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Abstrakt

Den här uppsatsen är en C-uppsats för Programmet för Pedagogisk Mjukvaruutveckling,
Högskolan i Halmstad, 2004. I denna uppsats undersöker vi vilken navigeringsdesign som kan
vara lämplig att applicera på e-papperstidningar. Genom en kvalitativt förhållningssätt har vi
genomfört en undersökning där vi har blandat observation med intervju samt kompletterat
med en enkät. Vi har även inhämtat information från litteratur samt databaser som IEEE och
ACM. En ryggrad i uppsatsen är Ben Shneidermans (1998) åtta gyllene regler för att uppnå en
god gränssnittsdesign. Med detta som grund, angriper vi vårt problem. Resultatet av
undersökning och teori beskriver hur den tilltänkta navigeringsdesignen kan se ut och vad
användaren anser vara viktigt, ur navigeringssyfte, för den framtida e-papperstidningen.
Kortfattat fann vi Shneidermans åtta gyllene regler applicerbara även på e-papperstidningen.
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund

I försöken att underlätta tillvaron i vår vardag kommer det nästan dagligen nya innovativa
idéer och prototyper från forskare runt om i världen. Av dessa är det inte många som får en
genomslagskraft hos den breda publiken, allmänheten. Idéerna och prototyperna visas på
mässor och för företag för att ge alla som vill ett tillfälle att se det nya som tidningarna skriver
om. Just tidningar har sett ungefär likadana ut genom århundradena, det är bara på slutet av
1900-talet som de genom Internet fått en lite annan funktion. På Internet kan man fortfarande
läsa tidningarna och titta på bilder. Man kan också se filmklipp eller lyssna på intressanta
tillkännagivanden av betydelsefulla personer. Vore det inte bra om man kunde ha alla dessa
funktioner i handen istället? Forskare har en längre tid arbetat med att utveckla nya idéer.
Bland annat har det kommit en stor mängd av så kallade handdatorer på marknaden som kan
förmedla information, men inte riktigt som en tidning då skärmen är liten och inte riktigt har
samma kvalitet som pappret när det gäller bilder och text. Pappret känns fortfarande skönare
att läsa på och man behöver inte anstränga ögonen lika mycket som på skärmen.

En idé som det forskats mycket på den senaste tiden är det elektroniska pappret. Denna teknik
sammanför det analoga pappret med den digitala tekniken på ett tunt plastblad, vilket gör att
du kan få de senaste nyheterna enkelt skickade till dig. Teknologin gör det möjligt att läsa den
traditionella nyhetstidningen på en tunn flexibel skärm med cirka tre millimeters tjocklek. På
grund av flexibiliteten och den anspråkslösa vikten kan den enkelt rullas ihop och stoppas ner
i fickan eller väskan. När bilden eller texten en gång har laddats in på plastbladet, behövs det
ingen mer strömförsörjning för att hålla bild och text kvar. Eftersom skärmen inte har någon
uppdateringsfrekvens, blir den behaglig att läsa eller titta på; det ser ut precis som ett vanligt
tryck på papper. Toofani (2003) skriver att kontrasten på det elektroniska pappret är bättre än
tidningar med färgtryck. Dessutom är skärmen byggd av ett plastmaterial, utan några
öppningar där det kan läcka in vätska, vilket gör att man inte behöver oroa sig för väta. Så för
de som har drömt om att läsa tidningen i badet, skidbacken eller ute i vårregnet utan att få den
förstörd, kommer den nya tekniken att passa utmärkt. Människan kommer på ett enkelt sätt,
var som helst kunna ta del av nyheter. Det är i dagsläget meningen att den här typ av teknik
ska användas till böcker, dags- och kvällstidningar. Sony har släppt den första mobila enheten
som bygger på denna teknologin. Den heter LIBRIé och har lanserats i Japan. LIBRIé är i
pocketformat och kan innehålla upp till 500 böcker. Den artefakt som ska framställas för dags
och kvällstidningar är under utveckling.

Problem som uppstått är bland annat hur artefakten eller enheten ska utformas, både när det
gäller den fysiska formen och gränssnittets natur. Ska tidigare gränssnitt från tidningar eller
Internet användas eller passar en blandning av båda? Kanske bör det utvecklas en helt ny
gränssnittsmodell för att den ska bli mer unik?

1.2 Problembakgrund

Under senare år har marknaden för mobila enheter inriktat sig allt mer mot att presentera en
större mängd information på mindre enheter såsom mobiltelefoner och PDA:er (Personal
Digital Assistant). Ett problem inom detta område har varit och är hur navigering ska
utvecklas för att stödja användbarheten. Kamba, Elson, Harpold, Stamper och Sukaviriy
(1996) skriver att användare av dessa mobila enheter är villiga att uthärda begränsningar
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såsom små bildytor, små lagringsutrymmen och långsamma processorhastigheter. Allt för
möjligheten att ha ständig tillgång till elektronisk data.

Den begränsade bildyta som återfinns hos majoriteten av de mobila enheterna på marknaden
är ingen teknisk begränsning från tillverkarnas sida utan snarare ett krav från konsumenterna.
Användarna vill få information presenterad i ett passande format på en enhet som kan bäras
med överallt. Användare är uppenbarligen intresserade av en portabel enhet som enkelt kan
kontrolleras med en hand (Kamba et al. 1996), även om det innebär minskad prestanda. Då
storleken i högsta grad är signifikant så är det här som designproblematiken börjar ta form.

Problemställningen är i detta fall tvådelad. Å ena sidan finns problematiken med att
presentera mycket information på en begränsad bildyta vilket kan leda till missuppfattningar,
distrahering under navigeringen eller till en försämrad användbarhet. Å andra sidan
problematiken med att bygga ett väl fungerande navigeringssystem som inte upptar onödigt
mycket plats av bildytan (Ekman & Lankosi, 2002).

Vi har bestämt oss för att titta närmare på hur navigering skulle kunna gestalta sig för
tidningar som ska presenteras på det elektroniska pappret. Vi kommer därför att forska fram
lämpliga navigeringsmetoder som kommer att testas på en prototyp av en e-papperstidning
som vi har utvecklat. Genom att granska navigeringen på mobila enheter, traditionella
papperstidningar och webben, utföra ett observationsmoment samt se till traditionella
riktlinjer för design av gränssnitt, ska vi försöka att förstå vad de blivande användarna vill se
för funktioner i den här typen av produkt. Vi har även bestämt att den form vi kommer jobba
efter är i första hand av A4 format. Då teknik och layout inte är definitivt specificerade av
beställaren kommer vi att arbeta med våra egna idéer av hur e-papperstidningen kommer att
se ut.

1.2.1 Problemformulering

Vår problemformulering lyder enligt följande:

”Vilken navigeringsdesign lämpar sig bäst för e-papperstidningar”

Genom att studera förekommande navigeringstekniker på befintliga mobila enheter såsom
PDA:er och mobiltelefoner, papperstidningar och webb, vill vi få fram nya, innovativa idéer
som kan appliceras på e-papperstidningen.

1.2.2 Syfte

Som grund till denna uppsats använder vi vår egen framtagna prototyp till att se vad
användarna kan tänkas vilja ha i en framtida IT-artefakt. Syftet med uppsatsen är att
undersöka hur navigering kan ske på e-papperstidningen samt vilken design som lämpar sig
bäst. Vi ska även som undergrupp till forskningsprojektet DigiNews, som bedrivs vid
Högskolan i Halmstad, bidra med underlag till framtagningen av en kravspecifikation. Med
detta som utgångspunkt ska vi, genom vidareutveckling och nyskapande, försöka hitta en
lösning för navigeringen mot e-papperstidningen. En stark grundpelare är enkelheten, detta då
e-papperstidningen är tänkt att passa den befintliga marknaden av tidningskonsumenter.
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1.3 Problemavgränsning

Vi vill poängtera att det är mot e-papperstidningen som undersökningen går och att vi har valt
att undersöka hur tidigare forskning har bedrivits mot liknande problemområde. Exempelvis
undersöks navigering på mobila enheter, i förhoppning att därigenom kunna skapa oss en
förståelse för vilka navigeringstekniker som använts tidigare.

1.4 Centrala begrepp

Interaktivitet, e-papper, navigering, gränssnitt, mobila enheter.
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2. Teknisk bakgrund & tidigare forskning

Under detta avsnitt introduceras e-pappret. E-pappret är en helt ny teknik som gör det möjligt
att presentera text och bilder på ett digitalt papper och tekniken är en förutsättning för e-
papperstidningen.

2.1 Historia

1975 började Nick Sheridon, en fysiker stationerad på Xerox Palo Alto Research Centre
(PARC), att fundera på ett elektroniskt papper. Enligt Toofani (2003) räknas han till den
person som först började med att ta fram tekniken. Tekniken kallades Gyricon och den första
modellen var konstruerad av ett transparant ark i silikonplast. I det genomskinliga arket fanns
miljontals små plastkulor. Sheridons vision var att modellen skulle vara produktionsklar 1985.
Det fanns dock vissa problem som var tvungna att lösas innan detta kunde bli verklighet. Det
största problemet var att få plastkulorna som fanns i arket runda. Efter problem med
framtagning av billigt material samt olösta problem som att få arket flexibelt, tvingades Xerox
att lägga ner projektet 1977 (Toofani, 2003).

Vid mitten av 1990-talet togs Sheridons arbete upp av Joseph Jacobsen, en fysiker vid
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Tillsammans med två studenter började
Jacobsen att kopiera Sheridons arbete. Då även de stötte på problem med att få kulorna runda
ändrades snart strategin. Den nya strategin byggde på ihåliga kapslar som fylldes med färgad
olja. I arket placerades också små elektriskt laddade mikrokulor av titaniumdioxid (Toofani,
2003). 1997 grundade Jacobsen och hans två samarbetspartners företaget E-ink [1]. Även fler
företag började intressera sig för tekniken och i februari 2001 inleddes ett samarbete med
Philips (Ibid.).

2.2 Utveckling

I september 2000 presenterade Philips tillsammans med Polymer Vision [3], en utvecklad
prototyp (bild 2.1) som byggde på en teknik kallad ”plastic electronics”. Displayen hade en
upplösning på 64x64 pixlar med en 256 gradig gråskala, där varje pixel kunde visa två lägen;
på eller av. Tekniken presenterades i detta första stadium på en fast glasskiva. Forskarnas
nästa steg var att presentera samma teknik fast på en flexibel display [4].

Den 1 juli 2002 gav Philips, E-ink och TOPPAN, ett japanskt företag som är ledande i den
globala tryckindustrin, en pressrelease där en ny produkt presenterades. Företagen hade
tillsammans lyckats frambringa världens första högupplösta ”active-matrix” display i färg.
Tekniken utvecklades främst för att användas på mobila enheter såsom PDA:er, mobila
kommunikationsenheter och elektroniska läsare [5] (bild 2.2).
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Bild 2.1. [4] Polymer Visions prototyp, byggd med Bild 2.2. [7] Exempel på hur tekniken skulle
tekniken ”plastic electronics”. kunna användas tillsammans med mobila enheter.

Den 10 mars 2003 kom ännu ett pressrelease. Vid detta tillfälle presenterades en prototyp som
skulle visas vid CeBit, världens största data- och kontorsmässa som hålls årligen utanför
Hannover i norra Tyskland [14]. Den nya prototypen gjorde det möjligt att presentera text på
ett sätt som tryckta tidningar eller böcker (bild 2.3, 2.4) [6].

Bild 2.3. [6] En tidig prototyp som visar på hur text och bild visualiseras med
elektroniskt bläck.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


6

Bild 2.4. [6] samma prototyp som i bild 2.3. Bild 2.5. [6] En nyare prototyp i utvecklingsfasen.

2.3 Nuläge

Under våren 2004 släpptes den första produkten baserad på tekniken med elektroniskt bläck.
Produkten kallas LIBRIé (bild 2.6), den släpptes av Sony och är resultatet av ett treårigt
samarbete med Philips, E-ink och TOPPAN. Texten som presenteras på displayen ser ut
precis som tryck på papper och kan läsas i starkt solljus och ur vilken vinkel som helst.
Produkten är ämnad att användas för att läsa böcker och har en storlek ungefär som en
pocketbok. Lagringskapaciteten är på ungefär 500 böcker [8].

Bild 2.6. [8] LIBRIé, den första produkten på marknaden
som använder sig av elektroniskt bläck.

2.4 Varför utveckling av e-papper

Philips Research [2] presenterar tre fördelar med att använda tekniken för elektroniskt bläck
framför de bildskärmstekniker som finns idag. Den största fördelen med e-pappret, jämfört
med exempelvis TFT-skärmar, anses vara läsbarheten. Det elektroniska bläcket ger samma
resultat som tryckt bläck och är upp till sex gånger klarare än reflektiva LCD-skärmar.
Displayen har ingen ljuskälla vilket medför att den, till skillnad från en vanlig skärm, kan
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läsas i starkt ljus. Den kan också läsas från snäva vinklar utan att bli otydlig. En annan fördel
är den låga strömförsörjningen. Det elektroniska bläckets position är konstant och behöver
bara strömförsörjning under tiden när en ny text/bild laddas. Tekniken kräver ungefär en
tiondel av den energi som behövs hos en skärm på en mobil enhet idag. En tredje fördel är
möjligheten till flexibilitet. Displayerna är idag glasbaserade och beräknas vara omkring 50
procent lättare än en TFT-skärm med samma upplösning. I framtiden beräknas vikten kunna
reduceras ytterligare.
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3. Teoretisk bakgrund

3.1 Människa - dator interaktion (MDI)

När datorn först dök upp på den kommersiella scenen under 1950-talet så var det ingen som
lade någon större vikt vid att skapa användbara och effektiva gränssnitt. Datorn var till för och
användes uteslutande av experter som besatt de kunskaper som var nödvändiga för att kunna
”köra” datorn. Ingen hade några direkta tankar om hur en användarvänlig gränssnittsdesign
skulle kunna effektivisera arbetet. Enligt Preece, Rogers, Sharp, Benyon, Holland och Carey
(1994) var persondatorns födelse under 1970-talet, en viktig milstolpe för effektiviseringen av
interaktionen mellan människa och dator.

Dix, Finlay, Abowd och Beale (2004) menar att begreppet MDI tog sin form när allt fler
forskare specialiserade sig på ämnet under tidigt 1980-tal. Under tidigare forskningar, i
strävan att effektivisera interaktionen mellan människa och maskin, låg fokus främst på de
fysiska aspekterna. Nu behandlades också psykologiska och teoretiska aspekter. Till en början
gick forskningen under benämningen ”man-machine interaction” men detta kom senare att
ändras till ”human-computer interaction” (engelska HCI = MDI) (Dix et al., 2004).

Enligt Carroll (2001) fick intresset för MDI en kometliknande tillväxt efter en konferens som
behandlade mänskliga faktorer i datorsystem, vid National Bureau of Standards i mars 1982.
Denna tidpunkt benämns därför ofta som tidpunkten för MDIs födelse. Basen lades dock
under 1960- och 1970-talen genom fyra grenar, som än idag är de drivande krafterna. Dessa
grenar är:

• Prototyp- och iterativ utveckling från systemutveckling.
• Psykologi och mänskliga faktorer i datorsystem från datavetenskap.
• Användargränssnitt från grafisk design.
• Modeller, teori och struktur från kognitiv vetenskap.

MDI är ett multidisciplinärt ämne och enligt Dix et al. (2004) skulle den idealiska designern
ha kunskaper inom en mängd områden såsom psykologi och kognitionsvetenskap, ergonomi,
grafisk design, sociologi etc. Dock är det främst inom datavetenskap och systemdesign som
ämnet måste accepteras som en central angelägenhet (Ibid.).

Dix et al. (2004) menar vidare att det inte finns någon allmän teori för MDI men att det dock
finns underliggande principer som formar basen i vår syn på ämnet; att människor använder
datorer för att utföra ett arbete. Detta ger enligt författarna tre huvudsakliga angelägenheter:
människan, datorn och uppgiften som ska utföras. Systemet måste också se till användarens
uppgift, vilket leder till ett fjärde fokus; användbarhet.

MDI kan benämnas som just studien och tillämpningen av användbarhet. Syftet är att förstå
och skapa mjukvara, och annan teknologi, som människor vill använda, kan använda och
finner effektiva när de används. MDI ska möta människors behov genom att göra teknologin
tillgänglig, meningsfull och tillfredställande (Carroll, 2001). Preece et al. (1994) beskriver
målet med MDI som att skapa användbara och pålitliga datasystem vilka ska fylla en viss
funktion. För dessa mål måste användaren ges en central roll i utvecklingen (Dix et al., 2004).
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3.2 Användbarhet

Nielsen (1993) beskriver användbarhet som hur väl en användare kan nyttja ett systems
funktioner. Användbarhet tillämpas på alla tänkbara delar av systemet där en människa kan
komma att interagera. Användbarhet handlar i grunden om att fokusera på användaren och
för att skapa en användbar produkt krävs kunskap och förståelse om den faktiska eller
potentiella användaren till produkten (Dumas & Redish, 1999). Preece et al. (1994) beskriver
tre krav som en utvecklare måste beakta för att uppnå en god användbarhet:

• Förstå hur människor använder datorer på ett effektivt sätt.
• Utveckla verktyg och tekniker för att försäkra designers att systemet är passande för

det tilltänkta användningsområdet.
• Uppnå effektiv och säker interaktion med systemet, både för individer och grupper.

Nielsen (1993) benämner lärbarhet som det mest fundamentala attributet för att uppnå en god
användbarhet. Preece et al. (1994) beskriver lärbarhet som ”the time and effort required to
reach a specific level of use performance” (Preece et al., 1994;s. 401). Nielsen (1993) menar
att systemet ska vara designat på ett sätt som gör det möjligt för användaren att snabbt komma
igång med att använda dess funktioner. För detta krävs att gränssnittet designas på ett enkelt
sätt med ett klart och tydligt språk. Det ideala är att presentera bara just den information som
användaren behöver, och inget mer. Även Dix et al. (2004) beskriver lärbarheten som en
avgörande faktor för att uppnå en god användbarhet. Enligt författaren handlar begreppet om
att nybörjare snabbt och enkelt ska förstå hur systemet fungerar för att kunna utvinna maximal
prestanda. För att uppnå en god lärbarhet bör systemet vara förutsägbart, generaliserbart och
konsekvent i utförandet (Dix et al., 2004).

Flexibilitet, är en annan viktig byggsten för att skapa god användbarhet (Dix et al., 2004;
Preece et al., 1994). Preece et al. (1994) beskriver flexibilitet främst som den utsträckning
systemet tillåter användaren att anpassa gränssnittet utefter egna önskemål. Dix et al. (2004)
beskriver det som att den mer vana användaren ska kunna ges flera alternativ till att interagera
med systemet. Möjligheter till modifieringar samt att systemet ska tillåta användaren att köra
flera uppgifter samtidigt, benämns av författarna som viktigt i strävan efter att systemet ska
bli flexibelt.

Användaren ska också lätt kunna komma ihåg systemet även om han/hon inte har använt det
på länge, det vill säga, systemet ska vara memorerbart. När väl användaren har lärt sig
systemet ska det ge honom/henne möjligheten till hög effektivitet och produktivitet. Det ska
inte heller innehålla för mycket fel. Om fel uppstår ska dessa vara lätta att reparera eller
ångra. Utförandet av systemet bör också vara tillfredställande så att användaren tycker om att
använda det (Nielsen, 1993). Preece et al. (1994) beskriver tillfredställande som den positiva
attityd systemet ger användaren.

För att mäta användbarheten i ett datorbaserat system används vanligen något som kallas för
användbarhetstest. Preece et al. (2004) beskriver användbarhetstest som ett fastställande av ett
systems kvantifierbara grad av användbarhet. Det primära målet är att förbättra ett systems
användbarhet (Dumas & Redish, 1999). För att ett användbarhetstest ska vara tillämpligt
måste testgruppen bestå av verkliga användare till det färdiga systemet. Uppgifterna som ges
till testpersonerna måste enligt Dumas & Redish (1999), också vara av den karaktär att det
liknar de faktiska uppgifterna som användaren kommer att lösa med det färdiga systemet.
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3.3 Interaktionsstilar

Interaktion kan ses som en dialog mellan en användare och en dator. Det finns en rad olika
sätt som användaren kan kommunicera med ett datorsystem och de olika interaktionsstilarna
kan ha en djupverkande effekt på dialogens egenskaper (Dix et al., 2004).

3.3.1 Kommandobaserad interaktion

Den första interaktionsstilen som blev allmänt använd, och som fortfarande används i stor
utsträckning, är den så kallade kommandobaserade (Dix et al., 2004). Programmeringsspråk
som Java, COBOL, och C++ är exempel på kommandobaserad interaktion. En MS-DOS
prompt samt att skriva in en webbadress i en webbläsare är andra exempel på kommando-
baserad interaktion (Shneiderman, 1998). En fördel med denna interaktionsstil är att den
erbjuder möjligheter till att uttrycka exakta instruktioner till datorn och direkt få denna att
utföra den efterfrågade uppgiften (Preece et al., 1994). Kommandobaserad interaktion ställer
samtidigt höga krav på användaren. Användaren måste vara medveten om och kunna hantera
systemets kodning. Exempelvis så måste en användare av en webbläsare veta att en
Internetadress vanligtvis börjar med http:// eller www (Shneiderman, 1998).

3.3.2 Direkt manipulation

En lite mer modern interaktionsstil kallas för direkt manipulation. Begreppet myntades av Ben
Shneiderman under tidigt 1980-tal (Preece et al., 1994). Med direkt manipulation ges
användaren en direkt feedback från systemet genom att peka eller klicka på objekt på
skärmen. I system byggda på direkt manipulation ersätts kommandon med att peka, markera
och dra. Användaren av ett ordbehandlingsprogram behöver exempelvis inte skriva
kommandon som ”change/old string/new string” (Shneiderman, 1998).

Preece et al. (1994) beskriver system som bygger på direkt manipulation; ”Direct
manipulation systems have icons representing objects, which can be moved around the screen
and manipulated by controlling a cursor with a mouse” (Preece et al., 1994;s. 270). Med
direkt manipulation kan nybörjare lära sig grunderna för systemet snabbt, samtidigt som den
mer vana användaren kan arbeta och genomföra många uppgifter på ett effektivt sätt. Genom
den direkta responsen känner användare ofta, i ett system byggt på direkt manipulation, att de
kontrollerar systemet (Shneiderman, 1998). Ett problem med direkt manipulation är att alla
uppgifter inte kan beskrivas genom konkreta objekt och att alla handlingar inte kan utföras
direkt (Preece et al., 1994).

3.3.3 Menyer

I system byggda på menyer läser användaren en lista av komponenter, gör det val som är bäst
passande för ändamålet och observerar effekten (Shneiderman, 1998). Preece et al. (1994)
benämner menysystem som en uppsättning av valmöjligheter som vid exekvering resulterar i
en förändring i gränssnittet. Författarna menar vidare att en fördel med menyer är att de är
lätta att känna igen för användaren, till skillnad från exempelvis system som är uppbyggda
med kommandobaserade gränssnitt. Dix et al. (2004) menar att menysystem ofta struktureras
efter ett hierarkiskt mönster där det önskade alternativet ofta inte finns tillgängligt i det övre
lagret. Menysystemet måste därför utformas efter en logisk struktur för att stödja igenkänning.
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Preece et al. (1994) menar att ett problem med menyer har varit att de tar upp stor yta av
displayen. Två lösningar på detta är att använda så kallade rullgardinsmenyer (bild 3.1) eller
pop-up-menyer (bild 3.2). Rullgardinsmenyer dras ner från en titel och presenterar
underliggande, relaterad information. Användaren gör sitt val och menyn återgår till sin
ursprungliga form. Pop-up-menyer visar sig då användaren klickar på en specifik del av
skärmen, vanligtvis en ikon. Menyn behåller sin position till dess att användaren instruerar
den till att försvinna.

Bild 3.1. Rullgardinsmeny i Microsoft Windows Bild 3.2. Pop-up-meny i Microsoft Windows.

3.3.4 Formulär

Vid system byggda på formulär består gränssnittet av relaterade textfält, i vilka användaren
kan fylla i önskvärd data (Shneiderman, 1998). Formulär kan komma till stor användning då
en stor mängd data ska föras in i ett system, speciellt då samma typ av data ska skrivas in flera
gånger (Preece et al., 1994). Formulär kan också komma till användning för sökning av data
(Dix et al., 2004). Användaren i ett system byggt på formulär måste, i en viss utsträckning,
förstå etiketterna för textfälten, vara medveten om de tillåtna värdena och vara kapabla att
hantera eventuella felmeddelanden. Interaktionsstilen kräver en viss träning för att bli effektiv
och lämpar sig därför bäst för medel till avancerade användare (Shneiderman, 1998).

3.4 Användargränssnitt och design

Användargränssnittet är den del av systemet som människan interagerar med på olika sätt.
Interaktionen kan ske genom till exempel syn, hörsel, röst eller beröring och det är input och
output som är det viktiga i sammanhanget. Input i detta sammanhang är hur människan
kommunicerar med datorns mjukvara genom gränssnittet, ofta med tangentbord och mus.
Outputen är resultatet av inputen och visas oftast på skärmen i olika former. Målet med
gränssnitt är oftast att användaren inte ska märka det utan bara använda sig av den utan att
tänka på det och ta åt sig av informationen (Galitz 2002). Författaren menar vidare att
gränssnittet ska fungera som en förlängning av användaren, vilket betyder att systemet ska
reflektera en persons kapacitet och reagera på hans/hennes behov. För att detta ska fungera
smärtfritt krävs en snabb responstid och feedback som formar användarens prestation och
ingjuter förtroende. Författaren menar även att skärmen inte ska lämnas blank en längre stund
när något laddas, då användaren kan tro att systemet har fallerat. Om processen drar ut på
tiden bör en dialogruta eller liknande visa att datorn arbetar. Responsen kan komma i olika
former som till exempel visuellt genom former, mönster, text eller ljud (Ibid.).
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Crowe och Narayanan (2000) skriver om att det primära målet för ett gränssnitt är att på
effektivast sätt utföra önskade kommando med de interaktionsmöjligheter som finns och
sedan undersöka om utkomsten har önskad validitet. Galitz (2002) skriver att ett konsekvent
gränssnitt ökar möjligheten att snabbare förstå funktionerna och samtidigt de inhämtade
kunskaperna från ett gränssnitt kan vara överförbara på andra, liknande gränssnitt. Han
skriver vidare att om användaren känner att systemet styr förloppet blir han/hon lätt
frustrerad. Känslan av kontroll över systemet har visat sig minska stressen från användaren.
För att öka kontrollen ska varje användare kunna ändra gränssnittet till ett för dem passande
utseende och de ska själva kunna bestämma vad de ska göra och i vilken takt handlingarna
ska utföras. Författaren skriver även om flexibilitet i systemen när det gäller hur avancerat till
exempel menysystemet ska vara. En ny användare ska först lära känna basfunktionerna och ha
möjligheten att ändra till mer avancerade funktioner. Detta kan även vara farligt då väldigt
flexibla system kan förvilla nybörjare och skapa problem (Galitz 2002).

Crowe och Narayanan (2000) för en diskussion om huruvida gränssnittet tillhandahåller bättre
möjligheter för navigering än andra gränssnitt för samma system. Om så är fallet kommer en
följdfråga, varför är det bättre? Frågorna behandlar utkomsten av interaktion med gränssnittet
som den sista processen av interaktionen. Ett sätt att hitta lösningar är att identifiera
ineffektiva knappar för att göra det mer kompakt genom att användaren kan prova sig fram,
eller att studera mikrostrukturen av interaktionen genom att samla ihop och analysera
interaktionen med gränssnittet. Detta görs genom att registrera vad användaren tittar på när
denna kommer till en ny del av systemet.

Andrén, Gunnarsson och Lundin (1993) nämner att det vid utveckling av grafiska gränssnitt
finns stora möjligheter att själv komma på smarta idéer och lösningar. Det är dock viktigt att
komponenterna har ett konsekvent utförande och används på ett konsekvent sätt.
Komponenter ska se likadan ut genom hela gränssnittet. Om det görs på rätt sätt så resulterar
det bland annat i att det blir färre användarfel, och på så sätt mer nöjda användare. De skriver
även om att det är viktigt och tänka på att det är användaren som ska kontrollera gränssnittet
och inte tvärtom. Gränssnittet ska fungera som stöd och hjälp för användaren och det är
viktigt att användarna känner att begränsningarna inte finns hos honom/henne utan hos
systemet. Vidare skriver författarna om huruvida användarna har svårt att hantera de många
olika funktionerna i system, utan bara använder sig av de tydligaste och enklaste
basfunktioner som behövs för att utföra en specifik uppgift. De går därigenom miste om
användbara delar på grund av att de finner gränssnittet invecklat och svårt att förstå. I
exemplet som författarna tar upp dras paralleller med ett ordbehandlingsprogram, där
personer bara hanterar funktioner som de behöver för att genomföra sin uppgift (Andrén,
Gunnarsson & Lundin, 1993). Ett kommunikationshjälpmedel som har används under lång tid
är färger. Färger är ett viktigt och betydelsefullt inslag i dagens applikationer. Några riktlinjer
för färganvändning är bland annat att högst fyra färger ska användas i en applikation som
används tillfälligt. Färgen ska också användas konsekvent. Detta för att användaren lättare ska
kunna ta till sig informationen. Nyanser ska också användas, starka och gälla färger för att
skapa uppmärksamhet till något och lugna harmoniska färger för bakgrunden (Andrén,
Gunnarsson & Lundin, 1993).

Galitz (2002) beskriver begreppet transparens och menar att det som händer i systemet ska
vara osynligt för användaren för att deras uppmärksamhet och tankar ska vara riktade mot
deras arbete och inte mot kommunikationen med systemet. Vidare tar författaren upp
begreppet klarhet och menar att ett lättförståeligt gränssnitt bara visar de nödvändigaste
funktionerna och döljer de som inte används regelbundet. Samtidigt som de mer använda
funktionerna ska vara mer lättåtkomliga. Han nämner även att det är bättre att tillhandahålla
färre funktioner som används effektivt, än många funktioner som inte används.
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3.4.1 Sträva efter konsekvens (Strive for consistency)

Enligt Shneiderman (1998) är konsekvensen i ett användargränssnitt den allmänt mest brutna
principen. Detta då den kan vara svår att följa på grund av de många valen som görs under
uppbyggnaden av ett gränssnitt. Ett gränssnitt bör vara konsekvent i sitt utförande och för att
uppnå detta bör menyer och prompter ha samma funktioner genom hela systemet. Även
färger, teckensnitt och layout bör följa en standard för att användaren ska känna igen sig
under navigering mellan olika sidor eller delar av systemet. En konsekvent design medför att
användaren lättare kan ta till sig av den presenterade informationen och det blir också lättare
att komma ihåg systemets navigeringsstrategier.

Tabellen nedan illustrerar ett exempel på ett konsekvent menysystem, samt två exempel på
bristfällig konsekvens. Alla val avser samma aktioner men beskrivs med olika ord. I fall A
finns ingen tanke på konsekvens i utförandet, vilket troligtvis leder till att det tar lång tid att
lära och blir svårt att komma ihåg för användaren. I fall B är inte inkonsekvensen lika påtaglig
som i fall A. Denna kan i vissa fall accepteras då den förmodligen kommer att bli
ihågkommen för dess avvikelse (Shneiderman, 1998).

Konsekvent Inkonsekvent A Inkonsekvent B
Radera/infoga tecken Radera/infoga tecken Radera/infoga tecken
Radera/infoga ord Flytta/hämta ord Ta bort/infoga ord
Radera/infoga rad Förstöra/skapa linje Radera/infoga rad
Radera/infoga paragraf Döda/födsel paragraf Radera/infoga paragraf
Tabell 3.1. Konsekvens och inkonsekvens i ett menysystem. (Fritt från Shneiderman, 1998; s. 58)

3.4.2 Tillåt frekventa användare att använda genvägar (Enable frequent
users to use shortcuts)

Tid är dyrbar. I ett för användaren nytt system ska gränssnittet vara lättöverskådligt med klara
interaktionsmöjligheter. I takt med att användandet blir mer frekvent så kräver användaren en
snabbare interaktion med systemet. Shneiderman (1998) föreslår att låta användaren använda
genvägar för att lättare komma åt önskad data.

För att en förstagångsanvändare ska förstå systemets navigeringsstrategier erfordras ett
lättförståeligt gränssnitt. Den nya användaren ska snabbt kunna komma igång med att
interagera med systemet och för detta krävs det att systemet inte erbjuder för många
valmöjligheter som kan förvirra. När denna, efter ett tags användande, lärt sig systemets
basfunktioner vill de få jobbet gjort snabbt, vilket kräver snabb respons, icke-distraherande
processer och minsta möjliga antal interaktioner. Om sekvensen för att ta sig till en viss del av
systemet fordrar fler än tre till fyra interaktioner börjar användaren snart att leta efter
genvägar eller, om möjligt, försöker skapa egna för att förkorta processen. Genvägar kan
exekveras genom klickbara knappar, kortkommandon eller snabbtangenter. Författaren menar
att det ska vara tydligt vad genvägen leder. En bristfällig förståelse för detta medför att
användaren lätt tappar förtroendet för systemet (Shneiderman, 1998).

3.4.3 Erbjud informativ återkoppling (Offer informative feedback)

För varje aktion som användaren utför bör det ges en återkoppling från systemet. Vid mindre
eller vanligt förekommande aktioner kan responsen vara mindre omfattande. Vid större
aktioner bör också återkopplingen från systemet vara större (Shneiderman, 1998).

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


14

3.4.4 Utforma dialoger (Design dialogs to yield closure)

Sekvenser av operationer bör vara indelande i delar med en början, en mitt och ett slut för att
visa användaren var han/hon befinner sig. En tydlig indelning gör det enklare för användaren
att orientera sig och det ger samtidigt en känsla av tillfredställelse efter varje avklarad del.
Författaren menar vidare att denna typ av indelning är vanligt förekommande på webben när
det gäller e-handel och liknande. Användaren går under inköpsprocessen från en del till en
annan och får på slutet, innan det att sekvensen avslutas, en tydlig prestation av de val som
gjorts och kan därefter avsluta sekvensen (Shneiderman, 1998).

3.4.5 Förebygg fel och erbjud en enkel funktion för felhantering (Offer
error prevention and simple error handling)

Användare av interaktiva system gör fler fel än man kan vänta sig (Shneiderman, 1998).
Författaren menar att studier visar på stora problem och minskad produktivitet, som ett
resultat av en bristfällig interaktion mellan användare och system. Ett sätt att förbättra
interaktionen är att tydligare beskriva vad som har gått fel i systemet. Genom lättförståeliga
felmeddelanden kan det skapas ett mer positivt klimat i interaktionen, vilket ökar chanserna
att felen kan åtgärdas snabbt. Det blir också mindre misstag gjorda och användaren får en
ökad tillfredsställelse med systemet. Författaren menar att det effektivaste sättet att främja en
god interaktion är förhindra att felen uppkommer över huvud taget (Ibid.).

Shneiderman (1998) beskriver två tekniker som kan förebygga fel i ett system. Den första
kallas för ”kompletta sekvenser”. Ibland behövs flera steg för att en aktion ska utföras. För att
undvika att användaren inte slutför alla steg kan designers erbjuda att en rad sekvenser utförs
genom samma aktion. En användare av ett ordbehandlingsprogram bör exempelvis kunna
säga till systemet att alla rubriker ska vara centrerade, i stora bokstäver och understrukna, utan
att behöva utföra en rad aktioner varje gång en ny rubrik ska skrivas in. Den andra tekniken
kallas för ”korrekta kommandon”. Med detta menas att systemet måste förebygga att
användaren använder produkten på ett felaktigt sätt. Exempelvis så kan piloten av ett flygplan
inte lägga i backen när flygplanet är i luften. Denna funktion aktiveras först då flygplanet har
landat. Ett effektivt sätt att motverka detta är att applicera direkta manipulationsstrategier,
som diskuterats i stycke 3.2.2 (Ibid.).

Gränssnitt ska till största grad konstrueras så att användare inte kan åstadkomma större fel
genom sina handlingar. Om fel inträffar bör systemet upptäcka detta och erbjuda en enkel,
konstruktiv och specifik instruktion på hur återställning kan göras. På detta vis minskas oron
av att göra fel och användaren låser sig inte då denna inte riktigt förstår en funktion, utan kan
om det blir fel enkelt få instruktioner för att ta sig vidare (Shneiderman, 1998).

3.4.6 Tillåt användaren att ångra sina handlingar (Permit easy reversal of
actions)

Denna punkt liknar den föregående, som behandlar fel och felhantering, men här behandlas
mer ingående i vilken utsträckning användaren tillåts ångra sina handlingar. Om det inte går
att ångra sina val efter vissa handlingar ska detta tydligt visas för användaren, lämpligen mer
än en gång. Genom att tillhandahålla en enkel ångra-funktion kan användaren prova sig fram i
gränssnittet, utan att direkt tänka på konsekvenserna av handlingarna. Detta då användaren
hela tiden ges möjligheten att gå tillbaka till föregående sekvens. Det ska även vara möjligt att
kunna återställa systemet till dess ursprungliga läge, utan att gå igenom en rad olika val. Det
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ska också visas klart och tydligt, genom dialogrutor eller symboler, när användaren gör
drastiska ändringar i systemet. Denna funktion tar bort användarens oro av att inte kunna
backa tillbaka till föregående val och ökar samtidigt stimulansen att undersöka de olika
funktioner som finns. Genom detta kan användaren också lättare lära sig funktionerna som
finns att tillgå (Shneiderman, 1998).

3.4.7 Användaren ska få en känsla av kontroll (Support internal locus of
control)

Shneiderman (1998) nämner vikten av att det är användaren, och inte systemet, som ska föra
händelseförloppet framåt. Termen ”användarcentrerad” indikerar att användaren kontrollerar
systemet mer än reagerar på det. Detta begrepp kan förklara delar ur denna punkten. Med
användarcentrerad menas att designerns bör undvika ”negativa” toner i menyer och
dialogrutor som till exempel ”skriv in data” och istället innehålla fraser som ”redo för
kommando” eller ”klar”. Detta för att inte förvilla eller göra att användaren tappar fart och
kontroll under navigeringen.

Författaren skriver vidare att en del designers tror att användare har en stark önskan att känna
att de har kontroll och kan mästra systemet. När detta är gjort kan användarna acceptera sina
handlingar och få känslor av tillfredsställelse. Författaren skriver också att det historiskt sett
finns bevis för att användare söker begripliga och förutsägbara system och att de drar sig för
de mer komplexa och oberäkneliga. Begripliga och förutsägbara användargränssnitt döljer de
underliggande komplexa datauträkningar, på samma sätt som en bilförare startar sin bil och
därigenom utför en komplicerad process utan att märka, eller tänka på det. Användare som är
erfarna ska känna att de styr och har kontroll över operationer som utförs och inte begränsas
av långa laddningssekvenser, eller problem med att få svar på de inmatningar som utförs. Om
dessa problem uppstår känner användaren oro och missnöje (Shneiderman, 1998).

3.4.8 Minska belastningen på korttidsminnet (Reduce short-term memory
load)

Denna punkt tar upp människans korttidsminne och dess begränsningar. En huvudregel som
bör beaktas är att människan kan minnas sju, plus minus två, olika informationsdelar och
därför bör man inte belasta grässnittet med onödig information om vad som pågår i systemet.
Istället ska systemet ta hand om detta och ge utrymme för användaren att tänka på annat som
är mer väsentligt. Det som bör uppmärksammas är att symboler och former bör följa ett visst
mönster genom hela gränssnittet. Om så görs, främjas förstagångsanvändare och de mer
frekventa användarna kan interagera på ett effektivare sätt (Shneiderman, 1998).

Korttidsminnet är mycket flyktigt och kan av avbrott orsaka informationsförluster, vilket
resulterar i att användaren måste ta en kort paus för att fundera. Visuella moment kan vara
distraherande och även en högljudd omgivning kan störa den kognitiva processen. Vidare kan
ångest eller ängslan för att kanske göra fel i navigeringen reducera det tillgängliga minnet hos
individen. Detta gör det extra viktigt att på enklast möjliga sätt utforma gränssnittet så att
korttidsminnet förblir just ett korttidsminne och hålla nere den informationmängd som måste
presenteras till det mest väsentliga för önskade navigeringsvägar (Ibid.).
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3.5 Navigeringsstrategier

Flemming (1998) definierar navigering som en målmedveten förflyttning, där användaren
bedömer olika valmöjligheter. För att kunna bedöma vart användaren ska navigera, måste
denna förstå och veta vilka handlingar som ska utföras för att komma från en typ av
information till en annan.

3.5.1 Navigering på papperstidning

Tidningsutgivarna (TU) har i en undersökning av branschstandardlayouten kommit fram till
att tabloid kommer vara den mest använda om fem år. Tabloiden [10] är ett mindre hanterligt
format för dagstidningar och används för närvarande i huvudsak av kvällstidningar. Måtten är
inte bestämda men ligger i området 280 * 385 mm. Romberger (1998) nämner att typsnittet
med fördel ska hållas mellan 9-12 punkter på löpande text i papper. Broadsheet [11] är en
benämning på det större tidningsformatet som traditionellt har skilt seriösa morgontidningar
från sensationsinriktade kvällstidningar i tabloidformat eller halvformat, men det har förlorat
denna egenskap i takt med att storformatstidningar som Svenska Dagbladet har bytt till
tabloidformat (eller liknande) utan att ändra inriktning i övrigt. Måttet på Broadsheet är 385 x
560 mm.

Den nuvarande standarden broadsheet, som många tidningar använder sig av, kommer att
bytas ut till det mindre tabloidformatet. Detta är inte bara en isolerad svensk trend utan även
från marknaden i bland annat USA kan det skönjas en önskan att gå till ett mindre format. Det
som kan bli problematiskt är den nya prissättningen, format samt placering av annonser,
nämner tidningsutgivarna. Det har även visat sig att en formatförminskning kan ha en positiv
effekt för försäljningen. Ett exempel är när tidningen Le Matin ändrade format till ett mindre
och ökade försäljningen med ca 60 000 ex [15].

Det skrivs även att 47 procent av de som läser tidningen anser att det är mycket viktigt att det
lätt går att hitta i den medan 45 procent anser att det är ganska viktigt. 28 procent anser att det
är mycket viktigt att det finns något läsbart på varje sida. Om vi tittar på vad som är mest
intressant i morgontidningen finner vi att vissa delar av de lokala nyheterna läses av nästan
alla. Därefter följer brott och olyckor, utrikesnyheter, radio- och TV-material samt
familjematerial i fallande skala men dock är det sådant som läses av över hälften av läsarna.
Det som kräver mer av läsaren i form av kunskaper och bakgrundsfakta som kultur,
debattartiklar, ledare och kommentarer har inte lika stor del läsare [15].

Layouten på en tidning ser olika ut överallt; det finns ingen mall att följa, men tidningarna
måste passa läsarna de vill nå ut till och bör därför ha en egen identitet och personlighet så att
läsaren känner igen sig [13].

Romberger (1998) menar att det förekommer problem vid överföring av text till dator då
läsarna inte får samma överblick och inte på samma sätt kan uppfatta systemets innehåll.
Dessutom ger datorskärmen sämre överblick än papper då den inte går att dela upp i delar
som en vanlig dagstidning.

En innehållsförteckning kan på ett enkelt sätt lyfta fram struktur och presentation av de olika
delarna. Vidare påtalas att sidindelning och bläddring är betydande faktorer på hur det så
kallade rumsliga minnet kan användas. Detta minne ges det bra stöd för i pappersdokument
där texten är fast och inte flyttas runt med rullningslistfunktioner eller på olika sidor, samt att
texten ofta är större och tydligt indelat. Fördelen med sidindelning och bläddring är
användarna ser sammanhanget bättre och därmed inte läser lösryckta textstycken på olika
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sidor, som det kan bli när text presenteras på bildskärm. Romberger (1998) skriver vidare om
att skärmyta, upplösning och tillgängliga funktioner innebär en begränsning på bildskärmar.
Det går till exempel inte att dela upp tidningen för att få en bättre översikt eller placera ut
bokmärken för att snabbare kunna ta sig till en del. Det finns i och för sig bokmärken i vissa
system, nämner författaren, men dessa är inte särskilt smidiga att använda. Dessa
överblicksproblem kan indelas i fyra punkter; visuell presentation, hantering, modifierbarhet
och personlig prägling. Författaren skriver slutligen att bildskärmen, genom att vara dynamisk
har potential genom att kunna visa olika presentationer samtidigt eller växelvis när
användaren utför sin uppgift.

Reason (1998) menar att fotografier, illustrationer och stora huvudrubriker bör användas mer
för att visuellt attrahera läsarna. Han skriver vidare att det samtidigt är riskfullt att använda
alla elementen tillsammans då detta ofta kan skapa ”visuellt kaos”. Ett av de bästa sätten för
mindre tidningar att fånga läsarnas intresse är att presentera en liten textruta som de snabbt
kan titta på för att få en överblick av vad artikeln handlar om [12].

3.5.2 Navigering på webben

Struktur

Zimmerman och Walls (2000) beskriver strukturen som en avgörande faktor för att uppnå en
god navigeringsdesign på en webbsida. De presenterar två förekommande strukturer; linjär
och hierarkisk. De menar också att ostrukturerade webbsidor förekommer.

Hedman (1997) menar att det vanligaste sättet att strukturera en webbplats är genom
trädstruktur (hierarkisk). En trädstruktur innebär att förstasidan fungerar som en överblick
över innehållet medan informationen presenteras på underliggande sidor. En alternativ
struktur är enligt författaren seriestruktur (linjär) där webbsidan har en början och ett slut,
liknande strukturen i en traditionell bok. I en sådan struktur ges inte användaren lika stor
frihet och kan egentligen bara navigera åt två håll; framåt och bakåt. Vidare presenterar
Hedman (1997) också en presentationsteknik som inte kräver någon struktur, något som han
kallar för webbstruktur. Denna kan enligt författaren lämpa sig väl för att beskriva verkliga
platser av olika slag.

Spool, Scanlon, Shroeder, Snyder och DeAngelo (1999) antog att det måste finnas en struktur
som passar bättre än en annan för webbsidor och undersökte huruvida en trädstruktur eller en
sekventiell struktur är mest lämplig att använda på webben. De fann att strukturen inte gjorde
någon större skillnad i hur användaren tog åt sig den presenterade informationen. Eveland och
Dunwoody (1998) studerade navigeringsmönster på en webbsida som presenterade vetenskap
för allmänheten och fann att de flesta läste informationen så som man traditionellt läser
artiklar i tidningar; det vill säga linjärt från början till slut.

Innehållsförteckning – ge användaren en överblick över presenterad information

För att ge en överblick över en webbsidas innehåll så används vanligtvis någon form av
innehållsförteckning där sidans rubriker presenteras. Genom att navigera från denna kan
användaren snabbt och enkelt ta sig till den plats på webbsidan där relaterad information finns
presenterad. Manber, Smith och Gopal (1997) beskriver innehållsförteckningen som den
viktigaste byggstenen i ett navigeringsgränssnitt för en webbsida. Även Zimmerman och
Walls (2000) beskriver denna komponent som vital vid design för webben.
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Hyperlänkar

Bra länkstrukturer kan hjälpa användaren att navigera mer effektivt på en webbsida (Spool et
al., 1999). Hyperlänkar kan förekomma i en rad olika former; som textlänkar, bildlänkar eller
som så kallade ”hotspots” där ett helt område är klickbart. Genom att klicka på hyperlänken
tas användaren till en ny plats, som kan vara ett annat ord/mening/paragraf eller bild på
samma sida, eller en helt annan webbsida (Weideman & Kritzinger, 2003).

Hypertext

Hedman (1997) benämner hypertext som webbens ryggrad. Hypertext skiljer sig från vanlig
text genom att den inte nödvändigtvis behöver läsas linjärt, det vill säga den behöver inte vara
uppbyggd som en traditionell bok där varje kapitel bygger på det föregående. Istället för att få
allting serverat i en viss ordning kan läsaren av en hypertext själv bestämma i vilken ordning
materialet ska läsas igenom. Frei och Stieger (1992) identifierar två typer av hypertext-länkar;
referentiella och semantiska. De referentiella är till för att göra läsningen mer bekväm för
användaren genom att exempelvis beskriva ett ord i texten medan semantiska länkar är att ge
användaren tilläggsinformation eller mer detaljerad information om ämnet ifråga. Enligt
Hedman (1997) är hypertext väl anpassat för hur vår hjärna inordnar idéer och ord. Detta
medför att ett navigeringssystem, byggt på hypertext, är lätt att förstå för användaren.

Hyperlänkar och hypertexter har sina fördelar men som med allt annat finns det också en
baksida. Leng Theng (1999) skriver att denna baksida ofta har kallats för ”lost in hyperspace”
och handlar om att användaren inledningsvis navigerar sig runt för att efter ett tag tappa
begreppet av var han/hon befinner sig och kan inte längre komma tillbaka till tidigare
presenterad information.

Rullningslista eller sidbyte?

Till skillnad från traditionella pappersbaserade medier så har inte webbdokument någon i
förväg utsatt längd utan användaren kan skrolla till dess att dokumentet når sitt slut (Smart,
Cossel-Rice & Wood, 2000). Traditionella riktlinjer säger att användare inte tycker om att
skrolla och att all information ska presenteras ”över skärmkanten” (Spool et al., 1999).

Smart, Cossel-Rice och Wood (2000) menar att längre sidor i vissa fall kan ge användaren en
bättre översikt av den presenterade informationen. Korta sidor kan göra att användaren
tvingas hoppa fram och tillbaka mellan sidorna för att finna den önskade informationen. Även
Spool et al. (1999) menar att dessa traditionella riktlinjer inte håller. I deras tester, där de
kollar på användarens första klick när han/hon kommer till en ny webbsida, fann de ingen
skillnad på hur många personer som klickade över och under skärmkanten. Garcia (1997)
diskuterar huruvida det är bäst att använda sig av rullningslista eller sidbyte och menar att
användare sannolikt föredrar sidbyte framför att skrolla, särskilt om det är många sidor som
ska presenteras.

3.5.3 Navigering på mobila enheter

Mobila enheter såsom PDA:er, tablet-PC’s och mobiltelefoner används allt mer, vilket ställer
högre krav på gränssnittets design och användbarhet. I jämförelse med den tid då det ofta var
fler användare på en dator, mot dagens samhälle, där det ofta är en användare per dator, kan
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idag en ensam användare äga flera mobila enheter, där varje enhet används för olika
uppgifter. Problemet med alla dessa mobila enheter är förmågan att ge användaren kraftfull
och effektiv tillgång till datoranpassade tjänster och information, genom små gränssnitt
(Dunlop & Brewster, 2002). Exempelvis kan en skärm på en PDA inte göras större, då den
enkelt ska kunna bäras i handen eller passa i en ficka. Även de grafiska tekniker som används
på stationära datorers skärmar är svåra att applicera på en mobil enhet (Brewster, 2002).

För att navigera genom text på en PDA har två sätt identifierats när en användare bearbetar
text. Det ena är att ”läsa flyktigt” (skimming), där användaren snabbt läser rubriker,
underrubriker och små sektioner av text för att få en grundförståelse av textens helhet. Det
andra är att ”skumma” (scanning), som kan beskrivas som en mer strukturerad form av att
”läsa flyktigt”. Användaren söker då efter specifik information. För att förenkla navigeringen
för användaren har en strategi tagits fram. Genom att utnyttja användarens ” skimming” och
att ”läsa flyktigt”, placeras ikoner strategiskt ut för att kunna identifieras med olika typer av
information. När användaren stöter på en ikon som har påträffats vid ett tidigare tillfälle, kan
han/hon lätt komma ihåg vilken information som placerades var, och lätt navigera till önskad
plats (Albert & Kim, 2000).

Poupryrev, Maruyama och Rekimoto, (2002) har undersökt hur känsla av beröring eller ”taktil
känsla”, kan användas för kommunikation, interaktion och navigering på mobila enheter. I en
PDA används en så kallad ”Touch Engine”, som är en universal taktil display. Den kan
användas till allt från enkla klick till något författarna kallar vibrotaktila mönster, en form av
taktil återkoppling. Poupryrev, Maruyama och Rekimoto (2002) förklarar en taktil känsla som
en kombination av blandade upplevelser som är framkallade av stimuleringar från huden.
Kombinationen av ”kinesthesia”, känsla av rörelse, och taktil återkoppling är avgörande för
hur vi interagerar med vår fysiska omgivning. En stor fördel med taktil återkoppling i mobila
enheter enligt Poupryrev, Maruyama och Rekimoto (2002), är att kraven på kognition är låga.
Resultatet blir att användaren kan vara sysselsatt med fler aktiviteter samtidigt som till
exempel läsa en dagstidning samtidigt som han/hon använder sig av en mobil enhet.

Kamba et. al (1996) diskuterar nya navigeringsmöjligheter som till exempel maximering av
navigeringen genom halvtransparenta menyer och texter, vilket skulle underlätta för enheter
med mindre skärmar. Detta är ett tillvägagångssätt där huvudsyftet, på något sätt, är att
komma från rullgardins- och pop-up-menyer, multipla fönster och ikoner.

3.6 Ikoner

Enligt Andrén, Gunnarsson och Lundin (1993) är det viktigt att en ikon representerar det som
den ska visa eller symbolisera. Preece et al. (1994) tar upp tre olika sätt som en ikon kan bli
representerad på; genom konkreta objekt, genom abstrakta symboler som till exempel pilar,
cirklar, prickar och linjer, eller en kombination av dessa. De mest meningsfulla ikonerna är,
enligt författaren, de ikoner där konkreta objekt och abstrakta symboler kombineras.
Författarna menar att dessa är lätta att komma ihåg för användaren samtidigt som de kan
skildra specifika meddelanden.

Andrén, Gunnarsson och Lundin (1993) menar att ikoner med fördel kan användas i stället för
text i exempelvis ett menysystem. Författarna skriver att ikoner används för att de säger mer
än text. De menar också att menysystem byggda på ikoner ofta tar upp mindre plats på
bildytan än vad ett menysystem uppbyggt på text gör. Författarna tar också upp fyra förslag
på när ikoner med fördel kan användas:
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• I fönster och dialogrutor som knappar.
• I listrutor.
• I menyer.
• På arbetsytan som enheter, tillämpningar och dokument.

Shneiderman (2004) menar att målet vid design av ikoner är att göra dem förståeliga för så
många användare som möjligt. Ikonerna ska lätt kunna relateras till sin verkliga mening. Då
alla människor har olika bakgrunder som gör att de uppfattar och tolkar ikoner annorlunda,
föreslår författaren en blandning av bild och text. På så vis undviks missuppfattningar och
misstolkningar och ikonerna blir lättförståeliga och lätta att komma ihåg för användaren.
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4. Metod

Detta avsnitt behandlar och förklarar vårt val av metod samt vårt tillvägagångssätt. Metoden
skall ge en detaljerad beskrivning av vår insamlade empiri, detta för att skapa förståelse av
vårt förfarande och som underlag för framtida forskning.

4.1 Val av metod

För att lyckas med en undersökning krävs goda kunskaper samt en passande metod för att nå
de uppsatta målen. Valet av metod delas vanligen upp i kvantitativt och kvalitativt. I den
kvantitativa metoden omvandlas insamlad data till siffror och mängder medan den kvalitativa
metoden snarare grundar sig i uppfattningar och tolkningar av insamlad data (Holme &
Solvang, 1997).

I vår undersökning har vi valt att tillämpa det kvalitativa tillvägagångssättet. Grunden för
kvalitativt inriktad forskning ligger, enligt Patel och Davidsson (2003), i djupgående
intervjuer och tolkande analyser. Bryman (1997) menar att ostrukturerade intervjuer och
deltagande observationer vanligen förknippas med den kvantitativa metoden. Repstad (1988)
menar att det ibland kan vara fördelaktigt att blanda observation och intervju för att få en
klarare bild över testpersonens tankar och funderingar. Testpersonerna ges också möjligheten
till att ställa specifika frågor och få svar på otydligheter gällande undersökningen. Vi valde att
bygga vår studie på en blandning mellan deltagande observation och intervju, där vi under
hela testets gång kommunicerade aktivt med testpersonerna. Efter testerna fick testpersonerna
också sitta ner för sig själv och besvara en enkät. Enkätens frågor var även de av kvalitativ
karaktär. Syftet med enkäten var främst att kontrollera att vi inte gick miste om någon
väsentlig information under observation/intervju. Det kvalitativa tillvägagångssättet lämpade
sig väl för vår studie då vi ville få en lite djupare information om vad varje testperson tyckte
om den prototyp vi tagit fram.

4.2 Framtagning av prototyp

Den prototyp som användes vid testerna har vi själva utvecklat med syftet att simulera
navigering på en e-papperstidning. Då vi inte har tillgång till tekniken (e-pappret), valde vi att
testa prototypen mot en pekskärm.

Prototypen tog sin form genom brainstorming, där vi kastade ut idéer om hur en framtida
tidning skulle kunna presenteras med den nya tekniken. Tanken var att navigerings-
strategierna skulle vara så lika den traditionella papperstidningens som möjligt. Navigeringen
skulle också vara så lättförståelig som möjligt och egentligen inte kräva några som helst
förkunskaper.

Genom ett mindre test, där vi studerade hur tidningsläsare höll i en tidning, föddes idén att
navigeringens grunder, det vill säga att bläddra framåt och bakåt i tidningen, skulle utgöras av
en navigeringspalett som styrs av tummen. Navigeringspaletten utformades efter en tummes
former och storlek. Den fick inte vara för liten då detta medför att den blir svårnavigerad för
personer med större händer. Den fick inte heller göras för stor då den i detta fall tar upp
onödigt med plats på skärmen.
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Den andra grundläggande navigeringsstrategin byggde på snabblänkar till de olika delarna i
tidningen, via ikoner. Ikonerna utformades efter välkända symboler med förhoppningen att
användarna direkt skulle förstå deras innebörd.

För att skapa en förståelse för hur navigeringen fungerar, valde vi att utforma en fiktiv tidning
byggd på verkliga artiklar. Vi försökte återskapa layouten från traditionella tidningar för att
testpersonerna verkligen skulle få känslan av att det var en tidning de läste och navigerade på.
Genom att göra prototypen så lik det slutgiltiga resultatet som möjligt, anser vi att testet kan
erbjuda en högre grad av validitet och reliabilitet. Om vi kunde skapa en mer realistisk
prototyp, var möjligheten till ett bättre testresultat större.

4.2.1 Expertgrupp

När vi skapat en grundstruktur i vårt gränssnitt testades prototypen på en mindre expertgrupp.
Expertgruppen bestod av sex studenter från Högskolan i Halmstad, samtliga från sektionen för
informationsvetenskap, data och elektroteknik (IDE).

Kravet vi ställde på expertgruppen var att de alla skulle ha grundläggande kunskaper inom
området människa - dator interaktion (MDI). Gruppen testade prototypen enskilt eller i par
och hela testet dokumenterades via ljudupptagning för att ingen väsentlig information skulle
gå förlorad. Syftet med testet var att säkerställa om prototypens navigeringsstrategier
fungerade samt att kontrollera att det inte gjorts några fatala misstag gällande
navigeringsdesignen. Vi ville också få tips och idéer på förbättringar till nästa version av
prototypen.

4.3 Sekundärdata

Sekundärdata avser det material som finns tillgängligt sedan tidigare genom t ex litteratur och
artiklar (Svenning, 2000). Patel och Davidsson (2003) rekommenderar att initialt söka
litteratur som är grundläggande för ämnesområdet. Därifrån kan centrala begrepp utarbetas
för att leda djupare in i önskad riktning.

Vi började med att söka information från allmänt kända författare inom MDI såsom Dix,
Preece och Shneiderman, för att finna en teoretisk bas att grunda arbetet på. Vidare gjorde vi
sökningar i de teknikinriktade databaserna ACM och IEEE. Sökord som använts är
”navigation”, ”interface design”, ”usability”, ”mobile devices”, ”information retrieval” och
”e-paper”. Samma sökord samt deras svenska motsvarighet har använts för sökningar på
webben genom sökmotorerna AltaVista och Google.

4.4 Primärdata

Primärdata avser det material som samlas in för första gången och som inte finns tillgängligt
sedan tidigare (Dahmström, 2000). Insamlingsmetoder för primärdata innefattar enligt
författaren enkäter, intervjuer och observationer. I vår undersökning insamlades data främst
från en blandning av observation och intervju. En enkätundersökning har också genomförts
för att säkerställa resultatet från observation/intervju.
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4.4.1 Utförande av observation/intervju

Vår prototyp testades på en grupp bestående av arton personer med könsfördelningen tio män
och åtta kvinnor. Åldersspridningen var från 21 till 80 år vilket gav en medelålder på 37,8 år.
Testet utfördes i ett interaktionslabb på Högskolan i Halmstad, med tillgång till datorer samt
en pekskärm. Alla test startade med en genomgång av tekniken och dess syfte, samt en kortare
presentation av vårt projekt och vår roll i ett större projekt kallat DigiNews, som bedrivs här
vid Högskolan i Halmstad. Samtliga introduktioner byggde på ett i förväg uppsatt schema för
att alla testpersoner skulle ha tillgång till samma bakgrundsinformation då testet startade.

När presentationen var klar fick testpersonen sätta sig framför en pekskärm som visade vår
prototyp. Vi försökte att inte påverka med ledande frågor eller förslag utan lät inledningsvis
varje testperson själv utforska så mycket som möjligt. När vi såg att något gick fel eller att
testpersonen missade en vital funktion, föreslog eller visade vi hur funktionen var tilltänkt.
När testpersonen hade navigerat runt ett tag och vi såg att de kunde hantera de grundläggande
funktionerna, började vi med att ställa våra intervjufrågor. Samtliga testpersoner fick fyra
obligatoriska frågor och förutom dessa styrde de helt och hållet testets genomförande.

Enligt Dahmström (2000) används observationer för att få en detaljerad information om
människors beteenden i olika aktiviteter. Svenning (2000) delar in observationer i deltagande
observationer, där observatören deltar aktivt och ständigt växlar mellan att iaktta, lyssna, fråga
och handla, samt systematiska observationer, där betoningen ligger på att iaktta och lyssna. I
den sistnämnda sker ingen kommunikation mellan observatör och testperson (Ibid.).

En intervju är ett vanligt förekommande komplement till observation. Nackdelen med intervju
är att det är en tidskrävande process som kräver mycket planering men i vissa fall är detta
nödvändigt för att få utförliga svar med tillräckligt hög kvalitet (Dahmström, 2000). Patel och
Davidsson (2003) beskriver standardisering och strukturering som två viktiga aspekter att
beakta när man arbetar med frågor för att samla information. Med standardisering menas hur
mycket information som lämnas till intervjupersonen när det gäller frågornas utformning och
inbördes ordning. Intervjuer med låg grad av standardisering görs när frågorna formuleras
under intervjun och ställs i den ordning som är lämplig för en viss intervjuperson. Vid helt
standardiserade intervjuer ställs likalydande frågor i exakt samma ordning till varje
intervjuperson. Graden av strukturering handlar om vilket ”svarsutrymme” som
intervjupersonen ges. Vid en helt strukturerad intervju är utrymmet för intervjupersonen
minimalt och vi kan förutsäga vilka alternativa svar som är möjliga. Vid en ostrukturerad
intervju lämnas maximalt med utrymme.

Vi gav varje testperson stort svarsutrymme för att kunna ge dem en chans att förklara och
precisera vad de tyckte var bra eller dåligt. Det gavs också stort utrymme för frågor från
testpersonerna själva, för att på så sätt få större mängd information tillbaka. I vår
undersökning var det primära att se vad testpersonen som användare ansåg som viktigt,
felaktigt eller bra. Det sekundära var att titta på testpersonernas interaktion i stort med
prototypen. Genom att studera hur de tillgängliga funktionerna användes och att samtidigt
kunna ställa frågor hade vi sedan möjlighet att dra slutsatser om vilka funktioner som
fungerade och uppfattades på det sätt som vi tänkt, samt vilka som behövde omarbetas för att
ge en bättre förståelse. Vi videofilmade varje test, efter testpersonens medgivande. När varje
testperson blivit filmad, transkriberade vi allt material för att skapa ett underlag för analys.
Varje intervju/observation inklusive enkät, tog från trettio minuter till en och en halv timme.
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4.4.2 Enkät

Efter varje observation/intervju fick varje testperson besvara en kortare enkät. Dahmström
(2000) benämner möjligheterna till ”snabb redovisning” som en stor fördel med denna typ av
metod. Enkäten använde vi för att ge testpersonerna en ”stund för sig själva” där de kunde
tänka efter i lugn och ro, utan att vi var närvarande som observatörer. Vi var tillgängliga på
det sättet att vi kunde förklara eller förtydliga frågor som på något sätt uppfattades fel eller
var svårtolkade. Enkäten använde vi oss av som ett komplement till den huvudsakliga
observationen/intervjun. Vi byggde enkäten på de begrepp som vi diskuterade med
expertgruppen. Fördelen med att använda en enkät som komplement till observation/intervju,
är att det kan stärka innehållsvaliditeten i en undersökning (Patel och Davidsson, 2003).

4.5 Urval

Vår undersökning byggde, som tidigare nämnts, på två grupper; först en expertgrupp på sex
personer och senare en testgrupp på arton personer. Holme och Solvang (1997) påpekar
vikten av att rätt personer väljs ut till en undersökning. Skulle fel personer hamna i urvalet
kan utkomsten av hela studien bli bristfällig.

Expertgruppen handplockades av oss med den gemensamma nämnaren att de hade kunskaper
inom området MDI. När det gällde den större testgruppen var kravet att de skulle vara aktiva
tidningsläsare, det vill säga läsa någon form av dags- eller kvällstidning, minst tre gånger i
veckan. Vi strävade efter att få en så jämn fördelning som möjligt gällande ålder och kön.
Resultatet blev en könsfördelning på tio män och åtta kvinnor. Åldersspridningen var mellan
21 och 80 år med en medelålder på 37,8. Alla testpersoner, till såväl expertgrupp som
testgrupp, var bosatta i Halmstad.

4.6 Analysmetod

”Data talar inte för sig själva, data måste tolkas” (Repstad, 1988; s. 63). Författaren menar
att analys avser den process där forskaren försöker få ordning på data och skapar en struktur
för att underlätta tolkning. ”Tolkning” beskrivs vidare som en genomtänkt värdering av data i
förhållande till teorier, som sätter in resultaten i ett större sammanhang.

För att underlätta analysen av insamlad data valde vi att spela in ljud och bild från
observation/intervju. Varje test medförde således en videosekvens med tillhörande ljud på 30
till 90 minuter. Eftersom testerna under vissa stunder svävade ut en aning från det område vi
avsåg att studera, navigeringen, så valde vi att transkribera de delar som vi ansåg oss ha nytta
av för en diskussion (se bilaga 2.). Det visuella materialet var främst till för att kunna se
testpersonernas interaktion med prototypen samt att se var de klickade på skärmen vid olika
tillfällen. Efter transkribering sammanställde vi sedan resultatet, som finns presenteras i
kapitel 5. En sammanfattning av enkätundersökningen finns presenterad i bilaga 1.

4.7 Validitet och Reliabilitet

För att undersökningen ska hålla en hög kvalitet, bör validitet och reliabilitet uppmärksammas
noga. Enligt Patel och Davidson (2003) är dessa två aspekter viktiga att beakta för att
undersökningen ska vara välgrundad och frambringa ett giltigt resultat. Validiteten syftar till
om vi undersöker det vi avser att undersöka, medan reliabilitet syftar till om undersökningen
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utförs på ett tillförlitligt sätt. Författarna menar att validiteten i kvalitativa studier gäller hela
processen. Den insamlade informationen ska grunda sig på väl genomarbetad fakta genom
litteraturstudier, artiklar eller på annat sätt inhämtad kunskap. Detta kan, enligt författarna,
även kallas för innehållsvaliditet.

I detta fall gäller det inte bara datainsamlingen innan utförandet av undersökningen utan hela
forskningsprocessen, det vill säga att vi som utför undersökningen kan förstå och tolka
insamlad data och sedan omsätta den i en trovärdig testprodukt. Vi måste också förstå och
tyda utkomsten av testpersonernas reaktioner och formuleringar. Författarna skriver vidare att
det finns vissa forskare som skulle vilja ändra ordet validitet till förståelse eller autencitet, för
att på det sättet knyta samman reliabilitet med validitet då dessa begrepp är mycket lika inom
kvalitativa studier (Ibid.).

Enligt Patel och Davidson (2003) får reliabiliteten en annan innebörd i kvalitativa
undersökningar gentemot kvantitativa. Detta kan märkas i intervjuerna, då testpersonerna kan
komma att svara på samma frågor igen vid ett senare skede och denna gång svara annorlunda.
Detta skulle tyda på låg reliabilitet i det kvantitativa synsättet, men inte nödvändigtvis i det
kvalitativa, då testpersonen kan ha fått nya insikter eller på annat sätt ändrat uppfattning.

Som tidigare nämnts har observation kompletterats med en enkät. Denna enkät kan uppfattas
som en del av ett kvantitativt förhållningssätt, då vi sammanställt resultaten för att bilda oss
en övergripande bild testpersonernas svar. Detta är, enligt Bryman (1997), ett sätt att dra
slutsatser och finna ledtrådar i ett förfarande som sedan kan bearbetas och studeras
ytterliggare. Vi har använt oss av detta för att under undersökningen enklare uppfatta om
testpersonernas tillvägagångssätt hade ändrats på något sätt jämfört med den tidigare
undersökningen. En förutsättning för att uppnå en god validitet är att grunda sig i god
reliabilitet (Patel & Davidson 2003). Saknas en god reliabilitet kommer utkomsten av
forskningen att bli bristfällig.

4.8 Metodkritik

Vi hade arton personer till vår observation/intervju. Mängden input hade givetvis varit större
om vi hade haft fler testpersoner. Detta hade också medfört ett större underlag att arbeta med
och trovärdighet och generaliserbarhet hade ökat. Dock anser vi att det material som vi fått
från våra tester är fullt tillräckliga för att dra de slutsatser som vi gjort. En större testgrupp
hade också medfört att vi inte haft tid till att få den djupgående feedback som vi nu fick.

Vi hade också kunna välja att göra en kvantitativ undersökning, i form av exempelvis en mer
omfattande enkätundersökning. På så sätt hade vi haft möjligheten att nå en större grupp
människor och således få fler testpersoners åsikter hörda. Vid en kvantitativ undersökning
hade vi dock gått miste om den djupgående och personliga information som vi ansåg vara
nödvändig för att kunna dra slutsatser om hur ett lämpligt navigeringsgränssnitt kan utvecklas
för e-papperstidningen.

För att få ett bättre flyt under testerna hade vi kunnat ha mer struktur och fler genomarbetade
frågor att ställa till testpersonerna. På så sätt hade vi också kunnat få mer riktade svar,
relevanta för vårt ämnesområde; navigering. Som testerna utfördes, gavs testpersonerna en
stor frihet att utforska prototypen. En allt för strukturerad observation/intervju hade kunnat
medföra att vi styrt testpersonernas svar och handlingar och således gått miste om de tankar
och idéer som de kunnat delge oss.
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Ett problem vi var oroliga över var att kunna presentera vår prototyp på en pekskärm. Vi ville
skapa så stor känsla av realitet som möjligt för en framtida produkt. Det som oroade oss var
att pekskärmen dels är större än det format vi hade i tankarna; A4, samt att dess tyngd och
storlek kunde skapa en felaktig bild av prototypens syfte. Vi uppmärksammade också en viss
rädsla när testpersonerna satte sig framför skärmen då den dator, som pekskärmen var
kopplad till, stod bredvid. Många hade i och med detta, problem med att förstå att den färdiga
produkten inte skulle kräva en dator för att fungera. Efter en förklaring att e-pappret
egentligen inte har något med datorer att göra, kom testpersonerna igång med att navigera och
den tidigare ”oron” försvann. Givetvis hade det varit bättre att testa prototypen mot ett e-
papper istället för mot pekskärmen, men då tekniken inte tillät detta så fick det bli det senare
alternativet, som vi i slutändan tycker fungerade bra.
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5. Resultat

I detta kapitel presenteras resultatet från våra empiriska undersökningar. Först redovisas
materialet från expertgrupp, därefter testgruppens observation/intervju och slutligen
materialet från den efterföljande enkätundersökningen.

5.1 Expertgrupp

Testet genomfördes med en testledare som ledde testet och tre observatörer som hjälpte till
med att svara på frågor samt även ställa frågor. På grund av att vi genomförde testet parallellt
med ett projektarbete, där prototypen användes, tillkom en observatör. Alltså var vi under
testet fyra observatörer, varav en testledare, som deltog. De personer som ingick i
expertgruppen fick under tio till femton minuter, enskilt eller i par, klicka sig runt i prototypen
(figur 5.1) för att hitta olika funktioner. Samtidigt fördes det en dialog mellan testarna och
testledaren och observatörerna. Testet utfördes för att säkerställa att det inte hade
implementerats några misstag i form av felplacerade objekt eller fel designval. Vi ville även
kontrollera att navigeringspaletten och våra ikoner fungerade och lätt kunde accepteras.

Figur 5.1 Expertgruppens testprototyp.
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5.1.1 Ikoner, sidnumrering och orientering

Testarna från expertgruppen gav en mycket god respons på den korta tid de gavs. Ikonerna
förstods bra av samtliga i gruppen, dock fanns det några kommentarer på att de möjligen låg
på fel plats. Förslag gavs på att de skulle kunna flyttas till vänstersidan som kan liknas menyn
på en webbsida eller i överkant ovanför textrutorna. Anmärkningar gavs också på att det inte
fanns någon sidnumrering och att de inte riktigt kände till hur mycket det fanns av tidningen.
För att bättre visa detta ville testpersonerna att ikonerna på något sätt visar var de befinner sig
genom att den aktuella ikonen lyser starkare eller upphöjs, samt att en text placeras ovanför
ikonerna för att visa vilken del som läses och dessutom en sidnumrering för hela tidningen i
högerhörnet.

Det talades också om att det till varje del kunde finnas en första sida som presenterade de
största nyheterna som en innehållsföreteckning, samt att sporten skulle kunna vara i rosa färg
som många har vant sig vid i Aftonbladet. Ett annat förslag som gavs var en stapel som i
procent visade hur mycket det var kvar av det som lästs, eller att flikar kunde placeras ut för
att på det sättet presentera sidorna och skapa en bättre överblick. Det gavs även förslag på att
lägga ikonerna i en egen ram samt även en ram runt hela tidningen. Ikonerna som
symboliserar inrikes- och ekonominyheter fick förslag på ändringar då de till viss del
uppfattades som svårtolkade. Ekonomiikonen misstogs för att representera enbart börs eller
aktier och inte ekonominyheter. Inrikesikonen fick förslaget på en symbol med tre kronor som
enligt testpersonen i vissa fall kan symboliserar Sverige, vilket skulle på så sätt bättre
uppfattas som inrikesnyheter.

5.1.2 Navigeringspaletten

Paletten uppskattades av expertgruppen, då de uppfattade den som lättnavigerad och praktisk.
Alla hade samtidigt lite funderingar kring den och gav förslag till kompletteringar. En av
testpersonerna i expertgruppen undrade lite vad som hände om man kom åt
navigeringspaletten av misstag, och tryckte på plus eller minus. ”Byter den sida automatiskt
då?”. Det uppkom även funderingar om att navigeringspaletten till viss del reagerade för
mycket om användaren bara byter grepp, och som förslag att någon sorts stoppfunktion hade
varit bra. Navigeringspaletten är flyttbar och reagerar snabbt när ett finger eller en tumme,
vidrör högerkanten och flyttar sig då till den nya platsen där användaren sätter finger eller
tumme. Som ett komplement till paletten gavs idén om att placera knappar på baksidan som
kunde användas för navigering för att trycka sig fram och tillbaka i tidningen. En person i
expertgruppen menade att det kändes lite onaturligt att hålla tummen på det sättet vi placerat
paletten. Zoomfunktionen var inte implementerad på navigeringspaletten men visades på en
annan prototyp bredvid. Denna funktion gillades för dess enkelhet och att man kunde släppa
taget om paletten och zoomen ändå stannade kvar. Döljfunktionen gavs det inga speciella
kommentarer om. Då navigeringspaletten lätt gick att dölja, uppfattades funktionen som bra
och användbar om navigeringspaletten var i vägen. I övrigt tyckte de att det var bra med en
transparant palett.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


29

5.1.3 Förslag till ändringar från expertgrupp

Det har inte gjorts några större förändringar då responsen vi fick till största delen var positiv
och i den riktning vi vill ha den. Testet som genomfördes var en kontroll för att kunna granska
prototypens grundutförande och hade inte avsikten att avspegla användarens syn utan för att
ge expertgruppen möjlighet att kontrollera och säkerställa det vi skapat. Grundutförandet
förblev och vi sparade ikonerna som de var istället för att ändra på dem då vi var intresserade
av vad nästa grupp testare skulle tycka om dem. Det vi inte riktigt väntat oss var att de
anmärkte på sidnumrering, något som läggs till i nedre delen till höger i nästa version. Vi har
även utfört en ändring av färgsättningen på navigeringspaletten, detta för att vi inte var nöjda
med den blåa färgen. Textens placering har även den ändrats och vi har skapat en layout där
texten är uppdelad i två delar för att lättare kunna läsas. I nedre delen har även två områden
för smånotiser implementerats.

5.2 Testgrupp

De tester vi utfört på de arton testpersonerna har alla följt samma mönster men eftersom
dialogerna har varit öppna är ingen den andra lik. Testerna utfördes av två personer som
ställde och svarade på frågor från testpersonerna. Vid varje test fick de efter
bakgrundsinformationen sätta sig framför en pekskärm som visade prototypen i ett A4 format
och samtidigt bredvid sig ha bilder på hur ett e-papper kan se ut för att lättare förstå att
produkten, när den är färdig, kommer vara i ett lätthanterligt format. Varje testperson hade fått
ta del av samma bakgrundsinformation och sedan börjat testa prototypen. Under testet har vi
under varje test försökt få svar på minst fyra frågor:

• Känns det som om du kan orientera dig i tidningen, vet du var i tidningen du befinner
dig?

• Vad tycker du om navigeringspaletten?

• Saknas någon funktion?

• Är det någon funktion du vill ska ändras eller byta plats?
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5.2.1 Navigeringspaletten

Med navigeringspaletten syftar vi till den knapp som i denna prototyp är flyttbar längs
högersidan (figur 5.2). Navigeringspaletten spelar en central roll i den tänkta navigerings-
strategin och dess viktigaste funktion är att bläddra framåt och bakåt i tidningen. Bilden nedan
visar hur paletten ser ut.

_______________________________________________

Figur 5.2. Pil på navigeringspaletten.

Navigeringspaletten uppfattades av testgruppen som lättförståelig, med undantag för en
testperson. Bläddringsfunktionen upptäcktes lätt och förstods ofta omgående:

”Där står det plus. Det måste betyda någonting. Att man kan bläddra där. Så kan man
bläddra tillbaka misstänker jag…”.

Storleken på navigeringspaletten diskuterades med en del och en testperson menade att det var
bra att navigeringspaletten var stor och tydlig. I alla fall till en början, innan folk har vant sig
vid att läsa nyheter på detta sätt:

”Till en början är det nog bra att ha en stor navigeringspalett med tydliga symboler. Det är
möjligt att när folk har vant sig vid att läsa på detta sätt kan man säkert krympa ner den till
halva storleken. Just i början är det nog en total överraskning för människor att läsa på det
här sättet och därför kan det vara bra med en klar och tydlig sådan här knapp att trycka på”.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


31

Vår äldsta testperson tyckte att det var ”skapligt bra med plus- och minusfunktionen” men
samtidigt att navigeringspaletten var ”mycket enkel att använda”. En av testpersonerna tyckte
att navigeringspaletten kändes ”lite väl stor”. På frågan om testpersonerna upplevde en
känsla av att bläddra, när de använde navigeringspaletten, fick vi mycket positiv respons.

”Ja det tycker jag. Hade man suttit och gjort det med fingret hade det varit en annan sak men
nu gör man det med tummen så får man ändå en liten blädderkänsla”.

En testperson anmärkte att det var bra att strukturen är lik den hos en vanlig tidning och att
denna var lätt att förstå. Testpersonen föredrog detta upplägg framför det som återfinns hos
nättidningar; ”Där man ofta går tillbaka till första sidan”, som testpersonen uttryckte det.
Också andra påpekade att det var bra att upplägget var som i en vanlig tidning där man har
alla sidor i en följd. Döljfunktionen på navigeringspaletten uppfattades av merparten av test-
gruppen som svår att förstå. Ofta var det inte heller klart hur de fick fram paletten igen efter
det att den dolts. ”Hur får jag fram den igen?”, var en frekvent kommentar. Enkelheten med
att få tillbaka navigeringspaletten genom att klicka på sidan av skärmen uppskattades när
testpersonerna visste hur funktionen fungerade.

Möjligheten till att flytta navigeringspaletten fann merparten av testgruppen som positivt;
”Vad fiffigt att man kan lägga den va man vill”, uttryckte sig en av testarna. En anmärkte att
navigeringspaletten hoppade upp och ner när man bytte grepp och föreslog därför en lås
funktion, (en sådan funktion föreslogs också av andra). Någon menade dessutom att
navigeringspaletten borde vara mer transparent så att text och bilder kunde synas igenom.
På frågan om testpersonerna ville se mer funktioner på navigeringspaletten fick vi inte mycket
förslag då de över lag tyckte den var bra. ”Väldigt behaglig”, tyckte någon medan en annan
beskrev den som ”rolig”. Vissa blev också tillfrågade om de tyckte att det borde finnas en
undermeny på navigeringspaletten där fler funktioner kan placeras. Svaren på denna fråga var
skiftande och någon menade att ”detta skulle kunna vara bra, bara den sitter inom räckhåll
för tummen”. En annan menade att det troligtvis” är olika från person till person”.

Övriga kommentarer/scenarion rörande navigeringspaletten:

En testperson visste inte om att navigeringspaletten var flyttbar i höjdled:

”Det är ju lite svårt att läsa tidningen om den här knappen (navigeringspaletten) ska vara
här uppe…”

Samma person hade svårt att förstå hur hon skulle få paletten att flytta sig:

”Ska jag dra ner den?”

En av dem skulle hellre vilja bläddra framåt på ena sidan och bakåt på andra:

”Jag skulle vilja ha plus och minus på varsin sida. Det hade känts mer naturligt.”
En testperson ville ha möjligheten att flytta navigeringspaletten till vänster sida:

”Kan man få den på denna sida eller? Om man är vänsterhänt, menar jag.”

En annan testperson kommenterar samma sak:

”Man kan inte vara vänsterhänt om man ska läsa denna tidningen!”
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5.2.2 Sidnumrering och orientering

Sidnumreringen (se figur 5.2) är placerad nere i höger hörn på den fiktiva tidningen. Syftet
med sidnumreringen var främst att användaren skulle veta var han/hon befann sig i tidningen
men också att återskapa känslan som finns hos traditionella papperstidningar som ger en
direkt känsla av hur mycket som är avverkat och hur mycket som finns kvar att läsa.

Figur 5.3. Sidnumrering.

Alla tillfrågade testpersoner var ense om att sidnumreringen var viktig att ha med för att ge en
känsla av hur mycket det finns kvar att läsa i tidningen; ”Jag gillar att se hur mycket det finns
att läsa”, menade en person. Den mest återkommande feedbacken från testarnas sida var att
de önskade en sidnumrering för just den del de besökte för tillfället; ”Om jag går in här
(ikonen för Kultur & Nöje) så vill jag direkt se hur många sidor denna del innehåller”,
menade en av dem. Några tyckte att sidnumreringen för hela tidningen var överflödig medan
andra hävdade att en kombination, med sidnumrering både för hela tidningen och för de olika
delarna, var att föredra. Förslag gavs också på att illustrera tidningens längd med någon form
av stapel som fylls i och samtidigt visa den specifika delens längd med siffror. Nämnas bör
också att många trodde att sidnumreringen faktiskt visade antalet sidor för den aktuella delen,
vilket inte var fallet.

Angående sidnumreringens placering så var de flesta överens om att den låg bra där den låg.
”Det känns bra att sidnumreringen är nära till de där bitarna (ikonerna) trots att det känns
något ovant”, menade en testperson. Några tyckte dock att numreringen borde placeras uppe i
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höger hörn istället; ”Man tittar mer där uppe”, kommenterade en annan. En tyckte också att
teckensnittet borde förstoras för att öka tydligheten.

Andra kommentarer/scenarion rörande sidnumrering och orientering:

En tyckte att sidnumrering för varje del var viktig:

”Så som det är nu så vet man inte om det fortsätter på sidan två, man får gissa. Det är nog
bra att veta hur många sidor det finns på varje område så man kan ställa in sig på att det nu
är tre sidor här som det går att bläddra på.”

En annan besvarade frågan om han hade en känsla av hur långt han kommit i tidningen:

”Ja, jag ser ju det här. Jag ser ju att det är x antal sidor i tidningen. Och jag är på y så jag
vet ju vart jag är. Man får tänka lite bara.”

En annat svar på samma fråga:

”Det är lite otydligt, men det är väl bra. Om man har en tidning så får man alla delarna och
det kan kännas som jättemycket. Så det är väl kanske en fördel att det inte känns så mycket.
Då kan jag koncentrera mig på den här artikeln.”

En tredje testperson var inte riktigt säker på var han befann sig:

”Jag är lite ”lost”. För nu hamnar jag…Alltså det kanske hade varit bättre att säga att man
är på sport och när det inte finns någon mer sport så får man liksom gå tillbaka. Nu hamnar
jag helt plötsligt på ekonomi.”

En testperson uttalade sig i diskussionen om informationens placering:

”Jag har svårt att koppla det, faktiskt. Trycker man här (ikonerna) så kändes det som om jag
ville ha typ sidan 1-3 t ex. Sedan kan det stå vilken sidan sammanlagt här (övre högra
hörnet), eller någonting. När man går in så kollar man inte där nere (nedre vänstra hörnet).
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5.2.3 Ikoner

Med ikonerna syftar vi till de knappar som i denna prototyp fanns placerade nere i vänster
hörn. Ikonerna utgör, tillsammans med navigeringspaletten, grunden till prototypens
navigeringssystem. Huvudsyftet med ikonerna är att ge användaren möjligheten till att snabbt
och enkelt kunna förflytta sig mellan den fiktiva tidningens olika delar.

Figur 5.4. Ikonerna på prototypen.

I allmänhet tyckte testgruppen att ikonerna var lättförståeliga. ”Det är uppenbart vad de här
betyder” och ”väldigt förståndigt”, är exempel på testpersonernas kommentarer. Några hade
dock lite problem med att förstå vad de ikonerna stod för. Den ikon där detta var mest
påtagligt var ikonen för ”Ekonomi”, där många trodde att den enbart handlade om börsen.
Tolkningen av ikonen för ”Kultur & Nöje” verkade också vara lite svår för vissa. Bland annat
så uttrycktes det att den var ”typisk för teater”.

Övervägande så tyckte de också att ikonerna fyllde en viktig funktion i navigeringen av e-
papperstidningen. Några nämnde också att navigeringspalett och ikoner fungerade som ett bra
komplement till varandra. Alla i testgruppen föredrog att visa ikonerna som bilder framför
text; ”Alla människor förstår ju bilder”, menade en testperson.

Två personer ur testgruppen tyckte dock att ikonerna var lite oklara och att en kombination
med text hade varit att föredra för att förtydliga dess innebörd.
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Vad gäller färgsättning av ikoner så föredrog alla tillfrågade att ha ikonerna i färg framför att
ha dem i svartvitt. ”Mycket trevligare med färg än svartvitt”, tyckte någon medan en annan
menade att färg är ”bra för de som ser dåligt”. En testperson föreslog att ikonerna skulle
göras större samt att avståndet mellan dem skulle vara större.

Vad gäller placering av ikonerna så var det delade meningar. De flesta tyckte att placeringen
var bra medan några påpekade att ikonerna troligtvis skulle vara mer lättåtkomliga om de
placerades på vänster sida (motsatt sida till navigeringspaletten); ”De kanske borde sitta på
längden. För om man nu håller den så här (en hand på varje sida) så slipper man ju gå ner
hit (nederkant) för att trycka”. En testperson tyckte att ikonerna skulle placeras i överkant då
”man är mer van vid att ha menysystem där”. Några påpekade också att det hade varit bra om
användaren själv kunde bestämma var ikonerna skulle vara placerade.

Andra kommentarer/scenarion rörande sidnumrering och orientering:

En testare uttalade sig om ikonernas funktion i navigeringen:

”Det var ju väldigt bra för folk vill ju…somliga vill titta där och andra här. Då kan man ju
komma dit direkt ja…”

En person tyckte att placeringen var bra som den var:

”Där nere känns ju allra bäst att ha dem; snabbfunktionerna eller vad man kan kalla dem för.
Det blir inte bra att ha det på sidan för då blir det så…och där uppe blir det jobbigt. Nej, det
blir bra där nere.”

Det gavs även kommentarer om fördelarna med färg på ikonerna:

”Väldigt lätt att navigera, det är glasklart! Det är mycket bättre med färg än med svartvitt.
Vanliga tidningar ser så tråkiga ut…”
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5.2.4 Innehållsförteckning och notiser

Med innehållsförteckning syftar vi till en översikts sida där användaren kan få en överblick
över tidningens innehåll. Med notiser syftar vi till de nyhetssammanfattningar som finns
placerade i innehållsförteckningen.

Figur 5.5. Klickbara bilder och notiser.

Den kanske mest frekventa anmärkningen från testgruppen var att det saknade någon form av
innehållsförteckning. Någon ville ha den upplagd på ett sätt liknande en traditionell bok men
de allra flesta ville ha fler små nyheter (notiser) på förstasidan, så som återfinns i traditionella
papperstidningar. Detta skulle enligt testpersonerna ge en bättre överblick över tidningens
innehåll. ”Man kanske skulle önska en blandad information på första sidan där de viktigaste
nyheterna finns samlade”, sade en annan. Testgruppen var också nästan uteslutande ense om
att en översikts sida också borde finnas för varje del i tidningen; ”jag skulle också vilja ha en
sådan här för varje sida” var en återkommande kommentar i diskussionen om notiser på
första sidan.

Många av de yngre i testgruppen, och även några av de äldre, påpekade att det hade varit en
stor fördel om notiserna hade varit klickbara och med en länk som leder direkt till nyheten
inne i tidningen. ”Om jag ser en artikel jag vill läsa så vill jag kunna göra det direkt”, sade
en testperson. En annan menade att denna ”klickreflex” kan ”vara en vana man har med från
Internet och kanske går att vänja sig av med”. En testare menade att ”det hade varit bra om
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man kunde klicka på bilderna så de blir förstorade”. Också andra hade önskningar om en
liknande funktion. Många uttalade inte detta rakt ut men visade genom deras försök att klicka
på bilder i tidningen att en sådan funktion skulle vara att fördra.

Andra kommentarer/scenarion rörande innehållsförteckning och notiser:

Flera personer kommenterade klickbara notiser på första sidan:

”Det är ju smart, man vill ju kunna välja. Då leder man in läsaren…Man vill ju gärna kunna
snabbvälja vilken nyhet man ska läsa…”

”Ja, absolut. Om man har smånotiser som man kan klicka på och direkt komma till den
nyheten…”

”Ja, jag skulle nog vilja ha en första sida med det här. Likaså på sporten skulle jag vilja ha
det så här.”

En testperson ville att upplägget skulle vara lite mer som i en nättidning:

”Jag tänkte att man kanske skulle kunna göra så som Aftonbladet och Expressen har det på
sina hemsidor, lite mer smågrejer.”

En ansåg att gränssnittet kanske måste göras lite ”omodernt” för att alla skulle förstå:

”Ja, men det är samma sak som att man skall kunna klicka på någon annan artikel, så man
får upp just den direkt. Det var min första tanke att kunna få upp just det man ser. Sen för att
alla skall kunna förstå måste man kanske bli lite omodern…”

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


38

5.2.5 Snabblänk till förstasidan

Med snabblänk till förstasidan syftar vi till en knapp/ikon/övrig länkning som gör att
användaren snabbt och enkelt kan förflytta sig till tidningens förstasida. I prototypen fanns en
snabblänk till förstasidan som aktiverades vid klick på ”Nyhetstidningen” uppe i vänster hörn.

Figur 5.6. Snabblänken till förstasidan.

Ingen av testpersonerna använde sig av denna länk under testets gång. En vanligt
förekommande strategi var att testpersonen tryckte på ikonen för inrikes och sedan ett steg
bakåt med hjälp av navigeringspaletten. En försökte ta sig till förstasidan genom att klicka på
navigeringspalettens dölj funktion. Det var dock inte så många som påpekade att en snabblänk
till förstasidan var en nödvändighet. Detta gjordes dock av ett mindre antal testpersoner och
gav förslag till en extra ikon för att ta sig till förstasidan; ”Ska ni ha en ikon som gör att man
kommer till framsidan?”, undrade en testperson. ”Ja, man kunde ha en jämte de andra
ikonerna”, föreslog en annan.

Andra kommentarer/scenarion rörande snabblänk till förstasidan:

Flera testpersoner hade problem med att komma till första sidan, någon ansåg det vara ett
övergående problem.

”Hmm…får se nu…Om jag vill komma till första sidan till exempel?”
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”Ska ni ha en ikon som gör att man kommer till första sidan?”

”…fast det är sånt man lär sig…fast man kunde ju ha haft en ikon jämte de andra för att
komma till första sidan.”

5.2.6 Förstoring av text och bilder

Textförstoraren var en funktion som inte fanns implementerad i prototypen och visades
således separat på en annan dator. Denna funktion riktar sig främst till de användare som har
problem med synen och fungerar på så vis att den förstorar texten i ett ca 5 cm brett band ut
från navigeringspaletten vid aktivering.

Figur 5.7. Förstoringsfunktionen.

Ungefär hälften av testgruppen efterfrågade en funktion för att förstora text och bilder på ett
eller annat sätt innan det att vi presenterat vår textförstorare.

”Som det är nu så är det jättemycket information så jag hade önskat att man kunde klicka på
en artikel så att den blir den stor…Så att synskadade kan läsa den”.

”Det är för liten text tycker jag, det är jättejobbigt att läsa detta. Den är ju inte ens klar. Kan
man inte ha val för olika textstorlekar? Jag menar främst för de som har dålig syn.”
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”…sedan skulle man kunna göra det för handikappade och så, för sådana som har nedsatt
syn. Det finns ju sådana apparater så de kan läsa vanliga tidningar.”

En testperson gav också förslaget om en funktion, liknande den som finns i text-tv, där en
vald del av sidan förstoras och visas i fullskärm;

”Det hade varit bra att göra som text-tv, att man kan få se halva sidan stor istället”.

I övrigt var det också många som påpekade att det borde gå att förstora bilder, genom att
klicka på dem. När vi presenterade textförstoringsfunktionen så var de flesta positiva;

”Ja just det, lite glasögon. Den var lite smart. Det ser jag som en fördel att ha en sådan
funktion. Verkligen!”.

”Det kan ju va bra för den som har nedsatt syn, någon med normal syn behöver den ju
inte…Jag tror att det är en bra funktion. Som ett val…att man kan konfigurera den…”.

Då vi visade textförstoringsfunktionen och ställde frågan om dess funktion var bra, fick vi
från en testperson svaret:

”Ja. Det är en jättefördel. Det hade kanske varit ett nytt sätt att nå äldre också? Alltså sådana
som är rädda för tekniken.”

En sista kommentar rörande för liten text:

”Man får akta sig för liten text!”

Övriga, generella kommentarer från testerna

Vi hade även svar och funderingar från testpersonerna som kanske inte riktigt passade in
under tidigare rubriker och därför presenteras här material som är intressant för
undersökningen.

Diskussioner om textstorlek som fortsätter in på förstoringar av bilder på tidningen.
”större bilder från början eller i såna fall att man får klicka upp det, förstora upp det, det
skulle nog behövas”.

Testpersonen frågar om det går att spara vissa delar från tidningen, exempelvis en annons.
Vidare anmärker testaren att det hade varit bra om man kunde koppla e-papperstidningen till
någon form av skrivare för att kunna göra utskrifter.
Testpersonen fortsätter med frågor om innehållsförteckning av något slag och ger förslag om
att i utrikesdelen som ett exempel, ha tillgång till en karta som visar vilken del av världen som
nyheten behandlar och kanske även möjligheten till en karta över området artikeln behandlar.

En testperson får frågan om e-papperstidningen uppfattas och känns som en vanlig tidning:

”ja utseendemässigt. Det enda som skiljer är ju navigeringen med knapparna.”

En återkommande fråga om det inte fanns någon annan funktion som testpersonen skulle vilja
ha på e-papperstidningen:

”Nej, inte för mig. Det skulle vara smart om man kunde sälja biljetter, eller nä….”
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En testare utforskar vidare:

”Det skulle vara coolt om man kunde klicka på bilderna så att de blir större.”

En testperson undrar om rörliga bilder:

”Och om jag vill ha rörliga bilder så kan man få det?. Nej förresten jag tror inte att man ska
ha rörliga bilder. Då tar det nog längre tid för folk att ta åt sig tekniken”

Vi frågar om det är något annat som testpersonen tycker skall vara med:

” Nej. Jag tycker det ska vara ganska enkelt för att folk skall ta till sig det. Så att det inte blir
sådär krångligt. För det är en helt ny grej som kommer och då kan folk bli ganska rädda för
det om det är för mycket och de inte vet vad de ska göra med det och så. Jag tycker inte ni
ska lägga till mer grejer, då tror jag nog det blir för mycket. Jag tror det nog är bra.”

På frågan om det var något som vi hade missat, eller något som saknades, fick vi från en
testperson svaret:

”Det skulle i så fall vara om man kunde klicka på bilder, eller nej.
Fast jag vet egentligen inte varför man skulle göra det. Ganska onödigt egentligen.”

Vi frågar en testperson ifall funktionen med att gå ett steg tillbaka som på Internet skulle vara
nåt att applicera.

”Det kan nog bli för rörigt. Det kan nog bli för mycket om man har den funktionen med.”

En testperson med nya idéer:

”Kan man kopiera? Det är ganska intressant.
Det måste nästan finnas för om jag skulle vilja kopiera texten och då skulle man markera
texten med fingret och sen så...”

En testperson kommenterar prototypen:

”Jag tycker den är ganska så fulländad, måste jag säga. Om det hade gått att klicka på
artiklarna och rent marknadsmässigt så kanske man ska förstora och förtydliga dessa
(ikonerna) så att alla kan förstå. Det är nog det enda. Jo förresten...att titta på de
funktionerna (de extra) inte bara som en dagstidning. Om man har det på nätet kan man
använda informationen med att kopiera och mejla, vad du än gör och jag tror nästan att folk
kommer kräva det. Inte de som är 70 år men de andra yngre.”
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5.3 Enkät

Enkäten användes som ett komplement till observationen. Samtliga arton testpersoner svarade
på enkäten efter att ha provat navigeringen på prototypen. Testpersonerna besvarade enkäten
utan observation, dock fanns vi tillgängliga för att kunna svara på frågor utifall någon fråga
var oklar. Enkäten gav oss mycket information som styrkte de svar som observationen gav,
(se bilaga 2). Bland annat svarade femton personer av arton, på frågan - vad tycker du om
navigeringspaletten?, bra till mycket bra. På frågan om någon funktion var oklar, svarade åtta
personer nej, sex personer hade någon form av oklarhet, bland annat svarade två personer att
de ville ha en tydligare knapp för att komma till första sidan.
Om ikonerna fyllde en viktig funktion, fick vi sjutton av arton personer som svarade ja. Den
artonde svarade ”De måste nog vara där för att man lättare ska navigera runt på sidan.” På
frågan om testpersonerna kunde orientera sig, få en uppfattning vart de befann sig i tidningen,
svarade tretton personer ja. Fem personer tyckte sig ha problem med orienteringen.
Vi hade även en fråga om möjligheter till personlig konfiguration. På den fick vi åtta personer
som på något sätt ville ha en möjlighet till personlig konfiguration, varav tre personer ville ha
möjlighet att på något sätt påverka ikonerna. För sammanställning av enkätens svar, inklusive
enkätfrågor, se bilaga 1.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


43

6. Analys

6.1 Användargränssnitt och design

Prototypen har färgsatta detaljer i ikoner och navigeringspaletten som testpersonerna tyckte
om och fann ”trevligt” och ”mycket bättre med färg än svartvitt”. En regel som Andrén,
Gunnarsson & Lundin (1993) talar om är att ett gränssnitt inte innehålla fler än högst fyra
färger vilka ska användas konsekvent. Färger har under lång tid har använts som ett
hjälpmedel för kommunikation och är betydelsefullt i applikationer. Vår prototyp består till
huvuddel av färgerna grönt, blått, rött samt svart och en liten del i gult. Detta är en färg mer
än författarnas riktlinjer men idag är förmodligen människan van vid mer färger och har
lättare att acceptera detta. Färgerna ger även mer liv i prototypen, som annars möjligen kan
kännas lite tom.

För att ytterliggare förbättra orienteringen i tidningen har vi i den slutliga prototypen valt att
markera de olika sektions delarna i tidningen ytterligare, efter viss förfrågan om en förbättrad
orientering av testpersonerna. Vi hade redan innan testerna utfördes, en idé om att införa en
färgstrimma någonstans i tidningen. Efter testerna har vi kommit fram till att en sådan skulle
kunna passa uppe i det högra hörnet, om den placeras snett från högersidan upp till
överkanten. Färgen i den ska symbolisera de olika delarna som en tidning består av men
färgen ska inte vara stark utan bara försiktigt visa att användarna har kommit in i en ny del.
Till exempel ska sporten symboliseras av en rosa linje som många förknippar den med. En ur
expertgruppen föreslog dock att hela sporten kunde vara i rosa för att markera det tydligt.

Galitz (2002) nämner transparens som när något händer i systemet men är osynligt så att
användarens uppmärksamhet inte bryts med interaktionen av systemet. Vi tror att om denna
linje placeras ut i en något genomskinlig form, kommer det omedvetet berätta för användarna
att de kommit vidare till en ny del av tidningen. För att ytterliggare bättra på orienteringen
kommer det finnas en liggande stapel som är kopplad till den ikon som visar var användarna
befinner sig och hur långt in i tidnings delen de kommit. Detta ska fungera som en ram och
göra att gränssnittet känns fylligare. Detta var också en punkt som diskuterades av test-
personerna.

När det gäller att identifiera ineffektiva knappar för att på så sätt göra gränssnittet mera
komplett föreslår Crowe och Narayanan (2000) en analys av användarnas interaktion med
systemet. Något vi märkte i testerna var att vissa knappar gav testpersonerna huvudbry. Dessa
var döljfunktionen som markerades med ett kryss på navigeringspaletten, och tillvägagångs-
sättet för att navigera till första sidan. Döljfunktionen var kanske ineffektiv i den bemärkelse
att den inte användes, men den var samtidigt en otydlig funktion som måste förbättras för att
öka dess förståelse. När dess funktion förklarades var det många testpersoner som var positiva
till att funktionen fanns. En funktion som inte visades på prototypen var zoomfunktionen.
Denna visades vid sidan om och fick en positiv respons av testpersonerna. En av dem nämnde
”Ja just det, lite glasögon” och det är så vi kommer att bygga in funktionen, genom att lägga
in en bild av glasögon i navigeringspaletten som ska visa innebörden av funktionen.
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6.2 Shneidermans åtta gyllene regler för en god design

I nedanstående avsnitt sätts resultatet i förhållande till Shneidermans åtta gyllene regler.
Syftet är att se om dessa designprinciper, som sägs vara” universella” för interaktiva system,
passar även för e-papperstidningen.

6.2.1 Sträva efter konsekvens (Strive for consistency)

Shneiderman (1998) menar att terminologin för ett gränssnitt ska vara konsekvent i utförandet
för att användaren ska känna igen sig under navigering genom mjukvaran. Menyer och
prompter bör se ut och fungera på samma sätt genom hela systemet. Detsamma gäller för färg,
teckensnitt och layout. Om dessa kriterier uppfylls är risken mindre att användaren ”går vilse”
i gränssnittet. Även Galitz (2002) menar att ett konsekvent gränssnitt ökar möjligheten för
användaren att snabbare förstå funktionerna i gränssnittet.

I vår prototyp av e-papperstidningen spelar enkelheten en central roll då den utformas för att
nå en så bred målgrupp som möjligt. För att navigeringen ska uppfattas som enkel tror vi att

det är viktigt att tillämpa konsekvent
design, både gällande innehåll och
struktur. I prototypen ges användaren två
möjligheter att navigera; genom navi-
geringspaletten eller genom ikonerna.
Efter att ha bedömt testpersonernas kom-
mentarer så är det också troligt att en
tredje möjlighet skulle vara användbar;
att navigera genom snabblänkar i form av
klickbara notiser. Detta skulle dock
kunna äventyra konsekvensen i systemet
och ställer därför höga krav på harmoni
med delar av gränssnittet. För att undvika
att användaren tappar bort sig har vi
vidtagit en rad åtgärder. På figur 6.1
nedan visar en text i överkant (1) vilken
del användaren befinner sig i för tillfället.
Samtidigt visar ikonerna detsamma
genom att ikonen som representerar den
aktuella delen (2) lyser starkare än de
övriga. Sidnumreringen (3) visar mer
exakt var användaren befinner sig i
tidningen. Efter att ha sett testperson-
ernas kommentarer så kommer troligtvis
också en sidnumreringsfunktion för varje
del att implementeras. Detta för att ytter-
ligare minska riskerna för att användaren
känner sig vilse i gränssnittet.

Figur 6.1
Även Galitz (2002) skriver om konsekvens och att ett det ökar möjligheterna att förstå andra
gränssnitt. Det är möjligt att testpersonerna har känt igen vissa funktioner och därmed inte
reflekterat över dem och att vi då har missat information om dem.
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6.2.2 Tillåt frekventa användare att använda genvägar (Enable frequent
users to use shortcuts)

I takt med att användandet blir mer frekvent så kräver användaren också en snabbare
interaktion med systemet. Shneiderman (1998) föreslår att låta användaren använda
snabblänkar för att lättare komma åt önskade data.

I vår prototyp fanns snabblänkar representerade i form av ikoner, som direkt tar användaren
till en specifik del i den fiktiva tidningen. Som nämnts i punkt 6.1.1 så är tanken också, efter
testgruppens önskemål, att snabblänkar i form av klickbara notiser ska implementeras.
Trots att grundtanken med vår prototyp var att efterlikna den traditionella papperstidningen så
såg vi det aldrig som ett alternativ att inte använda snabblänkar. Snabblänkningen i form av
ikoner kändes som en nödvändighet och i grunden så finns ju faktiskt en liknande funktion i
vanliga papperstidningar i form av olika lösa delar med sitt speciella innehåll.

Läsaren av en papperstidning har valet att läsa tidningen sekventiellt men kan också välja att
slå upp en sida mitt i tidningen. Detta ersätts i vår prototyp av snabblänkar i form av ikoner.
De klickbara notiserna ger användaren ytterligare möjligheter till att snabbare komma åt den
önskade informationen, då den leder läsaren direkt till den valda artikeln. Detta var även
något som många testpersoner ansåg som en viktig aspekt. Shneiderman (1998) nämner att
om det tar fler än tre till fyra interaktioner börjar användaren leta efter nya sätt att navigera.

6.2.3 Erbjud informativ återkoppling (Offer informative feedback)

För varje handling från användaren bör det ges en återkoppling från systemet (Shneiderman,
1998). I vår prototyp sker all interaktion via det som Shneiderman (1998) kallar direkt
manipulation. Med detta menas att något händer på skärmen så fort användaren gör en
inmatning till systemet; Systemet ger användaren en direkt feedback.

Den feedback som ges är i prototypen av olika slag. Den främsta feedbacken som systemet
ger är att den går till den av användaren efterfrågade sidan. Om användaren trycker på plus-
knappen så kommer användaren en sida framåt. På samma direkta sätt får användaren
feedback när han/hon trycker på ikonerna, fastän det här handlar om att byta del i tidningen.
Också snabblänkarna, som än inte är implementerade, kommer att ge direkt återkoppling till
användaren. Återkopplingen till användaren ges också i form av de dynamiska textfälten
(sidnumrering och fältet som visar i vilken del användaren befinner sig). Även ikonerna är
dynamiska och ger en direkt återkoppling då den representativa ikonen för den aktuella delen
lyser starkare än övriga.

Galitz (2002) nämner att en snabb responstid formar människans prestation och ingjuter
förtroende. En ökad prestation kan vara svårbedömt i vår korta test men de flesta
testpersonerna kunde efter en kort tid föra en dialog med oss, och navigera utan att fundera
nämnvärt över hur eller var de skulle trycka för att navigera sig till en ny plats. Möjligheten
finns att de bara tryckte på måfå men detta är inte troligt i de flesta fall då vi under frågorna
då och då frågade om en viss sida som de fick navigera sig till.
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6.2.4 Utforma dialoger (Design dialogs to yield closure)

Sekvenser av operationer bör enligt Shneiderman (1998) organiseras så att de har en början,
en mitt och ett slut.

Detta var något vi hade en stark strävan efter att uppnå när vi designade vår prototyp, dock
var detta inte lika tydligt för våra testpersoner. En del av testpersonerna tyckte att de kände
var de befann sig i tidningen. Dock fanns det samtidigt en stor del som tyckte annorlunda.
Testpersonerna tyckte över lag att de hade bra överblick på var de befann sig i tidningen som
helhet men efterfrågade samma känsla för varje specifik del i tidningen. Många ansåg därför
att en sidnumrering för varje del borde implementeras.

6.2.5 Förebygg fel och erbjud en enkel funktion för fel hantering (Offer
error prevention and simple error handling)

Gränssnittet ska till största grad konstrueras så att användaren inte kan åstadkomma större fel
genom sina handlingar (Shneiderman, 1998). Om användaren gör ett fel bör systemet
automatiskt upptäcka felet och erbjuda en enkel och konstruktiv fel hantering, som hjälper
användaren att komma tillrätta med problemet.

I vår prototyp har användaren endast en inputmöjlighet, via pekskärmen. Detta medförde att
risken för allvarligare fel var ytterst liten. Den enda risken som fanns var i stort sett felaktiga
”klickningar” från användaren, vilket resulterar i att användaren kommer till en oönskad
sida/del i tidningen. Användaren kan därifrån sedan navigera på samma sätt som tidigare och
lätt hitta tillbaka till den önskade sidan/delen. En funktion som behandlar fel hantering har
inte på något sätt påpekats av testgruppen och med tanke på att risken för större fel är näst
intill obefintlig så anser vi att en sådan funktion inte är nödvändig.

6.2.6 Tillåt användaren att ångra sina handlingar (Permit easy reversal of
actions)

Shneiderman (1998) påpekar vikten av att användaren ska ha möjligheten till att ångra sina
handlingar för att minska oron hos användaren.

I vår prototyp fanns ingen funktion som tillät användaren att direkt ångra en inmatning, dock
gavs förslaget av en testperson från testgruppen att implementera en så kallad
”tillbakaknapp”, liknande den som återfinns i Microsoft Internet Explorer. Om detta
implementeras på rätt sätt hade det kunnat vara en styrka för navigeringen i systemet. Risken
finns dock att användaren ges för många navigeringsmöjligheter vilket i sin tur kan leda till att
användaren känner sig förvirrad och tappar bort sig i navigeringen.

6.2.7 Användaren ska få en känsla av kontroll (Support internal locus of
control)

Shneiderman (1998) menar att frekventa användare har ett starkt behov av att känna att de
kontrollerar systemet och att systemet svarar på deras aktioner.
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Merparten av testpersonerna gav ett positivt svar på om de kände sig säkra i systemet och de
olika möjligheterna av navigeringstillfällen som prototypen gav. Efter bara en kort stund
kunde de utan att fråga klicka sig runt och styra förloppet. Vi har i prototypen inte applicerat
möjligheter att skriva in egen text någonstans och dessutom finns det bara symboler som visar
funktionen av navigeringen. På detta sätt har vi undvikit det Shneiderman (1998) kallar
”negativa toner” som beskrivs som förvillande eller distraherande. Genom detta undvikande
märkte vi att även de äldre testpersonerna samt de som inte var lika vana vid Internet eller
datoranvändning fick en snabb förståelse för systemet.

En del funktioner var dock föremål för en viss osäkerhet och undrande frågor. Dessa var dölj-
funktionen på navigeringspaletten, två ikoner (nöje och ekonomi) samt navigeringen till
förstasidan.

Döljfunktionen missförstods av några testpersoner och antogs vara en avstängningsknapp för
hela systemet tack vare krysset som i de flesta system betyder just stänga eller avsluta.
Ikonerna för nöje och ekonomi kunde i vissa fall misstas för kultur och börs vilket inte är så
missvisande att testpersonerna blir förvånade över vart de kommit men dock något som
behöver ändras till mer lättförståeliga ikoner. Sägas bör att testpersonerna, efter att de förstått
ikonerna inte hade problem med att komma ihåg dem. För att ta sig till första sidan behövde
man trycka på tidningsrubriken eller bläddra bakåt. Detta var dock inte så förutsägbart som vi
tänkt. Enligt Shneiderman (1998) kan missförstånd leda till oro och missnöje vilket kan
resultera i att användaren inte får en känsla av kontroll. Många letade efter förstasidan men
ingen hittade dit själv och frågade oss om det var möjligt att komma tillbaka dit istället.
Responsen vi fick på denna gav intrycket av att de fick stanna upp och tänka för länge på hur
de kom dit och kommentarer gavs om att kanske placera den i nederkant vilket då skulle ge en
bättre och samlad översikt. Genom en omplacering kan det åstadkommas ökad kontrollkänsla.

Dessa iakttagelser är något som måste ändras om användarna ska känna att det styr och
kontrollerar systemet fullt ut. Vidare har vi i denna prototyp inga långa laddningssekvenser
och slipper därigenom att användaren inte väljer nåt som de vet tar för lång tid att ladda när de
har bråttom. Därigenom har vi dolt de underliggande processer, användarna kan på ett enkelt
sett ta sig igenom komplicerade processer utan att de märker det vilket är en klar fördel enligt
författaren.

6.2.8 Reducera belastningen av korttidsminnet (Reduce short-term
memory load)

Shneiderman (1998) menar att begränsningen av människans korttidsminne kräver att
gränssnittet utformas enkelt, då korttidsminnet är mycket flyktigt och kan av korta avbrott ge
informationsförluster för användaren. Med våra testpersoner höll vi en dialog större delen av
tiden och hade därför lite svårt att bedöma graden av belastningen på korttidsminnet i
användandet, men de var positiva till layouten och designen och kunde navigera omkring
relativt mycket utan att fundera några längre stunder över hur de skulle gå till väga. De hade
en nyfikenhet för navigeringen. Shneiderman (1998) menar att systemet ska ta hand om
onödig information och låta användaren tänka på annat, och det verkar som om detta kan var
fallet i våra tester. Alla tillfrågade testpersoner föredrog bilder framför text på ikonerna och
gav kommentarer som att alla förstod ju bilder. Just att slippa läsa vad olika funktioner
betyder kan minska belastningen ytterliggare av korttidsminnet. Även det faktum att ikonerna
var färgsatta istället för svartvita ger en omedvetenhet om vad som betyder vad. Vilket de
tyckte var trevligt. Det är just det som är av betydande, att man trivs i systemets interaktions
möjligheter.
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När vi skapade gränssnittet tänkte vi på att det skulle vara konsekvent och se likadant ut
genom alla sidor. Alltså är det bara tidningsannonserna som ändrar karaktär.
Navigeringsfunktionerna är oföränderliga genom hela prototypen. Shneiderman (1998) menar
att det i första hand är förstagångsanvändare som behöver en avlastning av korttidsminnet för
att komma igång med navigeringen, men att vana användare ska kunna snabba upp
interaktionen. Vi anser att vår prototyp uppfyller detta krav bra på grund av den feedback som
testpersonerna gett oss.

6.3 Interaktionsstilar och ikoner

Merparten av testpersonerna försökte navigera sig fram genom att klicka på hela textavsnitt
och bilder. Denna interaktionsstil kallar Shneiderman (1998) för ”direkt manipulation”.
Fördelen med tekniken är att det är lätt för användaren att komma ihåg hur de ska ta sig på ett
enkelt sätt fram och tillbaka i tidningen. Även ikonerna bygger på samma princip, då
användaren snabbt kan ta sig till en del i tidningen. Vi anser att denna princip är mycket
användbar och viktig i vår prototyp. Hela idén bygger till viss del på denna interaktionsstil då
vi har en pekskärm som verktyg. Dix et al. (2004) beskriver det vi bygger vår designgrund på
för ”pek- och klickgränssnitt”.

I ett tidigt prototypstadium symboliserades varje del i den fiktiva tidningen av enbart en bild.
Vi märkte dock snart att dessa var svåra att förstå av vissa testpersoner. Shneiderman (2004)
menar att alla människor har olika bakgrund och tolkar därför också ikoner olika. En ikon
som är självklar för en människa, kanske inte förstås alls av en annan. Därför valde vi att
komplettera bilderna med en text för att undvika missuppfattningar och misstolkningar.
Preece et al. (1994) menar att ikoner lämpligen bör designas med konkreta objekt vilket gör
att användaren lätt kan dra paralleller till verkligheten. Dessa konkreta objekt kan sedan
kombineras med abstrakta symboler som exempelvis en pil, för att påvisa att ikonen är
klickbar. En pil hade med fördel kunnat implementeras även i våra ikoner. Detta var också
något vi testade men vi fann att ikonerna blev mer otydliga och visuellt mindre attraktiva med
en pil. Därför valde vi att kringgå Preece’s teorier om att kombinera konkreta objekt med
abstrakta symboler.

En innehållsförteckning var något som många testpersoner efterfrågade och ett sätt att bygga
detta är genom menysystem. Det viktiga, enligt Preece (1994), är att tydligt visa vilken meny
som går vart och att undermenyer inte är för krångliga. Vi tror inte att menysystem som är
uppbyggda med undermenyer är något att föredra för e-papperstidningen. Med menysystem
tvingas användaren att klicka sig fram genom olika nivåer för att komma rätt. Denna
interaktionsteknik kräver, som Shneiderman (1998) skriver, flera interaktioner för att komma
till den efterfrågade informationen.

Ser man till den traditionella strukturen i en papperstidning är det inte ofta som framsidan
innehåller en komplett innehållsförteckning där hela tidningen presenteras. Enligt de resultat
vi fått fram är en form av innehållsförteckning till varje del i tidningen att föredra. En sådan
innehållsförteckning till e-papperstidningen bör, som testpersonerna påpekade, vara uppbyggd
med små notiser som ger en överblick över innehållet i tidningen. Genom att bygga upp
framsidans navigering på en innehållsförteckning i form av en meny, försvinner fördelen med
direkt manipulation, det vill säga att användaren måste klicka fler gånger för att komma dit
den ska. Med direkt manipulation kommer användaren direkt dit den vill, med ett knapptryck.

Shneiderman (1998) nämner ytterligare två principer för användare att interagera med ett
gränssnitt; formulär- och kommandobaserade system. De två principerna används inte i någon
form i vår prototyp. Om ett gränssnitt är uppbyggt efter de två principerna krävs det någon
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form av input från användarens tangentbord eller mus. Input kan vara ett kommando i ett
programmeringsspråk för att utföra en handling eller ett formulär som användaren måste fylla
i. Oavsett formulär eller programmeringsspråk, försämrar den formen av integrering avsevärt
användbarheten av vår prototyp. Dels måste vi då ha någon form av tangentbord och dels
måste användaren ha kunskaper för att kunna utföra den formen av input.

Figur 6.2. För- och nackdelar med olika interaktionsstilar.

6.4 Navigering på webb, tidning och mobila enheter

Enligt Hedman (1997) och Zimmerman och Walls (2000) så finns det i grunden tre olika
webbstrukturer; linjär (sekventiell), hierarkisk (trädstruktur) och ostrukturerad. Upplägget i
den traditionella papperstidningen kan sägas vara sekventiellt, eller linjärt, medan webbsidor
oftast är hierarkiskt uppbyggda. För e-papperstidningen fann vi att en blandning av dessa två
strukturer var att föredra. Användaren ges då möjligheten till att läsa tidningen från början till
slut på ett sekventiellt sätt men kan samtidigt välja att navigera direkt till en del med hjälp av
meny systemet, där en ikon representerar en specifik del i tidningen. Av testpersonernas
kommentarer att döma så var en framsida med klickbara notiser att föredra. En liknande
funktion önskades också för varje del i tidningen av en majoritet av testpersonerna. Även
detta bidrar till en hierarkisk struktur. Som Hedman (1997) benämner det så innebär en
trädstruktur att förstasidan fungerar som en överblick över innehållet medan informationen
presenteras på underliggande sidor. Precis detta blir fallet med att använda översiktssidor,
eller ”innehållsförteckning” som testpersonerna ofta benämnde det under testet. De
grundtankarna vi hade när vi började utveckla prototypen för e-papperstidningen var att den
skulle vara så lik den traditionella papperstidningen som möjligt. Dock så verkade det som en
stor grupp av testpersonerna föredrog en mer webbaserad struktur om än som tillval. Sådana
önskemål skulle inte störa våra grundtankar att efterlikna den traditionella papperstidningen
då möjligheten till att läsa sekventiellt ändå finns kvar. Många testpersoner frågade efter en
funktion för att förstora text för att på så sätt enklare läsa texten som visades. Detta hade vi
förutsett men inte inledningsvis applicerat på prototypen. Testpersonerna fick istället titta på
en annan dator där vi visade hur den fungerade och responsen på denna funktion blev positiv.

Romberger (1998) menar att typsnitt bör vara mellan 9-12 punkter på löpande text i dokument
och i prototypen användes 12 punkter. Detta kan verka litet beroende på vilket avstånd texten
läses på eller beroende på mängden text som infogats i dokumentet. Vår bedömning är att
testpersonerna satt ungefär på ett liknande avstånd som när en tidning läses. Detta är dock
svårbedömt från person till person men det är vår uppskattning av det.

Eftersom resultatet blev att testpersonerna efterfrågade en förstoring, anser vi att det borde
vara lite större teckensnitt eller mindre text på varje sida. Författaren skriver vidare att detta
kan underlätta för det rumsliga minnet och på det sättet ge användarna en bättre översikt.

Interaktionsstil Fördelar Nackdelar
Kommando-
baserad

Möjligheter till att ge systemet
exakta instruktioner.

Kräver förkunskaper och mycket
arbete för att få en uppgift utförd.
Behov av tangentbord

Direkt
manipulation

Snabbt, enkelt, lättförståeligt och
effektivt.

Alla uppgifter kan inte beskrivas
genom konkreta objekt.

Meny Ger en bra översikt av systemets
innehåll. Lättförståeligt.

Kräver flera interaktioner.

Formulär Effektivt vid inmatning av data
och vid sökningar.

Kräver en viss träning för att
fungera effektivt.
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Tidningsutgivarna [16] nämner att sammanlagt 92 procent tycker det är ganska eller mycket
viktigt att det går lätt att navigera i papperstidningen. Något av det första som testarna
provade var att trycka på de stora bilderna som fanns på förstasidan. De sträckte sig nästan
omedvetet ut handen för att trycka på någon av bilderna som det inte hände något med. Vi
hade även här tankar på att detta var ett scenario som kunde bli aktuellt men hade inte
implementerat denna funktion heller. Men att de gjorde det tyder på att de, som Reason
(1998) nämner, visuellt attraheras av bilder. Detta är något som i en klar prototyp med fördel
kan användas för att navigera sig till den önskade artikeln. Dock bör man beakta att använda
för mycket bilder då detta kan skapa visuellt kaos (Reason, 1998).

Våra testpersoner möttes alla av samma sida, en förstasida med några huvudrubriker för
tidningen. Denna tittade de på eller försökte röra som hastigast, men navigerade sig snabbt
vidare så fort de märkte att bilderna inte var klickbara. Rubrikerna tittade de bara som
hastigast på. Det verkade som om de bara ville komma vidare för att se vad som dolde sig i
resten av prototypen. Detta kan om möjligt handla om att ”läsa flyktig ” eller så kallad
”skimming” vilket Albert & Kim (2000) skriver om och förklarar med att användarna bara får
en grundförståelse för textens helhet. De frågade om de var tvungna att läsa allt som fanns på
sidorna men när vi förklarade att det främst var navigeringen vi var intresserade av gick det
fort att klicka sig igenom tidningen. De fastnade kanske lite längre vid någon artikel men
nästan bara om det fanns en bild med i den.

6.5 Användbarhet

Nielsen (1993) talar om lärbarhet som en komponent för att skapa användbarhet i ett system.
Preece (1994) nämner det som den prestation som användaren behöver prestera för att kunna
integrera med systemet. Vi anser att vår prototyp ska ha god lärbarhet. Användaren ska lätt
kunna använda systemet utan krav på specifika förkunskaper. En nybörjare ska inte ha några
problem med att förstå knappar eller ikoner, utan snabbt kunna börja använda systemet, något
som är en avgörande faktor enligt Dix et al. (2004), för att få ut så mycket av systemet som
möjligt. Flera av våra testpersoner påpekade att det var viktigt att även äldre skulle kunna
använda vår prototyp. Vid förfrågan om något saknades eller kunde läggas till svarade en
testperson:

”Nej. Jag tycker det ska vara ganska enkelt för att folk skall ta till sig det. Så att det inte blir
sådär krångligt. För det är en helt ny grej som kommer och då kan folk bli ganska rädda för
det om det är för mycket och de inte vet vad de ska göra med det och så. Jag tycker inte ni ska
lägga till mer grejer, då tror jag nog det blir för mycket. Jag tror det nog är bra.”

Under observationen fick vi synpunkter om att användarna ville göra egna inställningar. Det
handlade om hur navigeringspaletten skulle vara flyttbar från höger sida till vänster eller hur
ikonerna skulle kunna vara flyttbara; ”det vore bra om ikonerna kunde flyttas, så man kan
välja vilken ordning de olika delarna ska komma i”. Vi anser att flexibilitet i vårt system är
viktigt och att en form av personlig konfiguration krävs. Flexibilitet är enligt Dix et al. (2004)
en viktig grundsten för att skapa god användbarhet

För att e-papperstidningen ska bli effektiv krävs det att användaren kan navigera på ett så
enkelt sätt som möjligt. Nielsen (1994) menar att effektivitet skapar möjlighet till högre
produktivitet. Vi fick mycket god kritik på navigeringspaletten, då den var flyttbar och enkel
att navigera med. Det fanns dock mindre problem med döljfunktionen, något som inte
påverkade navigeringen i stort enligt testpersonerna, då femton personer svarade i enkäten (se
bilaga 1) att de ansåg navigeringspaletten var bra till mycket bra. Även frågan på om ikonerna
fyllde en viktig funktion, svarade sjutton personer av arton, ja.
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”Väldigt lätt att navigera, det är glasklart!....”

Ikonerna är även de en funktion vi anser viktig för att skapa effektivitet. De fungerar som
snabblänkar till olika delar i tidningen och skapar på så sätt bättre produktivitet hos
användaren, det vill säga, användaren kan få ut så mycket som möjligt av e-papperstidningen.

Vi har undvikit att använda oss av undermenyer för att skapa en lätt navigering som
användaren enkelt kan komma i håg. Enkelheten kan vara särskilt viktig om användaren inte
använt systemet på länge då denne utan problem lätt komma ihåg hur navigeringen fungerar.
Nielsen (1994) menar att det är vikigt att ett system är memorerbart för att öka
användbarheten.
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7. Diskussion och slutsats

När vi började denna undersökning hade vi många obesvarade frågor om hur ett gränssnitt bör
vara utformat för en tidning som skall presenteras på t.ex. en mobil enhet. Under tiden som
uppsatsen har fortskridit har vi fått mycket uppdaterad information från Philips forsknings
avdelning. Tekniken har utvecklats avsevärt. När vi startade uppsatsen hade vi bara
information om att tekniken endast var svartvit. Nu i slutet har en produkt (LIBRIé) släppts i
Japan och tekniken kan nu hantera färg och rörliga bilder.

Den frågeställning vi har utgått ifrån är:

Vilken navigeringsdesign lämpar sig bäst för en e-papperstidning

För att få en e-papperstidning lättnavigerad krävs enkla menysystem som i vårt fall består av
klickbara texter och ikoner. Undermenyer och för mycket knappar skapar lätt förvirring. Det
är också viktigt att användaren kan hitta olika delar och orientera sig bland dom. Vi upptäckte
att det fanns ett stort behov av att veta var man befinner sig i ett gränssnitt precis som i en
tidning enligt testpersonerna. Vi anser att det därför är viktigt att på något sätt visa grafiskt
eller med tydliga sidnummer var användaren befinner sig i tidningen, så att känsla över hur
mycket som är kvar eller ”vart jag befinner mig” finns.

Navigeringspaletten fyllde i vår prototyp en viktig funktion i navigeringssystemet. Med den
kunde användarna lätt ”bläddra” fram och tillbaka. Efter önskemål om mer frihet till placering
av ikoner och navigeringspalett, kan vi konstatera att det för frekventa eller avancerade
användare behövs en funktion för att utföra mer personliga inställningar. Dock har vi sett att
det viktigaste är att ha en grundnavigering för att alla användare ska kunna börja använda
produkten. Vi fann att interaktionsstilen som kallas för direkt manipulation passar bra för e-
papperstidningen. Snabblänkar genom textrutor och ikoner som gör att användaren snabbt
med ett klick kan ta sig till den avdelning eller sida han eller hon önskar, är en
navigeringsmetod som är mycket praktisk och användbar. Genom att ha snabblänkar på varje
förstasida för varje avdelning, kan även användaren snabbt ta sig dit den vill genom mycket få
interaktioner.

Vi anser att Shneidermans allmänna designprinciper i allra högsta grad är applicerbara på e-
papperstidningen. Vid design av gränssnitt för ett nytt medium som e-papperstidningen, anser
vi att en konsekvent design är viktig. E-papperstidningar kommer troligtvis att rikta sig till en
stor grupp människor. Bland dessa kommer det med stor sannolikhet att finnas människor
som tidigare haft bara liten eller ingen kontakt alls med interaktiva medier. För att de enkelt
ska kunna förstå de navigeringsstrategier som erbjuds måste en konsekvent design ligga som
grund i utförandet. En bristfällig konsekvens i systemet leder förr eller senare till att
användaren förvillar bort sig i gränssnittet.

Att tillhandahålla genvägar för den lite mer avancerade användaren tror vi också är mycket
viktigt. Grundnavigeringen på vår prototyp skulle likna den hos den traditionella
papperstidningen. Utifrån detta utvecklade vi navigeringspaletten med vilken användaren kan
bläddra framåt och bakåt i tidningen. I en papperstidning är navigeringen givetvis lite
annorlunda men som vi ser det så erbjuder den en funktion för genvägar, genom att läsaren
kan välja att slå upp en del mitt i tidningen.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


53

I vår prototyp ersattes denna funktion med snabblänkar i form av ikoner och klickbara notiser.
Vi anser att snabblänkar är nödvändiga att använda och utan dem skulle navigeringen
troligtvis fallera.

I vår prototyp ges användaren en direkt respons på de aktioner de utför, de kommer direkt till
den sida/del de valt. Primärt får användaren återkoppling genom att den valda sidan visas upp.
Användaren får också annan, lite osynlig återkoppling, i form av sidnumreringen uppdateras,
den aktuella ikonen tänds och den aktuella delen visas i överkant av skärmen.

Shneidermans femte regel som behandlar felhanteringar var den som vi hade svårast att
koppla till vår prototyp. Detta då vi ansåg en felhantering som överflödig då prototypens
funktioner var av en så enkel karaktär.

I vår prototyp gavs användaren små möjligheter till att ångra sina handlingar. Så länge
användaren navigerar med hjälp av navigeringspaletten så har denna goda möjligheter att
ångra sina navigeringsbeslut. När det gäller snabblänkning via ikoner och klickbara notiser, är
möjligheterna inte lika goda. En bakåtfunktion liknande den som finns i t.ex. Microsoft
Internet Explorer skulle med fördel kunna implementeras. Detta skulle ge en lösning på detta
problem och användaren skulle då lättare kunna ångra sina handlingar. Dock bör det sägas att
vårt system var så pass lättförståeligt att testpersonerna, efter bara en kort tids acklimatisering,
verkade ha en god kontroll över de navigeringsmöjligheter som systemet erbjöd.

7.1 Reflektioner

Att utveckla ett gränssnitt för en ny artefakt utan kravspecifikation skapar stor frihet men även
problem. Problem t.ex. i att forskare inte vet vad användaren vill ha, vilket leder till mycket
sökande efter tidigare utveckling inom samma område. Problemen kan också omfatta att det
är en helt ny teknik som har utvecklats. Däremot behöver problem inte vara negativt, snarare
en drivkraft för att undersöka mer och försöka optimera det gränssnitt som skall tas fram. Det
är då friheten tar ut sin rätt. Vi kan enkelt experimentera med olika tekniker inom vårt
kunskapsområde, för att skapa nya navigeringsstrategier, utan att någon, förutom användaren,
kan säga att vi gjort fel. Vi kan även i utvecklingsstadiet tänja på de gränser som gäller för
navigering på webb eller på papperstidningar, allt för att skapa något nytt och innovativt.

7.2 Framtida forskning

För framtida forskning har vi förslag på att sätta användaren i fokus. Ta vara på pekskärms-
tekniken då den möjliggör stor interaktionskraft för användaren. Vi ser fram emot att se
utvecklingen av tekniken för det elektroniska bläcket och dess implementering i e-
papperstidningen. Då tekniken fortfarande är under utveckling är det svårt att ge förslag på
framtida forskning, dock anser vi att det finns mycket information att hämta och att det är en
väl så spännande utveckling.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


1

Referenser

Albers M., J. Kim, L. (2000) User Web Browsing Characteristics Using Palm Handhelds for
information Retrieval, IEEE, 125-135.

Andrén, P. Gunnarsson, S. Lundin, J. (1993) Grafiska användargränssnitt – en
utvecklingshandbok, Lund: Studentlitteratur.

Brewster, S. (2002) Overcoming Lack of Screen Space on Mobile Computers, Personal and
Ubiquitous Computing, 6.3, 188-205.

Carroll, J. M. (2001) Human- Computer Interaction in the New Millennium, Addison-Wesley:
New York.

Dahmström, K. (2000) Från datainsamling till rapport- att göra en statistisk undersökning,
Lund: Studentlitteratur.

Dicks, S. R. (2002) Mis-usability: On Uses and Misuses of usability Testing.
ACM Special Interest Group for Design of Communications: Proceedings of the 20th
annual international conference on Computer documentation, 26-30. ISBN:1-58113-543-2.

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. D., Beale, R. (2004) Human Computer Interaction, London:
Prentice Hall.

Dumas, J., S., Redish, J., C. (1999) A Practical Guide to Usability Testing, Exeter: intellect

Dunlop, M., Brewster, S. (2002) The Challenge of Mobile Devices for Human Computer
Interaction. Personal and Ubiquitous Computing, 6.4, 235-236.

E., C. Crowe, N., H. Narayanan (2000) Comparing Interfaces Based on What Users Watch
and Do, ACM Press, 29-36.

Eveland, W. P. & Dunwoody, S. (1998). “Users and Navigational Patterns of a Science World
Wide Web Site for the Public. Public Understanding of Science.

Fleming, J. (1998). Web Navigation. Designing the User Experience. Sebastopol, Kalifornien:
O´Reilly & Associates.

Frei, H. P., Stieger, D. (1992). Making Use of Hypertext Links when Retrieving Information.
Proceedings of the ACM conference on Hypertext, 102-111.

Galitz, W., O. (2002) The Essential Guide to User Interface Design: An introduction to GUI
design principles and techniques, New York: Wiley.

Garcia, M. R. (1997). Redesigning Print for the Web. Indianapolis: Hayden Books.

Hedman, A. (1997). Navigera på Internet. Upplands-Väsby: Pagina.

Hedman, A. Palmcranz, S. (1997) Grafisk design på Internet. Upplands-Väsby: Pagina.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


2

Holme, I., M., Solvang, B,. K. (1997) Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa
metoder, Lund: Studentlitteratur.

Kamba, T., Elson, S. A., Harpold, T., Stamper, T. & Sukaviriya, P. (1996) Using Small
Screen Space More Efficiently Chi96, Conference on Human Factors in Computing
systems,1-10.

Leng Theng, Y. (1999). “Lostness” and digital libraries. Proceedings on the fourth ACM
conference on Digital libraries.

Lumsden, J., Brewster, S. (2003). A paradigm shift: alternative interaction techniques for use
with mobile & wearable devices. IBM Centre for advanced Studies Conference, 197-210.

Nielsen, j. (1993) Usability Engineering, Boston: Academic Press.

Manber, U. Smith, M. Gopal, B. (1997). ”WebGlimpse – Combining Browsing and
Searching”. Usenix Technical Conference.

Merriam, S., B. (1994) Fallstudier som forsknings metod, studentlitteratur, Lund.

Patel, R., Davidsson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och
rapportera en undersökning, Lund: Studentlitteratur.

Patel, R., Tebelius, U. (1987) Grundbok i forskningsmetodik: Kvalitativt och kvantitativt
(Teori, forskning, praktik), Lund: Studentlitteratur.

Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., Carey, T. (1994) Human –
Computer Interaction, Addison-Wesley: Wokingham.

Repstad, P. (1988) Närhet och Distans- Kvalitativa metoder I samhällsvetenskap, Lund:
Studentlitteratur.

Romberger. S, (1998) Presentation och överblick vid läsning och författande med papper och
datorstöd, Stockholm,Stockholm: Royal Institute of Technology.
TRITA-NA-P9817 • IPLab-153 • ISSN-1101-2250 • ISBN 91-7170-319-5.

Shneiderman, B. (1998) Designing the User Interface: strategies for effective Human-
Computer Interaction, Addison-Wesley, upplaga 3.

Shneiderman, B. (2004) Designing the User Interface: strategies for effective Human-
Computer Interaction, Addison-Wesley, tillägg till upplaga 3.

Spool, J. M., Scanlon, T. Shroeder, W., Snyder, S., DeAngelo, T. (1999). “Web Site
Usability”. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, Inc.

Svenning, C. (2000) Metodboken, Eslöv: Lorentz förlag, upplaga 4.

Toofani, M. (2003). Elektroniskt papper: Flexible displays – cast off rigid constraints.
Stockholm: TidningsUtgivarna och framkom.

Weideman, M., Kritzinger, W. (2003). Concept mapping vs. web page hyperlinks as an
information retrieval interface: preferences of postgraduate culturally diverse learners.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


3

Proceedings of the 2003 annual research conference of the South African institute of
computer scientists and information technologists on Enablement through technology.

Zimmerman, D. & Walls, P. (2000). Exploring Navigational Patterns on the Web.
Professional Communication Conference, 581-591.

WWW dokument

[1] E-ink, 2004-05-16 [WWW-dokument]
URL: http://www.eink.com/company/index.html

[2] Royal Philips Electronics, Press information. 2004-05-16 [WWW-dokument]
URL:
http://www.philips.no/InformationCenter/NO/FPressRelease.asp?lArticleId=1992&lNodeId

[3] Polymer Vision, 2004-05-17 [WWW-dokument]
URL: http://www.polymervision.nl/index.php?assetname=text&id=2

[4] Polymer Vision, Press releases. 2004-05-17 [WWW-dokument]
URL: http://www.polymervision.nl/index.php?assetname=text&id=43

[5] Royal Philips Electronics, Press information. 2004-05-16 [WWW-dokument]
URL:
http://www.newscenter.philips.com/InformationCenter/NewsCenter/FPressRelease.asp?lArtic
leId=2264&lNodeId

[6] Royal Philips Electronics, Press information. 2004-05-16 [WWW-dokument]
URL
http://www.research.philips.com/InformationCenter/Global/FArticleDetail.asp?lArticleId=28
82&lNodeId=929&channel=929&channelId=N929A2882#eink

[7] Royal Philips Electronics, High-Resolution Electronic Ink Displays for Smart Handheld
Devices (pdf; 203 KB) [WWW-dokument]
URL:
http://www.research.philips.com/InformationCenter/Global/FArticleDetail.asp?lArticleId=28
82&lNodeId=929&channel=929&channelId=N929A2882#eink

[8] Royal Philips Electronics, Press information. 2004-05-17 [WWW-dokument]
URL:
http://www.research.philips.com/InformationCenter/Global/FArticleSummary.asp?lNodeId=7
74&channel=774&channelId=N774A2289

[9] Tidningsutgivarna, Tabloid blir standard - läsarna vill ha det så, 2004-05-04 [WWW-
dokument] URL:
http://www.tu.se/viewarticle.do?article=3124&category=134
[10] Nationalencyklopedins Internettjänst. 2004-05-04 [WWW-dokument]
URL: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=323481&i_word=tabloid
[11] Nationalencyklopedins Internettjänst. 2004-05-4 [WWW-dokument]
URL: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=550862&i_word=Broadsheet

[12] Ron Reason. Newspaper design, Leadership & Creativity, Advice for Smaller Papers
2004-05-04 [WWW-dokument]

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.eink.com/company/index.html
http://www.philips.no/InformationCenter/NO/FPressRelease.asp?lArticleId=1992&lNodeId
http://www.polymervision.nl/index.php?assetname=text&id=2
http://www.polymervision.nl/index.php?assetname=text&id=43
http://www.newscenter.philips.com/InformationCenter/NewsCenter/FPressRelease.asp?lArtic
http://www.research.philips.com/InformationCenter/Global/FArticleDetail.asp?lArticleId=28
http://www.research.philips.com/InformationCenter/Global/FArticleDetail.asp?lArticleId=28
http://www.research.philips.com/InformationCenter/Global/FArticleSummary.asp?lNodeId=7
http://www.tu.se/viewarticle.do?article=3124&category=134
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=323481&i_word=tabloid
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=550862&i_word=Broadsheet
http://www.go2pdf.com


4

URL: http://www.ronreason.com/personal/small.html

[13] GarciaMedia, Newspaper design. 2004-05-04 [WWW-dokument]
URL: http://garcia-media.com/NeArticl.asp?PageId=159

[14] CeBit, 2004-05-24 [WWW-dokument]
URL: http://www.cebit.de/homepage_e?x=1

[15] Tidningsutgivarna, Punktlighet och reda tidningens stora värden, 2004-05-04 [WWW-
dokument] URL:
http://www.tu.se/viewarticle.do;jsessionid=2212191085432293953?article=3776&category=1
29

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.ronreason.com/personal/small.html
http://garcia-media.com/NeArticl.asp?PageId=159
http://www.cebit.de/homepage_e?x=1
http://www.tu.se/viewarticle.do;jsessionid=2212191085432293953?article=3776&category=1
http://www.go2pdf.com


5

Bilaga 1

Sammanställning av enkät

Antal testpresoner:18

Man:10 Kvinna: 8

Födelseår från:1924 till:1983

Medel ålder: 37,8

_____________________________________________________________________

Vad tycker du om ”tumknappen”? Saknar den funktioner eller borde den användas på
ett annorlunda sätt?

15 personer svarar bra till mycket bra

1 pers. svarar: Inte för mycket knappar, stor tydlig.

1 pers. svarar: Önskar att + på höger sida och – på vänster sida.

1 pers. svarar: Den borde inte ligga över text och bilder, mer transparent. Det borde finnas en
”tillbaka” knapp.

Övrigt: 2 personer antyder att förstoring av text el. sida skulle vara bra
Bra kritik på att den kan flyttas i y-led, tas bort, lätt att förstå...
_____________________________________________________________________

Kände du att vissa funktioner var oklara? I så fall vilka och varför?

8 pers. svarar: Nej

1 pers. svarar: OK!

2 pers. svarar: tomt

1 pers. svarar: Jag trodde man kunde klicka överallt på text, rubriker och bilder, vilket man ej
kunde.

1 pers. svarar: Börsikonen otydlig, en krona i stället.

1 pers. svarar: Sidnumrering bättre om det vore på varje kapitel

1 pers. svarar: Svårt att få en helhets bild, översikt för såväl tidningen i stort som för de olika
underrubrikerna. Liknas mer vid nätbaseradtidn. Med tex. Nöjessidan som en undersida.

2 pers. svarar: tydligare knapp för att komma till första sidan.

1 pers. svarar: Tecknen ( Ikonerna) vilken sida som man var på. Fyll den med en upphöjning.
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Tycker du att ikonerna fyller en viktig funktion?

17 pers. svarar: Ja

1 pers. Svarar: De måste nog vara där för att man lättare ska navigera runt på sidan.

Övrigt: 2 pers. av 17, som svarat ja, svarar även att ytterligare ikoner hade varit bra, t ex.
ledaren, debatt, osv.
___________________________________________________________________________

Känns det som du kan orientera dig, vet du vart du befinner dig i
tidningen?

13 pers. svarar: ja, varav 2 pers. även svarar: Sidmarkeringarna kunde vara i större typsnitt
eller: Siffrorna på den sida man är på kunde vara

större.

1 pers. svarar: Avdelning.. ja! Sida, dvs hur långt man kommit.. nej!

1 pers. svarar: Det saknas info om hur långt man kommit i varje avdelning.

1 pers. svarar: Känner inte att jag riktigt har koll på var jag är. Kanske fler bilder skulle hjälpa
och att ikonerna i respektive del visades tex. uppe i högra hörnet.

1 pers. svarar: Känner mig ganska Oorienterad, främst genom sidräkningen, kanske oviktigt
att veta hur många sidor man läst eller har kvar.

1 pers. svarar: Jag tycker det hade varit mer överskådligt om man vid tryck på ex. sport
ikonen, då skulle dom sidor sporten är på komma längst upp vid sidan av ”sport” texten.
___________________________________________________________________________

Hade du kunnat tänka dig att byta ut den traditionella papperstidningen
till fördel för e-papperstidningen?

16 pers. svarar: Ja, varav 2 pers. även svarar: Hemma men vanliga ska finnas till hands.
och: Funkar med dagstidning och sådana man ändå
inte sparar. Men ej vecko- och månadstidning

1 pers. svarar: Både ja och nej, ett komplement till traditionell tidning

1 pers. svarar: Inte dagstidning men jag kan se andra områden den kan fungera utmärkt till.
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Hade du velat se fler möjligheter till personlig konfiguration? I så fall vad?

4 pers. svarar: Nej
1 pers. svarar: OK!
2 pers. svarar: -

1 pers. svarar: Svårt att säga i dag. Får nog prova ett tag först.

1 pers. svarar: Kanske men det känns inte viktigt. Det kan ju också göra att systemet blir
rörigare och svårare för vissa målgrupper som kanske inte är så vana vid datorer.

3 pers. svarar: Att det vore bra om ikonerna kunde flyttas, varav 2 pers. även svarar: Så man
kan välja vilken ordning de olika delarna ska komma i.
Den tredje pers. svarar även: Så att man kunde använda den andra handen och navigera med
också.

1 pers. svarar: vänsterhänta – att man kan få tumknappen på vänster sida.

1 pers. svarar: det som intresserar mig hamnar först.

1 pers. svarar: förstoring, (ljus/mörker) ikoner, special intressse, prenumerationer.

1 pers. svarar: Inte personligen, men skillnaden är större mot ungdom och pensionär.

1 pers. svarar: inställning av storleken av typsnitt.

1 pers. svarar: enkelt så alla kan lära sig, spara funktioner , gå tillbaka till tidigare dagar.
___________________________________________________________________________

Finns det någon annan funktion som du skulle vilja se i den slutgiltiga
produkten? I så fall vilken och varför?

7 pers. svarar sammanfattat: förstoringar av bild och text vore bra.

3 pers. svarar: någon form av index/register, innehållsförteckning

3 pers. svarar: -

övrigt: mer ikoner, möjlighet att trycka på ”fortsättnigns pilen”, mer ”klickbara” områden,
mer under rubriker. Få tag i gårdagens tidning.
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Bilaga 2

X
Förklaring
Personen börjar lite trevande klicka på skärmen.
- e det bara dom som lyser som fungerar? (pekar på ikonerna)
Vi - nej nej
- okey

Diskussion om hur tekniken kommer fungera.

Personen börjar klicka igen, försöker klicka på bilderna.

Vi - Känns det som du kan orientera dig? Vet du vart du befinner dig i tidningen, känner du
en känsla av du liksom...
- jo man ser ju här (pekar på sidnumreringen) på dom här fjorton sidorna.

Personen bläddrar lite fram och tillbaka.

Känns det som du skulle vilja ha en ledare eller nåt?
- ja jag tycker det
vi – typ innehållsföreteckning eller nåt?
- det kan gärna stå nåt sånt som står på hallandsposten idag, då står det här uppe lite (ohörbart)
står det ju vilka sidor, kultur, sport o lite så
det fortsätter med att vi och personen pratar i munnen på varandra och gör det mesta ohörbart.
Ca 10 min in i intervjun. Dom pratar om snabblänkar.

Vi förklarar snabblänkar från första sidan och hur man klickar på dom för att ta sig in i
tidningen.

E det någon funktion som du känner att den skulle kunna hjälpa till på nåt sätt i, som skulle
göra det lättare att hitta eller lättare att bläddra eller på nåt sätt skulle underlätta.
- får man första sida här så får man ju mycket va. Å när man sen också får som ni säger här
sen man kan gå in på tex. på ja på ja vad som helst, de har hänt nåt särskilt där då kan man gå
in där då. Just på det stället.

Prat om Italien o mat

Skulle du kunna tänka dig använda denna tekniken när den kommer istället för den vanliga
dagstidningen?
- ja det e klar ja skulle

Det talas om hur tidningen delas ut mm och att man kan läsa olika tidningar i samma e-
papper. Spara gamla tidningar och inte hugga ner trä. Plus teknik förklaring.

Finns det nånting som skulle kunna göras tydligare eller bättre?
- hur blir det med dom blinda kan dom läsa den.
Det talas om att tekniken säkert kommer att klara det sen med.
Förklaringar om konfigurering i menyn.
Tumknappen förklaras lite, Ingen respons.
Frågorna delas ut.
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X
Bakgrunds förklaring

Han hittar sporten och ikonerna direkt och förstår dom. Testar och verkar förstå hur
tumknappen funkar när han bläddrar framåt, han märker efter en stund att det bara är fjorton
sidor i tidningen.
Han trodde i början att det var fjorton sidor i den avdelningen han befann sig i. Efter detta
hittar han döljfunktionen. Han provar att flytta runt tumknappen efter det men anmärker på
att ”Håller man där så bläddrar den hela tiden” samtidigt som han håller tummen fast mot
skärmen samt att den kommer hoppa med tummen hela tiden när man tar i den.

Vad kan man göra för att det ska bli mer överskådligt med sidnummerna?
- nej det behöver inte vara mer än att det ändrar sig där (pekar på höger sida på

skärmen) hela tiden, att det blir ett av två. Om jag går hit nu tex. så ändras de (trycker
på en ikon) så blir det ett av fyra och om man byter (trycker på ny ikon) så blir det ett
av tre.

- Du vill hellre ha det så man ser för varje del?
- Ja, sidokapitel för varje kapitel ja.
- Vill du ha med sidnumrering för tidningen i sin helhet överhuvudtaget?
- Nej, nej det behövs inte, men jag gillar se hur mycket det finns att läsa. Om jag går in

så här då (trycker på ikon) så vill jag se hur många sidor det finns att läsa på kulturen
då tex. Direkt så vet man aaa e de då fem sidor här så finns det nåt att läsa idag. Det är
den inblicken man får när man ser först.

- De e viktigare än att ha hela tidningen numrerad?
- Ja för mig e de det

Det fortsätter lite om numrering och att en del tycker om vissa delar och då vill se hur många
sidor den delen har.

Sedan frågas hur X tycker att första sidan på sporten ska se ut. Om det ska var översiktsida på
varje del med massa smånotiser vad som finns i delen eller de stora först.
- nej det ser väl bra ut. Man tar det som e störst... de gör ju alla tidningar, det blir svårt ååå
det blir svårt åå ändra på något individuellt själv. Det som är störst skrivs ju först.

Sedan diskuteras om han vill ha extra menyer på sidan som tex. aftonbladet. Men det tycker
han blir för ”pluttigt” ”det blir jobbigt och leta också.” ”det räcker om man vet att det är fyra
sidor på varje del då kan man ju göra som jag råkade göra gå igenom snabbt va det står så går
man tillbaks” ”jag tycker inte om när det är för mycket, att det är sjutton rutor på första sidan
liksom”

Zoom funktionen diskuteras och X tycker den verkar okey för folk som ser illa. ”jo min
jobbarkompis behöver den, han ser ju för fan sämre än...”

Ikonerna förstår han och det är okey att dom är i färg.
Finns det nåt som saknas som t.ex. en extra knapp eller nåt som behövs flyttas?
- dom (pekar på ikonerna) kanske skulle sitta också på längden. För om man nu håller den så
här (håller med båda händerna på sidorna av skärmen) så slipper man gå ner hit (nederkant av
skärmen) de e ju bara att trycka här ju. Annars e det bra.

Diskussioner om bläddring. Man har koll på var man befinner sig i tidningen tycker han.
Fortsatta snack om att han vill veta hur mycket han har att läsa. Fortsätter med frågor om
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innehållsförteckning av något slag. Han tycker att man i utrikes t.ex. kan ha karta som visar
var i världen man läser om, t.ex. en karta över området artikeln behandlar.

Det pratas om tidningar generellt. Och navigeringen i e-pappers tidningen.

Jävligt häftigt, jag e grymt imponerad!

X

Det börjar med en genomgång av vad vi gjort.

X börjar med att trycka på blädderknappen, tumknappen.
- där står det plus... det måste betyda nånting, att man kan bläddra där. Så kan man bläddra
tillbaka misstänker jag.
- Det finns fjorton sidor kan jag förstå eftersom det står fjorton där.

Efter det börjar X trycka på ikonerna.
- Jaha e det där man väljer intresseområde här nere, jaja... där var det politik o där sport o där
e ekonomi o där nöje o där e de väder då...
Vi förklarar att vi vill representera de olika delarna i tidningen. Och man genom ikonerna ska
kunna ta sig till rätt del direkt
- de va ju väldigt bra för folk vill ju, somliga vill titta där o andra där o så här... då kan man ju
komma dit direkt då ja. Man hoppar snabbt så att säg istället för att bläddra fram till sidan
tretton så kan man.....

X föreslår att X testar tumknappen

X provar att trycka på plus och minus, fram och tillbaka kallar han det. Han provar sedan
krysset på tumknappen och knappen försvinner.
- där försvann de där.
X- det är för att dölja den om man tycker den är ivägen.
X- man gömmer den helt enkelt, jaaa

Vi förklarar att tumknappen dyker upp på det stället man trycker på högerkanten.
- va fiffigt att man kan lägga den va man vill.

Känns det som du kan orientera dig i tidningen, vet du var i tidningen du befinner dig
när du håller på att trycka, bläddra?

- Jag tycker inte det känns så svårt att eeeee.... att eee.... hitta var man e, å det e sport
där uppe exempelvis (pekar längst upp på tidningen) det står kanske ekonomi på den
sidan ja (trycker på ekonomi ikonen) det är lätt att komma överens med det hela.

Vad tyckte du om tumknappen, va det nåt man hade användning för, är den funktionen
bra?
- den e väldigt bra, den behövs nog speciellt i början att man klart o tydligt kan se plus o
minus innan man kan nöja sig med mindre varianter eller ... ganska snart vänjer man sig..
många kanske vill ha klart och tydligt plus minus, åtminstone under första tiden till man har
acklimatiserat sig med det här sättet att läsa.

Du vill att man ska göra det tydligare med plus o minus?
- nej det är tillräckligt tydligt så men just att man lätt kan hitta de...
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Skulle man kunna göra den mindre i framtiden menar du?
- det är mycket möjligt när folk har vant sig vid det kan man säkert krympa ner det här till
halva storleken. Just i början så e de nog.... en total överraskning för människor att läsa på
detta sättet kan det vara bra att ha en klar o tydlig sån här knapp att eeee trycka på. Kanske
också om de e lite mörkt eller lite eee ja...
Sen diskuteras om hur enkelt det är att ta med sig den, och att den går att rulla ihop eller lägga
i väskan.

I jämförelse med den traditionella tidningen, saknas det nånting som behövs, nån
funktion?
- få se nu, om man vill ha just första sida till exempel. (hittar inte snabblänken till första
sidan) Eeee man kanske önskar ha en blandad information på första sidan om de viktigaste
nyheterna.

Prat om hur upplägget av nyheter ska vara och översikt över intressanta artiklar.

Vill du ha översikt på varje del i tidningen?
- eee

ytterligare förklaringar på hur en översikt av tidningen skulle kunna se ut på varje del.

Alltså vill du ha en översikt på varje del av tidningens avdelningar så att säga?
- de e... man vill nog se dom häftigaste nyheterna samlade....
- egentligen, man nog ha det så likt eee som tidningar gör de, ja en första sida ungefär som här
men, men eee å sen då en sport sida med det viktigare med större stil... det man tycker är
intressant.. så behöver det inte vara en uppdelning i övrigt. Det viktigare i större stil. Så man
framhäver det intressantaste med större stil.

Det pratas vidare om vilka nyheter som skulle kunna vara på första sidan. Även olika delar i
hallandsposten så som utrikes diskuteras. X vänder gärna första delen av tidningen och börjar
med utrikes. Vidare om hur olika delar representeras av olika tidningar.
Han tycker det är viktigt att avgränsa olika artiklar så att man tydligt kan se uppdelningen av
artiklar. Sidan med tre artiklar ses som en artikel tycker han.

Hade det varit intressant att ha en siffra ovanför utrikes som visar att du är på sidan ett
av sex i utrikes delen?
- ja de hade varit...... precis. Nu vet man inte om det fortsätter på sidan två då får man gissa
där (pekar på tumknappen) och eee de e nog bra att veta hur många sidor det är på varje
område, så man liksom eee man kan ställa in sig på att nu e det tre sidor här som går att
bläddra på. Det e ju viktig sak.

Finns det nånting du vill kanske ska byta position på just dom här knapparna?
(trycker på inrikesknappen) funderar

- Det känns bra att sidnumreringen är nära till dom bitarna där (pekar på ikonerna) trots att det
känns ovant, ofta är det där uppe, för det mesta.

- Där nere känns ju allra bäst att ha dom ... snabbfunktionerna man kan kalla det för. Det blir
inte bra att ha det på sidan för då blir det så, o där uppe blir det jobbigt. Nää de e bra här nere.

Talas om hur e-pappret kommer se ut.
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-Jjag tycker det va väldigt fint med dom här snabbfunktionerna här till att komma..... men sen
då att det är väldigt bra om man kan se om de e en eller två eller tre eller hur många sidor...

Var du intresserad av att trycka på några bilder?
Nej det har jag inte tänkt på.

Förklaring om att vi försöker efterlikna en vanlig papperstidning.

- jag tycker det är alldeles förträffligt utmärkt med dom bitarna här (pekar på ikonerna) jag
upplever inte att... jag kan inte förstå att det finns behov av att trycka på länkar o grejer här på
de.... de e ju en revolution att ha en tidning på detta viset o trycka så o få nya sidor här, de e ju
jag tycker det täcker in behoven till hundra procent.

Tycker du det behövs mer funktioner på tumknappen?
- det e så bra... den är väldigt behaglig...

förklaring om zoomfunktionen.
- man får akta sig att ha för liten text.

Diskussioner om textstorlek som fortsätter in på förstoringar av bilder på tidningen.
- större bilder från början eller i såna fall att man får klicka upp det, förstora upp det, det
skulle nog behövas.

Prat om hur mycket energi som används när man laddar sidor.

- men det är sånt som kan komma i ett senare skede, extrafunktioner...

Frågeformuläret delas ut.

X
Bakgrund förklaras

Hon provar tumknappen och tycker det verkar ”skapligt bra” med plus och minus funktionen.
Ikonerna förklaras. Hon förstår det. Vi förklarar tumknappen närmare.

Kan du tänka dig att ikonerna ska vara någon annanstans?
Hon tycker det är bra med ikonerna där nere. ”Det känns mer naturligt där nere”
”Bättre där nere än där uppe” hon tycker det är lättare att läsa tidningen om den är uppdelad i i
sport, ekonomi mm.

Diskussioner om hur tidningen kommer se ut i framtiden, pappersförbrukning, trådlös
överföring, teknik, pris, metro mm.

Hon tittar på ikonerna igen och talar om vad de föreställer. Det är bara ekonomi hon inte
visste om direkt. Nöjes ikonen tyckte hon va ”typiskt teater”. Färgerna på ikonerna är bra för
dom som ser dåligt säger hon.

Zoom funktionen förklaras.
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- Det va ju väldigt enkelt! Säger hon om att flytta på tumknappen. Hon fortsätter och trycka
på plus knappen till det inte går. Hon förstår inte att det inte finns några mer sidor.

Det börjar pratas om uppdateringen på e-pappret och uppdatering på skärmar och mer historia
om forskningen. Hon börjar prata lite om sin son.

Hon tycker det är väldigt tydligt säger hon när hon tittar på skärmen igen.

Finns det nåt som saknas?
Hon frågar om x:et på tumknappen. Vi förklarar.
- nu kom jag och tänka på annonser...
vi talar om genvägar ett tag.

Har du någon känsla hur långt du kommit i tidningen?
- men ee jag tycker det verkar.... det var väldigt bra det här att det kommer fram tydligt här
när man har... det man vill se då (pekar på ikonerna)
- det är ju väldigt tydligt. Säger hon om att de aktuella ikonerna lyser lite starkare.

Prat om datorer och kostnad. Lite snack om utformningen av e-pappret och skolan samt hur
man läser på högskolan vilken titel vi kommer få, vad vi kan jobba med efter skolan.

Frågorna läses upp och X antecknar svaren.

X
Testpersonen introduceras till projektet..

Testpersonen fråga om hur tekniken för eget intresse fungerar..

Tittar på ikonerna och kommenterar
- Sverige, världen osv.. och här .. e det för å förstora text? (pekar på tumknappen)
- antar att det här e inrikes..

testpersonen navigera runt på prototypen.. kommenterar layout och tekniken bakom hur texten
kommer se ut på e-papperstidningen.. fortsätter sen att navigera runt..
Vi Förklarar att tumknappen ska kunna sättas på vänster sida och visar att tumknappen även
kan flyttas.. testpersonen kommer samtidigt på hur funktionen fungerar...

- känns det som om du kan orientera dig i tidningen... känns det som om du har koll på var du
är ?

- jaa.. de kräver kanske lite då .. intuitivt.. att man e van att sitta framför datorn med
datorn..

..jämför med hur sina morföräldrar skulle klara av tekniken..

- med lite instruktionen skulle dom säkert förstå den här typen av navigering, om man
vill snabbt hoppa eller bläddra sig fram...det är ju rätt uppenbart att dom här
betyder...(pekar på ikonerna). Asså.. det e ju kända symboler.. det känns väldigt
enkelt.
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- Om du jämför med en vanlig tidning .. känns det som om du har samma känsla om du
är i mitten eller hur stor den är..

- Ja ser jag här (pekar på sid. antalet på skärmen) att det är x antal sidor och jag är på y
så vet jag ju vart jag är.. man får ju tänka lite.. det e inte svårt att navigera., känns som
man bläddrar sig fram i dokument.. det känns ju inte ovanligt..

Vi beskriver hur snabblänkarna ska fungera på framsidan med att smånyheter e klickbara...

_ det e ju smart.. man vill ju gärna välja .. då leder man in läsaren .. man vill ju gärna kunna
snabb välja..

är det nåt som saknas .. nåt som skulle kunna förenklas?

- man får försöka tänka att man håller den rent fysiskt i handen.. nääe.. man läser
tidningen så.. man går ju på innehållet.. oftast på första sidan.. och
innehållsförteckning eller rubrik..

- nån form av innehålls förteckning skulle va bra?
- Njae.. ibland kollar man det.. tar jag första sidan på HP eller GP eller vad som helst..

så å nu tänker jag kanske på nätet för jag brukar läsa tidningar på nätet.. då har man ju
kanske lite lättare navigering på nätupplagan än på tidningen som sådan.. men de e ju
också massa annat..

Diskuterar hur annonser måste visas för att finansiera tidningarna.. allmän diskussion om
e-papperstidningen i stort.. tekniken att föra över information mm.

- det e ett spännande scenario.. men jag tycker att det är rätt schysst.. men sen e det
väldigt viktigt att man känner igen sig.. dom som läser morgon tidningen vill ju att det
ser ungefär likadant ut....
utifrån det kommer folk att navigera..

kommenterar hur folk kanske läser tidningen.. att man kan klicka med båda
tummarna...
allmän diskussion

- skulle du kunna tänka dig att använda dig av tekniken..?

- jaa.. framförallt roligt att prova.. jaa jag tror att man hade vant sig.. tror det e en ren
vanesak..

- men det känns inte omöjligt..?

- nä absolut inte.. jag har funderat på det här tidigare.. med böcker i samma form..

Testpersonen fyller i enkäten...

Testpersonen frågar om textförstorning och vi demonstrera vårt ”förstorningsglas” på vis
bärbara dator..

Fortsätter att fylla i enkäten..
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X
Testpersonen introduceras

Börjar med att fråga om nyheterna är klickbara och provar sig fram
Navigerar runt på skärmen.

-Sen e det svenska nyheter och världen här då (pekar på ikonerna) också sport...

påpekar att man borde kunna klicka på bilder och text.

-det jag tycker e lite dumt e att knapparna sitter här nere.. det e om man håller den i handen..
man kanske håller den på den(pekar på tumknappen)

Diskuterar tekniken allmänt om tjocklek och hur man kommer att / kan hålla den. Test
personen fortsätter att navigera på skärmen

-Då bläddrar jag alltså framåt i tidningen där (pekar på plustecknet på tumknappen) och bakåt
där...

Vi förklarar att man ska kunna flytta tumknappen till vänster sida för de som är vänsterhänta..

- som det e nu... för här e jätte mycket information.. å jag hade önskat att man kunde
klicka på en artikel och så blir den stor.. så att synskadade kan läsa den..

Vi visar zoom funktionen för testpersonen på Vis dator och förklarar hur fungerar..

- Är det bättre tycker du, att istället för zoom funktionen, kan man klicka på en text och
få den större ?

- Det e nog en vanesak.. har man en sån som man kan klicka .. då kan man ha mer
information.. bla relaterade artiklar för i bland har man ju artikleserier.. men det kan
nog vara bra för gamla som känner igen sig...

Testpersonen antyder att det vore bra om man kan klicka på bilder för att få dom förstorade..
Allmän diskussion och frågor om den funktionen.. tar upp hur man skulle kunna klicka på
väder kartan för att även den ska kunna förstoras..

- Känns det som om du kan orientera dig i tidningen, känns det som om du har koll på
var du är ?

- nehehehee.. asså det e ju ett klassiskt upplägg det här.. med att man har de stora
nyheterna och så nåt lokalt överst.. å sen svenska nyheter närmast för det är närmast
för mig.. sen kommer man in på special nyheterna .. o sen vädret o kanske tv
tidningen..

- men känns det som om du vet hur stor tidningen är?
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- Det e otydligt.. men det e väl bra... om man har en tidning.. så får man alla delarna och
det känns jätte mycket.. så e det här smidigare. Så då e det väl kanske en fördel att det
inte känns mycket.. för då kan jag koncentrera mig på den här artikeln ...

Test personen pratar om den fiktiva tidningen att fördelen med den är dess lättare vikt..
allmän diskussion..

- E det nåt som saknas ?

- Ja eeh någon form av sökfunktion..
- Hur menar du då ?
- När man läser en vanlig dagstidning eeh,, å jag e bara intresserad av fotboll och inte

bara av sporten.. så får jag leta här... då vet jag om det står nåt om det lokala
fotbollslaget.. ännu mer om det är annonser i tidningen.. man sitter o letar igenom alla
annonser...

- Asså du vill ha någon sökfunktion så man kan leta rätt på.. ?
- Ja.. eller ett register
- En innehållsförteckning?
- Ja..

- du menar ingen sökfunktion i den bemärkelsen att man kan skriva nåt i den.. utan att
man...

- ett register.. ja..

Diskuterar allmänt om andra navigeringstekniker fiktivt... om hur man skulle kunna bläddra i
tidningen tex. genom att luta på ”tidningen” tar upp multimodala lösningar mm..

Testpersoner klickar på krysset på tumknappen..
- stänger den här tidningen?

Provar och upptäcker att den gömmer tumknappen...
Påpekar mindre små buggar..

Tar upp att det är enkelt att få tillbaka knappen... och hur man skulle kunna prenumerera på
olika delar i tidningarna och bara få dem delarna i tidningen...
Allmän diskussion om tidningarnas layout ...

- Det e bra med bilderna ..alla människor kan förstå bilder.. (pekar på ikonerna)

Några extra funktioner?

- ja det vad det här med register... en register ikon.. så att man få upp artikel namn o
följa reportage serier..

Testpersonen fyller i enkäten...

X
Test personen sätter sig vi skärmen och börjar peka på skärmen, klickar på tumknappen.
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- så blädrar jag här, det här e tillbaka å det här är till fram, å det här e (tittar på ikonerna)
gud va smart.

Diskuterar runtomkring tekniken i sig, frågor om pris och tillverkning.

- känns det som om du kan orientera dig i tidningen?
- Ja det tycker jag, absolut.
- Känns det som om du vet var du är?
- Ja nu när jag känner mig.. det va som jag sa till X, jag å datorer.. de e en penna för

mig.. men det här det e ju jätte smart..
Beskriver ikonerna som lätt förståeliga.

- Men det känns som om du vet var du befinner dig i tidningen?

- ja det tycker jag absolut.....

testpersonen frågar om möjligheter till textförstorningar..

testpersonen försöker navigera tillbaka till framsida och använder sig av tummknapens kryss
vilket leder till att den försvinner..

Diskuterar navigeringen i stort och kommenterar layout och nyheter¨
Beskriver hur snabblänkar från första sidan skulle kunna fungera.. med

- Känns det som om det är något som saknas ?
- Näee... om det blir som ni säger att man kan klicka som på framsidan å slippa bläddra..

tv tidningen .. om man vill gå in o se på tv..

- Nån form av innehållsförteckning?

- Ja det e klart.. det ersätter ju det att klicka.. sen kan man ju klicka på det också..

- skulle du kunna tänka dig att använda dig av den här tekniken ?

- ja det skulle vara mycket smidigare.. sen e det ju en kostnadsfråga.. men det e ju från
gemene man..

Testpersonen frågar om hur uppdateringar skulle ske..
Diskuterar om tekniken och historien kring e-ink xerox osv...
Även framtida visioner kommer upp, som hur fler tidningar kan lagras i artefakten.

- Jag kan bara säga att det e jätte bra.. jag blir jätte positiv..

Testpersonen fyller i enkäten...

X
Ser helt ok ut..

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


18

- Mer lättnavigerat än en vanlig tidning.

Vanlig tidning som ?

- Dagstidning.., större tidningar väger ju lite, med en sån här kan man ju sitta längre.

Skulle du vilja ha länkarna klickbara.. som på framsidan.?

-Ja absolut. Om man har smånotiser som man kan klicka på och direkt komma till den
nyheten.

Är det bättre att ha små notiser på alla ”första sidor”?

-Man kan ha som tex. Aftonbladet med små länkar.. kunna titta på tv tablån osv..
Någon form av innehålls förteckning

Skulle en extra pallett på tummknappen vara nåt?

-Skulle det kunna vara. Bara den sitter inom räckhåll för tummen.

Men inget man kanske direkt skulle behöva ?

d-et e från person till person tror jag.
Menyer horisontellt..

Hur känns det med orienteringen ? känns det som om du vet var du är ?

- ja det står ju längst upp.. sen ser man ju sidantalet här nere, det e som en vanlig
tidning. Å det e bra.

Du känner att du har begreppet om var du befinner dig i tidningen?

- ja i och med att du har sidantalaet här nere. Så vet man ju var man e.
Det tycker jag helt klart!

Zoom funktion, ”visar funktionen på vis dator”

-Finns det så man kan få större teckensnitt..?

Nä inte än men du ska få se här.. ”förklarar zoom knappen”

Vad tror du om en sån funktion ?

- det kan ju va bra för den som har nedsatt syn.. nån med normal sy n behöver den ju
inte. Jag tror att det är en bra funktion.

Men tror du man kan / ska ha den i grundutförandet ?

-Ja.. egentligen inte men som ett val. Nånstans.. att man kan konfigurera
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Tycker du det kändes som en vanlig tidning.. ?

- ja utseende mässigt. Det enda som skiljer är ju navigeringen med knapparna

Det är inte konstigt med tumknappen.. det känns inte underligt eller onaturligt?

-nä det vet man ju inte.. skärmen e ju tjock.. däremot så hur det blir i verkligheten det vet jag
inte..

teknik mässigt i framtiden kommer kanske vara en ram..

- skärmen tjänns ju stabil men om man bara håller i ett papper.. det kanske ska vara lite
tjockare..

hur du klickar fram och tillbaka.. den ska vara där nere.. (OTYDLIGT OM VAD
SOM SKA VARA NERE, MEN DET PRATAS OM TUMKNAPPEN!)

Skulle du vilja ha en låsfunktion?

- det skulle vara bra. Det vore bra om den inte går över texten.. ha det som en browser
kanske..

om man gör den mer trasnparent?

- ja om den hade varit mer transoperant så hade det varit lättare att läsa..

Dom här ikonerna .. vad tycker du om dem ?

- de e väldigt lätt att navigera.. det e glasklart..

e det bra att dom e färg glada..

- ja vanliga tidningar e svart vita.. tråkigt ser mycket trevligare ut.

Kan du tänka dig nåt som behövs.. funktioner osv? Nåt som saknas.. ?!

- nån form av innehålls förteckning.. typ i slutet av ikonerna.. en annan ikon med
innehålls förteckning som beskriver allt som finns i tidningen.. som i en bok ungefär..
med dom olika avsnitten.. typ att detta är indelat i utrikes, inrikes..

-en sitemap skulle kunna vara bra.. en extra ikon med innehållsförteckning ? japp!
Ska börja på första sidan!

Några andra extrafunktioner ? så man kan prenumerera vilken del man vill ha först`?

- Ja men det finns ju snabb länkar med ikonerna..
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- vill ha en första sida för varje del.. små rubriker med lite text som man kan klicka på.. och
sen en funktion som jag saknar är att bläddra tillbaka.. att jag går fyra sidor framåt.. då vill jag
hitta fyra tillbaka utan att klicka 4gågner på minus..

skulle du vilja ha nåt så du vet hur långt du kommit i varje del?

Jo.. jag letade efter nåt sånt.. det hade varit bra.. (CA 21 MIN IN !!)

Nån mätare ?

- för mig siffror.. det kan ju lika gärna vara en stapel..

nåt annat?

Nej.. ”fyller i enkäten”

X
Började med att försöka klicka på notiserna som visades på skärmen.
Tryckte på ikonen för sport.

”Så trycker jag på sport här, det räknade jag ut direkt”. ”Jag kan inte trycka
någon annanstans är på dem?”

Vi visar att det också finns en tumknapp.
”Jaha, vad gör jag med den då?” (Stod på sista sidan och försökte bläddra framåt
vilket inte fungerade).

Trycker på ikonen för sport. Bläddrar framåt.
”Jaha, så har jag alla sidor för sport”.

Påpekar att tumknappen var fel justerad då den gav en onaturlig ställning.
”Det är ju lite svårt att läsa tidningen om tumknappen ska vara här uppe”.

Vi förklarade att denna flyttas till där du sätter tummen.
”Ska jag dra ner den?”.

Vi visar att det räcker med att bara sätta tummen där man vill ha knappen.
Hon börjar komma till insikt i hur navigeringsstrategierna med ikoner och tumknapp fungerar.
”Ja, så bläddrar jag med denna (tumknapp) och byter mellan delarna med dessa (ikoner)”.
”Om jag trycker på väder här så kommer jag till vädret”.
Vi frågar om hon anser sig ha en känsla av var hon befinner sig i tidningen.

”Ja, det tycker jag nog. Ni har ju lagt upp det här efter tidningen, först kommer
de lokala nyheterna, sedan världsnyheterna och sedan sporten och ekonomidelen,
som jag i och för sig inte kan uttala mig om då jag aldrig läser de delarna. Så
som jag läser tidningen så kollar jag först på framsidan och sedan fortsätter jag
att läsa framåt”.

Vi och X diskuterar lite och X kommer fram till att det är en bra kombination att ha
tumknappen och ikonerna då hon med hjälp av ikonerna kan hoppa över de delar hon vill.
Vi frågar om det finns några andra funktioner som hon skulle vilja ha på e-papperstidningen.

”Ja, framför allt är det ju det med framsidan. Att man kan gå in på sidan tre för
att jag vill ha sidan tre”. ”Lite mer sådana här små skulle jag vilja ha” (hon
pekar på notiserna som än inte är klickbara).

X påpekar att texten är otydlig.
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”Det är för liten text tycker jag”.
Vi förklarar att texten är av samma storlek som den på nättidningar.

”Det tycker jag skulle vara jättejobbigt att läsa detta. Den är ju inte klar ens”.
Vi förklarar att det kanske kan vara skärmen som är orsaken till otydligheten.

”Man kan inte ha val för olika textstorlekar? Jag menar främst för de som har
dålig syn”.

Vi visar att vi har byggt en förstoringsfunktion som vi ännu inte har applicerat.
”Ja just det, lite glasögon. Den var lite smart. Det ser jag som en fördel att ha en
sådan funktion. Verkligen”.

Vi frågar X om hon hade kunnat tänka sig använda denna teknik istället för den traditionella
papperstidningen.

”Ja, det skulle man ju kunna göra av en rad olika själ. Först och främst har du ett
mindre format. Du slipper en massa papper. Det måste vara bra för naturen. Det
tycker jag nästan borde va den största grejen. Inte för att jag är natur…ja du vet,
men man borde ju slippa en massa papper”.

Hon diskuterar vidare lite om huruvida två spalters text är en bra lösning och kommer fram
till att den lösningen troligtvis är den bästa men att det är upp till varje tidning att presentera
informationen på de sätt de finner lämpligast.

Vidare diskuterar X och Vi de globala fördelarna som tidningen kan ge. ”Om man sitter nere i
Frankrike behöver man inte vänta två dagar för att man ska få Hallandsposten”, menar X.

Hon undrar också om gamla nummer av tidningen kommer att sparas efter det att man har
laddat in en ny tidning. Vi förklarar att vi inte vet riktigt vilka funktioner som kommer att
finnas när tidningen väl kommer ut. Hon frågar också vad hon ska göra om hon vill spara
vissa delar från tidningen, exempelvis en annons. Hon anmärker att det hade varit bra om man
kunde koppla e-papperstidningen till någon form av skrivare där man kan skriva ut sådana
saker.

Vi visar också att tumknappen har en döljfunktion och hur denna fungerar.
”Ja om man har en text där så vill man ju inte att knappen ligger över. Då vill
man ju flytta den hit.”

Vi tillägger att hon annars kan använda just döljfunktionen.
”Ja, eller det”.

Hon påvisar slutligen återigen att hon vill kunna spara annonser och liknande. Vi avslutar
genom att ge X den efterföljande enkäten.

X
Observationen startar och X tar plats framför pekskärmen. Vi börjar förklara hur tumknappen
fungerar. X trycker på ikonen för sport.

”Nu är jag på sporten”.
X förklarar vad de olika ikonerna står för. X trycker sedan på ikonen för Kultur & Nöje där
det finns en karta över Italien.

”Jag kan inte trycka här?” (pekar på kartan).
Vi förklarar att man ska kunna göra det i nästa version.

”Vad är det där då?”(X trycker på tumknappens döljfunktion).
”Jaha, så försvann den”.

X trycker tillbaka tumknappen genom att trycka på sidans kant. Trycker sedan på ikonen för
utrikesnyheter.

”Jaha, så har vi övriga världen här. Sidan tre av fjorton”.
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X trycker på ikonen för väder.
”Det måste vara vädret det här” (trycker på ikonen för väder). ”Det var ju tydligt
det här” (pekar på ikonerna).

Vi frågar X om han tycker att han kan orientera sig i tidningen, om han har ett begrepp om
vad han befinner sig.

”Ja, det tycker jag. Det är lättöverskådligt. Väldigt klart”.
Vi förklarar att e-papperstidningen kan komma att vara lokalt anpassad. Han förklarar vidare
också lite mer ingående hur snabblänksfunktionerna skall fungera. Vi frågar X om det finns
någon annan funktion som han skulle vilja ha på e-papperstidningen för att underlätta
navigeringen.

”Nej, jag tycker detta är väldigt förståndigt” (pekar på ikonerna). ”Så skulle jag
kunna trycka här för att se vad det är på bio ikväll” (trycker på ikonen för Kultur
& Nöje).

Vi förklarar att många under tidigare tester har velat ha någon form av innehållsförteckning
där notiserna fungerar som länkar till sidor i tidningen.

”Ja, jag skulle nog vilja ha en förstasida med det här. Likaså på sporten skulle
jag vilja ha det så här”.

Vi undrar om X tycker att det är någon funktion som saknas på tumknappen.
”Nej, med det lilla jag kan om data så tycker jag att det är bra”.

Vi förklarar att man inte ska behöva några kunskaper i data för att kunna använda e-
papperstidningen.

”Nej, jag tycker att det är bra så här”.
Vi undrar om X skulle kunna tänka sig att använda denna teknik istället för papperstidningen
när den kommer.

”Absolut, men det gör ju att man behöver en dator”.
Vi förklarar att man inte alls ska behöva en dator.

”Hur kommer det att gå till då?”.
Vi förklarar att radiovågor är ett tänkbart alternativ och att tidningen kommer direkt till e-
papperet.

”Jaja, perfekt! Det köper jag”.
Vi förklarar att det kommer att se ut som vanligt tryck och att e-papperet inte har någon
ljuskälla som en vanlig datorskärm. Vi frågar återigen om det inte finns någon annan funktion
som X skulle vilja ha på e-papperstidningen.

”Nej, inte för mig. Det skulle vara smart om man kunde sälja biljetter, eller
nä…”.

Vi förklarar att det inte ska vara som en dator utan att det ska fungera som en ersättning till
papperstidningen. Vidare förklarar Vi att man ska kunna flytta tumknappen till vänstersidan
om man så skulle vilja. Han förklarar också att man eventuellt ska kunna flytta ikonerna för
att få dem placerade vart man vill. Han påpekar dock att det ska vara som tillval och att man
inte ska behöva sätta sig in i dessa funktioner för att kunna använda e-papperstidningen.

”Jag skulle vilja ha plus och minus på varsin sida”.
Vi undrar om detta hade känts mer naturligt.

”Ja, det tror jag absolut”.
Vi frågar X om han inte tror att detta hade tagit upp för mycket plats.

”Nej, det tror jag inte”.
Vi avslutar genom att ge X en efterföljande enkäten.

X
Observationen startar
Vi går igenom vad projektet handlar om, hur tekniken fungerar etc.
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Börjar trycka på tumknappen. Trycker sedan på ikonerna.
”Jaha, så har man sport och nöje…”.

Kort diskussion om en bugg som upptäcks i programmet. Ikonen tänds inte…
Trycker på tumknappen och ikonerna om vart annat. Går in på sidan för vädret.

”Är detta sista sidan då?”.
Vi svarar med ett ja och förklarar att sidantalet står nere till höger.

”Jaha, ok.”.
Vi förklarar att tumknappen flyttas dit man sätter tummen. X sätter tummen längst ner till
vänster.

”Och om jag trycker på X-et? Jaha, då försvinner den. Om man tycker att den är
ivägen då?”.

Vi frågar X om hon känner att hon har kontroll över var hon befinner sig i tidningen; om hon
vet om hon är i början eller slutet.

”Njae, det har man kanske inte. Man kanske skulle ha det här, vilken sida man
är på, lite större. Men det är ju tydligt vilken avdelning man kommer på”.

X går in på Kultur & Nöjesidan där det finns en karta över Italien.
”Kan man trycka här med?” (försöker att trycka på kartan).

Vi förklarar att man inte kan trycka där nu fast man ska kunna göra det när prototypen är
färdigutvecklad. Vi säger att liknande funktion ska läggas till på förstasidan.

”Ja, hur kommer jag till förstasidan?”.
Vi visar att man får trycka uppe på ikonen i väster hörn. Vi förklarar vidare att det ska finnas
en massa små notiser på förstasidan som ska vara klickbara. När man klickar på dem så ska
man tas till just den nyheten inne i tidningen.

”Ska ni ha en ikon som gör att man kommer till framsidan?”.
Vi säger att det absolut inte är en omöjlighet.

”Det var ju det jag inte visste; hur man kommer till framsidan”.
Vi säger att det får vi kanske lägga till. X undrar i vilket program som prototypen är utvecklad
och får svaret Flash. Vi förklarar lite mer om hur länkfunktionen skall komma att fungera. Vi
undrar också om X tycker att det är något som saknas.

”Ja, det är ju det hur man kommer till framsidan. Sedan att sidnumreringen ska
vara lite större”.

Vi frågar om hon tycker att placeringen är bra på sidnumreringen (nere till vänster).
”Ja, den ska nog vara där nere”.

X utforskar vidare.
”Det skulle vara coolt om man kunde klicka på bilderna så att de blir större”.

Vi förklarar att det är tänkt att det ska fungera så.
”Sedan skulle man kunna göra det för handikappade och så, för sådana som har
nedsatt syn. Det finns ju sådana apparater så de kan läsa vanliga tidningar”.

Vi förklarar att det finns en förstoringsfunktion som ännu inte är implementerad och visar
denna på en annan dator. Vi visar hur den fungerar.

”Ja. Det är en jättefördel. Det hade kanske varit ett nytt sätt att nå äldre också?
Alltså sådana som är rädda för tekniken”.

Vi förklarar att man också kan lägga in en funktion liknande den som finns i text-tv; att vissa
delar av sidan förstoras. Vidare frågar Vi om X kan kunna tänka sig använda den här tekniken
när den kommer.

”Ja absolut. Som det är nu så läser jag nästan ändå bara tidningen på nätet så det
skulle jag absolut göra. Då kan man ju sitta någon annanstans…hur kommer det
vara förresten? Kommer det att vara batterier eller?”.

Vi förklarar lite mer om hur tekniken fungerar och att e-pappret bara drar ström just under
inladdning av sidor och att den sedan ser likadan ut utan att dra någon ström alls, till dess att
nästa inladdning sker. Vi visar lite bilder på e-pappret på en annan dator.

”Men hur kommer man att ladda den då?”.
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Vi förklarar att radiovågor är ett tänkbart alternativ och att 3G är ett annat. Dock är ingenting
klart än, fortsätter han. X fortsätter att utforska prototypen.

”Ska man kunna klicka här också?” (pekar på en bild på skärmen).
Vi ger ett jakande svar och fortsätter med att informera om att e-papperstidningen kan komma
att vara lokalt anpassad för varje användare. Vi delar ut den efterföljande enkäten.

X
Observationen startar.
X går in på sporten. Fortsätter att snabbt utforska hur prototypen fungerar, både genom att
använda ikoner och tumknapp.

”Ok, där byter man sida. Ni har lagt alla sidor i rad där va? (pekar på
tumknappen. Precis som i en vanlig tidning”.

Vi instämmer. X trycker på ikonerna och talar samtidigt om vad dessa betyder. Trycker på
skärmen och Vi förklarar samtidigt att man ska kunna trycka där i nästa version. Vi undrar om
X kan ta sig till förstasidan. X trycker på ikonen för inrikes och sedan på minusknappen. Vi
förklarar att han också skulle kunna trycka uppe i vänster hörn för att komma till förstasidan.

”Ok”.
Vi förklarar att förstasidan ska innehålla en massa notiser som ska vara klickbara och att man
genom dem ska kunna komma direkt till den nyheten inne i tidningen. Han förklarar att man
sedan därifrån kan bläddra precis som vanligt.

”Ok, och allt är i stigande ordning då eller?”.
Vi instämmer och förklarar att man också har ikonerna om man vill komma till en viss del i
tidningen.

”Javisst, ok”.
X försöker trycka på en bild i tidningen.

”Det går inte eller? Javisst ja…”.
Vi förklarar att den funktionen inte finns i denna versionen och att man också ska kunna
förstora bilder på detta sätt.

”Och om jag vill ha rörliga bilder så kan man få det?”.
Vi förklarar att video eventuellt inte ska finnas som ett alternativ eftersom detta ska ersätta
dagstidningen och att folk kanske därför inte skulle vilja ha rörliga bilder.

”Nej. Jag tror inte att man ska ha rörliga bilder. Då tar det nog längre tid för folk
att ta åt sig tekniken”.

Vi frågar X om det känns som han kan orientera sig i tidningen och om han vet var han
befinner sig.

”Ja. Man får ju koll på det direkt. Man fattar ju med bilderna här nere (pekar på
ikonerna) och sedan att man kan bläddra här (pekar på tumknappen)”.

Vi utvecklar frågan och frågar X om han vet om han är i början eller slutet av tidningen. X
funderar medan han klickar sig runt i tidningen tills han kommer till sista sidan.

”Ja, nu vet jag att det är slut här”.
Vi utvecklar frågan ytterligare och undrar om man skulle kunna lägga till något mer som stöd
för att visa var man befinner sig. Han förklarar att i en vanlig tidning så känner man ju ändå
ungefär hur mycket man har kvar att läsa.

”Ja ok. Nä men jag tror det funkar bra såhär. Eftersom man fattade det här direkt
(pekar på ikonerna). Jag vet inte om man behöver något mer, för man har ju
ändå känslan. Det känns faktiskt bra och navigera, det gör det”.

Vi förklarar att tumknappen är flyttbar och kommer dit man placerar tummen.
”Jaha, ok”.

Vi förklarar också att man kan dölja tumknappen genom att trycka på krysset. Vidare
förklarar han också att man ska kunna ha tumknappen på vänster sida om man exempelvis är
vänsterhänt. Han förklarar också att en lite mer avancerad användare eventuellt ska kunna
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flytta ikoner och liknande dit han/hon önskar. Vidare undrar han om X hade kunnat tänka sig
att använda denna teknik när den kommer.

”Jag skulle nog inte välja den direkt tror jag. Samtidigt kan jag nog vara lite
teknikfreak ibland.

Vi förklarar vidare lite om hur tekniken fungerar.
”Ja, jag har kollat upp lite hur det funkar”.

Vi förklarar också lite om de största fördelarna med e-pappret och att de minskade
distributionskostnaderna är en av dem.

”Man vänjer ju sig snabbt också. Så fort det kommer något sånt här så skapar
man ju sig fort ett nytt behov. Men jag är nog en sådan människa att jag hade
väntat lite, i alla fall tills någon annan har den. Men det finns ju säkert jättestora
möjligheter med den”.

X diskuterar möjligheterna till att få lokalt anpassade nyheter. Diskuterar vidare hur det
kommer att fungera med olika tidningar etc. Vi delar ut den efterföljande enkäten.

X
Testpersonen får en presentation av projektet och börjar så småningom att greppa skärmen
som om det vore ”e-pappret” Greppar tag i tumknappen.

- Det är bara och tuta och köra? Man kan inte gå in på de här? (pekar på första
siderubrikerna)

X förklarar att det ska kunna gå att göra senare. Personen trycker vidare och går igenom
lite sidor genom att bläddra sig fram med tumknappen.

- Varför lyser den där nu då? (syftar på ikon som blivit ljusare) Vi upptäckker att det är
en bugg. Fel ikon lös när han var inne på en annan del i tidningen. Vi ber personen
prova att trycka på ikonerna.

- Alltså är det någon form av logik i detta? Om jag klickar här nu så hamnar jag...eeh,
ok. Alltså hur vet man...Jaha, 7 av 14. Testpersonen påpekar att det är dåligt att
förstasidan är sida 0. X förklarar att hela tidningen är 14 sidor eftersom personen
verkar en aning konfunderad över sidor och hur det hänger ihop.

- Kan man inte komma tillbaka till första sidan på ett annat sätt än att klicka tillbaka
här? (pekar på tumknappens minus) X förklarar att man kan klicka på tidningens titel.

Vi frågar om personen har någon koll på var i tidningen han befinner sig.
- Jag är lite ”lost” nu. För nu hamnar jag...eehh. Allstå det kanske varit bättre och säga

att man är på sport och sen när det inte finns mer sport så liksom får man gå där
nånstans. Nu hamnar jag helt plötsligt på ekonomi.

- Ni har bara 2 sportsidor?
Vi förklarar att meningen är att det skall finnas fler sportsidor.
- Självklart! Men att man har mer som eeeh alltså små rubriker så går man här så får

man dom sidorna som går till detta. (pekar på ikonerna och vill ha rubriker över
ikonerna)

Vi förklarar att det är uppbyggt som en linje precis som en vanlig tidning. X frågar ifall
det vore bra med en spärr som säger till om delen är slut.
- Ja, för nu tappar man bort ganska snabbt. Man har en nöjesbilaga. Här tappar man

fokus. Här kanske man kan göra lite mer så man får kläm på...
X frågar ifall det är svårt att förstå att det är hela tidningen som är på 14 sidor.
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- Ja precis. Det känns som om.. Ja det skulle jag vilja säga. För det här gör att man
tappar fokus direkt.

Vi frågar vad testpersonen tycker om upplägget med knappen ock förklarar att om man
sätter tummen uppe i högra hörnet ute vid kanten kommer tumknappen byta position
- Det är schysst.
X förklarar att det går att dölja knappen och Vi berättar vidare att det är en begränsad yta
man har på A4-formatet och innebörden med att kunna ta bort den.

Vi frågar ifall man skulle kunna lösa blädder funktionen på nåt annat sätt.
- Vad är den där förresten? (pekar på döljknappen) Personen verkar en aning förvirrad.

Vi har redan sagt att man kan ta bort knappen med hjälp av den.
Han anser att när tumknappen var borta och tryckte fram den igen bläddra den.
Tycker det även var svårt att hitta förstasidan.
- Fast det är sånt man lär sig.
X frågar om han ska ha någon hemsymbol eller nåt för förstasidan.
- Ja man kunde ha en jämte de andra ikonerna. Först inrikes, utrikes osv.
- Men samtidigt så, vafan, det är en vanesak. Det kanske är onödigt att ha en sån

egentligen.

Personen börjar pilla vidare.
- Den här var väldigt...eeeh...jag har svårt och koppla den. Faktiskt.
X frågar hur han vill ha den istället.
- Trycker man på den så kändes det som om jag ville ha, typ sidan 1-3 t.ex. och sen kan

det stå kanske vilken sida sammanlagt här (pekar uppe i höger hörn)
- Eller någonting. För det är liksom...När man går in på den här så kollar man inte på

det. (syftar på sidnumreringen därnere)
X ger förslag om man kanske skulle ha sidnumrering över varje del istället med.
- Ja, faktiskt. För det är lite rörigt. (pekar på sidnumreringen igen)
X undrar om det skall vara separat sidnumrering istället i varje del.
- Fast samtidigt, ska det vara som en vanlig tidning så kanske det inte är så bra.
- Den känns tafatt (pekar ytterligare på numreringen) Jag blev lite snurrig!
Han förklarar att det kanske beror på att man sitter framför en skärm och inte framför
”devicen”.
- Man kan inte se hur många sidor det e på inrikes nu t.ex.?

Upptäcker att det finns lite buggar och diskuterar det lite.
X frågar om det finns några andra funktioner som borde finnas med eller nåt man saknar.
- eeeh...Den här känns kanske lite stor. (pekar på tumknappen)
X frågar om man kanske kunde förminska den lite grann.
- Ja. Den är lite klumpig när den ligger över texten.
- Nä...det är mest detta här som är lite rörigt. (pekar på ikonerna) Man borde veta var

man är.
- Det är mest det som jag stör mig på. Det är en schysst att man kan flytta på knappen

om den är i vägen.
- Även om man är vänsterhänt kan man få den på den sidan eller? (pekar på vänster sida

av skärmen)
X förklarar att man skall kunna ha det och att detta bara är basfunktioner. Vidare förklaras
om att en zoomfunktion skall läggas in.
- Okej...men det är också schysst.
- Nämen, annars är det ascoolt.
Personen klickar runt lite mer. Under tiden berättar X vidare vad för planer som finns med
att man skall kunna klicka på bilder och få dem förstorade.
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- Jag tänkte på det att man kanske skulle kunna göra som aftonbladet och expressen har
på sina hemsidor att lite mer smågrejer. (menar att där kanske skall vara menyer på
sidorna)

Vi frågar om det skall vara hela tiden eller bara på framsidan.
- Nämen typ på framsidan då. Så när man kommer in.
- Eller när man trycker på den att det kommer upp en framsida för kultur. (menar att det

borde vara en framsida på alla delar)
Personen förklarar att han mer vill ha som Internet med klickbara länkar.
X förklarar att vi nog kommer blanda en del med det gamla och Internet. Vi fortsätter att
många vill ha det mer åt Internethållet.
- Ja...för det är rätt schysst om man kunde applicera det man har på nätet till ”e-

pappret”.
Diskussion påbörjas om visionen av ”devicen” och olika brister som redan tagits upp.

;X frågar om personen vill att et ska likna Internet så pass mycket att man har lister som på
Internet.

- Nä...det behövs absolut inte.
- Hela den här delen är schysst (pekar på ikonerna) men kommer man in på ekonomi så

kanske man skulle haft mer en framsida för ekonomi så man får en översikt vad som
finns.

X frågar överlag om allt och tumknappen var bra kanske en aning stor. Frågar om han
tycker det är okej med färg.
- Ja...det är viktigt.

Tycker att det kunde vara en större teckensnitt på titeln på tidningen.

X
- Det här plus och minus är det om man vill bläddra eller?
Personen tar på skärmen och provar sig fram en aning.
- Åhh, Ok!
Personen bläddrar och tittar lite på varje sida.
- Känns det som upplägget är bra?
- Ja.
- Du vill inte se något annat upplägg med delarna i tidningen på en annan position på

pappret?
- Känns bra där nere. Man håller ju pappret såhär. (Demonstrerar hur han håller pappret på

ett A4 och visar att han använder vänster hand nere i vänstra hörnet.)
- Fast det hade kanske varit bra och ha det här på vänster sida.

- Känns det som om du har någon slags orientering om var du befinner dig I tidningen?
- Nej. Det har jag inte. Det kanske borde stå vilken sida i den del man är inne i.

- Jag saknar en förstasida och en innehållsförteckning.
Personen provar att trycka på förstasidans ena artikel för att titta om det var en snabblänk.
Tycker du att man kan använda sig av snabblänkar som du vanligtvis gör på Internet?
- Ja. Det hade varit bra.

Hade du velat använda denna ”device” för att läsa nyheter?
- Ja. Det hade jag kunnat.
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Enkäten delas ut. Försökspersonen sitter och skriver och funderar. Då och då vill personen
diskutera.

Vi kommer på att vi inte visat vår zoomfunktion och gör detta.
- Kanske hade varit bra att göra som text-tv att man kan få se halva sidan stor istället.

X
Personen börjar leta sig fram på skärmen.
- Det va himla bra ikoner här nere. (förstår funktionen med dem)
- Är det framåt och bakåt eller? (trycker på tumknappen)
- Och vad är denna? (syftar på döljknappen)

X förklarar dess funktion och personen får en aha-upplevelse.

Personen undrar hur man får tillbaka knappen och vi förklarar att det kvittar var man sätter
handen på sidan där kommer den dyka upp.
- Det är jättebra! Men det är denna sidan då? (pekar på höger sida)

Vi förklarar att det även kommer finnas en justering som gör att man kan få den på vänster
sida om man så vill.
- Det är ju väldigt smart.

Testpersonen tänker och tittar vidare på skärmen.
- Man kan inte trycka på nåt annat på skärmen, alltså det är bara här och här man kan

trycka? (personen undrar ifall det går att trycka mitt på skärmen på en artikel och inte
bara på ikonerna och tumknappen.

- Det är bara dem än så länge?
X svarar att det bara finns det nu i stort sett man att det inte helt tydligt går att klicka på
tidningens titel uppe i högra hörnet för att komma till första sidan.
- Det kanske är rätt bra att man kommer ”hem” då.
X förklarar att det kanske inte är tillräckligt tydligt.
- Nä, det kanske skulle va nånting.
X och Vi börjar på en diskussion för att kanske lösa detta.

Vi frågar ifall testpersonen tycker hon har en översyn på var i tidningen hon befinner sig.
- Det står ju där uppe (pekar på delrubriceringen bredvid titeln på tidningen som visar

vilken del man är i) jo det tycker jag man har.
- Nu kommer den där (syftar på att den ikon som representerar den del man är i lyser upp.
- Jo, man har översikt. Det tycker jag.
Vi förklarar att vi ser det som en hel tidning, där man har sidnummer.
- Jag tycker det är helt okej!
Vi frågar ifall personen lade märke till sidnumreringen.
- Ja, jag såg det därnere. Men är det alla sidorna 14 eller är det bara en del? (tydligen

framgår inte detta så väl så frågan är ifall personen har en större översyn i tidningen.
X förklarar att det är alla sidor och frågar om det känns som det innefattar en viss del.
- Ja, det känns lite som om jag vore på sida 12 av 14 i kultur nu.
X föreslår att man kanske borde ha en sidnumrering för hela tidningen och en för varje del i
tidningen.
- Ja, kanske nåt sånt, så man kanske vet vilken sida man var på i ekonomi delen då.

Personen påpekar att hon tycker tumknappen är bra.
- Särskilt att den kommer där man trycker.
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X påpekar att testpersonen tryckte på bilderna innan och frågar ifall det var om hon ville att de
skulle förstoras
- Ja, men det är nog en vana som man har när man är på Internet, så kan man klicka på

bilden eller komma vidare nånstans i dokumentet eller på sidan men det var nog mer en
reflex.

X förklarar en idé som gruppen har om att man skall kunna klicka fram bilder och förstora så
de visas upp och då kanske på andra hållet som ett liggande A4.
X påpekar att vi har en invand vana nu att man vill klicka på bilder.
- Ja, det känns lite som man vill klicka för att förstora och på just denna bilden vore det bra

eftersom man inte ser vad det står.

X förklarar att detta är väldigt ”basic” och att man som mer van användare kan ställa in andra
funktioner.
- Ja, det finns säkert flera målgrupper så det finns säkert folk som bara vill ha det ”basic”.

X frågar ifall man behöver en bättre överblick på tidningen med ett register eller
innehållsförteckning
- Nej, det tycker jag inte. Var skulle man då ha det?
X förklarar att vi kanske tänkt ha nåt men att vi inte vet ifall det går. Förklarar att det är
tveksamt eftersom det mer efterliknar en Internet tidning.
- Jag tycker det inte behövs. Det funkar som det är. Man vet var man är för det ser man där

uppe. (syftar på delrubriceringen längst upp på sidan)

X berättar vidare om att vi har en zoomfunktion och att den skall ligga över skärmen jämte
tumknappen och var den ligger. Vi inflikar att eftersom skärmytan är begränsad är detta
ganska viktigt enligt oss.
- Ja det kan nog va bra, annars får man ha den väldigt nära när man läser.

Vi och X frågar ifall det är något annat som testpersonen tycker skall vara med. Fler
funktioner.
- Nej. Jag tycker det ska vara ganska enkelt för att folk skall ta till sig det. Så att det inte

blir sådär krångligt. För det är en helt ny grej som kommer och då kan folk bli ganska
rädda för det om det är för mycket och de inte vet vad de ska göra med det och så. Jag
tycker inte ni ska lägga till mer grejjer. Det tror jag inte för att då blir det nog för mycket.
Jag tror det nog är bra.

X frågar om vi kanske har missat nåt.
- Det skulle i så fall vara om man kunde klicka på nåt i, eller nej.
Vi fyller i: - Bilder kanske?
- Ja, fast jag vet egentligen inte varför man skulle göra det. Ganska onödigt egentligen.

Personen frågar om sportens utseende och X berättar att vi försökt skapa en framsida till
sporten eftersom det är en ganska stor del i alla tidningar idag.
- Men det skall ni inte göra i de andra delarna då?
X svarar med att vi bara gjort det med sporten men att man kanske skulle göra det med alla
delar bara för att få mer överblick när man kommer dit.
- Det är faktiskt ganska bra. För då ser man de största händelser ganska bra.

Blir en diskussion om hur stor tidningen kommer bli.

X frågar om man får en känsla av att man bläddrar.
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- Ja. Det tycker jag. Det gör man ändå liksom. Hade man suttit och gjort det med fingret
hade det varit en annan sak men nu gör man det med tummen så får man ändå en liten
blädderkänsla. Men det är ganska bra om ni gör det för vänsterhänta med.

X frågar ifall funktionen med att gå ett steg tillbaka som på Internet ifall den skulle vara nåt
att applicera.
- Fast det kan nog bli för rörigt. Det kan nog bli för mycket om man har den funktionen

med.
X tillägger att det kanske borde ligga som en extrafunktion för dem som vill.
- Ja, annars blir det för mycket med plus och minus fram, bakåt. Det kan bli lite mycket.

X
Testpersonen sätter sig och börjar prova sig fram.
- Är det här olika kategorier? (syftar på ikonerna)
- Kan man stänga ner denna här? (syftar på döljknappen)
Personen provar
- Hur får jag fram den igen?
Vi påpekar att personen ska ta på skärmen och prova. Personen får en aha-upplevelse.
- Men man ska inte vara vänsterhänt om man vill läsa denna tidningen?
Vi förklarar att det skall kunna gå att ställa in.

X frågar om testpersonen har en känsla av var man befinner sig i tidningen.
- Ja. Det tycker jag man har här. (pekar på att ikonen lyser upp på den del hon befinner sig

i) Det tycker jag är bra.
Vi frågar ifall man ser det på något annat ställe.
- Det står häruppe med (pekar på delrubriceringen)
Vi frågar om hon ser det någon annanstans.
Ja, här kanske.(pekar på sidnumreringen)
X frågar om det framgår att numreringen är på hela tidningen eller om det bara skulle vara på
en sektion i den.
- Först trodde jag det var i en sektion, fast sen fattade jag att det va hela.
X undrar om hon trodde det berodde på att det va så få sidor till antal.
- Nä, det var nog mest för att den var markerad där (pekar på att ikonen var upplyst i den

del hon befann sig vid och att numreringen sitter så nära.)
- Hade sidorna stått däruppe kanske (pekar uppe i högra hörnet) fast...aah, jag vet inte!
X frågar om man kanske skall ha sidnumreringen där den är nere till höger och att kanske
numreringen för delarna skulle vara över ikonerna.
- Mmm, det tror jag är ganska bra.
- Jag tyckte det här var roligt! Tumgreppet gillade jag!

Personen tycker att man håller bra runt skärmens ram nu och påpekar att man inte gör det
sen. Hon tar upp ett papper och håller det.
- Man har inte tummen där då. Fast den är ganska stor.
X påpekar att det är svårt och veta hur folk håller men tror att det är ganska lätt att navigera
med vår knapp.
- Jag tycker blir bra för man kan ligga på rygg och läsa utan att bli trött i armarna. Det gör

jag alltid.

Vi frågar om det saknas någon funktion eller någon som kanske inte borde vara med.
- Det är svårt och säga bara såhär, men kanske att man saknar hela uppslag. Det kanske

man saknar.
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Diskussion börjar om det är bra eller dåligt med uppslag och hur det ser ut i tidningar.

Vi förklarar att vi försökt skapa så det följer upp det gamla vanliga traditionella mönstret i en
tidning att man bläddrar i den och att andra som varit och testat ofta saknar snabblänkarna.
- Ja, det hade varit bra om man kunnat söka.
X påpekar att där finns inget tangentbord och hur ska man då söka.
Diskussion uppstår om hur svårt det skulle vara att söka utan tangentbord.

- Ett index, Ett register kanske, fast det blir skitjobbigt. Men kan man titta på gamla
tidningar.

Självklart skall man kunna det svarar X.

En diskussion hur man skulle kunna läsa gamla tidningar uppstår.

- Funkar det här? (pekar på kultursidan med Italienkartan vill klicka på den)

- Har ni testat det här på någon gammal?
En diskussion om hur gamla skulle ge sig på denna nya teknik.

- Man kanske skall flytta uppe dessa här uppe (syftar på att ikonerna skall ligga uppe till
höger)

- Jag tänkte att man är mer van att ha menysystem uppe.
Vi frågar varför hon vill ha dem däruppe
- Jag vet inte.
Vi förklarar att man skall hålla pappret och trycka på dessa knappar.
- Ja, det kanske är lite jobbigt.
Diskussion uppstår i hur man håller ett papper och att man kanske inte måste använda båda
händerna. Kanske tar upp det i nedre kant och kanske trycker på ikonerna och att det är en
stor målgrupp.

- Jag gillar tumgreppet!
X förklarar att man kommer till första sidan genom att trycka på tidningens titel uppe till
vänster och att det fungerar som en slags ”hemfunktion” som på Internet. Frågar ifall det är
något som borde finnas med.
- Ja, kanske. Fast det kunde bara varit en ikon till här. (pekar på att det kanske skall vara en

bredvid ikonerna)
X frågar om det behövs.
- Ja, kanske. Men kan man trycka här sen. (pekar mitt på skärmen på en artikel på första

sidan)
Vi förklarar att det är något vi kommer göra till den klara prototypen.

Diskussion om ett Internetproblem med hur länkar fungerar.

X
Testpersonen får en presentation och börjar prova trycka lite på skärmen.
Han börjar trycka på bilder och X frågarom han vill få dem större.
- Ja, men jag testa mest.
X förklarar att bilder skall kunna förstoras upp och frågar om han känner att han vet var han
befinner sig i tidningen.
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- Mmm. Den är ju tydlig där. (pekar på ikonerna) Den kanske skulle vara i samma färg.
(menar att man på sidan kanske skulle ha en färg som gör att man vet vilken del man
befinner sig i och känner igen delen pga. färgen.

- Men det lär man sig fort.
X frågar om man skulle komplettera med text över ikonerna.
- Nä, jag tycker de är tydliga.
- Och där avslutar man? (pekar på döljknappen)
X förklarar att det är för att dölja knappen.
- Ok.
Vi förklarar funktionen med att tumknappen dyker upp och att det även skall gå att ha den
som vänsterhänt fast på andra sidan.
Personen testar vidare.

- Jag känner att man kanske skulle haft lite mindre såna (syftar på artiklar) och att de
kommer upp och trycker man på den så kommer den upp. (Vill att det skall vara länkar på
artiklarna som förstoras upp.

- Men det är bara nåt som kom upp. (vill mer ha en övergriplig sida)
- Man känner att det bara blir text. Om en ungdom läser så är det bara för mycket text. Det

bli för jobbigt.
Vi frågar om det inte har att göra med att personen är van att använda Internet. Och förklarar
att vi försökt skapa något efter den traditionella tidningen istället för Internet tidning.
- Ja, det är klart.

Diskussion om hur vi kanske vant oss vid Internet nu och att det styr våra vanor.
Personen klickar vidare och X förklarar zoomfunktionen.

X frågar vidare om det med små texter som bli större i en annan ruta något som testpersonen
tycker är viktigt.
- Man kan inte få all information här i denna (pekar på en liten artikel nere på sidan och

menar att den borde snabblänkas o komma till den stora artikeln)
Diskussioner om att det blir en vanesak. X berättar vidare att man kanske skall ha
basfunktioner och mer avancerande funktioner för den vane användaren.
- Mmm. Ja just det. Precis.

Personen klickar vidare och påpekar att man kanske borde markera mer runt delen i tidningen
att det är just den man är inne i.

Personen får frågeformuläret.

X
Personen får en får bakgrund och presentation av projektet.
Testpersonen är ivrig att börja röra skärmen.

- Ok, så jag ska bara trycka på en del
- De där vill inte om jag trycker. (Trycker på artiklarna på förstasidan)

Vi förklarar att det inte går att göra nu.
- Notera det för det är det första som jag skulle vilja göra.
- De här grejerna här? (pekar på ikoner)

Vi manar på att testa trycka.
- Inrikes...utrikes...(testpersonen går vidare och bläddrar vidare på tumknappen)
- Men det här var enkelt och bra ju.
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- Men...(personen verkar konfunderad) Det här är förstasidan på sporten? (men verkar
förstå efterhand)

Testpersonen verkar ha förstått poängen med navigeringen relativt snabbt. Vi går visare och
frågar om hon känner att hon kan orientera sig och har ett begrepp om var hon befinner sig i
tidningen.

- Absolut. Oja...Oja!
- Det som var enklast som jag gillade...Ok det var sporten och så bläddrar jag här.

(personen visar att hon klickar på sportikonen och sen bläddrar vidare i sporten med
tumknappen.

- När sporten tar slut tar något annat över. (menar att ny del börjar) Det går inte tillbaka
till sidan ett och det är ganska vanligt tror jag och Ok, nu läser vi sport igen. (Hon
påpekar nog att på Internet hoppar man tillbaka på förstasidan igen och hittar en ny
artikel att läsa. I vår ”device” får man bläddra vidare.

- Detta gillade jag. För en idiot som jag. Det ska ju vara enkelt. Det ska ju vara för alla
inledningsvis och är man 70 år så ska man inte tycka detta är jobbigt. Den är lätt för
oss som jobbar med IT.

Vi förklarar att man skall tänka sig att hålla skärmen på det sätt som skulle hålla ”devicen”
och visar att tumknappen dyker upp var än man sätter tummen på höger sida.

Personen provar på själv.
- Ok, men det är ju smart.

Vi förklarar döljfunktionen.
Personen provar.

- Men hur gör man om man är....eeeh...nu måste jag tänka, nä det var inget...men om
man är blind då?

Vi förklarar att det inte är vår sak att ta tag i men att det finns multimodala sätt att presentera
på och att de nog kommer fortsätta med sin blindskrifts tidning på ljudband. Diskussion
fortgår lite.

Personen tänker vidare och vill se någon ändring.
- Kommer ni lägga in om jag vill klicka på denna så man kommer direkt till den. (pekar

på en artikel)
Vi förklarar att vi tänkt på detta.

- För om jag ser den och vill läsa den vill jag kunna det direkt.
Vi förklarar möjligheten med att ”snabblänka” och sedan ändå bläddra vidare.

Testpersonen sätter sig med ”e-pappret” igen.
- Och så gör jag för att få fram den igen. (klickar på skärmen för att få tumknappen att

komma tillbaks)

Vi frågar om det känns som om det finns någon funktion som saknas eller någonting som
borde läggas till.

- Jag tror nog att detta är ganska så...om det funkar så här i verkligheten...så kanske jag
bara skulle vilja sära lite på de här. (syftar på ikonerna) och göra dem större. I övrigt
nej.

Vi förklarar att denna testningen är till för att se vad som skall ändras för att fullborda
prototypen. Visar ett exempel på kultursidan att man skall få upp en närmare bild på just en
del av bilden.

- Ja, men det är samma sak som att man skall kunna klicka på någon annan artikel så
man får upp just den direkt. Det var min första tanke att kunna få upp just det man ser.
Sen för att alla skall kunna förstå måste man kanske bli lite omodern.

- Och sen...vad är det här? (klickar på en ikon) Alltså nu lär man sig det här såklart,
men får gissa dig till att det är utrikes (Pekar uppe på delrubriceringen)

Vi frågar om man testat den en gång att du inte kommer ihåg.
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- Nej det behöver du inte. Det här tror jag. Jag kanske inte är rätt person att fråga heller.
Kanske lite för ung, för att jag kommer komma ihåg det här. Jag kommer känna igen
de här. Så kommer jag kunna fnittra och säga ja, just det. Men om jag tänker lite alltså
längre upp i ledet, de här som är äldre som inte förstår sig på det riktigt så kanske de
skulle få problem med det.

- Så här upplever jag det. De här är svårast! (pekar på ikoner) Frågan är om man skall
skriva inrikes också (pekar över inrikesikonen)

Vi frågar om det är för att förtydliga var någonstans man är.
- För man måste alltid förenkla för alla. Man måste alltid utgå från att den sista idioten

inte är född och den siste idioten i samhället är en hel grupp.
- Och jag tänker att i den branschen jag jobbar i de är mycket 40-talister, en del 30-

talister och dem har väldigt svårt att ta till sig utvecklingen.
Vi frågar om detta kommer vara ett problem för dem.

- eeh...Nä jag tror faktiskt inte det. De hade nog gillat denna. För att den är enkel.
Faktiskt.

Vi frågar om hon själv skulle kunna tänka sig använda den här tekniken.
- Absolut! Men det kommer jag göra.

Diskussion påbörjas om själva ”devicen” och tekniken med den. Vi förklarar tekniken.

Testpersonen börjar pilla igen undertiden som vi visar bilder och annat kring projektet.

- Det här gillade jag jättemycket. Fy fan va häftigt!

Vi frågar om hon kan tänka sig några extra funktioner.
- Nej, inte som dagstidning. Det skulle va något klassiskt som att kunna mejla iväg

någonting från tidningen till någon annan.
Vi berättar att det inte är en omöjlighet men att det ska främst ska ersätta dagstidning.

- Kan man kopiera? Det är ganska intressant.
Det vet vi inte.

- Det måste nästan finnas för om jag skulle vilja kopiera texten och då skulle man
markera texten med fingret och sen så...

Vi förklarar att den förmodligen inte kommer vara kopplad till Internet. Det ska bara vara en
tidning. Det är det den ska ersätta.

Diskussion om kostnaden kommer upp.
- Jag tycker den är ganska så fulländad, måste jag säga. Om det hade gått att klicka på

artiklarna och rent marknadsmässigt så kanske man ska förstora och förtydliga dessa
(ikonerna) så att alla kan förstå. Det är nog det enda.

- Ja...att titta på de funktionerna (de extra) inte bara som en dagstidning. Om man har
det på nätet kan man använda informationen med att kopiera och mejla, vad du än gör
och jag tror nästan att folk kommer kräva det. Inte de som är 70 år men de andra
yngre.

Vi frågar om det även bara kommer att ersätta tidningen.
- Ja, jag tror nästan det.

Vi förklarar att nättidningar kommer nog finnas kvar.
- Skulle jag marknadsföra denna skulle jag vilja att de slog ut nättidningarna. För de

skulle nog inte behövas längre.
Vi förklarar att då skulle man nog behöva ha större ramar och fler möjligheter på ”devicen”

Diskussion om när det kommer lanseras och hur i tiden det tekniken ligger till.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


35

- Om jag varit er så hade jag kollat mer på smådetaljer. Som dagstidning är den ju skitbra. Jag
skulle nog som denna köpa den.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com

