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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att undersöka vilka designelement som är av vikt för att stödja 
den mentala modellen vid en gränssnittsmigration från stor till liten skärm. Studien syftar 
även till att undersöka om dessa skiljer sig vid migrering av gränssnitt med olika 
ändamål.   
 
Med utgångspunkt från tre existerande migrerade gränssnitt inom ändamålen 
Nyhetsuppdatering, Social Networking samt Resesökning har utifrån teori kartlagts hur 
dessa gränssnitt hanterar olika designelement vid migrering. Vidare karaktäriseras studien 
av en kvalitativ ansats och grundar sig i en empirisk undersökning i form av en 
observerad, uppgiftsbaserad utvärdering med efterföljande djupintervju. 
 
Slutsatsen som efter studien kunde dras var att samtliga designelement som under 
migreringen nyttjades på det mindre gränssnittet var av vikt för att stödja den mentala 
modellen. Dessa skiljde sig dock mellan gränssnitt av olika ändamål. Vidare kunde 
slutsatsen dras kring att olika designelement var av olika vikt för ett stödjande av den 
mentala modellen. Med utgångspunkt från dessa slutsatser presenteras sedan 
designimplikationer för gränssnittsändamålen. 
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1. Inledning 

1. Inledning 

Mobila enheter i form av mobiltelefoner har under senare år utvecklats till att bli mer 
kraftfulla och gett användare möjlighet att genom dem komma åt informationsflödet på 
Internet. Watters, Zhang och Duffy (2005) anser till och med att användare förväntar sig 
tillgång till informationen genom flertalet enheter, stationära som mobila, för att på så vis 
få tillgång till samma information oberoende av tid och rum.  
 
Trots att handhållna, mobila enheter i dagsläget rent prestandamässigt är jämförbara med 
datorer och redan i stor utsträckning används för tillgång till Internet, besitter de en 
väsentlig svaghet, små skärmar. Problematiken ligger enligt Chen, Ma och Zhang (2003) 
samt Hwang, Kim och Seo (2003) i att de flesta webbplatser är designade utefter 
stationära, större skärmar.  
 
Flertalet undersökningar visar enligt Watters, Duffy och Duffy (2003) att mindre skärmar 
har en sämre förmåga att effektivt presentera information. Svårigheterna ligger bland 
annat i att presentera information på ett överskådligt sätt som användaren också skall 
kunna navigera inom. Navigeringen på mindre skärmar innefattar därför ofta ytterligare 
moment i form av scrollning och bläddrande mellan sidor som hämmar en smidig 
informationsinhämtning. Detta innebär i sin tur att menydesignen har betydande roll vid 
en migration från en stor till en liten skärm (Hwang et al. 2003). Med migration menas 
att designa samt anpassa, ett för den stora skärmen redan etablerat gränssnitt, till en 
mindre skärm. En stor begränsning med mobila enheter är att de, på grund av mindre 
skärmars oförmåga att överskådligt presentera information, har svårt att ge stöd för att 
användaren skall kunna nyttja sin mentala modell av det större gränssnittet (Albers & 
Kim, 2000; Lei, Yang & Zhang, 2006; MacKay, 2003). Svårigheterna ligger enligt 
MacKay (2003) i att det mindre gränssnittet skall stödja användarens redan befintliga 
mentala modell.  
 
När användare förflyttar sig mellan stationära och mobila enheter finns enligt MacKay 
och Watters (2003) ett behov av att bibehålla informationens integritet på ett sådant sätt 
att användaren känner igen sig i det mindre gränssnittet. Lowry, Roberts och Caine 
(2005) redogör för begreppet familjaritet och beskriver detta som en medvetenhet byggd 
kring tidigare interaktioner som resulterar i en bekantskap med det nya gränssnittet. En 
migration bör därför enligt Kalasapur, Kumar och Shirazi (2005) överföra informationen 
sömlöst mellan skärmarna utan att dess huvudinnehåll går förlorat samtidigt som 
användaren inte skall bekymras över att informationen presenteras i ett nytt medium. Med 
andra ord skall det mindre gränssnittet i så stor utsträckning som möjligt stödja 
användarens redan etablerade mentala modell (MacKay, 2003). MacKay, Watters och 
Duffy (2004) anser därför att ett gränssnitts familjaritet till stor del beror på hur väl det 
mindre gränssnittet stödjer användarens redan befintliga mentala modell. För att ett 
gränssnitt skall lyckas med att stödja den mentala modellen så menar MacKay (2003) att 
gränssnitten skall vara visuellt lika och lägger därför tyngd på att gränssnittens layout i 
möjligaste mån skall efterlikna varandra.  
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1. Inledning 

Designelement som stödjer användarens etablerade mentala modell finns enligt MacKay 
och Watters (2004) samt Adipat och Zhang (2005) att finna inom huvudområdena 
navigering och feedback, dessa består bland annat enligt Adipat och Zhang (2005) i hur 
designelement som menyer och länkar inom gränssnitten placeras, utformas samt hur 
dessa redogör för användaren kring var denne befinner sig inom gränssnittet. En annan 
faktor som är av vikt vid migrering är gränssnittets layout samt dess grafiska profil. Detta 
område redogör enligt Kärkkäinen och Laarni (2002) samt MacKay et al. (2004) bland 
annat för hur designelement som texter, bilder presenteras samt hur färger inom 
gränssnittet används. 
 
MacKay et al. (2003) samt Kärkkäinen och Laarni (2002) lägger också tyngd på att 
migrationer ser annorlunda ut och använder sig av olika tekniker beroende på 
gränssnittets ändamål. Ett gränssnitts ändamål avser vad användaren vill ha ut av dess 
innehåll samt funktion, detta kan exempelvis vara att söka information i informerande 
eller underhållande syfte, kommunicera eller ta del av specifika tjänster i form av handel 
över nätet.  
 
Padilla (2006) menar på att design av gränssnitt i grund och botten handlar om 
kompromisser. För att designa ett väl fungerande gränssnitt bör lösningar baseras på 
kompromisser mellan dess fördelar och nackdelar. Detta gäller inte minst vid en 
migration då det gäller att kompromissa mellan vad gränssnittet skall erbjuda och vad 
som får plats på skärmen. För att migrationen skall lyckas är det även av vikt att dessa 
kompromisser resulterar i ett för användaren igenkännligt gränssnitt som stödjer dennes 
redan etablerade mentala modell (MacKay et al., 2004). 
 
Vi finner därför intresse i att titta närmre på vilka designelement som vid en 
gränssnittsmigration är av vikt för att en användares mentala modell skall stödjas. Vi är 
också intresserade av att undersöka om dessa designelement skiljer sig åt beroende på 
gränssnittets ändamål. Baserat på ovanstående ställer vi oss därför frågan: 
 
Vilka designelement är vid gränssnittsmigration av vikt för att användarens mentala 
modell skall stödjas? 
 
Syftet med den här uppsatsen är att: 
 

• beskriva relevanta designelement som stödjer användarens mentala modell, 
• kartlägga hur gränssnitt med olika ändamål hanterar dessa designelement vid 

migration, 
• undersöka vilka designelement som stödjer användarens mentala modell vid 

migration samt om dessa skiljer sig mellan gränssnitt med olika ändamål, samt 
• att presentera designimplikationer för migreringar av gränssnitt med olika 

ändamål. 
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2. Teori 

2. Teori 

2.1 Små skärmar 

Watters et al. (2005) menar att användare förväntar sig åtkomst till Internet från en rad 
olika enheter, allt från stationära datorer till mindre handhållna enheter som 
mobiltelefoner. Många användare använder sig av flertalet enheter för att utföra uppgifter 
på Internet och räknar med att gränssnitten de nyttjar ska gå att använda på alla dessa 
enheter på ett sömlöst sätt. Hwang et al. (2003) anser att under senare år har utbudet av 
små handhålla enheter mångdubblats och dessa blir kraftfullare och kraftfullare vilket gör 
att användare förväntar sig samma funktionalitet hos de enheter med små skärmar som de 
gör med datorer med en större skärm. Den stora problematiken vid migrering av 
gränssnitt är enligt Chen et al. (2003) och Borodin, Mahmud och Ramakrishnan (2007) 
att de flesta webbplatser, och riktlinjerna kring dessa, är designade utefter stationära, 
större skärmar. Chen et al. (2003, s.1) menar att en sådan webbplats blir svår att se på en 
liten, handhållen enhet med en mindre skärm: 
 

“Web browsing on such small devices is like seeing a mountain in a 
distance from a telescope” 

 
Presentation av information på en liten skärm är i de flesta fall tvungen att reduceras och 
upplägget på en liten skärm måste därför enligt Kärkkäinen et al. (2002) presenteras på 
flertalet sidor eller omorganiseras helt och hållet. Gränssnitt på små skärmar 
karaktäriseras därför enligt Padilla (2006), till skillnad från större skärmar, av en 
reducerad, målinriktad och effektiv information. Interaktionen med dessa mindre 
gränssnitt resulterar ofta i en, för användaren, hög kognitiv belastning eftersom det är 
svårt att få en ordentlig översiktsbild (Albers & Kim, 2000; Padilla, 2006). 
 
På grund av små skärmars oförmåga att effektivt presentera information visar studier 
enligt Buchanan et al. (2001) på att användare riskerar att bli 50% mindre effektiva när 
det gäller att utföra uppgifter på en liten skärm jämfört med en stor skärm. Svårigheterna 
ligger enligt Watters et al. (2003) i att presentera informationen i gränssnittet på ett 
effektivt sätt som användaren också skall kunna navigera inom. Navigeringen, som enligt 
Barfield (2004) beskriver användarens förflyttning inom en interaktiv miljö eller 
webbplats, karaktäriseras därför enligt Jones och Marsden (2006) på mindre skärmar av 
ytterligare moment i form av rullningslister och bläddrande mellan flertalet sidor.  
 
En förflyttning, eller migrering av ett gränssnitt från en större till en mindre skärm 
handlar till stor del enligt Padilla (2006) samt MacKay et al. (2004) om kompromisser 
där det gäller att finna rätt balans mellan mängden information i förhållande till skärmens 
storlek. MacKay et al. (2004) menar att gränssnittets layout således på något sätt, vare sig 
det handlar om att förminska gränssnittet, ta bort bilder, minimera text eller effektivisera 
information, transformeras för att passas in i det mindre gränssnittets begränsade yta. För 
att kompromissen skall lyckas är det dock av vikt att det migrerade grässnittet fortfarande 
stödjer den hos användaren etablerade mentala modellen (se figur 1).  
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2. Teori 

 

 
 

Figur 1. Stödjandet av användarens mentala modell vid gränssnittsmigrering. 
 
En användare bör, enligt Kalasapur, Kuma och Shirazi (2005), känna igen sig i det 
överförda gränssnittet. Det är även viktigt att huvudinnehållet inte går förlorat, utan det 
bör överföras sömlöst mellan skärmarna. MacKay et al. (2004) menar därför att det 
mindre gränssnittet i så stor utsträckning som möjligt skall erbjuda stöd för användarens 
redan etablerade mentala modell.  

2.2 Gränssnitt med olika ändamål 

Enligt MacKay et al. (2003) samt Kärkkäinen och Laarni (2002) ser migrationer 
annorlunda ut och genomförs med hjälp av olika tekniker beroende på gränssnittets 
ändamål. Ett gränssnittsändamål avser enligt Albers och Kim (2000) vad användaren vill 
ha ut av dess innehåll samt funktioner. Detta kan exempelvis vara att söka information i 
informerande eller underhållande syfte, kommunicera eller ta del av specifika tjänster i 
form av handel över Internet. Ett gränssnittsändamål spelar enligt Kärkkäinen och Laarni 
(2002) stor roll vid migrering då de menar att designen av ett migrerat gränssnitt bör 
baseras på dess syfte och vilka funktioner det erbjuder.  
 

”Determine the purpose of the service and design the service based on task 
analysis instead of how it is designed for use with conventional computers”, 
(Kärkkäinen & Laarni, 2002, s.229) 

 
Vidare kategoriserar Albers och Kim (2000) olika gränssnittsändamål efter de funktioner 
de erbjuder. Den ena funktionen är ”simple lookup” som syftar till att gränssnittet låter 
användaren lokalisera samt ta del av en önskad information, exempelvis undersöka ett 
sportresultat, ett telefonnummer eller läsa ett mail. Den andra funktionen är ”information 
manipulation” som syftar till att gränssnittet låter användaren ta del av mer komplexa 
funktioner som involverar interaktion med flera delar av information. Detta kan 
exempelvis handla om att jämföra priser eller sätta olika sorters information emot 
varandra.  
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2.3 Mental modell 

Enligt Davidson, Dove och Weltz (1999) myntades termen mental modell på 1940-talet 
och har använts i flertalet sammanhang och ändamål. Det var först på 1980-talet som 
mental modell etablerades inom kognitiv vetenskap, som är läran om det mänskliga 
tänkandes natur. Davidson et al. (1999) menar att majoriteten av forskare idag inom 
kognitiv vetenskap anser att en mental modell är en ”intern förminskad version av en 
extern verklighet” (Davidson et al., 1999, s1). Inom området för människa-dator 
interaktion är begreppet av vikt där det enligt Davidson et al. (1999) definieras som en 
användares tro samt förväntningar kring hur ett system fungerar. Vidare menar författarna 
att det är utefter denna tro användarens interaktion med system baseras. Användare 
skapar sig således enligt Norman (1988) samt Preece, Rogers och Sharp (2002) en mental 
modell över ett system utefter användandet av det. En god mental modell ligger sedan till 
grund för användarens förståelse för hur systemet fungerar och hjälper enligt Norman 
(1988) samt Preece et al. (2002) användaren att förutse vilka konsekvenser dennes 
handlingar inom systemet kommer att få. Davidsson et al. (1999, s.1) definierar mental 
modell som följer: 
 

“It is built on-the-fly, from knowledge of prior experience, schema 
segments, perception, and problem-solving strategies” 

 
Davidson et al. (1999) menar att det är viktigt att beakta användarens etablerade mentala 
modell vid utveckling av ett gränssnitt, detta anser även Preece et al. (2002) då de menar 
att denna ligger till grund för användarens tolkningar och användande av andra, likartade 
gränssnitt. En användares mentala modell hjälper således till att genom tidigare kunskap 
lösa nya problem och förklara nya situationer. När användare interagerar med gränssnitt 
nyttjar de sin mentala modell som stöd för att tolka hur gränssnittet fungerar. Stämmer 
dessa inte överens behöver användaren modifiera sin etablerade modell, vilket enligt 
Albers och Kim (2000) tar lång tid. Baserat på användarens antaganden hjälper således 
den mentala modellen användaren att förutse resultaten av dennes handlingar (Yamashita, 
Barendregt och Fjeld, 2007). 
 
Vidare menar Yamashita et al. (2007) samt Lei et al. (2006) att den mentala modellen 
ligger till grund för användbarheten inom ett gränssnitt. Detta redogör även Norman 
(1988) för då han menar att en missanpassning mellan användarens mentala modell och 
nyttjat gränssnitt ligger till grund för brister och fel inom interaktionen.  
 
När användare interagerar med migrerade gränssnitt nyttjar de enligt Albers och Kim 
(2002) således sin mentala modell över det större gränssnittet som stöd. Detta innebär att: 
 

• Användaren, baserat på tidigare erfarenheter, besitter en förförståelse för hur 
gränssnittet fungerar och är uppbyggt vilket innebär att det är lätt att lära sig 
(Barfield, 2004; Preece et al., 2002). Om gränssnitten inte överensstämmer menar 
Albers och Kim (2002) att användaren måste lära sig gränssnittet på nytt och 
därmed etablera en ny mental modell över gränssnittet. 
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• Användarens antaganden, baserat på tidigare erfarenheter från det större 
gränssnittet, hjälper denne att förutse resultat av handlingar inom det migrerade 
gränssnittet (Preece et al., 2002; Yamashita et al., 2007). Albers och Kim (2002) 
menar att gränssnittet bör överensstämma med användarens förväntningar som 
etableras med den mentala modellen från det stora gränssnittet, detta ska i sin tur 
ge användaren en möjlig struktur som hjälper tolkning av det lilla gränssnittet. 

 
• Den mentala modellen över det stora gränssnittet ligger till grund för hur bra 

användaren löser uppgifter i det migrerade gränssnittet. (Lei et al., 2006; 
Yamashita et al., 2007) Likaså innebär, enligt Norman (1988), en missanpassning 
mellan användarens mentala modell och nyttjat gränssnitt att fel inom 
interaktionen uppstår.   

2.4 Designelement för stödjandet av den mentala modellen 

För att en användares mentala modell skall överensstämma med ett migrerat gränssnitt 
menar Watters, Zhang, och Duffy (2005) samt MacKay (2003) att det migrerade 
gränssnittet i möjligaste mån visuellt bör efterlikna det större gränssnittet. 
Undersökningar visar enligt MacKay (2003) och Watters et al. (2005) att användarens 
kognitiva belastning ökar om gränssnitten i allt för stor omfattning skiljer sig. Det är 
därför av vikt att det migrerade gränssnittets layout och grafiska profil överensstämmer 
och är så konsekvent som möjligt mot det större gränssnittet för att användarens mentala 
modell skall stödjas (MacKay et al., 2004; Lei et al., 2006).  
 
För att den mentala modellen skall stödjas är det även enligt Watters (2003) samt Watters 
och MacKay (2004) av vikt att användaren känner igen sig navigationsmässigt. 
Navigeringen på det mindre gränssnittet skall således stämma överens med användarens 
förväntningar. När användare tar sig runt inom ett gränssnitt är det även enligt Davidson 
et al. (1999) av stor vikt att gränssnittet tillhandahåller kontinuerlig information i form av 
feedback som bland annat talar om för användaren vad som har gjorts och vad som kan 
göras. All feedback som talar för användarens förväntningar inom gränssnittet stärker 
enligt Davidson et al. (1999) användarens etablerade modell. Vidare menar författarna att 
feedback som talar emot användarens förväntningar resulterar i modifikationer av 
användarens mentala modell. Den feedback gränssnittet tillhandahåller är därför av stor 
vikt då den minskar användarens kognitiva belastning samt hjälper användaren att skapa 
en mental modell över gränssnittets struktur (Adipat & Zhang, 2005; Davidson et al., 
1999; Kärkkäinen & Laarni, 2002). 

2.4.1 Layout och Grafisk profil 

Hur information presenteras, positioneras och struktureras är enligt Barfield (2004) av 
stor vikt för hur användare tenderar att förstå gränssnittet. Väl presenterad information 
med en god struktur hjälper således användaren att förstå och därmed också att interagera 
med gränssnittet (MacKay et al., 2004).  
 
För att ett en layout vid migrering skall resultera i ett konsekvent gränssnitt trycker Jones 
och Marsden (2006) på vikten att ett mindre gränssnitt skall vara överskådligt, detta för 
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att användaren snabbast möjligast skall få en uppfattning kring dess struktur och innehåll. 
Eftersom mindre skärmar har sämre förmåga att presentera större mängder information 
menar Jones och Marsden (2006), Kärkkäinen och Laarni (2002) samt Adipat och Zhang 
(2005) att information skall presenteras i sammanfattad form. För att snabbast möjligast 
ge användaren en översikt av gränssnittet skall således viktig information prioriteras och 
presenteras på så sätt att den direkt blir synlig för användaren.  
 
Kärkkäinen och Laarni (2002), Jones och Marsden (2006) samt MacKay et al. (2004) 
redogör för designelementen som innehållsmässigt bygger upp en webbplats: 
 
Logotyper: Sidans logotyp bör enligt Kärkkäinen och Laarni (2002) vara placerad i likhet 
med dess position på det stora gränssnittet, detta resulterar i att användaren känner igen 
sig samt säkerställer denne vilken webbplats som nyttjas.  
 
Text: Text inom ett mindre gränssnitt bör enligt MacKay et al. (2004) effektiviseras. 
Enligt Kärkkäinen och Laarni (2002) är det därför av stor vikt att denna information 
placeras i likhet med det större gränssnittet för att användaren skall veta var denne hittar 
specifik information. Jones och Marsden (2006) menar därför att text inom ett mindre 
gränssnitt bör struktureras med rubriker och att viktig information bör betonas med 
annorlunda färgval eller med andra grafiska effekter. Vidare menar Shneiderman (1998) 
att textens terminologi bör vara konsekvent. 
 
Grafik: För att layouten mellan det stora samt det mindre gränssnittet skall förbli 
konsekvent under migreringen menar Kärkkäinen och Laarni (2002) att placering av 
gränssnittets grafik, i form av bilder och animeringar, skall placeras i likhet med det stora 
gränssnittet. 
 
Färgval: Kärkkäinen och Laarni (2002) samt Adipat och Zhang (2005) menar att färgval 
inom ett migrerat gränssnitt bör vara detsamma för att användaren skall känna igen sig 
och ha ett stöd av sin mentala modell till gränssnittet. Färgvalen bör också enligt 
Shneiderman (1998) vara konsekventa genom hela gränssnittets struktur.     
 
Formulär: Enligt Watters och Zhang (2002) möjliggör ett formulär att användaren kan 
skicka information till en webbplats. Till ett formulär hör element som knappar, textrutor, 
checkboxar, radioknappar, dropdown-listor med flera. Watters och Zhang (2002) samt 
Adipat och Zhang (2005) menar att svårigheterna med att visa ett formulär på en liten 
skärm ligger i att elementen i ett formulär inte har samma utrymme som på en större 
skärm samt att interaktionen från användaren bör minimeras. Enligt författarna bör 
elementen i ett formulär begränsas så mycket som möjligt. 

2.4.2 Navigering och Feedback 

Navigering som koncept syftar enligt Koyani, Bailey och Nall (2006) till hur användaren 
tar sig runt samt hittar information inom ett gränssnitts struktur. För att möjliggöra en god 
informationsinhämtning inom strukturen menar Barfield (2004) att etablerandet av en 
navigeringsöversikt är av vikt. Denna översikt i strukturen byggs enligt Barfield (2004) 
upp av användarens kunskaper kring gränssnittet i form av landmärken samt rutter.  
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• Landmärken är enligt Barfield (2004) element i omgivningen som är 

lättöverskådliga för användaren för att de ska få en uppfattning var någonstans de 
befinner sig. Landmärken definieras enligt Dillon, McKnight och Richardson 
(1990) som något visuellt framträdande, såsom byggnader, statyer med flera och 
ger en gemensam plattform för både mottagaren (användaren) och avsändaren 
(gränssnittet) och som känns igen som ett gemensamt navigationsspråk. Dillon et 
al. (1990) menar att användning av landmärken ger oss ett initialt ramverk som 
hjälper användaren att navigationsmässigt bygga sin mentala modell.  

 
• Rutter beskriver navigationen från punkt A till punkt B och användningen av 

landmärken för att utföra den (Dillon et al., 1990). Användaren har dock inte 
någon kunskap om hur landmärkena förhåller sig till varandra, utan Barfield 
(2004) beskriver det som att ha en vag uppfattning om var användaren vill gå för 
att sedan bestämma vad som ska göras när han eller hon kommer dit. Att ha en 
rutt handlar exempelvis enligt Dillon et al. (1990) om att färdas genom ett 
centrum i en stad genom att använda kända landmärken såsom statyer eller affärer 
för att komma till ett bestämt mål. 

 
• Med översiktskunskap menar Dillon et al. (1990) att användaren har en mental 

modell över både landmärken och rutter samt deras förhållande till varandra. 
Barfield (2004) liknar översiktskunskapen med en innehållsförteckning i en bok 
vilket ger användaren en möjlighet att planera navigeringen i en miljö som de inte 
har färdats i tidigare. Dillon et al. (1990) exemplifierar det som att som att 
generellt veta hur vi ska nå vårt mål genom att använda oss av ord som ”väster ut” 
istället för ”till vänster efter ICA-butiken på storgatan”. 

 
Krug (2000) anser att en webbplats bör ge en klar överblick av vad som erbjuds, samt bör 
navigationens uppbyggnad vara välorganiserad och konsekvent inom hela 
webbstrukturen. Frågor som, ”vad kan jag hitta här?” samt ”vad kan jag göra här?”, 
skall svaras av både innehåll och navigering, det är viktigt att kunna finna den relevanta 
informationen på ett bra sätt (Krug, 2000). Behöver användaren leta efter någon annan 
information är det viktigt att ha en sökfunktion som presenterar relevanta sökträffar 
beroende på användarens fråga (Jones et al., 1999). 
 
Någon form av feedback skall ges vid navigering inom ett gränssnitt och den kan ges 
före, under samt efter interaktioner och syftar till att informera användaren kring vad som 
kan göras, vad som inom gränssnittet för tillfället sker samt vad som har gjorts (Barfield, 
2004). Bra, informativ feedback hjälper således användaren att förstå vilka alternativ som 
finns tillgängliga för interaktionen med gränssnittet samt att den indikerar utifall en 
händelse har genomförts samt lyckats eller misslyckats. Den ger även användaren en 
visuell möjlighet för igenkännande som hjälper denne att orientera sig (Dix et al., 2004).  
  
Designelement som möjliggör navigering är enligt Adipat och Zhang (2005), Koyani et 
al. (2006) samt Dillon et al. (1990) menyer, länkar samt landmärken.   
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Menyer: Shneiderman (1998) samt Adipat och Zhang (2005) anser att vid menyer är det 
viktigt att välja menynamn som beskriver det som finns under menyn så att användaren 
kan skapa sig en förståelse över det som finns. Vid en navigationsmeny är en tydlig 
förklaring var den leder allt som behövs för att användaren skall använda den på ett 
effektivt sätt. Jones, Marsden, Mohd-Nasir och Boone (1999) menar även att den ska 
placeras så att användaren hittar den snabbt.  
 
Länkar: Länkar, precis som menyer, menar Trewin (2006) ska ha tydliga hänvisningar så 
användaren förstår var de leder. Barfield (2004) och Koyani et al. (2006) menar att 
länkarnas uppbyggnad ska vara konsekventa genom hela webbstrukturen, viktigt är också 
att länkar byggs upp så att de inte är lika vanlig brödtext, vilket kan förvirra användare. 
Koyani et al. (2006) menar också att det är viktigt att visa att länkar har besökts genom 
att markera dessa med en annorlunda färg. 
 
Landmärken: För att möjliggöra en god navigering menar Barfield (2004) att landmärken 
i form av framstående visuella element inom gränssnittet hjälper användaren att få en 
uppfattning var i informationsstrukturen de befinner sig.  

2.5 Ramverk 

Detta ramverk sammanfattar ovanstående teori och kommer att ligga till grund för 
analysen av vårt empiriska material. Figur 2 visualiserar de två huvudområdena Layout 
och Grafisk profil samt Navigering och Feedback vars designelement stödjer en 
användares mentala modell vid migrering. Vidare presenterar ramverket teoretiska 
riktlinjer kring hur designelementen inom huvudområden skall användas för att 
användarens mentala modell vid migrering från ett stort till ett litet gränssnitt skall 
stödjas. 
 

 
 Figur 2. Teoretisk översiktsbild 
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Mental modell 
En mental modell ligger till grund för användarens förståelse samt vilka konsekvenser 
dennes handlingar får inom ett gränssnitt. Detta innebär att: 

• tidigare erfarenheter nyttjas för att skapa en förförståelse över gränssnittet vilket 
innebär att det blir lätt att lära sig (Albers & Kim, 2002; Barfield, 2004; Preece et 
al., 2002). 

• användare kan förutse resultat i det migrerade gränssnittet (Albers & Kim, 2002; 
Preece et al., 2002; Yamashita et al., 2007). 

• den mentala modellen ligger till grund för hur bra en användare löser uppgifter i 
det migrerade gränssnittet (Lei et al., 2006; Norman, 1988; Yamashita et al., 
2007). 

 
Layout och Grafisk profil 
Inom detta område är följande designelement av vikt: logotyper, text, grafik, färgval samt 
formulär. För att ett migrerat mindre gränssnitt skall stödja användarens mentala modell 
bör: 

• designelementen presenteras, struktureras och positioneras konsekvent mot det 
stora gränssnittet (MacKay et al., 2004; Lei et al., 2006).  

• designelementen i ett mindre gränssnitt vara överskådliga för att användarna ska 
få en uppfattning över struktur och innehåll (Adipat & Zhang, 2006; Jones & 
Marsden, 2006; Kärkkäinen & Laarni, 2002). 

• designelement av vikt bör prioriteras och presenteras så att de blir direkt synliga 
för användaren så de inte behöver scrolla i innehållet (Jones & Marsden, 2006; 
Kärkkäinen & Laarni, 2002). 

• designelementen presenteras i sammanfattad form då mindre skärmar per 
definition har sämre förmåga att visualisera större mängder information (Jones & 
Marsden, 2006; Kärkkäinen & Laarni, 2002). 

 
Riktlinjer designelement: 

• Logotyper skall placeras synligt så att användaren vet vilken webbplats som 
nyttjas (Kärkkäinen & Laarni, 2002). 

• Text bör delas upp samt struktureras och viktiga begrepp bör visuellt framhävas 
(Barfield, 2004; Jones & Marsden, 2006; Kärkkäinen & Laarni, 2002). Vidare bör 
konsekvent terminologi användas mellan stort och litet gränssnitt (Shneiderman, 
1998). 

• Grafik i form av bilder och animeringar bör placeras i enlighet med det stora 
gränssnittet (Kärkkäinen & Laarni, 2002). 

• Vid användning av formulär bör elementen som ingår begränsas så mycket som 
möjligt och interaktionen som krävs av användaren bör vara minimal (Adipat & 
Zhang, 2005; Watters & Zhang, 2003). 

• Färgval bör vara konsekvent sett mot det stora gränssnittet samt användas 
konsekvent genom gränssnittet (Kärkkäinen & Laarni, 2002; Shneiderman, 1998). 
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Navigering och Feedback 
Inom detta område är följande designelement av vikt: menyer, länkar samt landmärken. 
För att ett migrerat mindre gränssnitt skall stödja användarens mentala modell bör: 

• användaren känna igen sig navigationsmässigt i ett mindre, migrerat gränssnitts 
informationsstruktur (MacKay & Watters, 2004; Watters, 2003). 

• navigationen inom det mindre gränssnittet överensstämma med användarens 
förväntningar (Adipat & Zhang, 2006). 

• gränssnittet tillhandahålla informativ feedback som hjälper användaren att förstå 
vilka alternativ som finns tillgängliga för interaktionen (Preece et al., 2002). 
Feedbacken ger även användaren en visuell indikation var de befinner sig för 
vidare orientering (Barfield, 2004; Dix et al., 2004). 

• navigering i form av landmärken, rutter och översiktskunskap överensstämma 
med användarens förväntningar (Barfield, 2004; Dillon et al., 1990). 

o Landmärken ger användaren ett initialt ramverk för att bygga en mental 
modell över webbplatsen. 

o Rutter beskriver hur användaren tar sig från punkt A till punkt B genom 
användningen av landmärken. 

o Översiktskunskap är en mental modell över rutter och landmärken och 
deras förhållande till varandra. 

 
Riktlinjer designelement: 

• Menyer i det migrerade gränssnittet bör tydligt namnges och överensstämma med 
det större gränssnittet (Adipat & Zhang, 2006). 

• Menyer skall hjälpa användaren genom att skapa en översikt över gränssnittets 
informationsstruktur samt innehåll (Krug, 2000). 

• Länkar skall presenteras med tydliga hänvisningar så att användaren förstår var 
de leder i informationsstrukturen (Trewin, 2006). 

• Landmärken i form av visuella element i gränssnittet bör vara utmärkande för att 
hjälpa användaren att få en uppfattning kring dess position i 
informationsstrukturen (Barfield, 2004). 

11 
 



3. Metod 

3. Metod 

3.1 Metodval 

Vetenskaplig forskning bedrivs enligt Backman (1998) i huvudsak genom två olika typer 
av metoder, kvantitativ och kvalitativ. Något förenklat menar Patel och Davidsson (1995) 
att de båda ansatserna syftar till hur forskaren väljer att bearbeta och analysera den 
insamlade informationen, samt att den stora skillnaden dem emellan är deras mål. Den 
kvantitativa metoden syftar till statistisk analys medan den kvalitativa metoden syftar till 
en djupgående insikt. 
 
Vår undersökning syftade till att undersöka samt etablera vilka designelement som vid en 
migration är av vikt för att gränssnittet skall stödja användarens mentala modell. Vår 
målsättning var även att undersöka utifall dessa element skiljer sig åt beroende på 
gränssnittets ändamål. För att på bästa sätt ge svar på vår frågeställning med tillhörande 
syften var det därför av vikt för oss att få en insikt i hur användare uppfattade och 
upplevde interaktionen med de migrerade gränssnitten. Eftersom uppfattningar, 
upplevelser samt mentala modeller kan skilja sig mellan individer, valde vi en kvalitativ 
ansats som enligt Kvale (1997) samt Denscombe (2006) söker att förstå världen ur den 
intervjuades synvinkel. Den kvalitativa ansatsen valdes också därför att dess 
undersökningsmetoder som enligt Denscombe (2006), oftast i form av intervjuer, har 
förmågan att generera detaljrik, subjektiv information kring känslor och upplevelser. 
 
För att kunna undersöka vilka designelement som är av vikt vid gränssnittsmigrationer 
sökte vi inledningsvis information kring vilka möjligheter samt begränsningar ett litet 
gränssnitt innehar. Det var även av vikt för oss att söka information kring hur mentala 
modeller byggs upp och fungerar samt hur gränssnitt mot mindre skärmar designas för att 
stödja dessa. Genom litteraturstudien upprättade vi ett teoretiskt ramverk som sedan låg 
till grund för våra undersökningar. För att utöver litteraturstudien kunna undersöka hur 
migrationer skiljer sig mellan gränssnittsändamål, valde vi ut tre befintliga migrerade 
gränssnitt med olika ändamål vars migrationer redogjordes för inom områdena layout och 
grafisk profil samt navigering och feedback. Dessa gränssnitt låg sedan till grund för vår 
empiriska undersökning som bestod av en uppgiftsbaserad utvärdering samt en 
efterföljande djupintervju. Vi genomförde även en pilotstudie med syftet att verifiera 
huruvida undersökningen resulterade i, mot frågeställning med tillhörande syfte, relevant 
data. 

3.2 Litteraturstudie 

Vår teoretiska referensram vi byggt upp består av teori inhämtat utifrån vetenskapliga 
artiklar samt litteratur relevant för vårt ämnesområde. Litteraturen vi använt oss av berör 
ämnen såsom gränssnittsdesign, gränssnitt för mobila applikationer, interaktionsdesign 
samt mentala modeller. De vetenskapliga artiklarna har till största del behandlat ämnen 
kring gränssnittsproblematik med små skärmar, interaktionsdesign inom mobila 
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applikationer, migreringstekniker samt mentala modeller. De vetenskapliga artiklar vi har 
använt oss av har inhämtats ifrån databaserna ACM, IEEE samt Google Scholar.     

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Urvalsdiskussion 

Inom forskning är det enligt Patel och Davidsson (1995) av stor vikt att vara införstådd i 
vad exakt det är som skall undersökas. Då vår problemformulering med tillhörande syften 
innebar att vi skulle undersöka vilka designelement som är av vikt för att användarens 
mentala modell skall stödjas, samt utifall dessa skiljer sig mellan migrering av gränssnitt 
med olika ändamål, var det av vikt för oss att inledningsvis välja tre befintliga, redan 
migrerade gränssnitt som vi kunde basera vår undersökning kring. Eftersom vi ämnade 
genomföra en kvalitativ undersökning i form av uppgiftsbaserade utvärderingar samt 
djupgående intervjuer var det även av vikt att till dessa finna lämpliga respondenter.  
 
Målsättningen var att våra valda gränssnittsändamål, i så stor utsträckning som möjligt 
skulle skilja sig ifrån varandra. Då ett gränssnittsändamål avser vad användaren vill ha ut 
av dess innehåll, valde vi våra gränssnitt utefter de uppgifter de syftade till att lösa. Med 
utgångspunkt utifrån Albers och Kims (2000) kategorisering (som ytterligare redogörs för 
nedan) av gränssnitt som exempelvis kan vara att söka information i informerande eller 
underhållande syfte, kommunicera eller ta del av specifika tjänster i form av handel över 
Internet valdes gränssnitt inom ändamålen nyhetsuppdatering, social networking samt 
resesökning. 
 
Gränssnittsurvalet baserades på nio stycken väletablerade webbplatser (se bilaga 1), de 
tre största inom varje ändamål, vilka efter en jämförande undersökning designmässigt 
samt funktionellt visade sig vara mycket lika. De skillnader som noterades var mindre 
designval i form av färgval, hantering av bilder samt förklarande texter i menyer och på 
länkar. Denna jämförelse innebar att vi på grund av gränssnittens stora likheter 
avslutningsvis kunde dra slutsatser som troligtvis gäller för fler än ett gränssnitt per 
ändamål. Urvalet inom nyhetsuppdatering baserades på följande gränssnitt: 
Aftonbladet.se, Expressen.se samt Gp.se. Urvalet inom social networking baserades på 
följande gränssnitt: Facebook.com, Bebo.com samt vkontakte.com. Urvalet inom 
resesökning baserades på följande gränssnitt: Sl.se, Lanstrafiken.se samt Resplus.se.  
 
Med utgångspunkt utifrån ovanstående valde vi att i vår undersökning använda oss av de 
mest nyttjade gränssnitten inom respektive ändamål; Aftonbladet.se (nyhetsuppdatering), 
Facebook.com (social networking) samt Sl.se (resesökning). Grundtanken var dock att 
inledningsvis använda oss utav den mer etablerade webbplatsen till Statens Järnvägar (SJ) 
inom resesökning, men eftersom den under processens gång togs ur bruk var vi tvungna 
att byta ut denna till Storstockholms Länstrafiks gränssnitt. 
  
Aftonbladets (www.aftonbladet.se) webbplats är väletablerad och syftar i mångt och 
mycket till att nyhetsmässigt hålla användare uppdaterade genom att lokalisera samt ta 
del av önskad information genom vad Albers och Kim (2000) väljer att kalla ”simple 
look-up”. Vi valde även att undersöka Storstockholms Lokaltrafik webbplats (www.sl.se) 
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med utgångspunkt i att uppgifterna där, i likhet med vad Albers och Kim (2000) väljer att 
kalla ”information manipulation”, i stor omfattning handlar om att ta del av flera samt 
olika stycken information för att exempelvis jämföra priser. 
 
Den tredje webbplatsen vi valde att undersöka kom att bli Facebook 
(www.facebook.com) då den till skillnad från ovanstående både syftar till att 
informationsmässigt hålla användaren uppdaterad samt kommunicera med andra 
användare.  
 
Kvale (1997) menar att antalet respondenter är helt beroende av vad som skall undersökas 
samt att antalet bör väljas utifrån tillgängliga resurser. Eftersom undersökningarna kom 
att bli relativt omfattande bestående av uppgiftsbaserade undersökningar samt djupgående 
intervjuer valde vi att inledningsvis involvera sex stycken respondenter. Detta baserat på 
Kvales (1997) mening att intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad 
vi vill veta, målsättningen var således att initialt börja med sex respondenter för att sedan 
involvera fler om vi ansåg att det kunde tillföra något ytterligare efter att vi analyserat 
materialet. Dock så kände vi att de sex respondenternas svar efter intervjuerna var 
samstämmiga vilket gjorde att materialet kändes mättat, vi uppfattade därför som att det 
räckte med totalt sex respondenter till vår undersökning. 
 
Vi nyttjade vad Denscombe (2006) kallar för ett subjektivt urval vilket i vårt fall innebar 
att respondenterna i första hand valdes ut efter deras sakkunskaper samt erfarenheter 
kring användandet av våra valda gränssnitt. Detta gick dock inte att genomföra till fullo 
då vi under processens gång, som tidigare nämnts, var tvungna att byta ut ett av 
gränssnitten. Målsättningen var dock att respondenterna skulle ha goda kunskaper samt 
erfarenheter kring gränssnitten för att på så sätt besitta en etablerad mental modell kring 
användandet det stora gränssnittet. Däremot skulle de inte besitta någon etablerad mental 
modell över de mindre, mobila gränssnitten, därför var det även av vikt att de inte tidigare 
nyttjat nämnda migrerade gränssnitt. För att säkerhetsställa oss om respondenternas 
kunskaper samt erfarenheter om gränssnitten, undersöktes detta genom att fråga tänkbara 
individer om de hade nyttjat gränssnitten och använder dem på en kontinuerlig basis. 
Detta urval gjordes för att respondenterna på bästa sätt skulle kunna redogöra för hur de 
upplevde det mindre, migrerade gränssnittet samt för att vi skulle kunna undersöka vilka 
designelement som stödjer, eller inte stödjer deras redan befintliga mentala modell. 
 
Oavsett storlek på undersökning och antal respondenter är det av största vikt enligt Bell 
(1993) att sträva efter ett så representativt urval vad gäller kön och ålder. Då vårt urval 
grundade sig i att respondenterna skulle ha goda kunskaper och erfarenheter om det stora 
gränssnittet, men inte mot det mindre, resulterade detta i svårigheter att representera ett 
bredare åldersintervall som var vår grundtanke. Vårt urval av respondenter blev tre män 
samt tre kvinnor där åldern varierade mellan 21 och 35 år. 
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3.3.2 Kartläggning av valda gränssnitt 

I enlighet med våra syften som var att redogöra för vilka designelement som är av 
betydelse för att en användares mentala modell skall stödjas samt om dessa skiljer sig 
mellan migrering av gränssnitt med olika ändamål, var det av vikt för oss att 
inledningsvis undersöka om och hur våra tre valda gränssnittsändamål, 
nyhetsuppdatering, social networking samt resesökning, migrationsmässigt skiljer sig 
ifrån varandra. För att undersöka detta valde vi först att utefter vårt teoretiska ramverk 
kartlägga de tre till undersökningen valda gränssnittens migrationer. Detta arbete gick 
tillväga på så sätt att vi jämförde gränssnitten mellan de olika ändamålen där vi kartlade 
hur migrationerna dem emellan gått tillväga. Utefter vårt teoretiska ramverk undersökte 
vi således hur gränssnitten inom varje ändamål vid migreringen hanterade 
designelementen under respektive huvudområde, layout och grafisk profil samt 
navigering och feedback.  Detta arbete gav oss möjlighet att inom de olika ändamålen 
teoretiskt utvärdera gränssnitten istället för enbart empiriskt testa en specifik 
gränssnittsdesign. 
 
För att på bästa sätt redogöra för hur migrationerna inom de olika gränssnitten skiljer sig 
bestod detta arbete i att stycka upp respektive gränssnitt i olika delar innehållandes olika 
designelement. Detta gjordes både mot det stora samt det lilla gränssnittet. Utefter detta 
kunde vi sedan kartlägga vilka designelement som var av vikt för att användarens mentala 
modell skulle stödjas under respektive gränssnitts migrering, samt hur dessa under 
migreringen har hanterats.  
 
Genom detta var vår tanke att vi utefter gränssnittens ändamål kunna redogöra för hur 
respektive migrerade gränssnitt hanterar layout och grafisk profil för att få det 
överskådligt samt hur dessa prioriterar och presenterar information av vikt. Målsättningen 
var även att kunna påvisa hur respektive gränssnitt strukturerar sin information samt hur 
de förhåller sig navigeringsmässigt emot varandra. Vi ville även genom detta kunna 
påvisa hur de olika gränssnitten använder sig av, samt hur de visualiserar, den feedback 
som gränssnittet ger.  

3.3.3 Uppgiftsbaserad utvärdering 

Den första fasen i vår empiriska undersökning bestod av en observerad uppgiftsbaserad 
utvärdering med tillhörande post-task walkthrough som i enlighet med vad Dix et al. 
(2004) syftar till att låta respondenten reflektera över sina handlingar efter att denne 
genomfört dem. Undersökningen bestod i att respondenterna försågs med ett antal 
uppgifter som de ombads lösa inom våra tre valda gränssnitt. För att undersöka hur väl 
respondenternas mentala modell över de större gränssnitten överensstämde med de 
migrerade gränssnitten, lät vi respondenterna inledningsvis lösa uppgifterna mot de större 
gränssnitten för att sedan lösa samma uppgifter mot de mindre gränssnitten där vi 
observerade hur bra respondenterna löste uppgifterna mot det mindre gränssnittet i 
jämförelse mot det större. För att identifiera vilka designelement som vid migreringen låg 
till grund, eller hade behövts, för att stödja deras mentala modell lät vi, som beskrivs 
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nedan, respondenterna under vår post-task walkthrough reflektera kring deras framgångar 
samt bakslag inom gränssnitten. 
 
Uppgifterna som genomfördes mot Aftonbladets gränssnitt fokuserade på att hitta samt ta 
del av specifik information och karaktäriserades genom vad Albers och Kim (2000) 
namnger som simple look-up. Dessa uppgifter bestod bland annat i att hitta specifik 
nyhetsinformation inom olika avdelningar på sidan. Uppgifterna respondenterna fick lösa 
mot SL:s gränssnitt karaktäriserades genom vad Albers och Kim (2000) kallar 
information manipulation och handlade om att hitta samt jämföra information inom olika 
avdelningar. Dessa uppgifter bestod i att undersöka tider på olika avgångar beroende av 
diverse faktorer. Respondenterna fick under dessa uppgifter bland annat undersöka 
huruvida avgångstider skiljer sig mellan olika fortskaffningsmedel. Uppgifterna kopplade 
emot facebook.com handlade om kommunikation där uppgifterna syftade till att ta del av 
information från andra användare för att sedan besvara denna genom bland annat e-post. 
Dessa uppgifter fokuserade till skillnad från de andra även på input av information.  
 
Observationen gick tillväga på så sätt att vi iakttog respondenternas interaktion med de 
olika gränssnitten, både mot stor samt liten skärm. För att undersöka hur väl 
respondenternas mentala modell över det större gränssnittet överensstämde med det 
mindre gränssnittet, observerades som tidigare nämnts respondenternas framgångar samt 
bakslag i interaktionen med det migrerade gränssnitten. Till detta nyttjades ett 
observationsformulär (se bilaga 2) där vi loggade respondenternas interaktion. För att 
sedan undersöka vilka designelement inom de migrerade gränssnitten som låg till grund 
för att respondenternas mentala modell skulle stödjas, det vill säga, vilka designelement 
som låg till grund för att de löste uppgifterna bra eller inte, valde vi att använda oss av 
tekniken post-task walkthrough där respondenterna i efterhand fick reflektera kring deras 
interaktion samt svara på efterföljande frågor. Denna teknik besitter enligt Dix et al. 
(2004) den fördelen att testledaren får tid på sig att forma samt formulera de efterföljande 
frågorna emot specifika incidenter, nackdelen kan dock vara att respondenten inte fullt ut 
minns dennes tankegångar under handlingarna. 
 
För att optimera datainsamlingen nyttjade vi en programvara vid namn Adobe Captivate 
3 som spelade in respondenternas interaktion med de migrerade gränssnitten. Detta 
videomaterial låg sedan till grund för respondenternas reflektioner under post-task 
walkthrough övningen. Vi gick då tillsammans med respondenten igenom materialet och 
lät denne reflektera kring sina handlingar där de inom gränssnitten stött på problem eller 
funnit uppgiften lätt att lösa. För att verkligen fånga de designelement som låg till grund, 
eller hade behövts, för att stödja respondenternas mentala modell ställdes i enlighet med 
operationaliseringen av de teoretiska begreppen (se figur 3 samt bilaga 3a) även 
följdfrågor (se figur 4 samt bilaga 4) kring om något från det större gränssnittet var, eller 
hade varit, till hjälp för att lösa uppgifterna.  
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Figur 3. Utdrag ur operationalisering av mental modell 
 

 Figur 4. Följdfrågor under post-task walkthrough 
 
Vidare hölls undersökningen i en lokal på Högskolan i Halmstad på grund av dess 
möjligheter att hantera de verktyg och program vi ämnade använda. Vi inledde 
undersökningen genom att informera respondenterna hur undersökningen gick till samt 
vad den syftade till. Därefter presenterade vi uppgifterna (se bilaga 5) för de tre valda 
gränssnitten. Respondenterna fick också tillfälle att innan undersökningen startade ställa 
frågor utifall de upplevde några som helst oklarheter. Med vetskapen i att respondenterna 
inte i lika stor utsträckning nyttjat gränssnittet mot Storstockholms Lokaltrafik och 
därmed inte besatt en lika etablerad mental modell kring det fick de ytterligare tid för att 
bekanta sig med gränssnittet. Under undersökningen agerade en som testledare och 
ansvarade för kommunikationen med respondenterna medan den andre av oss hade 
ansvar för det tekniska och såg till att undersökningen på ett effektivt sätt utfördes. 
Vidare agerade båda av oss som observatörer genom att fylla i varsitt 
observationsformulär för att optimera datainsamlingen. 
 
För att få in en så bra datainsamling som möjligt, samt för att få en djupare förståelse 
kring vilka designelement som var av vikt för att stödja den mentala modellen, 
genomförde vi i anslutning till testet av respektive gränssnitt även en djupgående intervju.  
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3.3.4 Intervju  

Vi valde att genomföra en semistrukturerad intervju som enligt Denscombe (2006) med 
fördel bör användas då målet med datainsamlingen är att generera detaljrik information 
kring känslor, erfarenheter samt andra subjektiva aspekter. Intervjun genomfördes i 
anslutning till testet för att generera ytterligare djupgående data kring hur respondenterna 
upplevde migreringen. Vi ansåg att denna intervjuansats skulle tjäna våra syften bra då 
den menade till att mer djupgående undersöka vilka designelement respondenterna fann 
vara av vikt för att de, med utgångspunkt från deras egenskaper från det stora 
gränssnittet, på ett bra sätt även kunde lösa uppgifterna i de migrerade gränssnitten. Då 
dessa bedömningar per definition var subjektiva och förmodligen kom att uppfattas olika 
respondenterna emellan fann vi den kvalitativa, djupgående, intervjuansatsen som mest 
lämplig. 
 
För att öka möjligheten att identifiera designelement av vikt valde vi att konstruera 
semistrukturerade frågor som enligt Patel och Davidsson (1995) samt Preece et al. (2002) 
lämnar ett för respondenten större utrymme att svara inom. Vår intervjuguide (se bilaga 
4) kom att baseras på vår teoretiska referensram utifrån vilken vi operationaliserade (se 
figur 5 samt bilaga 3b) fram teman samt frågeställningar rörandes den mentala modellen 
samt våra huvudområden, layout och grafisk profil samt navigering och feedback.  
 

 

 Figur 5. Utdrag ur operationalisering av huvudområden 
 
För att identifiera element av vikt ställdes frågorna utefter huvudområdenas kriterier som 
ligger till grund för att stödja den mentala modellen. Exempel på frågor (se figur 6) 
rörandes layout och grafisk profil handlade om att undersöka på vilka sätt det migrerade 
gränssnittet uppfattades som konsekvent av respondenterna. Frågor kring navigering 
handlade om att undersöka huruvida sättet att ta sig runt inom informationsstrukturen 
överensstämde med användarens förväntningar. Vidare ställdes frågor kring hur 
respondenterna upplevde gränssnittens feedback samt om denna var till hjälp för att lösa 
uppgifterna. För att ytterligare identifiera designelement av vikt ställdes specifika frågor 
kring mentala modeller där vi undersökte om, och på vilka sätt, respondenterna ansåg att 
de på det mindre gränssnittet kunde nyttja sina tidigare kunskaper från det stora 
gränssnittet. Vidare ställdes även här frågor som undersökte huruvida respondenterna 
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kände igen sig från det stora gränssnittet samt hur de med lärdom från det stora 
gränssnittet ansåg att de kunde förutse resultat på det mindre gränssnittet.  
 

Figur 6. Exempel på frågor under semistrukturerad intervju 
 
De hjälpmedel vi använde oss av under intervjun var vår semistrukturerade intervjuguide, 
anteckningsmaterial samt mp3-spelare med tillhörande mikrofon för inspelning. Trots att 
intervjun hölls i direkt anslutning till det föregående genomförda utvärderingstestet 
informerade vi även respondenten kring hur intervjun var uppbyggd samt vad den syftade 
till. Under intervjun agerade en av oss som intervjuledare medan den andra ansvarade för 
inspelning samt anteckningar. En av riskerna med personliga intervjuer är enligt Kvale 
(1997) intervjuareffekten som avser den undermedvetna effekten av förväntningar som 
respondenten kan känna från intervjuledarens sida. Om denna effekt uppstår finns risken 
att respondenten anpassar sina svar efter vad denne tror att intervjuledaren vill höra. Vi 
har under intervjuerna försökt motverka detta genom att verka neutrala till respondentens 
svar och med en bestående uppmärksamhet, oberoende av vad som sagts, lyssnat till vad 
denne ville ha sagt. 

3.3.5 Pilotstudie 

Som tidigare nämnts genomförde vi även en pilotstudie med syftet att verifiera huruvida 
undersökningen resulterade i, mot frågeställning med tillhörande syfte, relevant data.  
Pilotstudien gick tillväga på så sätt att två respondenter med goda erfarenheter kring 
valda gränssnitt fick genomföra undersökningens uppgifter mot samtliga gränssnitt. 
Därefter undersökte vi i vilken omfattning respondenterna var beredda att reflektera över 
sina framsteg samt bakslag inom interaktionen. Här fann vi påtagliga brister då båda 
respondenterna upplevde svårigheter i att fritt reflektera kring interaktionen. Detta 
innebar att tidigare nämnda frågor lades till under vår post-task walkthrough för att 
generera mer data. Vi fann inledningsvis också tydliga brister inom frågorna under 
intervjun. Dessa omformulerades efter pilotstudien från att ha varit något precisa till mer 
öppna frågor. Pilotundersökningen innebar även att vi kunde verifiera att uppgifterna i 
valda gränssnitt var genomförbara samt att nyttjade verktyg i form av bland annat mp3-
spelare var funktionella och fungerade till belåtenhet. 
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3.4 Analysmetod 

Kvalitativ forskning bygger på att under analysen omvandla det som observerats, 
rapporterats eller registrerats till skrivna ord. Oavsett form måste kvalitativ, insamlad data 
organiseras innan de analyseras (Denscombe, 2006). Analysmetoden bestod i vårt fall av 
tre delar, den första delen som avsåg den data som samlades in under vår post-task 
walkthrough samt den andra delen som avsåg den data som genererades under de 
djupgående intervjuerna. Utifrån vårt teoretiska ramverk analyserade vi även vår 
kartläggning av gränssnitten. 
 
Inledningsvis transkriberade vi det insamlade materialet utefter undersökningens två 
första delar, den första delen rörandes vår post-task walkthrough samt den andra delen 
rörandes vår intervju. Detta gick tillväga på så sätt att det som sades grundligt skrevs ner i 
enighet med vad Jacobsen (2002) kallar för beskrivning. Denna form av transkribering 
underlättar lagring och utgallring av materialet (Denscombe, 2006; Patel & Davidsson, 
1995). 
 
Den under vår post-task walkthrough insamlade datan transkriberades och efter att 
videomaterialet delats upp och kategoriserats utefter respektive gränssnitt var vår tanke 
att tillsammans med respondentens reflektioner i ord beskriva dennes interaktion med 
gränssnittet. Detta innebar att vi under transkriberingen med utgångspunkt i 
respondenternas framgångar samt bakslag inom interaktionen kunde koppla dessa till vad 
respondenten ansåg att dessa berodde på.  
 
Efter transkriberingen genomfördes sedan en meningskoncentrering inom materialet från 
våra tre delar som enligt Kvale (1997) syftar till att korta ner de långa yttrandena till mer 
sammanfattade samt korta formuleringar, dock utan att förlora innebörden av 
respondenternas svar.  
 
Utefter vårt teoretiska ramverk, med hjälp av färgpennor samt ytterligare anteckningar, 
kodade samt kategoriserade vi sedan in materialet från våra tre delar i olika teman genom 
vad Kvale (1997) valt att kalla meningskategorisering. Denna kategorisering syftar till att 
dela upp samt kategorisera olika uttalanden och resulterar i lätthanterliga texter uppdelade 
i olika teman. 
 
Analysen av delarna sammanställdes slutligen i två överskådliga tabeller. En tabell över 
hur respektive gränssnitt utifrån vår teori hanterade designelementen, samt en annan 
tabell över respektive designelements funna påverkan på stödjandet av den mentala 
modellen.  Detta analysarbete används enligt Johannessen och Tufte (2003) med fördel då 
det redogör för likartade uttalanden, mönster, samband och likheter samt skillnader i 
datamaterialet. Utifrån dessa tabeller kunde vi sedan utläsa vilka designelement som låg 
till grund för stödjande av den mentala modellen.   
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3.5 Undersökningens giltighet och tillförlitlighet 

Validitet som begrepp hänför sig enligt Kvale (1997) till giltigheten, riktigheten och 
sanningen hos ett yttrande. Ett giltigt yttrande är hållbart, välgrundat, försvarbart, 
vägande samt övertygande. Med validitet menas enligt Patel och Davidsson (1995) ett 
vetande kring vad som egentligen undersöks.  För att erhålla en god validitet och därmed 
säkerställa att vi samlade in relevant data har vår undersökning grundats på en 
operationalisering av vår teoretiska referensram. Detta säkerställer att insamlad data är 
relevant för undersökningen och bäddar för en god giltighet. 
 
För att öka validiteten genomförde vi även inledningsvis en pilotundersökning för att 
verifiera att undersökningen var i besittning att generera relevant data. Genom denna 
kunde vi således i efterhand optimera undersökningens uppgifter samt formulera om 
diverse intervjufrågor för att optimera undersökningens giltighet. Pilotundersökningar 
säkrar på flertalet sätt enligt Kvale (1997) insamlingen av data. Genom analysarbetets 
meningskategorisering har vi även kopplat den insamlade datan mot vår teori, detta 
säkerställer samt validerar enligt Denscombe (2006) materialet. För att minska 
feltolkning under analysarbetet valde vi även att inledningsvis koda samt kategorisera 
materialet var för sig för att sedan jämföra våra resultat tillsammans för att sedan 
gemensamt komma till konsensus gällande de punkter där kodningar ej stämde. 
 
Reliabiliteten för en studie avser enligt Kvale (1997) forskningsresultatets konsistens och 
tillförlitlighet. Vid kvalitativ forskning är reliabiliteten enligt Patel och Davidsson (1995) 
i stor utsträckning beroende av intervjuledarens förmåga att generera samt bedöma 
inkomna svar. För att öka reliabiliteten i vår studie har vi därför i möjligaste mån 
genomfört testerna och intervjuerna på så lika sätt som möjligt utan yttre påverkan och på 
så sätt att samtliga respondenter fick svara på samma intervjufrågor i samma ordning och 
i samma lokaler. För att öka reliabiliteten har vi också under intervjuerna agerat neutrala 
när vi ställt frågor och mottagit svar för att motverka vad Kvale (1997) kallar för 
intervjuareffekten. 
 
Under våra undersökningar har vi nyttjat tekniska hjälpmedel såsom programvara som 
spelade in respondenternas interaktion samt mp3-spelare med mikrofon då dessa enligt 
Patel och Davidsson (1995) bäddar för en god reliabilitet hos undersökningarna. Vi anser 
även reliabiliteten i vår undersökning vara god då analysarbetet bestående av 
kategorisering samt tolkning av materialet har sammanställts samt kontrollerats. Vid 
oklarheter under transkriberingen har även berörd respondent kontaktats för att minska 
risken för feltolkningar.  
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3.6 Metodkritik 

Även då vi i efterhand anser att vår undersökning genererat den information som 
behövdes för vår undersökning är vi medvetna om att vårt urval av respondenter inte 
representerade ett påtalat brett ålderintervall, vi ansåg dock insamlat materialet vara 
mättat eftersom respondenterna var samstämmiga efter undersökningen vilket gjorde att 
vi kunde fortsätta studien.  Vidare är vi även medvetna om att mentala modeller är 
personliga företeelser samt att individer besitter olika modeller. Detta kan vi i efterhand 
anse att vår undersökning inte fullt ut tar hänsyn till då vårt resultat egentligen 
representerar populationens sammanfattade uppfattningar, tänkanden och tycken som 
framkom under undersökningen.    
 
För att på ett tillförlitligt och giltigt sätt slutligen kunna redogöra för vilka designelement 
som var av vikt för att stödja användarens mentala modell, var det av stor vikt för oss att 
respondenterna skulle ha tidigare erfarenheter från valda gränssnitt. Då vi under 
processen som tidigare nämnts var tvungna att byta ut ett av gränssnitten kunde vi fullt ut 
inte uppnå denna vision. Även om vi i möjligaste mån försökte ta hänsyn till detta genom 
att låta respondenterna i större utsträckning interagera med tillkommet gränssnitt är vi 
medvetna om att resultatet kring detta inte var helt optimalt för undersökningen. 
 
Eftersom begreppet mental modell även är relativt abstrakt och besitter olika definitioner 
har vi varit tvungna att konstruera en egen tolkning och definition av fenomenet. Denna 
tolkning, som också operationaliseringen av begreppet redogör för (se bilaga 3a), gjordes 
för att konkretisera begreppet mental modell och därmed göra fenomenet mätbart för vår 
undersökning. Även om vi är av den åsikten att vi genom studien kunnat ge svar på vår 
frågeställning med tillhörande syften, kan vi dock i efterhand medge att svårigheter 
funnits att under analysen dra paralleller till samtliga faktorer i operationaliseringen av 
begreppet mental modell. Detta grundar sig enligt oss i att våra framkomna faktorer, som 
bland annat beskriver att den mentala modellen ligger till grund för förståelse samt 
lärbarhet, ligger väldigt nära inpå varandra och har därför resultatmässigt varit svåra att 
särskilja. Trots att detta inneburit att vi under analys och diskussion i större omfattning 
har redogjort för vissa faktorer mer i jämförelse med andra, har detta dock inte påverkat 
våra slutsatser då samtliga faktorer enligt oss är av lika stor vikt för att stödja den mentala 
modellen. 
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4. Resultat 

4.1 Kartläggning av valda gränssnitt 

Nedan följer kartläggningen av gränssnittens hantering av designelementen inom 
respektive ändamål, dock presenterar vi grafiskt endast dess förstasida. Kartläggningen 
utgår från ramverkets teori kring gränssnittsmigrering mot små skärmar. 

4.1.1 Nyhetsuppdatering 

Figur 7. Aftonbladet, stort gränssnitt 

Figur 8. Aftonbladet, litet 
gränssnitt 

 
Layout och Grafisk profil 
I likhet med det stora gränssnittet (se figur 7) har det lilla gränssnittet (se figur 8) 
bibehållit logotypen direkt synlig i sidans topp. Även textinformationen presenteras på 
samma sätt på det lilla gränssnittet som på det stora och strukturen har behållits i form av 
rubriker och ingresser. Textinformationen har även effektiviseras på det mindre 
gränssnittet genom kortare samt koncisare meningsuppbyggnader. Gränssnitten använder 
samma terminologi, typsnitt samt färgval på text, dock har användning av grafiska 
designelement har minimaliserats. Grafik rörandes reklam samt webb-tv har mer eller 
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mindre avlägsnats och kvarvarande bilder rör enbart artikelinnehåll, dessa har anpassats i 
storlek för att passa på den lilla skärmen. De båda gränssnitten överensstämmer till fullo 
när det kommer till val och användning av färger. Färgvalen är även konsekventa genom 
hela gränssnittets struktur. De inloggningsformulär som används till Aftonbladets 
Plustjänst har helt avlägsnats från det lilla gränssnittet jämfört med det stora. Likaså har 
sökrutan för att hitta artiklar på Aftonbladet i det stora gränssnittet tagits bort från det lilla 
gränssnittet. 

 
Navigering och Feedback 
Menyerna på de båda gränssnitten är tydligt formulerade i huvudkategorier som 
”Nyheter”, ”Sport”, ”Nöje” med flera, dock har den från att på det stora gränssnittet varit 
placerad vertikalt på vänstersidan, placerats horisontalt på det lilla gränssnittets topp. 
Vidare har menyn strukturerats om samt delats upp där huvudområden som nyheter, 
sport, nöje med flera har placerats överst medan områden som ”Klick!”, ”Sofies Mode” 
med flera har placerats underst i det lilla gränssnittet. Även länkarna har en tydlig 
förklaring över vilket det slutgiltiga målet är i de båda gränssnitten. Länkar som har 
besökts markeras dock inte med annorlunda färg i det lilla gränssnittet, vilket görs i det 
stora. Viktiga nyckelbegrepp markeras i vissa fall i länkarna med en fetare texttyp eller 
annan textfärg.  
 
Uppfattade potentiella landmärken i form av logotyp, grafik samt textrubriker följer med 
från det stora gränssnittet till det lilla. 
 
I likhet med det stora gränssnittet visas tydlig feedback i form av textmeddelanden var i 
gränssnittet du befinner dig. Varje underavdelning visas även som ett landmärke i form 
av en grafisk bild som berättar exakt vilken avdelning det är som visas. Även vissa 
avdelningar, såsom ”Sport”, som har annan bakgrundsfärg följes konsekvent i det lilla 
gränssnittet. 
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4.1.2 Social Networking 

Figur 9. Facebook, stort gränssnitt 

Figur 10. Facebook, litet 
gränssnitt 

 
Layout och Grafisk profil 
I likhet med det stora gränssnittet (se figur 9) har det lilla gränssnittet (se figur 10) 
bibehållit logotypen direkt synlig i sidans topp. Textinformationen presenteras under 
specifika avdelningar i likhet med det stora gränssnittet, dock är det i förminskad mängd 
på det lilla gränssnittet och vissa element har tagits bort helt. Struktur och upplägg av 
rubriker fungerar på samma sätt på det lilla gränssnittet som på det stora. Textelement 
som placerats i högermenyn på det stora gränssnittet har helt avlägsnats från det lilla 
gränssnittet. De båda gränssnitten använder även samma terminologi, typsnitt samt 
färgval på text, dock har bruket av grafiska designelement minimerats på det lilla 
gränssnittet jämfört med det stora, bilder som visar att användare har utfört en händelse 
på det stora gränssnittet visas enbart med text på det lilla gränssnittet. Vid användning av 
bilder visas dessa i förminskad form jämfört med det stora för att passa den lilla skärmen. 
Grafisk reklam har helt avlägsnats från det lilla gränssnittet, medan det visas i 
nyhetsflödet samt på vänstersidan i det stora gränssnittet.  
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Även formulärhanteringen används på samma sätt i det stora gränssnittet som det gör i 
det lilla gränssnittet, dock har vissa formulär som behandlar inställningar helt eller delvis 
avlägsnats i det mindre gränssnittet. De båda gränssnitten överensstämmer till fullo när 
det kommer till val och användning av färger. Färgvalen är även konsekventa genom hela 
gränssnittets struktur. 
 
Navigering och Feedback 
Menyerna på de båda gränssnitten överensstämmer och är tydligt formulerade i 
huvudkategorier som ”Home”, ”Profile”, ”Inbox” med flera, dock har huvudmenyn, från 
att varit placerad horisontellt överst, placerats underst vertikalt längst ner på gränssnittet. 
Den vänsterplacerade, vertikala menyn har även den valts att placeras vertikalt på 
gränssnittets nedre del. Användandet av länkar har på det mindre gränssnittet minimerats 
i jämförelse med det stora, men de har en tydlig förklaring över vilket det slutgiltiga 
målet är i de båda gränssnitten. Länkar som har besökts markeras dock inte med 
annorlunda färg. 
 
Uppfattade potentiella landmärken i form av logotyp, rubrikanvändning, sökfunktion 
följer med konsekvent genom det stora och lilla gränssnittet. 
 
Tydliga textmeddelanden visar på händelser och placeras tydligt överst på det lilla 
gränssnittet medan det visas överst i högermenyn på det stora. Rubriceringen ändras 
något då det visas under ”News Feed” på det stora och exempelvis under ”New Wall 
Posts” på det mindre gränssnittet. 
 
Vid händelser visas profilbilden på den person som utfört händelsen på det stora, medan 
det enbart visas med namn på det lilla gränssnittet. Vid uppläggning av bilder (privata 
foton, profilbilder med flera) visas flertalet av bilderna på det stora gränssnittet, medan 
enbart en visas på det lilla gränssnittet. 
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4.1.3 Resesökning 

Figur 11. SL, stort gränssnitt 

Figur 12. SL, litet gränssnitt 
 
Layout och Grafisk profil 
I likhet med det stora gränssnittet (se figur 11) har det lilla gränssnittet (se figur 12) 
bibehållit logotypen direkt synlig i sidans topp. All text som inte berör sökning har 
minimerats på det mindre gränssnittet, på det stora presenteras text i sammanfattad form 
för att sedan länkas till hela textinnehållet. Den text som existerar i det lilla gränssnittet 
finns under viktig information och presenteras i sammanfattad form. Grafiska element har 
avlägsnats helt från det lilla gränssnittet (utom logotypen) jämfört med det stora.  
 
Element i formulär har minimaliserats på det lilla gränssnittet jämfört med det stora, 
många avancerade inställningar har tagits bort när framförallt sökningar på resor 
behandlas, men de båda gränssnitten överensstämmer till fullo när det kommer till val 
och användning av färger. Färgvalen är även konsekventa genom de båda gränssnittens 
struktur. 
 
Navigering och Feedback 
Menyvalen har ändrats från det lilla gränssnittet jämfört med det stora och berör enbart 
information angående områden som ”Reseplanerare”, ”Störningsinformation” med flera, 
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på det stora så finns detta att tillgå i en undermeny. De länkar som används på det lilla 
gränssnittet presenteras med samma upplägg som på det stora gränssnittet, dock 
presenteras vissa länkar på det stora gränssnittet med samma färg som brödtext, men de 
länkar som används har en tydlig förklaring över vilket det slutgiltiga målet är. Länkar 
som har besökts markeras dock inte med annorlunda färg. 
 
Uppfattade potentiella landmärken finns i form av logotyp och sökruta och de är de enda 
visuella landmärkena som följer med i det lilla gränssnittet från det stora. 
 
I likhet med det stora gränssnittet visas tydlig feedback i form av rubriker var i 
gränssnittet du befinner dig. Även logotypen följer med från det stora gränssnittet och 
visar att det är startsidan som visas i det lilla gränssnittet. 
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4.2 Resultat av observation och intervju 

Nedan presenteras de resultat vi fått genom observation och intervju kring respektive 
migrerade gränssnittsändamål. Vi presentera intervjuresultaten inom områdena Layout 
och Grafisk profil samt Navigering och Feedback för respektive gränssnittsändamål. 

4.2.1 Nyhetsuppdatering 

Layout och Grafisk profil 
Fem av de sex respondenterna fann gränssnittet överskådligt. Majoriteten av 
respondenterna ansåg att gränssnittet var överskådligt då bilder samt att viktig 
textinformation och menyn presenteras direkt synlig på sidans topp. En av 
respondenterna ansåg att denne var tvungen att skrolla för mycket för att det skulle vara 
överskådligt. 
 
Vid frågan om hur respondenterna uppfattade logotypens placering var samtliga sex 
respondenter eniga om att den placerades på precis samma sätt och att detta var till fördel 
då de verifierade dem att de var på rätt sida samt att de kände igen sig. 
 
När frågan kring hur textinformation i det mindre gränssnittet presenteras var samtliga 
respondenter eniga om att den presenteras på samma sätt och detta gjorde att de kände 
igen sig, en av respondenterna sade; ”det var ju samma struktur och upplägg på 
informationen”. Detta ansåg majoriteten av respondenterna vara till fördel då de kände 
igen sig från det stora gränssnittet och detta gjorde även att majoriteten av respondenterna 
tyckte att uppgifterna blev enklare att utföra, en respondent uttryckte sig; ”ja, eftersom 
det nästintill ser likadant ut vet man ju var man ska och hur man tar sig dit”. Två av 
respondenterna utryckte dock sin missnöjdhet med den mängd skrollning detta innebar. 
Fyra respondenter ansåg att textinformationens struktur i form av rubriker och ingresser 
hjälpte dem att känna igen sig i gränssnittet och därmed hitta specifika artiklar snabbare, 
vilket observerades ligga till grund för framsteg i interaktionen, en respondent sade; 
”eftersom jag vet sidans områden och vad som finns att finna under de olika menyerna 
antog jag att det var samma på den lilla”. 
 
Vid frågan kring hur grafik i form av bilder används i det mindre gränssnittet var samtliga 
respondenter eniga om att de används i mindre omfattning. Samtliga respondenter var 
även av den uppfattningen att användningen av bilder var till fördel. En respondent 
uttryckte sig; ”även fast bilderna är komprimerade används de på samma sätt som i det 
stora. Det anser jag vara bra då de ger mig en uppfattning kring var jag befinner mig 
samt att de hjälper mig leta i artikelutbudet”. En av respondenterna efterlyste en större 
användning av bilder för att uppnå ytterligare likhet med det större gränssnittet och 
uttryckte sig med; ”hade även sett en större användning av till artiklarna 
sammanhörande bilder för att lättare kunna hitta specifika artiklar”. Två respondenter 
ansåg att flertalet bilder förmodligen hade inneburit att gränssnittet blivit rörigt. Samtliga 
respondenter fann dock att de bilder som användes gjorde att de kände igen det lilla 
gränssnittet i jämförelse med det stora, vilket också kunde observeras eftersom det gav 
upphov till framsteg interaktionsmässigt. 
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Samtliga sex respondenter ansåg att användningen av samma färger inom båda 
gränssnitten var till fördel då detta innebar att de kände igen sig mellan gränssnitten. Fyra 
av respondenterna ansåg även att gränssnittets olika färger inom olika avdelningar gav 
dem en uppfattning kring var de befann sig i gränssnittet vilket gjorde att de kunde 
förutse vilket resultat de kunde få från sina handlingar, en respondent uttryckte sig; 
”eftersom sportdelen i likhet med det stora gränssnittet blir rosa förstår jag att det är 
sportartiklar jag hittar”. 
 
Fyra av sex respondenter svarade även vid frågan om något i gränssnittet saknades att de 
gärna hade sett ett formulär med sökfunktion i likhet med det större gränssnittet eftersom 
den behövdes för att leta efter en specifik artikel, observationen visade på att bakslag i 
interaktionen låg till grund för att formulär saknades. 
 
Navigering och Feedback 
För att undersöka hur respondenterna upplevde navigeringen i det mindre gränssnittet 
ställdes frågan hur de upplevde sättet att ta sig runt i det migrerade gränssnittet. Samtliga 
respondenter ansåg att navigeringen fungerade relativt bra. Fyra av de sex respondenterna 
ansåg även här att menyns placering direkt synlig på sidans topp var till fördel då den 
hittades direkt, vilket även gjorde att de kunde förutse vilket resultat som skulle finnas 
under menyn. Även under denna fråga svarade majoriteten av respondenterna att 
översikten kunde göras till bättre om menyn varit sammanhängande och placerad på 
sidans topp.  
 
Vidare ansåg samtliga sex respondenter att menyvalen stämde överens med det större 
gränssnittet och därmed var till hjälp för att ta sig runt inom det mindre gränssnittet, 
frågan om vad som gjorde att respondenterna kunde utföra uppgifterna enkelt svarades 
även med att det var att just menyvalen var de samma. En respondent uttryckte sig; ”man 
tar sig runt på samma sätt, jag använder menyn för att ta mig till de olika kategorierna 
för att sedan klicka på länkarna till artiklarna”, en annan sade; ”när jag väl funnit menyn 
därnere var det ju inga problem, det är ju samma namn och kategorier i menyn som på 
det stora”, observationen visade just på att respondenterna upplevde bakslag i 
interaktionen när de skulle finna kategorier innan undermenyn var funnen. 
 
Det som var till nackdel var enligt majoriteten av respondenterna den del av den stora 
sidans vänstermeny som placerats på sidans botten, fem av respondenterna hade hellre 
sett att menyn var samlad i toppen av det lilla gränssnittet. Fem av respondenterna ansåg 
dock att de inte upplevde några problem efter att den undre menyn väl var funnen. 
Användningen och presentationen av gränssnittets länkar fann samtliga respondenter vara 
bra. En respondent uttryckte sig; ”länkarna till artiklarna fungerar ju och ligger på 
samma plats i texten som på det stora”. Användarna fann även att de kunde använda sina 
erfarenheter från det stora för att veta hur sidan fungerar och att de kunde etablera en 
förförståelse, en respondent fann; ”hela sidan ser ju egentligen likadan ut, fast ändå inte 
riktigt… men jag vet ju fortfarande hur den fungerar”. 
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För att undersöka om och hur respondenterna upplevde att de visste var i 
informationsstrukturen de befann sig ställdes även frågan om det var något inom 
gränssnittet som möjliggjorde detta. Fyra av de sex respondenterna ansåg att det till stor 
del var bilderna inom gränssnittet som hjälpte dem att veta var de befann sig. En 
respondent uttryckte sig; ”jag visste hela tiden var jag befann mig, det var tydliga bilder 
där det stod Sport eller Nöje exempelvis”. Fyra respondenter ansåg även att rubriker i 
form av text hjälpte dem att veta var i informationsstrukturen de befann sig. Vidare 
nämnde två av respondenterna att gränssnittets färger inom dess olika kategorier gav dem 
hjälp att veta var de befann sig. En av respondenterna ansåg även att gränssnittets logotyp 
i detta fall var behjälplig.  
 
Avslutningsvis ställde vi även frågan om respondenterna upplevt någon form av 
feedback. Majoriteten av respondenter ansåg att feedbacken till största del gavs genom 
gränssnittets bilder samt textrubriker. Vidare ställdes frågan om feedbacken var 
nödvändig för att lösa uppgiften. Tre av respondenterna ansåg att den var det då det gav 
dem en verifikation på att de hamnat på rätt ställe inom informationsstrukturen. Två av 
respondenterna trodde dock att de klarat lösa uppgifterna lika bra utan feedback i form av 
bilder. Två av respondenterna nämnde även här gränssnittets färger inom olika kategorier 
som en god feedback som gav dem hjälp att veta var de befann sig, vilket också 
observerades ligga till grund för framsteg i respondenternas interaktion. En respondent 
uttryckte sig; ”eftersom jag kände igen mig med den rosa bakgrunden visste jag att 
artiklarna jag hade framför mig handlade om sport”. 

4.2.2 Social Networking 

Layout och Grafisk profil 
Två av respondenterna fann att det lilla gränssnittet var överskådligt, men att det gav 
känslan av att vara hoptryckt och nedbantat. De fann att det var bra att mycket var 
borttaget men att det som fanns kvar var plottrigt, en respondent fann att; ”om man går 
ner till menyn längst ned så får man en överblick, det är dock plottrigare”. Vid frågan om 
hur respondenterna upplevde det lilla, migrerade gränssnittet så uttryckte en av 
respondenterna; ”jag tror man är väldigt van vid det stora, med här är det annorlunda på 
något sätt”, en annan med; ”det var svårt, saker låg inte var det skulle och det var svårt 
att hitta”. 
 
Vid frågan om hur logotypen placerats, så upplevde respondenterna att det var bra att den 
fanns placerad på liknande sätt som på det stora gränssnittet och att detta gav kännedom 
på vilken sida de befann sig på. Tre av respondenterna reflekterade dock över att den inte 
hade samma funktion som på det stora gränssnittet där det går att klicka på logotypen för 
att återvända till startsidan, en respondent nämnde; ”den placeras likadant, men den 
hanteras inte likadant men det är bra att den är på samma plats för igenkännande”. 
 
Vid frågan hur respondenterna uppfattade hanteringen av text så tyckte fyra av 
respondenterna att den hanterades på samma sätt som på det stora gränssnittet. Två av 
respondenterna fann dock att inte riktigt lika mycket text presenterades utan den hade 
bantats ned, en respondent uttryckte sig med; ”det känns väldigt nedbantat på allting, 
både bilder och text”. Ytterligare en respondent fann att det var bra att den informationen 
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som visades hade komprimerats med; ”de visar det som är viktigast, det är bra, då 
slipper jag läsa så mycket”. Vidare fann samtliga respondenter att användning av 
rubriker, teckensnitt och själva presentationen av text var lika mellan de båda 
gränssnitten. En respondent nämnde; ”likadant, samma typsnitt, rubriker, det är bra för 
då känner jag igen mig och hittar lättare” vilket också kunde observeras som framsteg i 
interaktionen som eftersom respondenterna upplevde att det var till hjälp att text 
hanterades på samma sätt. 
 
På frågan kring hur grafik i form av bilder användes upplevde samtliga respondenter att 
det användes minimalt på det lilla gränssnittet i jämförelse med det stora. En respondent 
uttryckte; ”Minimalt använt, borttagna, komprimerade, bra att de tagits bort då det blir 
mer överskådligt, svårare att veta var man är dock”.  
 
Fyra av respondenterna ansåg att en större användning av bilder hade inneburit att de 
skulle känna igen sig mer i det lilla gränssnittet jämfört med det stora. En respondent 
nämnde att; ”jag hade nog känt igen mig mer om det varit mer bilder på startsidan så att 
den blir mer lik den stora sidan”, observationen visade på att svårigheterna i gränssnittet 
låg i att bilderna inte hanterades på samma sätt. En annan respondent fann att det 
användes mer grafik vid grupper och vid presentation av filmer och att detta inte följde 
med till det lilla, migrerade gränssnittet. En respondent fann dock att det var positivt med 
sparsam användning av grafik, att den grafik som användes presenterades där det 
behövdes och att det fungerade väl, dock så ansåg respondenten att denne nog hade känt 
igen sig mer i gränssnittet om fler bilder användes. 
 
Samtliga respondenter uppfattade att användning av formulär och inmatning av text 
hanterades likadant i det lilla gränssnittet som på det stora och en respondent uttryckte 
sig; ”exakt samma som i det stora, mycket bra, ligger på samma ställe och då jag var de 
är direkt” vilket också kunde observeras ligga till grund för framsteg i respondenternas 
interaktion. En respondent fann också att inmatning av text fungerade likadant; ”fungerar 
på samma sätt och eftersom det är samma rutor som i det stora så gör det ju att jag 
känner igen mig”. 
 
Samtliga respondenter tyckte även att färgerna var identiska på de båda gränssnittet, och 
detta var positivt eftersom respondenterna kände igen sig; ”det är samma färger som på 
det stora och det tycker jag är bra! Jag känner igen mig!”, en annan respondent sade; 
”det är samma färger och det fungerar på samma sätt egentligen. Även fast det inte ser 
likadant ut så är ju innehållet och funktionerna desamma, man känner igen upplägget”. 
Respondenterna uppfattade även att det var bra med samma färg vid användning av 
länkar och rubriker, en respondent sade; ”samma färg på text, rubriker och i menyer, det 
ser i princip likadant ut”. 
 
Navigering och Feedback 
Samtliga sex respondenter fann att det var svårare att navigera i det lilla, migrerade 
gränssnittet i jämförelse med det stora, främst beroende på att menyn inte var direkt 
synlig samt att det var svårt att veta på vilken sida som de befann sig. En deltagare 
uttryckte sig; ”det är krångligt att navigera, det går t.ex. inte att klicka på logotypen och 

32 
 



4. Resultat 

jag känner inte igen mig navigationsmässigt, en tydligare meny behövs”, en annan av 
respondenterna fann att; ”menyerna hade omplacerats, jag är van med den stora sidans 
placering och är van att gå en annan väg för att hitta saker där”. Vi kunde observera att 
stor del av respondenternas bakslag berodde på att menyn inte hanteras konsekvent 
mellan gränssnitten.   
 
Tre av respondenterna fann att det var dålig översikt på det lilla gränssnittet, menyn 
gjorde det svårt eftersom de fick skrolla ner till den på varje sida för att kunna komma 
vidare inom gränssnittet. En respondent uttryckte sig; ”menyn kanske skulle placeras 
överst, om man gör något fel måste man skrolla genom hela innehållet för att komma 
tillbaka till menyn”, en annan uttryckte sig; ”det känns hoptryckt och nerbantat, det är 
som en enda lång lista som man får bläddra genom och hoppa fram och tillbaka mellan, 
man vet inte riktigt var man är”.  
 
En respondent upplevde att denne fick ta sig fram till önskat mål på ett annorlunda sätt än 
vad denne gjorde på det större gränssnittet, och uttryckte sig; ”jag är van vid den stora 
sidans placering och är van att gå en annan väg där”. Två av respondenterna fann att det 
var bra att menyerna hade samma ordval som på det stora gränssnittet vilket kunde bidra 
till att det gick snabbare att hitta det som var tänkt; ”förutom att menyerna har 
omplacerats så var det smidigt, placeringen är ändå av vikt för att man ska hitta snabbt”. 
Två av respondenterna fann dock att visa andra menyval inte riktigt överensstämde med 
vad de hade förväntat sig. Respondenterna fann också att menyn borde placeras i 
överkant som det är gjort på det stora gränssnittet för att igenkännligheten ska öka, men 
även för att de skulle kunna utföra uppgifterna snabbare. En annan respondent avslutade 
med att påpeka det var svårt att ta sig runt eftersom innehållet var upplagt på olika sätt; 
”jag gillade inte det lilla gränssnittet, det känns väldigt plottrigt på något sätt, jobbigt att 
leta sig runt där”. 
 
Att länkar var utformade på samma satt uppfattade två av respondenterna var bra, en 
sade; ”förutom att de ha flyttas tycker jag att länkarna fungerar bra för de heter 
desamma på den lilla sidan i jämförelse med den stora”. Samtliga respondenter fann 
dock att länkarna borde ha haft exakt samma förklarande text som på det stora 
gränssnittet för att underlätta att utföra uppgifterna, nu observerades det att vissa bakslag 
i respondenternas interaktion berodde på att länkarna inte var till fullo konsekventa 
mellan gränssnitten. Respondenterna tyckte dock att de visste vilket resultat de kunde 
förutse, men en av respondenterna fann även här att länkarna borde presenteras tydligare; 
”tydligare visning var man kan klicka, vill ha en bättre struktur som liknar det stora så 
att man känner igen sig mer”. 
 
Fyra av respondenterna upplevde att det saknades tydlig feedback i form av rubriker 
exakt var i gränssnittet de befann sig och en respondent sade; ”jag tycker det känns svårt 
att veta var man är, trots att samma funktioner finns som på den stora får man ingen 
uppfattning om var man är”. En annan respondent uttryckte sig; ”Jag hade önskat 
tydligare rubriker för att veta vilken kategori jag befinner mig under”. En respondent 
fann att det var bra att funktioner som användes på det stora gränssnittet fanns på ungefär 
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samma ställe på det lilla gränssnittet; ”att man ser status-update på startsidan och att 
man känner igen text under profilen till exempel gjorde att jag visste var jag befann mig”. 
En respondent föreslog en möjlig lösning till problemet att användningen av fram – och 
tillbakaknappar eftersom detta hade gjort det mycket lättare att veta var i gränssnittet 
denne befann sig; ”fram och tillbaka knappar behövs för att man ska veta var man är”. 

4.2.3 Resesökning 

Layout och Grafisk profil 
Samtliga sex respondenter fann att det lilla gränssnittet gav en god överblick, prioritet var 
på reseplaneraren och det upplevdes som bra att den visades först. En av respondenterna 
sade; ”det är verkligen överskådligt, det var inte så lång scroll och man ser menyn direkt 
innan man kommit till den”, en annan fann att ”allt är enkelt och se, tydligt, jättebra med 
rubriker på varje sida som visar var man är”, en tredje fann att; ”de var väldigt olika 
egentligen, men av någon anledning så kände jag igen mig ändå, det lilla var mycket mer 
tydligare än det stora”. Samtliga respondenter fann att de kände igen sig i det lilla 
gränssnittet i jämförelse med det stora och uttryckte att detta var ett utmärkt exempel på 
migrering eftersom kärnfunktionerna finns med och att de är överskådliga. Vidare fann 
de att det var bra att dessa funktioner fungerade på samma sätt som det stora eftersom det 
då gjorde uppgifterna mycket lättare att lösa. 
 
Vid frågan om hur logotypen placerats, så upplevde respondenterna att det var bra att den 
fanns placerad på liknande sätt som på det stora gränssnittet och att detta gav kännedom 
på vilken sida de befann sig på. En av respondenterna funderade dock på att logotypen 
hade mindre betydelse på just en sådan här sida eftersom denne förstod direkt vad det var 
för sida när denne kom in på den. 
 
Vid frågan hur respondenterna uppfattade hanteringen av text så tyckte fem av 
respondenterna att den effektiviserats och att gränssnittet visade betydligt mindre text i 
jämförelse med det stora gränssnittet. En av respondenterna fann att det var ”Effektivt! 
Bara det som behövs visas, allt blaj-blaj är borttaget”. Fyra av respondenterna tyckte 
dock att den text som användes var samma som på det stora gränssnittet och detta gjorde 
att de kände igen sig direkt, vilket också observerades eftersom detta låg till grund för 
framgångar interaktionsmässigt. En respondent uttryckte sig över att det fanns den text 
som behövdes; ”lite text, sammanfattat, bra att de visar det som är viktigast, prioriterar 
enbart viktig information”. 
 
Användning av grafik upplevde samtliga respondenter som att det tagits bort från det 
lilla, migrerade gränssnittet, dock så upplevdes detta inte av någon respondent som något 
negativt, utan snarare observerade vi att detta gav upphov till framsteg i interaktionen. En 
av respondenterna uttryckte sig; ”bilder används inte och det tycker jag gör att det blir 
mer överskådligt”. Fyra av respondenterna fann att användning av mer grafik hade 
försvårat uppgifterna samt gjort gränssnittet mindre överskådligt. 
 
Vid frågan hur formulär och inmatning av text hanteras av det lilla gränssnittet så fann 
samliga respondenter att de känner igen dessa funktioner från det större gränssnittet och 
detta var bra eftersom de då visste hur det skulle fungera. Dock så uttryckte en av 
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respondenterna att det var direkt bättre på det lilla gränssnittet ”mycket bättre här än på 
det stora då man slipper leta efter alla rutor” jämfört med det stora, vilket gjorde att vi 
även här observerade att eftersom formulären behandlades likadant så gav detta upphov 
till framsteg i det migrerade gränssnittet. Två av respondenterna önskade dock ett 
förtydligande över kontaktformuläret så att det blev mer likt det stora gränssnittet. 
 
Respondenterna fann även att vid frågan om färger så var det i princip samma färger på 
det lilla migrerade gränssnittet, vilket var en fördel eftersom detta gjorde att de kände 
igen sig ”färgerna är i stor sett samma, bra för då känner man igen sig”.  
 
Navigering och Feedback 
Fyra av respondenterna fann att det var lättare att ta sig runt i gränssnittet i jämförelse 
med det stora, det beroende enligt dem på att SL enbart valt att presentera det som är 
viktigt i menyerna och att det fanns mindre risk att välja fel. En respondent uttryckte; 
”väldigt smidigt på grund av att det var så få menyval, det var ju ingen risk at gå fel 
direkt”, en annan respondent sade; ”det här gillade jag faktiskt, det var lätt att hitta 
grejerna och det fanns inte så himla mycket” vilket gjorde det lätt att observera att 
menyernas placering påverkade och visade på framsteg i respondenternas interaktion. En 
av respondenterna tyckte dock att det var en nackdel att menyn inte följde med genom 
hela gränssnittet, utan att denne fick klicka på startsidan för att återkomma till de andra 
alternativen i menyn. Två av respondenterna fann att ”steg-för-steg” navigeringen som 
SL använder på det lilla, migrerade gränssnittet bidrar till att göra saker och ting lättare, 
en respondent nämnde att; ”absolut mycket effektivare och ta sig runt i gränssnittet, mer 
steg-för-steg vilket gör det mycket enklare”. 
 
Fem av respondenterna fann även att de kunde förutse resultat på det mindre gränssnittet 
efter att ha nyttjat det större eftersom att menyalternativen först och främst var likadana 
och att alternativen fungerade på samma sätt som det stora. 
 
Fem av respondenterna tyckte att det inte spelade någon roll att menyn placerats vertikalt 
underst istället för horisontalt överst som på det stora gränssnittet och de instämde med 
en av respondenternas förklaring; ”menyn har flyttats, det spelar dock ingen roll eftersom 
jag ser allt på en gång. Överskådligt även fast saker och ting har bytt plats”. Än en gång 
fann respondenterna att det är bra att fokus har lagts på det som är relevant vid en 
resesökning, och det fanns med i menyn. Dock så önskade två av respondenterna att ”åk 
senare”-alternativet, som i detta fall syftade till nästa resa efter den sökta, skulle bli mer 
likt det stora gränssnittet eftersom de hade problem med att navigera sig till 
nästkommande resor. 
 
Fyra av respondenterna fann tydlig feedback i form av rubriker som följer med genom 
hela gränssnittet. Två av respondenterna tyckte dock att feedbacken inte skulle behövas 
då funktionerna är tydliga i sig; ”man ser vad man skrivit in och man ser var man 
befinner sig eftersom det står högst uppe, feedbacken var dock inte nödvändig för att lösa 
uppgiften”. En av respondenterna var tveksam till varför logotypen inte följde med 
genom gränssnittsstrukturen, samt varför rubriken under reseplaneraren ändrade färg 
jämfört med de övriga rubrikerna. 
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För att åskådliggöra vilka designelement som bidrar, eller inte bidrar, till att stödja 
användarens mentala modell inom de tre gränssnittsändamålen har vi valt att 
sammanställa resultatet från vår kartläggning samt hur majoriteten (fyra eller fler 
respondenter) av respondenterna uppfattade designelementen. Sammanställningen 
visualiseras i två tabeller där vi presenterar hur designelementen uppfattas för respektive 
gränssnittsändamål. Tabell 1 redogör för hur respektive gränssnitt hanterar 
designelementen med utgångspunkt från teorin i ramverket. 
 
 

Design- 
element 

Ändamål 

Nyhetsuppdatering Social Networking Resesökning 

Logotyp Konsekvent, direkt synlig 
Potentiellt landmärke 

 

Konsekvent, direkt synlig 
Potentiellt landmärke 

Konsekvent, direkt synlig 
Potentiellt landmärke 

Text 

Konsekvent, samma termologi 
 
Viss del sammanfattad 
Potentiell feedback 

 

Konsekvent, samma termologi 
 
Sammanfattad 
Potentiell feedback 

Minimal användning, samma 
terminologi 
Sammanfattad 
Potentiell feedback 

Grafik 

Minimal användning, de som 
används är konsekventa 
Förminskad form 
Potentiellt landmärke 
Potentiell feedback 

 

Minimal användning, de som 
används är inte konsekventa  
Förminskad form 
Potentiellt landmärke 
 

Avlägsnats 
 
 
 
 

Färger Konsekvent 
 

Konsekvent 
 

Konsekvent 
 

Formulär Avlägsnats 
 

 

Konsekvent 
Begränsat antal element 

Konsekvent 
Begränsat antal element 

Menyer Omplacerade 
Konsekvent namngivning 

 

Omplacerad 
Konsekvent namngivning 

Omplacerad 
Konsekvent namngivning 

Länkar Konsekvent 
Konsekvent namngivning 

 

Minimal användning 
Konsekvent namngivning 

Minimal användning 
Konsekvent namngivning 

Tabell 1. Sammanställning över kartläggning 
 
 
Tabell 2 redogör för den utefter resultatet funna inverkan specifikt designelement har på 
stödjandet av den mentala modellen. I skärningspunkterna för designelementen och 
gränssnitten anges med nyckelord designelementets inverkan i positiv eller negativ 
bemärkelse samt eventuellt om respondenterna ville att det skulle visas mer av specifikt 
designelement. Tomma rutor i tabellen visar att respondenterna uppfattat att just det 
designelementet inte hade någon inverkan för att stödja den mentala modellen. 
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Design- 
element 

Ändamål 

Nyhetsuppdatering Social Networking Resesökning 

Logotyp Upplevdes som konsekvent 
Uppfattades som landmärke 

 

Upplevdes som konsekvent 
Uppfattades som landmärke 

Upplevdes som konsekvent 
Uppfattades som landmärke 

Text 

Upplevdes som konsekvent 
Låg till grund för överskådlighet 
Låg till grund för att kunna 
förutse resultat 
Uppfattades som feedback 
 
Låg till grund för framsteg 

 

Upplevdes som konsekvent 
Låg till grund för överskådlighet 
Låg till grund för att kunna 
förutse resultat 
Uppfattades delvis som feedback, 
mer efterfrågades 
Låg till grund för framsteg 

Upplevdes som konsekvent 
 
 
 
Uppfattades som feedback 
 
 

Grafik 

Upplevdes som konsekvent 
Låg till grund för överskådlighet 
 
Låg till grund för att kunna 
förutse resultat 
Uppfattades som landmärke 
 
Uppfattades som feedback 
Låg till grund för framsteg 

 

Upplevdes inte som konsekvent 
 

 
 
Uppfattades till viss del som 
landmärken 
 
Låg till grund för bakslag 

 

 
Avsaknad innebar mer 
överskådlighet 
 
 
 
 
 
Låg till grund för framsteg 

Färger 

Upplevdes som konsekvent 
Låg till grund för att kunna 
förutse resultat 
Uppfattades som landmärke 
Uppfattades som feedback 

 

Upplevdes som konsekvent 
Låg till grund för att kunna 
förutse resultat 
 
 

Upplevdes som konsekvent 
 
 
 
 

Formulär 

Upplevdes inte som konsekvent 
och efterfrågades 
 
 
 
Låg till grund för bakslag 

 

Upplevdes som konsekvent 
 
 
Låg till grund för att kunna 
förutse resultat 
Låg till grund för framsteg 

Upplevdes som konsekvent 
 
Låg till grund för överskådlighet 
Låg till grund för att kunna 
förutse resultat 
Låg till grund för framsteg 

Menyer 

Upplevdes som konsekvent 
Låg till grund för viss 
översiktskunskap  
Låg till grund för att kunna 
förutse resultat  
Låg till grund för förförståelse 

Låg till grund för bakslag 
 

Upplevdes som konsekvent 
Låg till grund för viss 
översiktskunskap  
Låg inte till grund för att kunna 
förutse resultat  
 
 
Låg till grund för bakslag 

Upplevdes som konsekvent 
Låg till grund för 
översiktskunskap 
Låg till grund för att kunna 
förutse resultat 
 
 
Låg till grund för framsteg 

Länkar 

Upplevdes som konsekvent 
Låg till grund för att kunna 
förutse resultat 
 
 
Låg till grund för framsteg 

 

Upplevdes som delvis konsekvent 
Låg till grund för att kunna 
förutse resultat 
 
 
Låg till grund för bakslag 

Upplevdes som konsekvent 
Låg till grund för att kunna 
förutse resultat 
Låg till grund för 
översiktskunskap 
 

Tabell 2. Sammanställning av uppgiftsbaserad utvärdering samt intervju 
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Logotyp 
I enighet med vad Kärkkäinen och Laarni (2002) menar, att logotypen skall placeras i 
likhet med det större gränssnittet för att visa användaren kring vilken sida som nyttjas, 
visade vår kartläggning att detta överensstämde med de tre gränssnittsändamålens 
hantering av logotypen. Samtliga respondenter upplevde även att logotypen var 
konsekvent placerad och direkt synlig inom samtliga migrerade gränssnittsändamål. Detta 
ansåg samtliga respondenter vara till fördel då det visade dem kring vilket gränssnitt som 
nyttjades samt gav dem indikationer på var inom gränssnitten de befann sig i enlighet 
med vad Barfield (2004) samt Dillon et al. (1999) benämner som landmärke. Detta även i 
likhet med vad Watters et al. (2005), MacKay (2003) samt Lei et al. (2006) anser om 
konsekvent layout och visuella likheter som enligt dem talar för stödjandet av den 
mentala modellen. 
 
Text 
Jones och Marsden (2006) samt Kärkkäinen och Laarni (2002) menar att text skall 
presenteras i sammanfattad form, detta visade vår kartläggning att så var fallet vid de tre 
gränssnittsändamålen. Kartläggningen visade även att de tre gränssnitten nyttjade samma 
terminologi som i enlighet med Shneiderman (1998) bör vara konsekvent. Detta ansåg 
respondenterna vara till fördel på samtliga gränssnittsändamål då det enligt dem låg till 
grund för ökad överskådlighet som enligt Jones och Marsden (2006) är av vikt för att 
stödja den mentala modellen. Texthanteringen inom nyhetsuppdatering samt social 
networking låg även enligt respondenterna till grund för att de kunde förutse resultat som 
enligt Preece et al. (2002) samt Yamashita et al. (2007) är en indikation på stödjandet av 
den mentala modellen.  
 
Text inom nyhetsuppdatering samt social networking låg även enligt respondenterna till 
grund för de observerade framsteg de gjorde inom gränssnitten när de löste uppgifterna. 
Detta är enligt Yamashita et al. (2007), Lei et al. (2006) samt Norman (1988) en påtaglig 
indikation på att den mentala modellen från det stora gränssnittet även kunde stödjas i det 
mindre. Vidare upplevdes enligt respondenterna samtliga gränssnittsändamåls 
användande av text som feedback som i enlighet med vad Davidson et al. (1999), Dix et 
al. (2004) samt Kärkkäinen och Laarni (2002)  menar ligger till grund för att stödja 
användarens mentala modell. 
 
Grafik 
I likhet med hur Kärkkäinen och Laarni (2002) samt Norman (1988) menar att grafik 
skall nyttjas för att stödja den mentala modellen, så visade vår kartläggning att så var 
fallet vid nyhetsuppdatering då det gränssnittet använde konsekvent grafik i jämförelse 
med det stora. Detta upplevdes enligt respondenterna som ytterst positivt då detta låg till 
grund för överskådlighet och att de kunde förutse resultat. Grafiken uppfattades även 
enligt respondenterna som landmärken och feedback. Slutligen låg även grafiken enligt 
respondenterna till grund för framsteg inom interaktionen i gränssnittet vid 
uppgiftslösningen. 
  
I motsats till vad Kärkkäinen och Laarni (2002) menar, att grafik som nyttjas skall 
placeras i likhet med det stora gränssnittet, visar vår kartläggning på att det migrerade 
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gränssnittet mot social networking inte har en konsekvent användning av grafik. De 
bilder som fanns placerades inte i likhet med det större gränssnittet. Denna uppfattning 
delades även av samtliga respondenter då de även ansåg att detta låg till grund för 
bakslag i deras interaktion med gränssnittet. Detta talar enligt Norman (1988) för att den 
mentala modellen över det större gränssnittet inte överensstämde med den mentala 
modellen över det mindre gränssnittet. Grafiken i form av bilder gav dock 
respondenterna, till viss del en uppfattning kring var i gränssnittet de befann sig och 
uppfattades som landmärken.  
 
Helt i motsats till hur grafik enligt Kärkkäinen och Laarni (2002) ska hanteras vid 
migrering av så visade vår kartläggning på att det migrerade gränssnittet mot resesökning 
inte nyttjar någon grafik alls. Denna uppfattning delades även till fullo av respondenterna 
som också såg detta som en fördel då de ställde sig positiva till att de var borttagna. 
Bildernas avsaknad uppfattades enligt respondenterna ligga till grund för en ökad 
överskådlighet inom gränssnittet. Respondenterna ansåg även att bildernas frånvaro låg 
till grund för de framsteg de gjorde inom gränssnitten när de löste uppgifterna. Detta är i 
enlighet med Yamashita et al. (2007), Lei et al. (2006) samt Norman (1988) en påtaglig 
indikation på att den mentala modellen från det stora gränssnittet även kunde stödjas i det 
mindre trots grafikens frånvaro. 
 
Färgval 
För att den mentala modellen skall stödjas vid migrering menar Kärkkäinen och Laarni 
(2002) samt Shneiderman (1998) att färgvalen mellan gränssnitten skall vara 
konsekventa. Färgerna visade sig överensstämma med vår kartläggning över samtliga 
gränssnittsändamål. Denna uppfattning delades av samtliga respondenter. Detta 
uppfattades enligt respondenterna som positivt på gränssnittet mot nyhetsuppdatering och 
social networking då det låg till grund för att kunna förutse resultat. Färger uppfattades 
även enligt respondenterna ge indikationer på var i gränssnittet mot nyhetsuppdatering de 
befann sig vilket igenkändes som landmärken. Färger identifierades även av 
respondenterna som feedback inom samma gränssnitt då den verifierade dem att de 
hamnat på rätt ställe i informationsstrukturen. 
 
Formulär 
Kartläggningen visade att gränssnittet mot nyhetsuppdatering helt saknade formulär, detta 
helt till motsats vad Watters och Zhang (2003) samt Adipat och Zhang (2005) menar att 
nyttjandet av formulär bör hanteras för stödjande av den mentala modellen. 
Respondenterna delade uppfattningen att det saknades formulär som fanns på det stora 
gränssnittet. Detta tyckte respondenterna gav upphov till tydliga bakslag i deras 
interaktion med gränssnittet.  
 
I likhet med hur formulär skall hanteras för att stödja den mentala modellen enligt 
Watters och Zhang (2003) samt Adipat och Zhang (2005) så nyttjas dessa på samma 
konsekventa sätt, men i sammanfattad form, på gränssnitten mot social networking och 
resesökning. Den här uppfattningen visades på kartläggningen och delades av samtliga 
respondenter. Inom båda dessa gränssnitt så upplevde respondenterna att 
formulärhanteringen låg till grund för att de kunde förutse resultat inom gränssnitten och 
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att detta gav upphov till framsteg i interaktionen med gränssnitten. Inom gränssnittet mot 
resesökning så fann även respondenterna att formulärhanteringen gav upphov till en ökad 
överskådlighet. 
 
Menyer 
Adipat och Zhang (2006), Watters (2003) samt MacKay och Watters (2004) menar om att 
menyer bör namnges konsekvent vid en migrering, detta uppfylls enligt kartläggningen 
på samtliga gränssnittsändamål. Samtliga respondenter fann dock att menyerna 
omplacerats inom samtliga gränssnittsändamål vilket går mot vad Watters et al. (2005), 
MacKay (2003) samt Lei et al. (2006) anser om konsekvent layout och visuella likheter 
vid en gränssnittsmigration som bör tala för att den mentala modellen stödjas.  
 
Respondenterna fann att de fick nyttja andra vägar inom gränssnitten mot 
nyhetsuppdatering och social networking för att komma fram till ett slutgiltigt mål när 
uppgifterna utfördes. Detta i motsats till vad Barfield (2004), Dillon et al. (1999) samt 
Krug (2000) menar om att översiktskunskapen över navigeringen inom ett gränssnitt bör 
överensstämma för att den mentala modellen skall stödjas. Detta upplevdes ge upphov till 
tydliga bakslag vid interaktionen inom gränssnittet. Inom gränssnittet för resesökning 
fann respondenterna att översiktskunskapen var den samma då menyn fungerade på 
liknande sätt som på det stora gränssnittet vilket också gav upphov till framsteg i 
interaktionen. 
 
Respondenterna fann även att de kunde förutse resultat inom gränssnitten mot 
nyhetsuppdatering samt resesökning, men på social networking så fann de att de inte 
kunde förutse resultat eftersom andra vägar fick tas för att komma till slutgiltigt mål för 
uppgifterna. Respondenterna fann även i gränssnittet mot nyhetsuppdatering att de kunde 
nyttja sin förförståelse från det stora gränssnittet mot det lilla, migrerade gränssnittet 
vilket Preece et al. (2002), Barfield (2004) samt Albers och Kim (2002) menar visar på 
att den mentala modellen stödjas. 
 
Länkar 
I likhet vad Trewin (2006) och Barfield (2004) anser om att länkar bör ha tydliga 
namngivningar samt hänvisningar var de leder i navigationsstrukturen, så visar 
kartläggning att länkarna uppfyllde detta i samtliga gränssnittsändamål. Respondenterna 
önskade dock att detta uppfylldes mer i gränssnittet mot social networking då de länkar 
som fanns inte följde samma namngivning och detta låg till grund för tydliga bakslag. 
Detta var inte fallet i gränssnittet mot social networking där respondenternas interaktion 
ledde till framsteg eftersom länkarna behandlades likadant. Inom samtliga gränssnitt så 
uppfattade även respondenterna att eftersom länkarna behandlades konsekvent så kunde 
de förutse resultat i deras interaktion med gränssnitten. Dock så upplevdes inte detta på 
alla handlingar i gränssnittet mot social networking eftersom vissa länkar skiljde sig 
vilket gjorde att respondenterna efterfrågade mer likhet i namngivningen. 
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I likhet med Watters et al. (2005) är vi av den uppfattningen att fler och fler gränssnitt 
kommer att migreras i takt med att fler användare förväntar sig tillgång till webbaserad 
information genom mobila, mindre artefakter. Vi är också av den uppfattning, som 
Kalasapur et al. (2005) redogör för, att migrationen bör gå tillväga på så sätt att 
användaren inte på något sätt skall bekymras över att informationen presenteras i ett nytt 
medium. Vi finner därför vår studie vara relevant och att en vetskap kring vilka 
designelement som vid migrering ligger till grund för stödjande av användares mentala 
modell vara av vikt.  
 
I enighet med vårt andra syfte, som var att empiriskt kartlägga hur gränssnitt med olika 
ändamål presenterar designelement vid migrering, kan vi utefter vårt resultat i enlighet 
med MacKay et al. (2003) samt Kärkkäinen och Laarni (2002) även konstatera att 
migreringar av gränssnitt med olika ändamål ser olika ut. Vi finner det därför även vara 
relevant med vetskap kring om designelement som ligger till grund för stödjande av 
användares mentala modell skiljer sig åt mellan gränssnitt med olika ändamål. 
 
Vårt tredje syfte var att undersöka vilka designelement som vid migrering stödjer 
användarens mentala modell samt om dessa skiljer sig mellan migrering av olika 
gränssnittsändamål. För att på bästa sätt besvara detta syfte följer en diskussion kring 
designelementen var för sig där vi redogör för dess stödjande inom de tre 
gränssnittsändamålen. Denna diskussion ligger även till grund för de designimplikationer 
som studien enligt vårt fjärde syfte avser att presentera. I enlighet med vår frågeställning 
följer sedan en sammanfattande diskussion kring vilka designelement som vid 
gränssnittsmigration är av vikt för stödjande av användarens mentala modell.  

6.1 Designelementens stödjande av den mentala modellen 

Vi vill inledningsvis redogöra för en grundläggande tanke som i mångt och mycket ligger 
till grund för följande diskussion. Som vi ser det, och som också speglats genom vårt 
teorival, innebär ett fullständigt stödjande av användarens mentala modell att denne med 
lätthet kan utföra uppgifter i det migrerade gränssnittet. Som vi nämnt har detta speglats i 
vårt resultat samt analys, att specifika designelement låg till grund för framsteg samt 
bakslag inom interaktionen. Vår grundläggande tanke grundar sig även i att vi är av den 
uppfattningen att de designelement som låg till grund för framsteg eller bakslag är av vikt 
för stödjande av den mentala modellen. Med detta menar vi att de designelement som låg 
till grund för bakslag är viktiga på så sätt att de inte överensstämde med användarens 
etablerade mentala modell och därför borde hanteras annorlunda. Vidare menar vi att de 
designelement som låg till grund för framsteg också är av vikt då de visar på ett definitivt 
stödjande av den mentala modellen.  
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6.1.1 Logotyp 

I likhet med vad Kärkkäinen och Laarni (2002) menar, att gränssnittets logotyp skall 
placeras i likhet med det stora gränssnittet, visade både vår kartläggning samt empiriska 
undersökning att så var fallet vid migreringen av samtliga tre gränssnittsändamål. 
Eftersom detta även enligt respondenterna var till fördel samt, i enlighet med Watters et 
al. (2005), till stor del uppfattades förstärka likheterna i gränssnitten mellan de stora samt 
de små skärmarna anser vi att logotypen ligger till grund för ett stödjande av den mentala 
modellen. Vi anser dock inte att logotypen på något sätt hjälpte respondenterna i själva 
interaktionen med gränssnitten, dock är vi av den uppfattning att logotypen bekräftade för 
respondenterna vilket gränssnitt som användes. Vi ser därför att logotypen är av vikt för 
stödjandet av den mentala modellen då användare som för första gången nyttjar ett 
migrerat gränssnitt bör få en bekräftelse att de nyttjar rätt gränssnitt samt att den till stor 
del, i enlighet med MacKay (2003), ligger till grund för att användare visuellt 
säkerhetsställer att de nyttjar specifikt gränssnitt.  

6.1.2 Text 

Vårt resultat pekar på att text som designelement i stor omfattning ligger till grund för 
stödjandet av användarens mentala modell vid migreringen av gränssnittet mot 
nyhetsuppdatering. Texten visade sig enligt vår kartläggning vid migrering av nämnt 
gränssnitt på flertalet sätt hanteras konsekvent. I enlighet med Watters et al. (2005) 
placerades textinformation i likhet med det större gränssnittet, vidare nyttjades i enlighet 
med Shneiderman (1998) samma terminologi. Detta låg därefter också enligt 
respondenterna till grund för de framsteg de gjorde inom gränssnittet. Vi är således av 
den uppfattningen att textinformationens liknande struktur, innehåll samt placering i 
väldigt stor omfattning låg till grund för stödjandet av användarnas mentala modeller vid 
gränssnittet mot nyhetsuppdatering. Detta resultat anser vi även vara relativt väntat då 
ovanstående migrerade gränssnitt med syftet att presentera nyheter till mångt och mycket 
fortfarande består av just samma information i form av text.  
 
Vi är även av den uppfattningen att text som designelement till stor del även ligger till 
grund för stödjande av användarens mentala modell på gränssnittet mot social 
networking. Som kartläggningen visar karaktäriseras hanteringen av text, i likhet med 
nyhetsuppdatering, av sammanfattningar. Vidare används i enlighet med Shneiderman 
(1998) samma terminologi. Då denna hantering enligt respondenterna bland annat 
uppfattades bidra till ökad överskådlighet samt låg till grund för att de inom interaktionen 
kunde förutse resultat, anser vi att text som designelement även i detta ändamål är av stor 
vikt för stödjande av den mentala modellen. 
 
Till skillnad från ovanstående gränssnitt hanterades text vid migreringen av gränssnittet 
mot resesökning annorlunda. Detta gränssnitt nyttjade i enlighet med vår kartläggning en 
minimal samt sammanfattad hantering av text. Detta gav till följd att respondenterna fann 
den vara av mindre vikt för att lyckas med interaktionen i gränssnittet. Detta finner vi 
vara ett relativt väntat då text i motsats till det större gränssnittet inte var lika nödvändigt 
för att kunna lösa uppgifterna. Eftersom text enligt majoriteten av respondenterna 
uppfattades ge informativ feedback i form av bland annat rubriker vill vi ändå påstå att 
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text som designelement vid migrering av gränssnitt mot resesökning är av vikt för 
stödjande av den mentala modellen, dock inte i lika stor omfattning som vid ovanstående 
gränssnittsändamål. 

6.1.3 Grafik 

Både kartläggningen och den empiriska undersökningen visade på att konsekvent grafik 
var av vikt på gränssnitten mot nyhetsuppdatering och social networking, detta i enlighet 
med vad Kärkkäinen och Laarni (2002) samt Norman (1988) anser om att grafik ska ha 
konsekvent placering för att stödja den mentala modellen. I gränssnitten mot 
nyhetsuppdatering och social networking så visade den empiriska undersökningen att 
dessa element var av stor vikt för att respondenterna skulle kunna förutse resultat av sina 
handlingar samt uppleva framsteg i interaktionen. Vi anser att grafik är av stor vikt på 
dessa gränssnitt eftersom användare identifierar den grafik som nyttjas som landmärken 
och sedan använder dessa landmärken som en identifikationspunkt för vidare interaktion. 
Detta anser vi gör det viktigt att konsekvent grafik följer med till de mindre, migrerade 
gränssnitten mot nyhetsuppdatering och social networking eftersom användarna nyttjar 
grafik för vidare orientring i gränssnittet, i enlighet med vad Barfield (2004) och Dillon et 
al. (1999) anser om landmärkens påverkan för den mentala modellen.  
 
Vi fann dock på gränssnittet mot resesökning att grafiken inte hade någon påverkan för 
att respondenterna skulle kunna stödja sin etablerade mentala modell, detta helt i motsats 
med Kärkkäinens och Laarnis (2002) samt Normans (1988) teorier att grafik stödjer den 
mentala modellen i en gränssnittsmigration. Respondenterna fann snarare att avsaknaden 
av grafik var något positivt eftersom de upplevde att överskådligheten ökade samt att det 
enligt dem låg till grund för framsteg i interaktionen. Detta finner vi vara mycket 
intressant eftersom det motsäger ovanstående författares meningar om hur grafik bör 
hanteras vid migration. Vi är därför av den uppfattning att grafik som designelement inte 
var av vikt för stödjandet av den mentala modellen vid migrering av gränssnitt med 
ändamålet resesökning. 

6.1.4 Färgval 

Vi fann enligt kartläggningen och den empiriska undersökningen, i enlighet med vad 
Kärkkäinen och Laarni (2002) och Shneiderman (1998) menar att färgval bör vara 
konsekventa för att stödja den mentala modellen, att samtliga gränssnitt hade konsekvent 
färgval på de migrerade gränssnitten. På gränssnittet mot nyhetsuppdatering och social 
networking så upplevde respondenterna även att de kunde förutse resultat av sina 
handlingar i och med att samma färghantering nyttjades från det stora gränssnittet mot det 
mindre, migrerade gränssnittet. Vi anser att det är av vikt att färgerna följer med i ett 
gränssnitt inom nyhetsuppdatering och social networking, eftersom detta bland annat lät 
respondenterna direkt identifiera vilken avdelning de hamnat på. Färgerna, som även 
kunde identifieras som ett landmärke, medförde även att respondenterna upplevde 
framsteg i interaktionen eftersom att den lät dem orienteringsmässigt påvisa var de 
befann sig, vilket Dillon et al. (1999) och Barfield (2004) menar stödjer den mentala 
modellen. Eftersom respondenterna inte reflekterade över färgerna på gränssnittet mot 
resesökning mer att de på grund av dessa kände igen sig, är vi av den uppfattningen att 
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färger inte i lika stor omfattning låg till grund för ett stödjande av den mentala modellen. 
Vi anser dock, i enlighet med Kärkkäinen och Laarni (2002), att dessa bör vara 
konsekventa för att användare ska känna igen sig. 

6.1.5 Formulär 

I likhet med vad Watters och Zhang (2003) samt Adipat och Zhang (2005) menar, att 
formulär vid migrering bör placeras konsekvent samt presenteras i begränsad form, visar 
vår kartläggning att detta överensstämde med de migrerade gränssnitten mot social 
networking och resesökning. Detta var enligt respondenterna till fördel då de kunde nyttja 
sin förförståelse för hur formulären fungerade vilket också påvisade att de upplevde 
framsteg i interaktionen med gränssnitten. I enlighet med Adipat och Zhang (2005) anser 
vi därför att detta är en indikation på att formulären låg till grund för ett påtagligt 
stödjande av den mentala modellen.  I gränssnittet mot resesökning så fann även 
respondenterna att hanteringen av formulär gav upphov till att gränssnittet blev 
överskådligare, vilket vi också finner ligga till grund för de framsteg som observerades 
vid interaktionen i gränssnittet. 
 
I motsats till vad Watters och Zhang (2005) samt Adipat och Zhang (2005) menar om hur 
formulär skall hanteras för stödjandet av den mentala modellen, så visar vår kartläggning 
av gränssnittet mot nyhetsuppdatering att formulär som sökfunktion var helt borttagna. 
Enligt vår undersökning låg detta till grund för bakslag i interaktionen med gränssnittet. 
Detta var även något majoriteten av respondenterna efterfrågade vid interaktionen med 
det migrerade gränssnittet. Eftersom majoriteten av respondenterna nyttjade 
sökfunktionen i det stora gränssnittet och även efterfrågade det vid interaktionen med det 
mindre gränssnittet, anser vi att detta är en påtaglig indikation på att deras mentala 
modeller över det stora gränssnittet ej var applicerbar på det mindre. En sökfunktion 
inom det migrerade gränssnittet hade således legat till grund för ett bättre stödjande av 
den mentala modellen. Detta i enlighet med Adipat och Zhang (2005) teorier om 
konsekvent hantering av formulär, fast i sammanfattad form, för stödjande av den 
mentala modellen. Därför finner vi formulär som designelement även på detta gränssnitt 
vara av stor vikt för stödjande av den mentala modellen. 

6.1.6 Menyer 

Vi är efter undersökningen av den åsikt att menyer som designelement i stor omfattning 
påverkar hur den mentala modellen stöds vid migrering av samtliga gränssnittsändamål. 
Menyerna som designelement på gränssnittet mot nyhetsuppdatering finner vi vara 
intressanta på så sätt att de enligt respondenterna uppfattades som fördelaktiga då de till 
stor del låg till grund för att de kunde förutsäga resultat inom interaktionen. Men eftersom 
de även låg till grund för bakslag inom interaktionen påverkar de stödjandet av den 
mentala modellen både i positiv samt i negativ bemärkelse. Vi är av den åsikten, som 
även respondenterna samt vår kartläggning redogjorde för, att framstegen till stor del 
berodde på att vissa delar av menyn var direkt synlig samt att menyvalen i enlighet med 
Adipat och Zhangs (2006) mening, var konsekvent namngivna. Vi är även av den 
uppfattning, som respondenterna redogjorde för, att bakslagen till stor del berodde på att 
delar av menyn under migreringen hade omplacerats samt var svår att finna. Därav 
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grundar sig också vår mening, som även uttrycktes av majoriteten av respondenterna, att 
den delade samt omplacerade menyn låg till grund för reducerad översiktskunskap. Vilket 
även i enlighet med Watters och MacKay (2004) hade en negativ inverkan på stödjandet 
av den mentala modellen. 
 
Som tidigare nämnts är vi även av den uppfattning att menyerna som designelement även 
hade en stor inverkan på stödjandet av den mentala modellen på gränssnittet mot social 
networking. Till skillnad mot föregående nämnt gränssnitt låg dock menyerna mot detta 
gränssnitt i större omfattning till grund för en negativ påverkan på stödjandet av den 
mentala modellen. Enligt respondenterna berodde detta, som även vår kartläggning 
redogör för, till stor del på att menyerna omplacerats. Trots att gränssnittet i enlighet med 
Adipat och Zhang (2006) till stor del var konsekvent namngivna ansåg samtliga 
respondenter att menyernas omplacering låg till grund för stora svårigheter i 
navigeringen. Hanteringen av menyerna vid migreringen av gränssnittet mot social 
networking visade sig således inte alls överensstämde med respondenternas 
förväntningar, de låg även till grund för bakslag. Vi anser därför att menyer som 
designelement är av stor vikt för stödjande av den mentala modellen vid migrering av 
gränssnitt inom ändamålet social networking.  
 
Meny som designelement ligger enligt oss även till grund för ett stödjande av den 
mentala modellen vid migrering av gränssnitt mot ändamålet resesökning. Trots att 
menyn även under detta ändamål var omplacerad låg den enligt respondenterna till grund 
för framsteg samt att de på grund av den kunde förutse resultat av deras handlingar. Detta 
anser vi vara intressant då omplaceringen, till skillnad från de andra två 
gränssnittsändamålen, enligt respondenterna uppfattades vara till fördel. Vi anser detta 
bero på att menyn, i enlighet med vår kartläggning, i detta fall placerats direkt synlig. 
Detta tror vi ligger till grund för den ökade översiktskunskap som enligt respondenterna 
ansågs infinna sig. Vi anser därför att menyn i stor omfattning låg till grund för ett 
stödjande av användarens mentala modell vid migrering av gränssnitt med ändamålet 
resesökning.   

6.1.7 Länkar 

Designelement i form av länkar anser vi i stor omfattning ligga till grund för stödjande av 
användarens mentala modell vid migrering av gränssnitt mot nyhetsuppdatering. Detta 
eftersom länkarna på gränssnittet mot nyhetsuppdatering låg till grund för framsteg för 
respondenterna när de löste uppgifterna. De låg även enligt respondenterna till grund för 
att de kunde förutse resultat. Detta anser vi utefter resultatet och kartläggningen till stor 
del bero på att de i enlighet med Trewin (2006) tillgodosåg respondenterna med tydliga 
hänvisningar kring var inom informationsstrukturen de ledde. Vi är även av den 
uppfattningen, i enlighet med Watters et al. (2005), att placeringen av dessa till stor del 
låg till grund för att respondenterna kunde omsätta sina kunskaper och erfarenheter på det 
mindre, migrerade gränssnittet. 
 
Vi anser även, i likhet med ovanstående gränssnitt, att länkar även på gränssnittet mot 
social networking är av stor vikt för att stödja den mentala modellen vid migrering. I 
motsats mot föregående låg dessa dock till grund för bakslag inom interaktionen. Då 
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dessa bakslag i interaktionen enligt respondenterna, vilket även överensstämmer med 
Trewin (2006) samt Watters et al. (2005) mening, till stor del berodde på dess annorlunda 
placering samt namngivning anser vi att detta i stor utsträckning låg till grund för att den 
etablerade mentala modellen över det större gränssnittet ej var brukbar på det mindre. 
Baserat på ovanstående anser vi därför att designelementet länkar är av stor vikt för ett 
stödjande av den mentala modellen. 
 
I jämförelse mot det större gränssnittet visade vår kartläggning att användningen av 
länkar var minimal på det migrerade gränssnittet mot resesökning. I likhet med det större 
gränssnittet var dock länkarna konsekvent namngivna. Detta uppfattades enligt 
respondenterna ligga till grund för en god översiktskunskap inom gränssnittets 
informationsstruktur. Eftersom länkarna, på grund av dess namngivning, även enligt 
respondenterna ansågs ligga till grund för att de inom interaktionen kunde förutse resultat 
anser vi att dessa till stor del låg till grund för ett stödjande av deras mentala modeller. 

6.2 Avslutande diskussion 

Avslutningsvis påvisar vi en sammanställning (se figur 13) av hur varje designelement 
påverkar stödjandet av användarens mentala modell vid migrering av gränssnitt inom 
våra valda gränssnittsändamål utifrån de resultat som framkommit under studien. Vidare 
presenterar vi även i sammanställningen om designelementen påverkade stödjandet av 
den mentala modellen i positiv eller negativ bemärkelse med hjälp av plus samt minus 
tecken. 
 

Figur 13. Designelementens betydelse för stödjandet av den mentala modellen för respektive gränssnitt 
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Som går att utläsa av ovanstående sammanfattning (se figur 13) är således samtliga 
designelement vi redogjort för, mer eller mindre, av vikt för stödjande av den mentala 
modellen om vi ser till samtliga gränssnittsändamål. Med utgångspunkt från vår 
kartläggning kan vi även utläsa att samtliga designelement som under migreringen 
nyttjats, det vill säga de designelement som praktiskt tillämpas i de mindre gränssnitten, 
har en betydelse för stödjandet av den mentala modellen.  
 
Om vi ser till gränssnitten mot nyhetsuppdatering samt social networking, vilka enligt 
kartläggning praktiskt tillämpar ett användande av samtliga designelement vid migrering, 
kan vi enligt sammanfattningen i ovanstående figur utläsa att samtliga var av vikt för 
stödjande av den mentala modellen.  
 
Detta gäller dock inte för det migrerade gränssnittet mot resesökning som enligt vår 
kartläggning, till skillnad från det större gränssnittet, inte tillämpar designelement i form 
av bilder. Vi finner det intressant, men vid närmare eftertanke mindre överraskande, att 
ovanstående nämnt designelement enligt respondenterna inte uppfattades vara av vikt. 
 
Med facit i hand faller det sig dock enligt oss ganska naturligt att designelement som 
nyttjas både på de stora samt de migrerade mindre gränssnitten, av användare identifieras 
som antingen behjälpliga eller anses ligga till grund för problem inom interaktionen. Vi 
vill i samband med detta återigen påpeka att sammanställningen av designelementen 
redogör för de element som påverkar stödjandet av den mentala modellen både i positiv 
samt negativ bemärkelse. Med andra ord är således designelement som låg till grund för 
bakslag inom interaktionen med gränssnittet, av lika stor vikt för stödjandet av den 
mentala modellen som de designelement som låg till grund för framgångar. Således kan 
vi konstatera att samtliga designelement som vid migrationer tillämpas på det mindre 
gränssnittet har en påverkan på stödjandet av den mentala modellen, antingen i positiv 
eller i negativ bemärkelse. 
 
Vad har då detta för praktiska implikationer? Vi är av den uppfattningen att, i enlighet 
med Watters et al. (2005) samt MacKay (2003), att ett migrerat gränssnitt i så stor 
omfattning som möjligt bör efterlikna det större gränssnittet för att i möjligaste mån 
stödja användarens redan etablerade mentala modell. Samtidigt är vi, i enlighet med 
Padilla (2006), väl införstådda i svårigheterna att lyckas med detta då mobila artefakter 
på grund av dess små skärmar i många fall gör detta till en omöjlighet. Självfallet beror 
detta till stor del på vilket gränssnitt som skall migreras.  
 
Trots att vår undersökning enbart berört tre gränssnittsändamål anser vi att våra val av 
gränssnitt på ett bra sätt redogör för hur migreringar kan se olika ut.  Detta exemplifieras 
tydligt om vi jämför gränssnittet mot resesökning med gränssnittet mot social 
networking. En påtaglig skillnad mellan dessa är att gränssnittet mot resesökning 
karaktäriseras av ett minimalt användande av antal designelement medan gränssnittet mot 
social networking enligt oss utmärks av ett till antalet överdrivet användande av 
designelement. Av samma uppfattning var även respondenterna då gränssnittet mot 
resesökning beskrevs med ord som effektivt och överskådligt medan gränssnittet mot 
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social networking beskrevs som rörigt och svårnavigerat. Vi är således efter denna 
studie, i enlighet med Kärkkäinen et al. (2002), av den uppfattning att designen av ett 
migrerat gränssnitt bör baseras på dess syfte och vilka funktioner det skall erbjuda. 
Utöver detta inser vi dock, i enlighet med Padilla (2006), vikten i att 
gränssnittmigrationer från stor till liten skärm i stor omfattning karaktäriseras av 
kompromisser. Det är enligt vår mening ingen rättvisa i att påstå att 
gränssnittsmigreringen mot social networking är sämre än gränssnittsmigreringen mot 
resesökning. Vi är väl införstådda i att de olika ändamålen skiljer sig åt och därför 
karaktäriseras av olika utbud och funktioner, därav skillnaderna som framkom under 
kartläggningen. Vi vill dock påstå, återigen på grund av små skärmars oförmåga att 
presentera komplexa gränssnitt, att mindre komplexa gränssnitt gör sig bättre på små 
skärmar. 
 
Den optimala lösningen för att stödjandet av en användares mentala modell hade varit att 
gränssnitten var exakt lika. Faktum är dock, att mobila artefakter besitter mindre skärmar 
och därmed har sämre förmåga att presentera större, mer komplexa gränssnitt. 
Kompromisser måste således till. Vi anser därför, i enlighet med Kärkkäinen och Laarni 
(2002) samt Padilla (2006), att stor hänsyn bör tas till gränssnittets syfte samt vilka 
funktioner det skall erbjuda vid designen av ett migrerat gränssnitt. 
 
Nu är det självfallet enligt vår mening upp till gemene man att under migrering designa 
sina egna gränssnitt och samtidigt välja vilka designelement som skall medfölja till det 
mindre gränssnittet. Dock anser vi, i enlighet med Kärkkäinen et al. (2002), det vara av 
vikt att tänka över vilka designelement som egentligen behövs inom gränssnittet för att 
användare enkelt och effektivt skall kunna utföra tänkta uppgifter. Migreringen av 
gränssnittet mot resesökning är enligt oss ett talande bevis på att designelement kan 
avlägsnas utan att användarens mentala modell påverkas negativt. 
 
Vår mening är även den att det är hanteringen av designelement som under migrering 
ligger till grund för en positiv eller negativ inverkan på stödjandet av användarens 
mentala modell. Med denna hantering menar vi, i enlighet med Kärkkäinen et al. (2002), 
hur designelement organiseras inom gränssnittet samt hur dessa reduceras för att anpassas 
till den begränsade ytan. För att exemplifiera kan vi utefter undersökningen konstatera att 
hanteringen av designelement som menyer inom vårt huvudområde navigering samt 
feedback är av vikt då dessa utefter vår kartläggning ofta drabbats av kompromisser i 
utförandet. Detta visade sig även utefter vår undersökning ofta ligga till grund för 
respondenternas bakslag inom gränssnitten.  

6.3 Slutsats 

Vår problemformulering lyder: Vilka designelement är vid gränssnittsmigration av vikt 
för att användarens mentala modell skall stödjas? För att kunna svara på denna fråga var 
det först och främst nödvändigt för oss i enlighet med vårt första syfte att utifrån teori 
beskriva relevanta designelement som ligger till grund för ett stödjande av den mentala 
modellen. Detta bidrog i enlighet med vårt andra syfte till att vi empiriskt kunde kartlägga 
hur gränssnitt med olika ändamål hanterar dessa designelement vid migration. Detta 
arbete bidrog till att vi sedan utefter vårt tredje syfte kunde undersöka vilka 
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designelement som stödjer användarens mentala modell vid migration samt om dessa 
skiljer sig mellan gränssnitt med olika ändamål. 
 
För att slutligen ge ett konkret svar på vår problemformulering kan vi dra slutsatsen att 
samtliga designelement som vid migrering tillämpas på det mindre gränssnittet är av vikt 
för att stödja användarnas mentala modell. I enlighet med vårt tredje syfte, som var att 
undersöka om dessa skiljer sig mellan migrering av gränssnitt med olika ändamål, drar vi 
den slutsatsen att skillnader finns. Dessa skillnader grundar sig mestadels i att 
designelementen uppfattades vara av olika stor vikt för stödjande av den mentala 
modellen. Sett till gränssnittsändamålet resesökning kan vi även dra den slutsatsen att 
designelement kan elimineras utan att negativt påverka stödjandet av den mentala 
modellen. Som tidigare redogjorts för drar vi även den slutsatsen att samtliga 
designelement som tillämpas vid en migrering har en effekt, antingen i positiv eller 
negativ bemärkelse, på stödjandet av den mentala modellen. Vi drar även den slutsatsen 
att det är hanteringen av dessa som ligger till grund för om de talar för eller emot ett 
stödjande av användarens mentala modell. 

6.3.1 Designimplikationer 

Med utgångspunkt från uppmärksammade bakslag inom interaktionen med 
gränssnittsändamålen, föreslår vi följande designimplikationer enligt figur 14 för ett 
ytterligare stödjande av användarens mentala modell. 
 

 
 Figur 14. Designimplikationer för uppmärksammade bakslag 
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Med utgångspunkt från uppmärksammade framsteg inom interaktionen med 
gränssnittsändamålen, föreslår vi följande designimplikationer enligt figur 15 för fortsatt 
stödjande av användarens mentala modell. 

 

 
 Figur 15. Designimplikationer för uppmärksammade framsteg 

 

6.4 Fortsatt forskning 

Studien som vi utfört har både varit intressant och krävande, men den har samtidigt gett 
oss en insyn i hur designelement bör behandlas inom respektive gränssnittsändamål för 
att användarens mentala modell skall stödjas vid en gränssnittsmigration. På stora, 
komplexa gränssnitt som de mot nyhetsuppdatering och social networking där innehållet 
hela tiden är i fokus fann vi att det var av stor vikt att designelementen hanterades på 
liknande sätt vid en migrering. Detta hade varit intressant att undersöka om de 
designimplikationer som vi funnit hade varit applicerbara mot andra gränssnitt med 
liknande komplex struktur.  
 
Vi hade även funnit det intressant att se om gränssnitt som liknar det mot ändamålet 
resesökning kan nyttja de designimplikationer som vi funnit, på detta gränssnitt upplevde 
vi att fokus hela tiden är att överblicken ska vara konsekvent genom gränssnittet och det 
ska upplevas som enkelt att utföra uppgifterna. Dessa designimplikationer borde vara 
applicerbara mot gränssnitt vars huvudsyfte är att utföra sökningar för att snabbt erhålla 
ett svar. 
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Bilaga 1 – Urval gränssnitt 

Nyhetsuppdatering 

Aftonbladet 

Aftonbladet, stor skärm Aftonbladet, 
liten skärm 

 
Expressen 

Expressen, stor skärm Expressen, 
liten skärm 

 
Göteborgsposten 

GP, stor skärm GP, 
liten skärm 
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Social Networking 

Facebook 

Facebook, stor skärm Facebook, 
liten skärm 

 
Bebo 

Bebo, stor skärm Bebo, 
liten skärm 

 
Vkontakte 

Vkontakte, stor skärm Vkontakte, 
liten skärm 
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Resesökning 

Storstockholms Länstrafik 

SL, stor skärm SL, 
liten skärm 

 
Resplus 

Resplus, stor skärm Resplus, 
liten skärm 

 
Länstrafiken 

Länstrafiken, stor skärm Länstrafiken, 
liten skärm 
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Dimension Egenskaper Indikatorer Mätinstrument 

Mental modell 

 
Lärbarhet och 
förförståelse 
 

 
• Lätt att lära sig nya gränssnitt 

genom förförståelse baserat på 
tidigare erfarenhet 

 

 
• Hade du hjälp av dina förförståelse 

baserat på dina erfarenheter från det 
stora gränssnittet vid lärandet samt 
användandet av det mindre 
gränssnittet? Om ja: På vilka sätt? 
Om nej: Varför inte? Vad inom 
gränssnittet som underlättade/inte 
underlättade användandet?   

 
 
Förutse resultat 

 
• Hjälper användaren att förutse 

resultatet av dennes handlingar 

 
• Ansåg du att du med hjälp av 

erfarenhet från det stora gränssnittet 
kunde förutse resultatet av dina 
handlingar på det lilla gränssnittet? 
Om ja: På vilka sätt? Om nej: Varför 
inte? 
 

 
Ändamålsenlig 

 
• Ligger till grund för hur bra 

användaren löser uppgifter i 
gränssnittet 

 
• Ansåg du att du kunde lösa 

uppgifterna på ett tillfredsställande 
sätt på det lilla gränssnittet med 
lärdomar av det stora gränssnittet? 
Om ja: På vilka sätt? Om nej: Varför 
inte? 
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Bilaga 3b – Operationalisering designelement 

 

Dimension Egenskaper Indikatorer Mätinstrument 

Designelement  

 
Layout och 
Grafisk profil 
 
• Logotyp 
• Text 
• Grafik 
• Färgval 
• Formulär 
 

 
• Konsekvent layout mot det 

stora gränssnittet 
• Innehållet presenteras 

överskådligt 
• Innehållet presenteras 

sammanfattat 

 
• Anser du gränssnittet vara 

konsekvent mot det stora?  
• Presenteras gränssnittet 

överskådligt 
• Upplever du gränssnittet 

vara sammanfattat 
• Hur används logotypen i 

gränssnittet jämfört med det 
stora? 

• Hur visas textinformation 
till skillnad mot det stora? 

  
 
Navigering och 
Feedback 
 
• Menyer 
• Länkar 
 

 
Navigering: 
• Navigationsmässigt lika. 
• Översiktskunskap, 

landmärken, rutter 
 
Feedback: 
• Skall vara informativ och 

kan ges före, under och efter 
utförd handling 

• Ge visuell indikation var 
användaren befinner sig 

 
• Hur upplever du 

navigeringen i det lilla 
gränssnittet jämfört med det 
stora?  

• Hur visas menyer och länkar 
till skillnad från det stora?  

• Känner du att du får en 
överblick över gränssnittets 
innehåll? 

• Vet du var du befinner dig? 
• Upplevde du någon 

feedback?  
• Vad feedbacken nödvändig 

för att du skulle kunna 
utföra uppgiften? 

• Gav den dig information 
kring vad som kan/skall 
göras? 

• Saknade du någon 
feedback? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide 

Ställs under test: 
o Vet du var i gränssnittet du befinner dig nu? Hur? Varför inte? 
 
Ställs under post-task walkthrough: (Beroende av resultat på uppgifterna): 
o Den uppgiften löste du bra. Vad beror det på? Var det något från det stora gränssnittet 

som var till hjälp? 
o Här stötte du på lite problem. Vad beror det på? Skulle det i detta fall vara något från 

det stora gränssnittet som skulle kunna vara till hjälp? 
o Vad i gränssnittet hjälpte dig lösa uppgiften? På vilket sätt gav gränssnittet dig stöd? 
 
Intervju: (Ställs efter post-task walkthrough) 
o Kände du igen dig från det stora gränssnittet i det lilla? Vilka sätt? Är det bra? 
o Anser du att gränssnitten är lika?  På vilket sätt? Bra/dåligt? 

o Är det viktigt att de båda gränssnitten liknar varandra?  Varför/ inte? 
o Hade du hjälp av dina erfarenheter från det stora gränssnittet på det lilla? På vilka 

sätt? Bra/Dåligt? 
o Kunde du med lärdom från det stora gränssnittet förutse resultat på det lilla 

gränssnittet? På vilka sätt? Bra/Dåligt? 
o Saknade du något i det lilla gränssnittet som var till hjälp i det större gränssnittet? 
 
Layout och Grafisk profil 
o Anser du det lilla gränssnittet vara överskådligt? På vilka sätt? Hur kunde det göras 

bättre? 
o Logotyp: Hur placeras logotypen i det lilla gränssnittet jämfört med det stora? 

Bra/Dåligt? Vilka sätt? 
o Text: Hur presenteras text i det lilla gränssnittet i jämförelse med det stora? 

Bra/Dåligt? 
o Grafik: Hur presenteras bilder i det lilla gränssnittet i jämförelse med det stora? 

Bra/Dåligt? 
o Formulär: Hur används sökfunktioner och inmatning av text i det lilla gränssnittet? 

Bra/Dåligt 
o Färgval: Skiljer sig färgerna i de olika gränssnitten? Bra Dåligt? På vilka sätt? 
 
Navigering och Feedback 
o Hur upplever du sättet att ta sig runt i det lilla gränssnittet jämfört med det stora? 
o Känner du igen dig navigationsmässigt mellan de båda gränssnitten? På vilket sätt? 

Bra? Dåligt? 
o Navigationselement: Hur placeras menyer samt länkar i det lilla gränssnittet till 

skillnad från det stora? Bra/dåligt? Vilka sätt?  
o Var det något i gränssnittet som hjälpte dig att veta var du befann dig? 
o Upplevde du någon form av feedback? På vilket sätt hade du hjälp av den? 
o Var feedbacken nödvändig för att du kunde lösa uppgiften? 
o Saknade du någon feedback? 
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Facebook.com 

Uppgift 1:  
 
Uppdatera din status till ”Är trött..” 
 
Uppgift 2: 
 
Lokalisera Victors mail angående morgondagens möte och svara ”Jag kan tyvärr inte 
medverka under morgondagens möte”. 
 
Uppgift 3:  
 
Lokalisera gruppen ”Högskolan i Halmstad” som du är med i för att se vad som är 
senaste nytt. 
 
Uppgift 4: 
 
Lämna ett meddelande på Klas ”wall” om att du inte tänker medverka på mötet under 
morgondagen. Skriv ”Jag kan inte medverka under morgondagens möte”. 
 
Uppgift 5: 
 
Kommentera första bilden i egna galleriet ”Mötet” med kommentaren ”Den här bilden 
är inte längre relevant”. 
 

Aftonbladet.se 

Uppgift 1: 
 
Lokalisera avdelningen ”Klick!” för att ta del av de senaste nyheterna kändisvärlden. 
Scrolla genom de senaste nyheterna och skumläs rubrikerna. När du är nöjd, ta dig 
tillbaka till startsidan. 
 
Uppgift 2: 
 
Lokalisera den senaste nöjesartikeln kring ”Körslaget” (Nick Carters hångelfest)) och ta 
del av dess innehåll. 
 
Uppgift 3: 
 
Undersök ditt horoskop för dagen. 

 



 

 

 
Uppgift 4: 
 
Ta del av de aktuella nyheterna inom ”Kropp och Hälsa”. 
 
Uppgift 5: 
 
Lokalisera artikeln ”Därför klär vi av oss - Svenska kändisar viker ut sig för 
cancerforskningen” (under ”Kropp och Hälsa”). 
 

SL.se 

Uppgift 1: 
 
Använd reseplaneraren för att finna snarast avgång från Lidingö Centrum till Solna 
Centrum. 
 
Uppgift 2: 
 
Använd reseplaneraren för att undersöka avgång från Lidingö Centrum till Solna 
Centrum om tre dagar (samma tid). 
 
Uppgift 3: 
 
Undersök aktuell Störningsinformation för bussar just nu. 
 
Uppgift 4: 
 
Undersök realtidsinformation för tunnelbanans blå linje till Solna Centrum. 
 
Uppgift 5: 
 
Kontakta SL och ställ frågan (fiktivt): ”Jag har förlorat min plånbok på pendeltåget. Hur 
går jag tillväga för att få tillbaka den?” 
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