning en viktig aspekt på grund av de mobila enheternas små skärmar. Då mindre 
information kan presenteras på skärmen behöver användare ofta får skrolla mycket, för att läsa 
innehållet på en webbsida. Enligt MacKay et al. (2005) har skrollning en negativ inverkan på 
användarnas aktiviteter.  
 
Jones och Marsden (2006) skriver att innehållet på en webbsida för små skärmar strukturmässigt 
måste vara enkelt, för att användarna inte skall behöva utföra för mycket skrollning för att läsa 
det. Dock menar de att skrollning är acceptabelt, men att det inte får ske i för stor utsträckning. 
För att minimera mängden skrollning är det enligt MacKay et al. (2005) viktigt att minska 
mängden information som presenteras på skärmen och göra innehållet mera fokuserat. Om 
skrollning förekommer är det viktigt att användarnas uppmärksamhet riktas till rätt ställe på 
sidan, så att de vet var de befinner sig (Kärkkäinen & Laarni, 2002). 
 
En ytterliggare aspekt på skrollning har att göra med de miljöer och väderförhållanden som de 
mobila enheterna används i. Om användare befinner sig utomhus i kyliga temperaturer eller andra 
miljöer där de bär handskar, kan skrollning försvåras. Detta är enligt Hayhoe (2001) ett 
ytterliggare skäl till att göra innehållet mera fokuserat så att mängden skrollning begränsas. 
 

2.4.6 Informationspresentation 

Positionering och presentation av information är ett viktigt element i alla sorts interaktiva 
produkter. Om information har en sorts struktur hjälper det användarna att förstå den. De kan då 
se dess omfattning och vilka delar som håller ihop och inte. Bra informationsstruktur underlättar 
också för användare att fördjupa sig i vissa delar av informationen (Barfield, 2004).  
 
Enligt Barfield (2004) är målet med texter att förmedla informationen till användarna så snabbt 
och tydligt som möjligt. De mobila enheternas små skärmar innebär att mindre text kan 
presenteras på skärmen. Därför skall texter för små skärmar, organiseras genom att använda 
underrubriker och hyperlänkstruktur (Kärkkäinen & Laarni, 2002). Den mest självklara faktorn 
som påverkar läsbarheten på texter är enligt Barfield (2004) dess storlek och stil. Eftersom 
skärmarna på mobila enheter har begränsad upplösning kräver mobila gränssnitt större 
teckenstorlek än stationära datorer (Hayhoe, 2001). Kärkkäinen och Laarni (2002) skriver i sina 
rekommendationer att 14 punkters teckenstorlek är det minsta som bör användas vid design mot 
små skärmar. 
 
Då en annan begränsning med mobila enheter är deras hårdvarukapacitet (Johansson & Nylander, 
2005), tar det längre tid för enheterna att rendera en webbsida än på en stationär dator. Med 
anledning av detta skriver Kärkkäinen och Laarni (2002) att det är viktigt att minska mängden 
grafik på webbsidor som skall presenteras på mobila enheter. 
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2.5 Metoder för omvandling av webbsidor 
Processen att göra om innehållet på en webbsida för att visas på mobila enheter med små skärmar 
kallas för migration (MacKay & Watters, 2003). Det finns idag flera olika metoder som 
utvecklats och som används för detta syfte. Dessa kallas för migrationsmetoder och är av olika 
karaktär. MacKay och Watters (2003) tar i sin artikel upp fyra stycken migrationsmetoder, som 
är: 

2.5.1 Direct migration 

Den minst komplexa och mest använda metoden för att migrera webbsidor till små skärmar kallas 
för direct migration. Metoden innebär att det inte görs några större ändringar på den webbsida 
som skall migreras, utan sidan visas i princip som den är. Direct migration kräver lite mänsklig 
involvering och är därför snabbt och billigt (MacKay & Watters, 2003). När en webbsida 
migrerats med denna metod, blir resultatet blir ofta att användare får skrolla mycket åt båda 
hållen för att kunna läsa innehållet. För att lösa problemet med skrollning används ofta andra 
tekniker tillsammans med direct migration. En av dessa går ut på att reducera den horisontella 
skrollningen, genom att flytta innehåll så att sidan blir längre och smalare. Problemet med 
skrollning försvinner inte, men blir mindre då den horisontella skrollningen förvandlas till 
vertikal (Antonellis, Bouras & Poulopoulos, 2005).  
 

2.5.2 Data modification 

Data modification bygger på att innehållet på en webbsida omstruktureras för att visas på små 
skärmar. Ofta handlar det om att bilder och tabeller görs mindre och att textstycken sammanfattas 
(MacKay & Watters, 2003). Om en webbsida, som skall migreras genom metoden data 
modifikation innehåller mycket formulär uppstår en speciell utmaning. Då många formulär är 
komplexa och kräver mycket skärmyta, kan det på små skärmar vara problematiskt för 
användarna att få en överblick av vad de handlar om, och att veta vilken information de skall 
fylla i (Kaljuvee et al., 2001).  
 
Form summarization är en teknik inom data modification metoden, 
som används när en webbsida som skall migreras innehåller många 
formulär. Syftet med tekniken är att formulären skall ta mindre yta på 
skärmen. Istället för att alla formulär presenteras samtidigt visas de 
istället som hyperlänkar, vilket gör att de tar mindre plats. Därigenom 
får användare en bättre överblick över hur många och vilka formulär en 
webbsida innehåller. När användaren är redo att fylla i ett formulär kan 
denne trycka på en hyperlänk för att få fram formuläret för just den 
länken (se figur 4). Alla andra formulär förblir dolda under tiden. Om 
användaren trycker på en annan hyperlänk visas formuläret för denna 
och de andra döljs (Buyykkokten et al., 2002). 

 
 

Figur 4: Form 

summarization 
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Text summarization är en annan teknik inom data 
modification, och berör textpresentation på små skärmar. 
Tekniken går ut på att reducera mängden text som visas 
på skärmen. Istället för att presenterna hela texter visas 
enbart delar av texter som hyperlänkar. Genom att trycka 
på en länk, presenteras den fullständiga texten på 
antingen en ny sida eller så fälls den korta texten ut så att 
all text blir synlig (se figur 5). När texter presenteras på 
detta sätt är proceduren följande: Användare läser de 
sammanfattade texterna, väljer ett alternativ som är 
intressant och läser därefter hela texten som finns bakom 
(Antonellis, Bouras & Poulopoulos, 2005).  
 

 
Figur 5: Text summarization 

 

Att skapa bra textsammanfattningar är en subjektiv process som vanligtvis utförs av ett system 
eller en mänsklig expert (MacKay & Watters, 2003). 

2.5.3 Data suppression 

Data suppression bygger på att delar av innehållet på en 
webbsida som skall migreras avlägsnas, för att eliminera 
skrollning. För detta används flera olika tekniker. En del går 
ut på att textstycken görs mindre genom att endast nyckelord 
av hela texter presenteras för användarna. Att navigera 
genom data på en webbsida som migrerats med data 
suppression, påminner om ett filsystem på en dator (se figur 
6). Från början visas en mängd nyckelord eller korta 
meningar som mappar i en lista. Genom att välja element i 
listan, visas ytterliggare nyckelord som finns i samma mapp.  
 
Det finns både för- och nackdelar med data suppression. Att 
mängden skrollning begränsas gör att användarna inte 
distraheras. Samtidigt presenteras innehållet såpass 
komprimerat att de kan ha svårt att hitta informationen de 
söker. Metoden är lämplig då användare vet vilken 
information de vill åt.  

 
 

Figur 6: Data suppression 

 
Men att söka genom data som visas på detta sätt är problematiskt eftersom den lilla mängd data 
som presenteras via nyckelorden ofta inte representerar den bakomliggande informationen på ett 
bra sätt. Data suppression används vanligtvis av nyhetsportaler som presenterar nyheter för 
användare med mobila enheter, då rubrikerna ofta är tillräckliga för att upplysa användarna om 
vad nyheterna handlar om (Antonellis, Bouras & Poulopoulos, 2005).  
 

2.5.4 Data overview 

Data overview går ut på en översikt över innehållet på en webbsida först presenteras på skärmen 
(se figur 7). Användarna kan därefter zooma in på olika områden av webbsidan, för att se dessa 
delar mera fokuserat (MacKay & Watters, 2003). Metoden fungerar i princip som ett 
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förstoringsglas, där användaren styr vilken del av webbsidan som skall fokuseras på (se figur 8). 
Då hela innehållet på en webbsida är synligt från början, underlättar det för användare att få en 
uppfattning av webbsidans struktur (Antonellis, Bouras & Poulopoulos, 2005).  
 
 

 
 
              Figur 7:  
Data overview - översikt 

 
 
                    Figur 8:  
        Data overview - fokus 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras undersökningens upplägg och de datainsamlingsmetoder som använts. 

Vidare beskrivs urval av respondenter, hur undersökningen genomfördes samt hur insamlad data 

har analyserats. Kapitlet avslutas med en redogörelse för undersökningens validitet och 
reliabilitet samt metoddiskussion. 

 

3.1 Övergripande metodisk ansats 
Vid vetenskaplig forskning används i huvudsak två olika typer av metoder: kvantitativa och 
kvalitativa. Kvantitativa metoder mynnar vanligtvis ut i numeriska observationer eller 
transformeras till sådana. Experiment, test, enkäter och frågeformulär hör till denna grupp 
(Backman, 1998). Kvalitativa metoder visar ett intresse för betydelser och de sätt som människor 
förstår saker på (Denscombe, 2000), och resulterar ofta i verbala formuleringar som antingen 
skrivs eller sägs (Backman, 1998). Enligt Patel och Davidson (1994) beror den metod som 
används på vad som verkar ge bäst svar på frågeställningen i förhållande till den tid och medel 
som står till förfogande. 
 
I denna studie har en kvalitativ metodansats använts och studien kan metodiskt delas upp i tre 
faser: 
 

• Fas 1, en litteraturstudie för att samla in information som berör användbarhet, design- och 
migration av webbsidor mot små skärmar. 

 
• Fas 2, en designfas där två olika prototyper på en befintlig söksida på Internet utvecklats 

med underlag av informationen som samlats in i litteraturstudien. 
 
• Fas 3, en utvärderingsfas där prototyperna utvärderas på ett antal respondenter genom 

uppgiftsbaserade utvärderingar med efterföljande intervjuer.  
 
Som nämnts tidigare är syftet med studien att undersöka vilka faktorer som är viktiga att ta 
hänsyn till samt att ge rekommendationer för hur en söksida på Internet kan migreras till mobila 
enheter med små skärmar. Detta skall göras utifrån ett användbarhetsperspektiv vilket innebär att 
människors uppfattningar och upplevelser kommer att undersökas, därför valdes det kvalitativa 
tillvägagångssättet. Kvalitativa ansatser bygger sina slutsatser på icke kvantifierbar data som t ex 
attityder och värderingar (Lundahl & Skärvad, 1999), vilket passar denna studie.  
 

3.2 Fas 1 - litteraturstudien 
Enligt Backman (1998) skaffar sig forskare en bakgrund och överblick av vilken kunskap som 
finns inom ett givet problemfält genom att konsultera vetenskaplig litteratur, och skriver vidare 
att forskningsprocessen i många stycken är avhängig av hur väl forskaren är påläst. Det första 
steget i arbetet med uppsatsen, var att jag läste in mig på ämnet genom att studera litteratur som 
behandlade det valda området. Litteraturstudien visade vad som gjorts inom problemområdet och 
informerade om hur olika begrepp definierats och använts tidigare. Litteratursökningen skedde på 
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bibliotek och databaser på Internet vilket enligt Patel och Davidsson (1994) är några de 
vanligaste källorna för att hämta kunskap. De vetenskapliga artiklarna som refereras till är 
framförallt hämtade ifrån databaserna ACM, IEEE och Emerald. I själva sökprocessen har sökord 
såsom ”design” och ”usability” i samband med mobile devices, smartphones och PDA använts. 
Sökningar baserade på författarnamn har också gjorts. Ett ytterliggare steg i litteraturinsamlingen 
har varit att följa upp referenser till artiklar som varit särskilt relevanta. Även Google har använts 
för att hitta information inom valt område.  
 

3.3 Fas 2 – prototyputveckling 
Prototyputvecklingen syftade till att utifrån den teori som behandlats, skapa två olika prototyper 
av en befintlig söksida på Internet, anpassade för små skärmar. För att utveckla prototyperna, har 
migrationsmetoderna direct migration och data modification använts.  
 

3.3.1 Söksidan som migrerades 

Söksidan som studien utgick ifrån och som migrerades fanns vid studiens inledning tillgänglig på 
www.halland.se och användes för att söka efter information om olika evenemang i Halland. På 
sidans övre del fanns formulär för att mata in olika sökkriterier. Dessa var kommun, kategori, 
startdatum och slutdatum (se figur 9). Dessutom fanns också en textruta för fritextsökning. Till 
höger om formulären var sökknappen placerad. När användare gjort en sökning presenterades 
sökresultaten på sidan undre del. Sökresultaten bestod av information om de olika evenemangen 
såsom evenemangsnamn, datum, tidpunkt och plats. 
 

  
   

  Figur 9: Söksidan som migrerades 
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3.3.2 Utveckling av prototyper 

De två prototyperna utvecklades i en grupp på tre personer som alla var studenter vid högskolan i 
Halmstad. Utvecklingsprocessen började med att vi reflekterade över vilka migrationsmetoder 
som skulle ligga till grund för prototypernas utformning. Vi bestämde oss för att använda direct 
migration och data modification av tre skäl:  
 

• Metoderna beskrivs i litteraturen som vanliga, vilket gjorde dem intressanta att använda. 
 
• Metoderna skiljer sig relativt mycket från varandra, vilket innebär att prototyperna skulle 

se olika ut. Därigenom skulle utvärderingen av dem, ge intressant data för studien. 
 

• Vi hade den tekniska kunskap som krävdes för att tillämpa metoderna. 
 
I nästa steg resonerades kring olika grafiska upplägg på prototyperna. Vi ritade olika idéer på 
tavla och förde en diskussion kring deras utseende. När vi var överens om hur vi skulle gå vidare, 
skapades två stycken low-fidelity prototyper med hjälp av papper och penna, vilket enligt Preece, 
Rogers och Sharp (2002) är vanliga material för denna typ av prototyper. Vi diskuterade 
utseendet på skisserna som tagits fram, vilket ledde till att en del ändringar gjordes. Bland annat 
lade vi in rubriker på sidorna och omplacerade en del sidelement. Modifieringarna resulterade i 
att två nya skisser skapades (se bilaga 1). 
 
Som nämnts tidigare byggde prototypernas design på den teori som behandlats i den teoretiska 
referensramen. Här följer ett par exempel: 
 
För att minimera mängden skrollning är det enligt MacKay et al. (2005) viktigt att minska 

mängden information som presenteras på skärmen och göra innehållet mera fokuserat. 

 

• På Prototyp 1 omplacerades en del formulär för att eliminera horisontell skrollning. 
 
Enligt Kärkkäinen och Laarni (2002) skall text organiseras genom att använda underrubriker 

och hyperlänk struktur.   

 
• På prototyp 2 modifierades sättet som sökresultaten presenterades på. Istället för all 

information om evenemangen presenterades i sökresultatet, presenterades enbart 
evenemangsnamnen som klickbara hyperlänkar. 

 
Kärkkäinen och Laarni (2002) skriver i sina rekommendationer att 14 punkters teckenstorlek är 

det minsta som bör användas för design mot små skärmar.  

 
• På båda prototyperna ändrades teckenstorleken till 14 punkter. På sidan som migrerades 

användes 12 punkters teckenstorlek 
 
För vidare exempel på prototypernas utseende hänvisas till kapitel 4, där prototyperna 
presenteras. 
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Då syftet var att det skulle gå att interagera med prototyperna skapades två high-fidelity 
prototyper utifrån skisserna som tagits fram. Denna möjlighet till interaktion är enligt Preece, 
Rogers och Sharp (2002) en av fördelarna med denna typ av prototyper. High-fidelity 
prototyperna utvecklades på en stationär dator och mjukvaran som användes var Asp.net 
tillsammans med en databas i Microsoft Access. Vi valde att använda dessa program dels för att 
vi hade tidigare erfarenhet av dem och dels för att vi visste att prototypernas gränssnitt och 
funktionalitet skulle kunna utvecklas med dem. 
 

3.4 Fas 3 – utvärdering av prototyper 
Utvärderingarna syftade till att utvärdera prototyperna på ett antal respondenter. Detta för att 
generera information rörande respondenternas interaktion med prototyperna, och för att få åsikter 
och upplevelser om dem. 
 

3.4.1 Urvalskriterier och respondenter 

Urvalskriterierna för respondenterna som var med i undersökningen, var att de skulle kunna 
svenska och ha använt Internet regelbundet. Kriterierna skulle säkerställa att de kunde förstå 
uppgifterna de skulle lösa, och att de hade erfarenhet av html-formulär. Enligt Denscombe (2000) 
kallas denna typ av urval, då försökspersoner utses utan några större krav för tillfällighetsurval. 
Denscombe (2000) menar vidare att forskare oftast inte kan samla in information från alla som 
ingår i undersökningskategorin, utan är hänvisade till att hämta in uppgifter från en del av hela 
kategorin i förhoppningen att de upptäckter som görs överrensstämmer med resten av 
populationen. Totalt ingick tio personer mellan åldrarna 20 och 61 år i undersökningen. Sex 
stycken var män och fyra var kvinnor. Endast tre av dem hade använt en PDA tidigare. Bortfallet 
uppgick till en person som fick förhinder. 
 

3.4.2 Utvärderingsmetodik 

Observationer är ett populärt sätt att samla information kring användares interaktion med ett 
system (Dix et al., 2004). Observationer används ofta för att komplettera information som har 
samlats in med andra tekniker, och innebär att beteenden och skeenden kan studeras i samma 
stund som de inträffar. Till skillnad från intervjuer är forskaren inte beroende av att individen har 
en klar minnesbild att vidarebefordra. En observation kan i grunden genomföras på två sätt. 
Antingen bestämmer vi i förväg vad vi skall observera och skapar ett observationsschema. Eller 
så har vi ett mera undersökande syfte och försöker få så mycket kunskap som möjligt, vilket 
utesluter ett i förväg färdigställt schema. Oavsett vilken typ av observation som skall användas, 
måste vi först ta ställning till vad som skall observeras och hur observationen skall registreras 
(Patel & Davidson, 1994).  
 
Att enbart observera användare är oftast inte tillräckligt eftersom det inte ger någon information 
om varför de resonerar som de gör när de t ex använder ett system. Därför rekommenderar Dix et 
al. (2004) att observationer används tillsammans med think-aloud. Metoden går ut på att 
användare berättar högt vad de tänker och försöker göra under tiden de interagerar med ett 
system, vilket betyder att deras tankeprocess blir tydlig för observatörerna (Preece, Rogers & 
Sharp, 2002). Det finns dock två problem med metoden: Användare kan bli generade av att prata 
högt, och de kan vara såpass fokuserade på interaktionen med systemet att de glömmer bort att 
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uttrycka sina handlingar (Jones & Marsden, 2006). Observatören kan då avbryta och påminna 
respondenten att denne skall berätta om sina handlingar (Preece, Rogers & Sharp, 2002). 
 
Intervjuer är en annan kvalitativ metod som är vanlig vid utvärdering av IT-artefakter (Preece, 
Rogers & Sharp, 2002). De kan enligt Denscombe (2000) användas tillsammans med andra 
metoder för att ge mera detaljerad information om det ställda frågeområdet. Resultatet av en 
intervju påverkas av den personliga relation som uppstår mellan forskaren och intervjupersonen. 
Därför är det viktigt att visa ett genuint intresse för personen som deltar i intervjun. Även 
frågornas karaktär är viktig och påverkar svaren som ges. När det gäller frågornas formulering 
bör man undvika: långa frågor, ledande frågor, negationer och förutsättande frågor (Patel & 
Davidson, 1994). 
 
Ett sätt att dokumentera data vid observationer och intervjuer är att ta anteckningar med papper 
och penna (Jones & Marsden, 2006). Då det finns risk att observatören/intervjuaren inte hinner 
med att dokumentera allt, rekommenderar Dix et al. (2004) att också använda video och 
ljudupptagning. 
 

3.4.3 Utvärderingens uppbyggnad 

Prototyperna utvärderades genom uppgiftsbaserade utvärderingar med efterföljande intervjuer. 
De uppgiftsbaserade utvärderingarna gick ut på att respondenterna fick utföra fyra stycken 
uppgifter på prototyperna, samtidigt som de tillämpade think-aloud tekniken och observerades. 
Uppgifterna hade konstruerats i förväg och var av olika slag för att generera tillräckligt med 
information av god kvalité. För att dokumentera data vid observationerna användes ett 
observationsschema och mp3-spelare. Observationsschemat innehöll bland annat fält för att fylla 
i om respondenterna klarat av uppgifterna, hur lång tid det tog och övriga anteckningar. 
  
Efter de uppgiftsbaserade utvärderingarna intervjuades respondenterna. Intervjufrågorna som 
intervjuerna baserades på, hade konstruerats i förväg och var av olika karaktär. En del byggde på 
begrepp som behandlats i den teoretiska referensramen och en del var sådana som jag själv var 
intresserad av. För att ta fram intervjufrågorna, skapades först en temporär intervjuguide som 
innehåll ett antal frågor. Därefter gicks guiden igenom, för att se om frågorna var väl formulerade 
och om de skulle ge intressanta svar samt om de var relevanta. Detta ledde till att intervjuguiden 
modifierades. En del frågor omformulerades för att göra dem begripligare och en del nya frågor 
lades till. 
 
Syftet med intervjuerna var att få mera detaljerad information om hur respondenterna upplevde 
prototyperna och gav också möjlighet att ställa specifika frågor om dem. Intervjufrågorna 
behandlade bland annat hur respondenterna upplevde olika delar av prototyperna, vad som var 
positivt och negativt med dem och om de uppfattade dem som användbara (se bilaga 5). För att 
spara intervjudata användes mp3 spelare. 
 
Varje respondent behandlades enskilt och utvärderingarna ägde främst rum på högskolan i 
Halmstad, men även i andra miljöer. Samtliga utvärderingar genomfördes på en PDA av typen 
Dell Axim X5 med operativsystemet Windows mobile 2002 där inmatning sker med penna 
tillsammans med tryckkänslig skärm. 
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3.4.4 Utvärderingarna 

De uppgiftsbaserade utvärderingarna inleddes med att respondenterna instruerades om hur 
undersökningen skulle gå tillväga. De informerades också om att de skulle vara anonyma och 
tillfrågades om de gick med på att testet dokumenterades med mp3-spelare. Testledaren 
förklarade att det var prototyperna som skulle testas och inte de själva. För att förtydliga detta 
budskap förklarades att prototyperna behövde utvärderas för att de var just prototyper. Think-
aloud metoden förklarades för respondenterna och de ombads prata högt om sina handlingar 
under tiden de utförde uppgifterna. Innan utvärderingarna startade fick de testa PDA’n under ca 
fem minuter för att bekanta sig med hur den fungerade.  
 
Därefter tilldelades respondenterna ett papper med fyra uppgifter som gick ut på att ta reda på 
datum, tid och plats för olika evenemang i Halland. Respondenterna uppmanades att läsa igenom 
uppgiftsblanketten och ställa frågor om något var otydligt. Sedan startade utvärderingen som 
utfördes på följande sätt: 
 
Varje respondent fick utföra fyra uppgifter benämnda A till D, två stycken på varje prototyp. 
Ordningen på frågorna var densamma för alla, men turordningen på prototyperna varierades. Den 
första respondenten började med prototyp 1, medan den andra startade med prototyp 2 osv. 
Turordningen varierades för att göra testet mera trovärdigt. Hade alla respondenter börjat med 
samma prototyp skulle de ha haft mera erfarenhet av hur sidan var uppbyggd när de kom till nästa 
prototyp, vilket troligtvis skulle påverka undersökningsresultatet. Genom att variera turordningen 
försvann denna aspekt. 
 
När respondenterna avslutat de uppgiftsbaserade utvärderingarna inleddes intervjuerna. 
Intervjuerna skedde direkt efter och i samma miljö som de uppgiftsbaserade utvärderingarna. De 
varade mellan 15 och 20 minuter och baserades på den intervjuguide som tagits fram tidigare. 
Under intervjuerna fick respondenterna se bilder på prototyperna för att inte förväxla dem.  
 

3.5 Analys av insamlad data 
När informationsinsamlingen i ett forskningssyfte är färdig behövs materialet systematiseras, 
komprimeras och bearbetas för att kunna besvara de frågor som ställts (Patel & Davidson, 1994). 
Analysen går ut på att hitta mönster i informationen som samlats in och måste ha teoretisk 
förankring (Svenning, 1997). Under tiden undersökningen pågick gjordes löpande analyser av det 
insamlade materialet vilket innebär att analysarbetet pågick samtidigt som 
informationsinsamlingen. En fördel med löpande analyser är att informationen är färsk i minnet 
och det är lättare att få ett ”levande” förhållande till materialet (Patel & Davidson, 1994).  
 
De löpande analyserna gick till på följande sätt: Efter varje utvärdering som avslutats, lyssnades 
ljudupptagningen igenom och observationsanteckningarna sågs över. Detta för att få en 
helhetsbild av informationen som samlats in. När samtliga utvärderingar var avslutade, lyssnades 
materialet igenom i sin helhet för att få en överblick över all insamlad information. Därefter 
skrevs intervjuernas innehåll samt egna kommentarer ner på ett Word-dokument. De textavsnitt 
som var speciellt intressanta för studien markerades med fetstil.   
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Enligt Denscombe (2000) måste kvalitativ data organiseras innan den kan analyseras, vilket kan 
göras genom att forskaren söker efter återkommande teman och kopplingar i materialet. När allt 
relevant ljudmaterial fanns dokumenterat reflekterades över hur informationen kunde struktureras 
och analyseras. Därefter strukturerades det transkriberade materialet efter olika teman som 
byggde på begrepp som behandlats i den teoretiska referensramen, vilket Backman (2002) menar 
är vanligt. De teman som valdes var följande:  
 

• Mentala modeller 
• Formulär och navigering 
• Feedback 
• Skrollning och informationspresentation 
• Migrationsmetoder 

 
Därefter skapades ett nytt Word-dokument där dessa teman skrevs ner och användes som 
rubriker. Därpå sorterades olika observationsanteckningar och citat från intervjuerna in under 
lämpliga rubriker. Informationen analyserades därefter vidare genom att jämföra den med teorin 
för att hitta kopplingar och dra paralleller. 
 

3.6 Undersökningens validitet och reliabilitet 
Forskare skall försöka uppnå god validitet i sina studier genom att undersöka vad de avser att 
undersöka. Dessutom bör de veta att undersökningen har god reliabilitet vilket innebär att den 
genomförs på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 1994). Ett sätt att styrka validiteten i en 
studie är enligt Denscombe (2000) att använda flera olika metoder för att samla in data. I 
undersökningen genererades data både genom observationer och intervjuer, vilket styrkte 
validiteten.  
 
Vidare menar Denscombe (2000) att direktkontakt under intervjuer innebär att informationen som 
samlas in kan kontrolleras beträffande dess riktighet och relevans samtidigt som den genereras. 
Detta är en ytterliggare försäkran om att god validitet uppnås. En annan fördel med intervjuer är 
att det går att ställa uppföljningsfrågor, vilket kan öka relevansen på informationen. Att en del 
intervjufrågor kom ifrån teorin styrkte också validiteten i studien. 
 
Enligt Nielsen (1993) är ett typiskt validitetsproblem då gränssnitt skall utvärderas att ha med fel 
testpersoner. Respondenterna som var med i undersökningen togs utifrån ett tillfällighetsurval 
och var lämpliga för studien. Ålders och könsfördelningen på dem var god, vilket var passande då 
undersökningen inte syftade till att komma fram till data som vänder sig till en viss del av 
befolkningen. Att de hade varierande PDA erfarenhet styrkte validiteten av samma skäl.  
 
Enligt Patel och Davidson (1994) kan reliabiliteten i en undersökning gynnas genom att lagra 
verkligheten. Ett sätt att göra detta på, är att spela in ljudmaterial från en intervju. I 
undersökningen användes mp3-spelare som ljudupptagningsteknik vilket innebar att materialet 
kunde gås igenom upprepade gånger för att försäkra mig att jag uppfattat informationen korrekt.  
 
När en undersökning bygger på strukturerade intervjuer eller observationer är reliabiliteten till 
stor del beroende av intervjuarens och observatörens förmåga. Både intervjuaren och 
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observatören gör bedömningar när de registrerar svar eller observationer och därför kan olika 
typer av bedömarfel uppträda. En bra förutsättning är därmed att intervjuaren och observatören är 
tränade (Patel & Davidson, 1994).  För att öka reliabiliteten i intervjuerna förberedde jag mig 
genom att läsa litteratur som behandlar området.  
 

3.7 Metoddiskussion  
I undersökningen skapades två stycken prototyper som utvärderades. Enligt Preece, Rogers och 
Sharp (2002) är en nackdel med prototyper, att de kan vara tidskrävande att utveckla. Trots att 
prototypbyggandet tog längre tid än planerat, var valet att tillämpa prototyper lyckat. Då 
undersökningen syftade till att samla in data som berörde användarnas upplevelser, var det 
lämpligt att använda prototyper. Mycket av informationen som samlades in hade inte kunnat 
genereras med andra metoder. 
 
En anledning till att prototypbyggandet tog lång tid, var att vi själva fick skapa databasen som 
prototyperna använde. Från början hade vi tänkt använda den befintliga databasen som 
webbsidan vi migrerade använde, men efter att ha kontaktat region halland som äger rättigheterna 
till webbsidan framkom att vi inte skulle få tillgång till deras databas. 
 
Att urvalskriterierna för respondenterna var få, påverkade urvalet och innebar att personer som 
fanns tillgängliga fick vara med i undersökningen. Denscombe (2000) skriver att vid god 
forskning så väljs inte försökspersoner ut för att de är enkla att nå, utan av andra skäl som har 
med forskningsämnet att göra och de krav som undersökningen kan ha. En annan urvalsmetod, 
där respondenterna valts ut på med mera omsorg hade möjligtvis varit bättre. Dock anser jag att 
tillfällighetsurvalet fungerade väl och var ett bra alternativ med tanke på den tid och de resurser 
som fanns tillgängliga. Att handplocka personer är tidskrävande och kan innebära att de kräver 
kompensation för sitt deltagande. 
 
Valet att tillämpa uppgiftsbaserade utvärderingar tillsammans med think-aloud tekniken var 
lyckat. Trots att en del respondenter vid vissa tillfällen glömde bort att verbalisera sina handlingar 
generades mycket data.  
 
När en undersökning bygger på uppgifter som skall lösas blir det sätt som respondenterna tolkar 
uppgifterna på av betydelse. Om en respondent missuppfattar en uppgift kommer detta påverka 
hur bra personen lyckas lösa uppgiften. Ett alternativ till den uppgiftsbaserade utvärderingen hade 
kunnat vara att stegvis säga till respondenten vad de skulle göra på prototyperna. Till exempel 
kan den första uppmaningen vara: ”Gå in på formuläret kommun och välj Laholm” När 
respondenten gjort detta kan denne uppmanas att: ”Gå in på evenemang och välj Dans” osv.   
 
Att respondenterna observerades under de uppgiftsbaserade utvärderingarna kan innebära att de 
agerar annorlunda än vad de normalt gör. Denscombe (2000) kallar detta för kontrolleffekt och 
beskriver hur en försöksperson kan bli generad, defensiv och dölja sitt vanliga beteende. Detta 
kan i sin tur påverka testresultatet. För att motverka detta pratade jag några minuter med 
respondenterna innan utvärderingarna började, vilket enligt Denscombe (2000) kan minska 
kontrolleffekten. 
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Enligt Denscombe (2000) är en nackdel med intervjuer att det kan vara tidskrävande att analysera 
den insamlade informationen. Detta gör att antalet försökspersoner blir färre än om till exempel 
frågeformulär används (Denscombe, 2000). Trots att endast 10 respondenter ingick i 
utvärderingen, genererades mycket data och jag fick den information jag behövde.  
 
När undersökningen planerades fanns den söksida som migrerades tillgänglig på Internet. Från 
början var det tänkt att de uppgiftsbaserade utvärderingarna skulle inledas med att respondenterna 
fick utföra en uppgift på denna sida ifrån en stationär dator. Detta för att de skulle få en inblick i 
hur webbsidan såg ut och fungerade innan prototyperna utvärderades. Dock togs söksidan bort 
ifrån Internet innan utvärderingarna kommit igång, vilket resulterade i att detta moment fick 
strykas. Med facit i hand anser jag inte att detta påverkade undersökningen negativt, utan snarare 
positivt. Då orginalsidan påminde mycket om prototyp 1, är det möjligt att resultatet av 
utvärderingarna på prototyp 1 hade gynnats om detta moment funnits med i undersökningen. 
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4. Design och utvärderingsresultat 

I detta kapitel redovisas utfallet av designprocessen samt resultatet av de uppgiftsbaserade 

utvärderingar och intervjuer som respondenterna deltog i. 

 

4.1 Designresultat 
Här presenteras de två prototyperna som utvecklats för studien. För varje prototyp presenteras 
först det sätt som formulären visas på, följt av hur sökresultaten presenteras.  
 

4.1.1 Prototyp 1 

Prototypen utvecklades med migrationsmetoden direct migration, som innebär att det inte görs 
några större ändringar på den webbsida som skall migreras. Prototypens utseende påminner 
mycket om den ursprungliga söksida på Internet som studien utgick ifrån (se figur 8 & 9). 
 
Layout och formulär 
För att eliminera horisontell skrollning på 
prototypen, omplacerades en del innehåll. Istället 
för att presentera formulären sida vid sida som på 
orginalsidan, placerades dem under varandra. En 
annan ändring som gjordes var att en textruta som 
på originalsidan användes för fritextsökning togs 
bort. Skälet var att vi varken hade den tid eller 
kunskap som krävdes för att implementera en sådan 
funktion i prototypen. Vi lade också in en rubrik på 
sidan för att förtydliga för användarna var toppen 
på sidan var. En ytterliggare ändring som gjordes 
var ett en ikon som användes för att skriva ut sidan 
togs bort.  
 

Presentation av sökresultat 
Figur 9 visar hur sökresultaten presenterades på 
prototypen. Presentationen är relativt lik den som 
användes på söksidan som migrerades. I 
sökresultatet presenteras först datumen följt av de 
evenemang som äger rum. För evenemangen 
presenteras inledningsvis en beskrivning av 
evenemanget (evenemangsnamn) följt av tid och 
plats. För att underlätta för användare att urskilja de 
olika evenemangen gjorde vi bakgrunden för 
varannan post gråfärgad. Tecken storleken på all 
text ändrades också till 14 punkter. 

 
 

Figur 8: Prototyp 1 formulär 

 
 

 
Figur 9: Prototyp 1 svarsvisning 
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4.1.2 Prototyp 2  

Prototypen utvecklades med migrationsmetoden data modification vilket medförde att den skiljer 
sig relativt mycket från den ursprungliga söksidan. Olikheterna märks både på hur formulären 
och sökresultaten presenteras. Målet var att formulären så väl som sökresultaten skulle 
presenteras mera kompakt.  
 
Layout och formulär 
Formulären på prototyp 2 gjordes om med tekniken form summarization, vilket innebar att 
samtliga formulär inledningsvis döljer sig bakom blåa hyperlänkar (se figur 10). Det är först när 
användaren klickar på en hyperlänk som respektive formulär visas och blir aktivt (se figur 11). 
När användaren har klickat på en hyperlänk behöver sidan uppdateras innan formuläret för den 
hyperlänken kan presenteras. När användaren vill gå från ett formulär till ett annat klickar denne 
på en annan hyperlänk. Det aktuella formuläret försvinner då och det andra blir synligt. Liksom 
som på prototyp 1, togs rutan för fritextsökning samt utskriftsikonen bort och en rubrik på sidan 
lades till. 
 

 
 Figur 10: Prototyp 2 formulär 

 
      Figur 11: Slutdatum aktivt 

 
 

Presentation av sökresultat 
För att anpassa sättet som sökresultaten presenterades på i prototypen, användes text 
summarization. Detta ledde till att sökresultaten presenterades mera kompakt och tog mindre 
plats. Istället för att all information om evenemangen presenteras i sökresultatet, visas enbart 
datum och evenemangsnamnen som hyperlänkar (se figur 12). Det är först när användaren klickar 
på evenemangsnamnen som den övriga informationen om evenemangen blir synlig. Denna 
information presenteras då under evenemangsnamnen (se figur 13). 
 

 
 
   Figur 12: Prototyp 2 svarsvisning  

Figur 13: Prototyp 2 svarsvisning 
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4.2  Utvärderingsresultat 
Här presenteras resultatet av de uppgiftsbaserade utvärderingar och intervjuer som 
respondenterna deltog i. Först redovisas resultatet för prototyp 1 och därefter behandlas prototyp 
2. För varje prototyp presenteras först resultatet som framkom om formulären följt av resultatet 
för hur sökresultaten presenterades. 
 

4.2.1 Prototyp 1 – Formulär 

 
Uppgiftsbaserade utvärderingar samt observationer 
Majoriteten av respondenterna var snabba med att fylla i formulären på prototyp 1, och hade i 
regel inga problem. Som observatör fick jag intrycket att respondenterna var bekanta med både 
utseendet och upplägget på formulären. Denna iakttagelse förstärktes av att en respondent direkt 
sade ”Jaha, det här upplägget känner jag igen” när denne påbörjade sin första uppgift på 
prototypen. En annan respondent som börjat med prototyp 21 uttryckte sig genast positivt när han 
utförde sin första uppgift på prototyp 1. Respondenten sade att det var helt klart bättre när man 
såg allt, med detta syftade han till att alla formulär var synliga samtidigt. 
 
Intervjuer 
Flertalet respondenter uttryckte i intervjuerna att de upplevde formulären på prototyp 1 som enkla 
och lättanvända. Många sade att de påminde om formulär på webbsidor, vilket de ansåg positivt. 
En respondent förklarade hur likheten till webbsidor innebar att han var van vid formulärens 
utseende och funktionalitet, vilket underlättade när han skulle fylla i dem. En annan positiv sak 
som påpekades, var att det från början gick att se de översta alternativen för varje formulär, 
eftersom alla formulär var synliga samtidigt. En respondent uttryckte detta på följande vis ”Jag 

såg direkt vilka grejor man kunde välja emellan”. En annan sade ”Man hade allting öppet”.  
 
En respondent utvecklade detta och sade ”I jämförelse med prototyp 2 tyckte jag att den var bra, 

för man hade överblick över alla alternativ hela tiden”. Med detta menade respondenten att de 
översta alternativen i alla formulär var synliga hela tiden. En annan respondent syftade på samma 
sak då denne sade ”Jag upplevde den som klarare än den andra prototypen, jag kunde gå in på 

ett formulär och se de andra samtidigt”. 
 
En respondent kopplade samman faktumet att alla formulär var synliga med snabbhet då han sade 
”Man såg vad man kunde välja mellan, snabbare”. De flesta respondenter berättade i 
intervjuerna att de tyckte formulären på prototyp 1 var enkla och användbara. Nästan alla sade att 
de föredrog formulären på denna prototyp gentemot formulären på prototyp 2. 
 
 
 
 

                                                 
 
 
1 Varannan respondent började med prototyp 2. 
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4.2.2 Prototyp 1 – Presentation av sökresultat 

 
Uppgiftsbaserade utvärderingar samt observationer 
Vid observationerna av de uppgiftsbaserade utvärderingarna på prototyp 1, noterades att två 
respondenter först inte såg att sökresultaten presenterades på skärmen efter att de gjort sina 
sökningar. En av dem hade fyllt i rätt information i alla formulär och tryckt på sök-knappen, men 
såg inte sökresultaten. Personen sade: ”Jag söker och söker, men jag hittar ingenting.” När 
respondenten tryckt på sök-knappen upprepade gånger och började visa frustration, fick jag 
förklara att sökresultaten visades, men att han var tvungen att skrolla nedåt på sidan för att se 
dem. För den andre respondenten tog det enbart några sekunder, innan hon själv upptäckte att hon 
behövde skrolla nedåt för att se sökresultaten. 
 
Vid observationerna uppmärksammades att en del respondenter hade svårigheter med att hitta rätt 
information på de uppgifter där många olika evenemang presenterades i sökresultatet. Vid ett 
tillfälle blev detta väldigt tydligt, då en respondent upprepade gånger skrollade förbi det 
evenemang som efterfrågades i uppgiften. Respondenten hittade slutligen rätt evenemang och 
förklarade varför det tog så lång tid. Han sade ”Min blick var fäst vid mitten på sidan och såg jag 

inte evenemanget”. Han sade vidare ”Jag tycker att evenemangsnamnen skall vara tydligare”.  
 
Vid observationen noterades också att en respondent försökte trycka på ett evenemangsnamn i 
sökresultatet, trots att all information om evenemanget i fråga redan presenterades på skärmen. 
Samma respondent hade även problem med sin andra uppgift på prototypen. Denna gång hade 
respondenten svårigheter med att hitta all information om ett evenemang. Efter en stund skrollade 
respondenten nedåt på sidan och kunde då se all information om evenemanget och besvara 
uppgiften korrekt.   
 
Intervjuer 
Den respondent som upprepade gånger bläddrade förbi det evenemang som efterfrågades i 
uppgiften i den uppgiftsbaserade utvärderingen beskrev i intervjun att han tyckte sökresultaten 
presenterades otydligt. Respondenten utvecklade detta, och förklarade att han ansåg att 
sökresultaten som består av evenemang, tid och plats borde vara skrivna med olika typsnitt för att 
göra dem tydligare.  
 
Två respondenter berättade att de upplevde det svårt att se datumen för de olika evenemangen på 
denna prototyp, en av dom uttryckte det följande vis ”På en av frågorna var det så långt att gå 
upp för att se datumet”. Anledningen var att mycket text visades så att de i vissa fall, fick skrolla 
uppåt på sidan för att se datumen för evenemangen. 
 
För att avgränsa de olika evenemangen som presenterades i sökresultatet, var bakgrunden för 
varannan post gråfärgad. Trots detta sade två respondenter att sökresultaten var röriga, och att de 
hade svårt att se var de olika evenemangen avgränsades.  
 
En respondent förklarade att denne var positiv till det sätt som sökresultaten presenterades på i 
prototyp 1, för att det då genast gick att se vilken stad och plats evenemangen ägde rum. 
Respondenten påpekade dock att det krävdes en del skrollning för att läsa sökresultaten. 
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Trots att flera respondenter anmärkte på olika saker som hade att göra med sättet som 
sökresultaten presenterades på, var de flesta tillfredsställda med prototypen i sin helhet. På frågan 
”Uppfattade du att prototypen var tillfredsställande”? Uttryckte sig nästan samtliga respondenter 
positivt. 
 

4.2.3 Prototyp 2 – Formulär 

 
Uppgiftsbaserad utvärdering samt observationer 
Vid observationerna noterades att flera respondenter hade svårigheter med att fylla i formulären 
på prototyp 2. Då formulären skapats med form summarization behövde sidan uppdaterades då 
respondenterna navigerade sig från ett formulär till ett annat. Flera respondenter var inte beredda 
på detta och började fylla i nästa formulär, innan sidan hunnit uppdaterats. Detta gjorde att sidan 
uppdaterades samtidigt som de var inne på nästa val. Detta påverkade tiden det tog för 
respondenterna att utföra uppgifterna och många blev märkbart förvirrade och uttryckte 
förvåning.  
 
En annan iakttagelse som gjordes, var att respondenterna överlag pratade mindre, när de 
interagerade med formulären på denna prototyp. En tendens som märktes var att för de 
respondenter som hade problem med sin första uppgift på prototypen, gick andra uppgiften 
bättre2. 
 
Intervjuer 
Den information som framkommit om formulären på prototyp 2 vid observationerna, bekräftades 
i och med intervjuerna. Flera respondenter berättade att de upplevde formulären på denna 
prototyp som omständliga och oklara. På intervjufrågan ”Hur upplevde du sökdelen på prototyp 
2”? Påpekade flertalet respondenter att det krävdes för många penntryckningar för att fylla i 
formulären. En del respondenter anmärkte dessutom på att det tog lång tid för sidan att 
uppdateras då de gick från ett formulär till ett annat. 
 
På frågan ”Hur var ditt första intryck av prototyp2”? Svarade fyra respondenter att de tyckte 
upplägget på formulären gav en dålig överblick över de olika alternativ som fanns att välja 
mellan. Vidare berättade två respondenter att de initialt trodde att kommun var det enda sökvalet 
som gick att göra på prototypen. En annan respondent sade att systemet kändes låst. 
  
Under intervjuerna påpekade en respondent att det tar lite tid att lära sig hur formulären på 
prototypen fungerar. Respondenten sade ”Den är inte svår, men man behöver öva mera för att 

förstå hur den fungerar”. 
 
En positiv aspekt om formulären framkom då en respondent berättade att han tyckte prototyp 2 
såg gladare ut än den första. Han menade att prototypen fick lite färg då länkarna som formulären 
dolde sig bakom, var blåfärgade.  
 

                                                 
 
 
2 Varje respondent utförde två uppgifter på varje prototyp. 



 33 

4.2.4 Prototyp 2 – Presentation av sökresultat  

 
Uppgiftsbaserad utvärdering samt observationer 
Observationerna och think-aloud indikerade att respondenterna fick en god överblick över 
sökresultaten på denna prototyp. Majoriteten av respondenterna hade inga problem att förstå 
upplägget på sökresultaten. Dock märkte två respondenter först inte att det gick att trycka på 
evenemangsnamnen för att få fram övrig information om evenemangen. Det var först när de läste 
igenom frågorna igen och såg att mera information efterfrågades, som de förstod att 
evenemangen gick att trycka på. 
 
Intervjuer 
Under intervjuerna berättade de flesta respondenter att de uppskattade sättet som sökresultaten 
presenterades på i denna prototyp och att de föredrog denna presentation gentemot den på 
prototyp 1. Två stycken sade att ”sökresultaten var kompakta”. Vidare sades att det var enklare 
att hitta bland sökresultaten, lättare att handskas med all information och att det var enklare att se 
datumen för de olika evenemangen, än på prototyp 1.  
 
En respondent förklarade att det var positivt att tid och plats för evenemangen inte visades då hon 
kanske inte ville ha alla uppgifter på en gång. Hon berättade att om hon sökte efter ett specifikt 
evenemang, ville hon inte se onödig information om de övriga evenemangen. Samma respondent 
berättade att hon från början inte hade förstått att det gick att trycka på evenemangsnamnen, men 
sade ”hade jag varit mer hemma på det så hade man förstått det”.  
 
Endast en respondent var negativ till hur sökresultaten presenterades på i prototypen. Personen 
ansåg att sökresultaten var för koncentrerade och tyckte att all information skulle visas. Han sade 
att detta låter honom söka på hela Halland och direkt se i vilka städer vid vilka tidpunkter 
evenemangen äger rum. 
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5. Analys, diskussion och slutsatser 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet av undersökningen. Upplägget följer de 

begrepp som tidigare behandlats i den teoretiska referensramen och som beskrivits i analys av 

insamlad data. Kapitlet avslutas med slutsatser och egna reflektioner kring studien. 
 

5.1 Mentala modeller 
När användare besöker en webbsida använder de alltid en mental modell som stöd för att tolka 
hur sidan fungerar (Albers & Kim, 2000). Det verkar betydelsefullt att formulären på en söksida 
för små skärmar, presenteras på liknande sätt som på traditionella webbsidor. Detta verkar 
underlätta för användarna att tolka sidan på rätt sätt, eftersom de känner igen upplägget från 
Internet, och vet av tidigare erfarenhet hur de skall göra för att fylla i dem.  
 
Om formulären presenteras på ett annorlunda sätt som användarna inte är familjära med, kan de 
istället bli desorienterade och ha svårt att förstå dem. Detta resultat framkom både av de 
uppgiftsbaserade utvärderingarna och av intervjuerna. På prototyp 2 där formulären baserades på 
tekniken form summarization och som skiljer sig mot traditionell formulärsvisning på Internet, 
upplevde respondenterna problem. Precis som MacKay (2005) skriver, verkar det viktigt att 
graden anpassning som krävs av användarnas existerande mentala modeller minimeras, när en 
söksida migreras till små skärmar.  
 
En ytterliggare indikation på betydelsen av mentala modeller var att några respondenter initialt 
uppfattade det som att ”kommun” var det enda sökkriteriet som gick att välja på prototyp 2. Jag 
tror att deras tidigare erfarenheter fick dem att anta att länkarna som de andra formulären dolde 
sig under, länkade till andra sidor. Och att de inte förväntade sig att de andra formulären skulle 
presenteras när de tryckte på dem.  
 
Enligt Preece, Rogers och Sharp (2002) utvecklas våra mentala modeller av ett system desto mer 
vi interagerar med det. Av resultatet framkom respondenterna överlag hade mindre problem med 
formulären på prototyp 2, desto mera erfarenhet de fick av prototypen. Detta indikerar att mentala 
modeller är speciellt viktigt för förstagångsanvändare. Då många webbsidor endast besöks 
enstaka gånger av samma användare, verkar det speciellt viktigt att de är utformade för att 
överensstämma med användarnas mentala modeller, som ofta härstammar från ”traditionella” 
söksidor på Internet.  
 

5.2 Formulär och navigering 
Det praktiska syftet med navigeringsdesign är att ge användare en god förståelse över den 
struktur de är i. Detta kan göras genom att förmedla landmärken, rutter och översikter (Benyon, 
Turner & Turner, 2005). Resultatet av undersökningen indikerar att respondenterna fick en bättre 
förståelse över söksidans struktur när alla formulär visades samtidigt (prototyp 1), än när de inte 
gjorde det (prototyp 2). Att samtliga formulär presenterades samtidigt, innebar att de översta 
alternativen i alla rullgardinsmenyer var synliga hela tiden. Detta verkade vara speciellt viktigt 
och i intervjuerna påpekade många respondenter att detta vara positivt. Enligt Rees, Rees och 
White (2001) är det viktigt att användare snabbt kan identifiera de navigeringselement en 
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webbsida innehåller. Det dom skriver, stämde bra överens med undersökningsresultatet. Då en 
begränsning med mobila enheter är deras små skärmar (MacKay, 2003), verkar det dock vara 
problematiskt att presentera navigeringselement så att användarna kan få en god översikt av dem.  
 
Syftet med att använda form summarization är att användare skall få en god överblick över hur 
många och vilka formulär en webbsida innehåller (Buyykkokten et al., 2002). Dock visade 
resultatet av undersökningen att flertalet respondenter upplevde det motsatta på den prototyp, där 
formulären utvecklats med form summarization.  
 
Att form summarization inte uppskattades, kan bero på att prototyperna innehöll såpass få 
formulär att alla fanns synliga på skärmen utan att respondenterna behövde skrolla. Om 
prototyperna innehållit flera formulär hade form summarization reducerat mängden skrollning 
som krävts för att fylla i dem, och möjligtvis uppskattats mera och resulterat i ett annat resultat. 
Trots detta, indikerar undersökningsresultatet att form summarization bör undvikas när 
formulären på en söksida som skall migreras kan presenteras på skärmen utan att användarna 
behöver skrolla.  
 
Då en begränsning med mobila enheter är deras hårdvarukapacitet (Johansson & Nylander, 
2005), tar det längre tid för enheterna att rendera en webbsida än för en stationär dator. Enligt 
Kärkkäinen och Laarni (2002) kan detta lösas genom att reducera mängden grafik på en webbsida 
som migreras. Ett problem som upplevdes med prototyp 2, var att det tog lång tid för sidan att 
uppdateras då respondenterna växlade formulär. Detta trots att prototypen innehöll ytterst lite 
grafik. 
 
Det verkar som att användbarheten på en webbsida för små skärmar påverkas av mängden 
uppdateringar den kräver, i större grad än på stationära datorer. Detta är något som inte 
diskuterats i litteraturen, men som kan ha en inverkan på hur strukturen på innehållet designas. 
Ett exempel kan vara att formulär och menyer utformas på ett sätt som gör att de kräver få 
siduppdateringar när användarna interagerar med dem. 
 

5.3 Feedback 
Feedback som betyder återkoppling är en viktig aspekt vid design av mobila gränssnitt och är det 
sätt som systemet svarar på användares handlingar (Gong & Tarasewish, 2004). Delar av 
undersökningsresultatet kan kopplas till feedback. På prototyp 1 tog formulären upp hela ytan på 
skärmen, vilket betydde att respondenterna behövde skrolla nedåt på sidan för att se 
sökresultaten, efter en sökning. En del respondenter såg först inte att sökresultaten presenterades 
och en person fastnade helt och hållet i en uppgift. Det som hände verkade bero på att prototypen 
inte förmedlade tillräcklig med feedback, som indikerade för respondenterna sökresultaten 
presenterades. 
 
Enligt Barfield (2004) är det viktigt att ett system meddelar användarna vad resultatet av en 
handling är och var det finns. Detta verkar vara speciellt viktigt då webbsidor presenteras på 
mobila enheter. De små skärmarna leder som nämnts tidigare till att mycket information hamnar 
utanför skärmen. Därför behöver användarna upplysas om att den informationen finns tillgänglig 
och var den finns, vilket kan göras genom tydlig feedback. Enligt Kärkkäinen och Laarni (2002) 
är det viktigt att användarnas uppmärksamhet riktas till rätt ställe på en sida i samband med 
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skrollning. Det dom skriver, styrks av undersökningsresultatet och verkar vara viktigt vid design 
för små skärmar. Och jag tror inte ovanstående problem hade uppstått om prototypen på något 
sätt gjort just detta. 
 

5.4 Skrollning och informationspresentation 
Enligt Jones och Marsden (2006) måste innehållet på en webbsida för små skärmar 
strukturmässigt vara enkelt, för att användarna inte skall behöva skrolla för mycket för att förstå 
det. Även MacKay et al. (2005) tar upp detta då de skriver att en viktig del i att migrera 
webbsidor till mobila enheter är att minska mängden information och göra innehållet mera 
fokuserat. På prototyp 2 presenterades sökresultaten mera kompakt än på prototyp 1 vilket gjorde 
att de tog mindre plats på skärmen. Detta medförde att respondenterna fick en bättre överblick av 
sökresultaten och att de behövde skrolla mindre för att läsa dem, vilket ansågs som positivt. Att 
flera forskare betonar samma sak som undersökningsresultatet visade, indikerar att detta är en 
väsentlig aspekt då en söksida migreras till små skärmar. 
  
En faktor som delvis kan ha påverkat att respondenterna upplevde presentationen av 
sökresultaten på prototyp 2 som mest användbar, kan ha varit att evenemangsnamnen som var 
understrukna och blåfärgade stilmässigt skiljde sig från den övriga informationen om 
evenemangen på denna prototyp. Möjligtvis hade flera respondenter uppskattat presentationen av 
sökresultaten på prototyp 1, om evenemangsnamnen stilmässigt skiljt sig från den övriga 
informationen om evenemangen. Jag tror dock att denna aspekt hade en relativt liten påverkan. 
Och att det absolut största skälet till att respondenterna upplevde presentationen av sökresultaten 
på prototyp 2 som mest användbar, var att sökresultaten presenterades mera kompakt och med 
hyperlänkstruktur.  
 
Att två respondenter från början inte såg att de kunde trycka på evenemangsnamnen på prototyp 
2, för att få fram fullständig information om evenemangen är anmärkningsvärt. Då prototypens 
formulär var uppbyggda på liknande sätt med hyperlänkar, kan tyckas att det borde vara naturligt 
för respondenterna att även evenemangsnamnen gick att trycka på.  
 
När det gäller teckenstorlek, rekommenderar Kärkkäinen och Laarni (2002) att 14 punkter är det 
minsta som bör användas för design mot små skärmar. På bägge prototyperna användes denna 
storlek, och inte någon respondent anmärkte på att texten var för liten. Då ingen av prototyperna 
innehåll mindre teckenstorlek, gavs ingen information om hur respondenterna hade reagerat på 12 
punkters teckenstorlek. Men undersökningsresultatet visar att rekommendationen på 14 punkters 
teckenstorlek verkar fungera väl för design mot små skärmar. 
 

5.5 Migrationsmetoder 
Som nämnts tidigare var respondenterna överlag inte tillfredsställda med formulären på prototyp 
2. Formulären på prototypen, skapades med form summarization som är en teknik framtagen för 
design mot små skärmar. Enligt Buyykkokten et al. (2002) används form summarization för att 
användare skall få en bättre överblick över formulären på en webbsida. Att respondenterna 
upplevde det motsatta är intressant och indikerar följande: När en söksida skall migreras till små 
skärmar, bör det beaktas hur den specifika sidan ser ut, hur många formulär den innehåller och 
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om formulären får plats på skärmen. Därefter kan beslut fattas om form summarization skall 
användas. Undersökningsresultatet pekar dessutom på att det är viktigt att behandla varje söksida 
som skall migreras enskilt, och se vilka tekniker som är lämpliga för den specifika sidan. Att 
använda en viss teknik enbart för att den är utvecklad för design mot små skärmar, verkar inte 
alltid ge lyckade resultat.  
 

5.6 Slutsatser 
Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till samt att ge 
rekommendationer för hur en söksida på Internet kan migreras till mobila enheter med små 
skärmar med bibehållen användbarhet. Detta gjordes genom att utveckla två olika prototyper som 
utvärderades på ett antal respondenter. De slutsatser jag dragit från studien är att flera av de 
riktlinjer som idag finns för design mot små skärmar är lämpliga, även för en söksida.  
 
Om söksidan innehåller få formulär bör dessa vara följdriktiga med formulär på Internet, för att 
passa användarnas mentala modeller, som ofta härstammar därifrån. Sökresultaten bör 
presenteras med hjälp av underrubriker och hyperlänk struktur, dels för att begränsa mängden 
skrollning och dels för att ge användarna en god överblick över dem. Det är dessutom viktigt att 
en söksida genererar bra feedback, så att användarnas uppmärksamhet riktas till rätt ställe på 
sidan i samband med en sökning. När det gäller teckenstorlek, fungerar rekommendationen på 14 
punkter bra. 
 
Studien har även resulterat i egna rekommendationer för hur en söksida kan migreras till mobila 
enheter med små skärmar för att vara användbar. Dessa är följande: 
 

• Form summarization bör undvikas när en söksida som skall migreras innehåller så pass få 
formulär att alla kan visas på skärmen utan att användare behöver skrolla. 

 
• Det är viktigt att en söksida för små skärmar förmedlar bra feedback till användarna så att 

de blir medvetna om att resultaten av en sökning presenteras på skärmen. 
 

• Sökresultaten bör presenteras kompakt så att användarna kan få en god överblick och inte 
behöva skrolla för mycket för att läsa dem. 

 

5.7 Avslutande kommentarer 
Denna studie har varit intressant, krävande och roligt att genomföra. Studien gav intressant 
information om vad som är viktigt att tänka på då en söksida skall migreras till mobila enheter 
med små skärmar. Det skulle vara intressant att veta hur resultatet blivit om söksidan som 
migrerades hade bestått av fler formulär eller mer grafik. I sådana fall skulle respondenterna 
behöva skrolla för att fylla i formulären på prototyp 1. Samtidigt hade form summarization 
reducerat skrollningen på prototyp 2. Detta hade troligtvis givit ett annat resultat och möjligtvis 
hade formulären på prototyp 2 uppskattats mera och relativt sett varit effektivare. Förslag på 
fortsatt forskning är ett genomföra en liknande studie men att migrera en söksida som innehåller 
mera formulär.  
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Bilaga 1 - Low-fidelity prototyper 
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Bilaga 2 - Bild på prototyp 1 
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Bilaga 3 - Bild på prototyp 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 44 

Bilaga 4 - Intervjufrågor 

 
Mobila enheter 
Har du någon PDA vana sen tidigare? 
Vad tyckte du om skärmens lilla storlek? 
Hur var det att interagera med penna? 
 
Prototyp1 (Visa bild)  
Hur var ditt första intryck av Prototyp 1? 
Hur upplevde du sökdelen på prototyp 1? Vad var positivt och vad var negativt?  
Hur upplevde du sättet som svaren visades på i prototyp 1?  
Lyckades du genomföra alla uppgifterna? Uppstod det några problem? 
Upplevde du att denna prototyp var användbar?  
Uppfattade du att prototypen var tillfredsställande? 
 
Prototyp2 (Visa bild)  
Hur var ditt första intryck av Prototyp 2? 
Hur upplevde du sökdelen på prototyp 2? Vad var positivt och vad var negativt?  
Hur upplevde du sättet som svaren visades på i prototyp 2? 
Lyckades du genomföra alla uppgifterna? Uppstod det några problem? 
Upplevde du att denna prototyp var användbar?  
Uppfattade du att prototypen var tillfredsställande?  
 
Jämförelse 
Vilken av prototyperna föredrar du och varför? 
Vad kan göras bättre i de både prototyperna?  
 


