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Sammanfattning  
I detta arbete undersöks det vilka faktorer som kan underlätta 
navigationsmönstret för oerfarna användare av mobilapplikationer vid 
skapandet av ett mobilt grafiskt gränssnitt. I denna undersökning skapas 
navigeringen med hjälp av klickytor i det grafiska gränssnittet, vilket kan 
medföra användbarhetsproblem på en liten skärm. 

En kvalitativ undersökning har gjorts och två metoder som har använts är 
Card Sorting och användartester som innefattade intervjuer och 
observationer. Metoden Card Sorting tillät användarna att organisera och 
strukturera innehållet i systemet på ett sätt som kändes lämpligt för dem. Hur 
användarna valde att strukturera upp innehållet var sedan till hjälp när 
systemet skulle skapas. Intervjuer och observationer gjordes sedan med 
användarna i samband med att de testade systemet. Detta gjordes med fem 
testpersoner fyra gånger under utvecklingens gång för att ha användarna 
involverade i utvecklingsprocessen.  

Resultatet av denna undersökning presenteras med olika metoder för hur man 
kan skapa användbar navigering i mobila gränssnitt. En prototyp för ett löne- 
och tidsrapporteringssystem skapades utifrån den litteraturstudie som gjorts 
och utifrån resultaten av undersökningens användartester.  

Denna undersökning visar att det är svårt att göra en mobilwebbsida 
användbar för alla som ska använda den, men att implementera vissa 
hjälpmedel kan öka användbarheten för många användare. Den undersökning 
som gjorts i detta arbete visar att några viktiga faktorer vid skapandet av 
mobila applikationer är att använda stora klickytor, utnyttja hela skärmen och 
att hela tiden ge användarna feedback.  
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Abstract  
This study examines the factors that can facilitate navigation pattern for 
inexperienced users of mobile applications for the creation of a mobile 
graphical interface. In this study, the navigation is created with the help of 
click surfaces in the graphical interface, which can cause usability problems 
on small screens. 

A qualitative study has been made and two methods used are Card Sorting 
and user testing that included interviews and observations. The Card Sorting 
method allowed users to organize and structure the contents of the system in 
a way that seemed appropriate for them. How the users chose to structure the 
contents was then helpful when the system was created. Interviews and 
observations were then made with the users while they tested the system. 
This was done with five test persons four times during the course of 
development to have the users involved in the development process. 

The results of this studie are presented with different methods of how to 
create useful navigation in mobile interfaces. A prototype for a payroll and 
time reporting system was created based on the literature search and based on 
the results of the survey user testing. 

This study shows that it is difficult to make a mobile website useful to all 
those who will use it, but to implement certain aids can increase the usability 
for many users. The study conducted in this work shows that some important 
factors in the creation of mobile applications is to use large clicks surfaces, 
use the full screen, and to constantly give users feedback. 
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1 Introduktion 
1.1 Inledning 
Att allt fler människor använder sig av mobila enheter istället för datorer är 
inte längre någon nyhet. Från och med 90-talet räckte det inte längre att 
utveckla applikationer för stationära datorer utan man började istället anpassa 
dem för alla typer av enheter och skärmstorlekar. Nu finns mobila enheter 
ständigt med oss, inte bara när vi är hemma utan i stort sett hela tiden 
(Preece, Rogers & Sharp, 2015). Därför är också webbsidors användbarhet 
under ständig utveckling, och att göra en webbsida användbar på mobila 
enheter kan vara en utmaning. Navigeringen på en webbsida är ofta något 
som orsakar användbarhetsproblem eftersom användare först och främst 
måste kunna navigera på webbsidan för att kunna få tillgång till den 
information de söker. Nielsen och Budiu (2013) påstår att det är svårt att 
navigera på en mobil webbsida och anledningen till detta är främst att 
skärmen är liten och att det inte går att få samma överblick som på en större 
skärm. World Wide Web Consortium (2008) ser också detta som ett problem. 
De säger att det ofta krävs för mycket scrollning för att hitta information, och 
att toppen av sidan ofta är täckt med för mycket bilder och länkar, vilket gör 
det svårt för användaren att se innehållet.  

1.2 Problembeskrivning 
Användarna ställer höga krav på användbarheten på mobila webbsidor. De 
förväntar sig kunna utföra samma uppgifter på de mobila webbsidorna som 
man kan göra om man besöker en webbsida på en dator (Nielsen & Budiu, 
2013). Mindre skärmar kan inte presentera lika mycket information som en 
stationär dator, vilket gör att mindre information kan visas på samma gång, 
menar Nielsen och Budiu (2013). Detta ställer till problem med 
navigationsgränssnittet. Om navigeringen inte är enkel att använda är det lätt 
hänt att användaren tappar bort sig och att webbsidan anses vara 
svårnavigerad. Användaren förväntar sig ett effektivt och snabbt sätt att nå 
sitt mål.  

Denna undersökning har gjorts i samarbete med HRM Software som 
utvecklar löne- och tidsrapporteringssystem. De har tidigare haft ett system 
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som deras kunder har använt via dator, men nu ska de byta till ett system som 
är anpassat för mobila enheter. Deras kunder blir därför tvingade att använda 
ett system i mobilen. Deras kunder är en väldigt bred målgrupp, vilket gör att 
många av dem inte är vana vid att använda webbsidor på mobila enheter. I 
detta arbete undersöks det hur man kan utveckla navigeringen i ett mobilt 
gränssnitt på ett så användarvänligt sätt som möjligt, för personer som inte 
har någon tidigare erfarenhet av använda webbsidor på mobila enheter. 
Användarna kommer ha olika behov och åsikter när det gäller användning av 
systemet. Eftersom systemet kommer användas dagligen av användarna är 
det viktigt att det är lätt att lära sig och även lätt att använda. Det kommer blir 
en utmaning att utveckla ett system som gör alla användare nöjda.  

1.3 Syfte och frågeställning 
Denna undersökning syftar till att ge en djupare förståelse i användbarhet på 
mobila webbsidor, med fokus på navigeringen. Undersökningen syftar till att 
visa hur navigeringen kan utformas utifrån redan etablerade teorier samt 
utifrån användarnas mål och behov.  

Denna undersökning ska besvara följande frågeställning: 
• Vilka faktorer i utformningen av ett mobilt grafiskt gränssnitt avsett för 

löne- och tidsrapportering kan underlätta navigeringen för oerfarna 
användare av mobilapplikationer? 

1.4 Avgränsningar 
Denna undersökning fokuserar enbart på navigeringen och på hur man kan 
öka användbarheten för att nå upp till användarnas olika mål och behov. 
Undersökningen avgränsas också bara till grafiska gränssnitt för mobila 
enheter.  

1.5 Målgrupp 
Uppsatsen vänder sig i första hand till HRM Software inför deras arbete att 
göra navigeringen i deras system användbart på mobila enheter. Resultaten 
som tagits fram i denna undersökning är dock generella och kan även vara 
användbara för andra som står inför liknande projekt.  
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2 Teori  
2.1 Användbarhet och tillgänglighet på webben 
Det är viktigt att sätta användarna i fokus när man utvecklar en webbsida. Det 
finns många olika möjligheter att anpassa informationen på en webbsida så 
den passar användarens behov. Dock har användarna olika krav och behov 
och det finns inget som passar alla. Det är därför viktigt att ta reda på vilka 
användarna är och sätta dem i fokus redan från början. Ett sätt att göra 
användarna delaktiga är användartester (Englund & Sundin 2008). Att man 
som designer följer vissa riktlinjer för användbarhet betyder inte att designen 
automatiskt kommer bli helt användbar. Användartester visar hur systemet 
fungerar för olika användare (Preece, Rogers & Sharp 2015).  

Användbarhet är ett begrepp som handlar om hur ett visst användargränssnitt 
är att använda. Det finns olika sätt att ta reda på hur användbart något är, ett 
av dem är genom användartester. Systemet måste erbjuda de funktioner som 
behövs för att användarna ska kunna utföra uppgifter, men det måste också 
vara enkelt och tillfredsställande att använda (Krug 2006).  

Enligt Jakob Nielsen (2012) finns det fem termer som definierar 
användbarhet och Preece, Rogers & Sharp (2015) beskriver användbarhet på 
liknande sätt: 

• Lärbarhet: Hur lätt det är att utföra uppgifter första gången systemet 
används. 

• Effektivitet: Hur snabbt användare utför uppgifter när de har lärt sig 
systemet. 

• Minnesvärdhet: Hur snabbt det går att komma in i systemet igen, om man 
slutar använda det under en period.  

• Fel: Hur många fel användare gör och hur allvarliga de är, och hur 
användaren går vidare. 

• Tillfredsställande: Hur tillfredsställande systemet är att använda.  
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2.1.1 Mentala modeller  
När användare använder ett system utvecklas ny kunskap om hur systemet 
fungerar och hur det ska användas. Detta kallas för användares “metala 
modeller”. Denna mentala modell förväntas sedan användas för att dra 
slutsatser om hur man ska utföra uppgifter i ett systemet. Modellerna används 
också för att lösa problem som uppstår i systemet. Ju mer användaren lär sig 
om ett system, desto mer utvecklas den mentala modellen. Användarens 
mentala modell stämmer inte alltid överens med systemets utformning, vilket 
lätt leder till frustration. Om modellen lättare kunde utvecklas skulle system 
kunna användas effektivare och problem som uppstår lättare kunna lösas 
(Preece, Rogers & Sharp, 2015).   

Enligt Preece, Rogers och Sharp (2015) finns det några olika sätt att göra så 
den mentala modellen utvecklas lättare. System bör designas på sätt som är 
enkla att förstå genom att ha lättförståeliga sätt för användarna att interagera 
med systemet. Systemet bör ge användbar återkoppling vid användarinput. 
Det bör också finnas tydliga instruktioner som användarna kan följa. 
Vägledningen ska vara på användarnas egen nivå och förklara hur de ska gå 
tillväga när de inte vet hur de ska lösa uppgifter i systemet. 

2.1.2 Riktlinjer för tillgänglighet - WCAG 2.0 
WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) är den internationella 
standarden för tillgänglighet på webbsidor skrivet av World Wide Web 
Consortium 2008. Dokumentet innehåller rekommendationer om hur man gör 
en webbsidas innehåll tillgängligt för alla. Det innefattar användare med 
olika typer av funktionshinder, såsom synnedsättningar, kognitiva 
begränsningar, inlärningssvårigheter och andra fysiska begränsningar. Enligt 
Krug (2006) är tillgängligheten en del av användbarheten, en webbsida är 
inte tillgänglig om den inte är användbar. WCAG 2.0s innehåll är uppdelat i 
olika principer och riktlinjer som är följande:  

• Möjlig att uppfatta: Information som inte presenteras i textformat ska ha 
möjlighet att göra det, detta pga. att det ska kunna konverteras till större 
teckenstil, punktskrift, uppläsande hjälpmedel mm. Att kombinera text, 
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ljud, bild och film gör också informationen mer tillgänglig för fler 
människor. Detta är speciellt viktigt för personer med lässvårigheter eller 
synnedsättningar. Anpassningsbart innehåll ökar också användbarheten och 
ett innehåll som kan presenteras på olika sätt kan hjälpa många användare. 
Sist men inte minst är det viktigt att innehållet är urskiljbart, alltså att 
användaren kan skilja på förgrund och bakgrund både när det gäller syn och 
hörsel.  

• Hanterbar: Alla funktioner ska vara åtkomliga från ett tangentbord, och 
man måste ge användaren tillräckligt med tid för att läsa och förstå 
innehållet. Man ska inte designa innehåll som kan orsaka epilepsianfall. 
Man ska också ha hjälpmedel för att visa användarna hur de ska navigera 
och hitta innehåll och även avgöra var på sidan de befinner sig.  

• Begriplig: Textinnehållet ska presenteras på ett läsbart och begripligt sätt. 
Webbsidan ska visas på ett fungerande och förutsägbart sätt, exempelvis 
vid inmatning av formulär och navigering. Sidan ska också erbjuda 
inmatningsstöd som hjälper användaren att undvika och rätta till misstag.  

• Robust: Innehållet måste kunna tolkas på ett tillförlitligt och begripligt sätt 
på olika enheter. Det måste också kunna tolkas med eventuella hjälpmedel. 
Kompatibiliteten för nuvarande och framtida enheter måste maximeras.  

2.2 Användbar navigering på mobila enheter 
Navigeringen är det besökarna använder för att interagera med systemet och  
för att hitta den information de söker. Om navigeringen inte är tillräckligt 
användbar kommer besökarna stöta på  problem och troligtvis lämna sidan 
och inte komma tillbaka (Krug 2006). En användbar webbsida ska vara 
självförklarande och det ska vara uppenbart vad sidan handlar om. Man ska 
inte behöva tänka efter hur man ska gå tillväga för att hitta det man söker. 
Enligt Krug (2006) får enkla webbsidor besökarna att känna sig smarta, vilket 
gör att de kommer besöka sidan igen.  
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Det finns riktlinjer som är framtagna för användbara mobila gränssnitt. 
MWBP (Mobile Web Best Practices 1.0) är riktlinjer framtagna av World 
Wide Web Consortium. De har tagit fram ett antal riktlinjer som rör 
navigeringen. Riktlinjer för navigering i mobilgränssnitt har också tagits fram 
av företaget Funka genom ett projekt som genomfördes i olika delmoment 
under ett halvårs tid tillsammans med deras kunder. Här nedan beskrivs de 
generella riktlinjer som tagits fram för navigering i ett mobilt gränssnitt.  

2.2.1 Innehåll, design & Interaktion 
Strukturerad hireraki 
Navigationsmönstret ska vara lätt att förstå för alla användare, även om de 
inte är bekanta med webbsidan sedan tidigare. Användaren måste kunna 
förstå alla funktioner och ikoner utan problem (Funka 2014). Har man olika 
nivåer i menyn måste den utformas på ett sätt som är lätt för användaren att 
förstå. Det är lätt hänt att användare missar undermenyer om de inte är 
tydliga (Funka 2014). World Wide Web Consortium (2008) håller med om 
detta och menar att designen bör utformas så att sidor med den mest 
användbara informationen är lättast att navigera till. Det är viktigt att man har 
en tydlig och strukturerad hierarki och saker som hör ihop bör vara 
tillsammans (Funka 2014, World Wide Web Consortium 2008, Krug & 
Chittaro 2006). En tydlig och strukturerad hierarki gör det lättare att hitta rätt 
information utan att behöva leta igenom flera olika länkar, vilket leder till fler 
sidladdningar och mer tid. Det ökar också användbarheten om det grafiska 
gränssnittet håller samma design genom hela webbsidan så besökarna inte får 
en känsla av att de har kommit bort från sidan (Krug 2006).  

Återkoppling 
Det är viktigt att ge användaren återkoppling så de vet var på sidan de 
befinner sig och vilka olika val de har att göra. Det är också viktigt att visa 
vilken nivå man befinner sig i om menyn har olika nivåer (Funka 2014 & 
Krug 2006). En markering i menyn om viken sida som är aktiv samt en tydlig 
rubrik som syns utan scroll ökar användbarheten (Funka 2014). Detta håller 
även World Wide Web Consortium (2008) med om, de menar att användarna 
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har svårt att uppfatta feedback om det finns störande element på sidan som 
inte hör till innehållet.  

Menyknappens placering 
Placeringen av menyknappen samt menyn är en viktig del av 
användbarheten. Det är viktigt att menyn är synlig och lätt att komma åt. Ett 
vanligt placeringsställe är i sidhuvudet. Om menyknappen är en ikon bör den 
kompletteras med text och det är bra att använda ikoner som känns igen för 
att vara just en menyknapp. Menynkappen måste också var lätt att komma åt. 
Enligt Funka är det bäst att inte placera den högst upp på skärmen eftersom 
den då är svår för användaren att nå. Detta håller inte World Wide Web 
Consortium (2008) med om. De menar att grundläggande navigering bör 
placeras högst upp på sidan och att det bästa är att ha dem på endast en rad. 
Om undernavigering finns, bör den placeras längst ner på sidan. Dock bör 
navigeringen längst upp på sidan ta upp så lite plats som möjligt. Det är 
viktigt att användaren ser själva innehållet på sidan utan att behöva scrolla 
allt för mycket (World Wide Web Consortium 2008).  

Menyns presentation  
Det ska vara enkelt för användarna att se innehållet utan att menyn är i vägen. 
Menyn ska inte ta upp för stor del av skärmen. Ett bra sätt att undvika detta är 
att ha en meny som fälls ut efter att användarna har klickat på en menyknapp. 
På så sätt tar menyn bara upp plats när den används, vilket både Funka 
(2014) och World Wide Web Consortium (2008) anser vara bra lösningar. 
Eftersom en mobiltelefon har betydligt mindre skärm än en dator kommer 
inte lika mycket information kunna visas på samma gång. Det är viktigt att 
prioritera vilken information som är viktigast för användaren att se (Budiu 
2015).  

Menyn fungerar ofta bäst om länkarna presenteras på höjden. Det är 
användarvänligt om en länk täcker hela bredden istället för att placera flera 
länkar bredvid varandra (Funka 2014). Enligt Zaphiris, Shneiderman och 
Norman (2002) är navigeringar med minimalt djup och maximal bredd mest 
användarvänliga. Expanderbara menyer bör enligt dem undvikas men är 
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acceptabla om de bara är två eller tre nivåer djupa. Om man använder dessa 
menyer måste de vara designade på ett sätt som är lätt att använda. Man bör 
undvika indrag i menyerna som är svåra att följa och långa listor som kräver 
att användaren behöver scrolla allt för mycket.  

Länkarna i menyn måste vara tillräckligt stora så användarna inte ska klicka 
fel. Eftersom skärmen på en mobiltelefon är så liten är det svårt för 
användaren att träffa klickytorna om de är för små (Budiu 2015). Budiu 
(2015) menar också att på en lite skärm kan det ofta vara många klickytor tätt 
ihop, vilket också leder till att det är lätt hänt att klicka fel. 

Tydliga länkar 
Alla länkar måste vara synliga så användaren inte missar den information de 
letar efter. Det är viktigt att ha logiska länktexter och att inte gömma länkar 
enligt Funka (2014). World Wide Web Consortium (2008) håller med om att 
tydliga och beskrivande länktexter är viktiga för att hjälpa användarna. Man 
bör inte använda länktexter som “Klicka här” eftersom en sådan inte 
beskriver vart man kommer om man klickar på den. Enligt Krug (2006) är det 
också viktigt att man alltid ska kunna klicka på en ”Hem”-knapp om man vill 
gå tillbaka till start.  

Länkar i innehållet hjälper användarna att hitta ännu bättre. Vissa personer 
kanske inte naturligt söker efter en meny utan letar efter länkar i innehållet. 
Detta är ett bra sätt att hjälpa till att göra navigeringen mer användbar enligt 
Funka (2014). 

2.2.2 Teknisk konstruktion och användarinställningar 
För att navigering i mobila gränssnitt ska fungera så bra som möjligt, oavsett 
funktionshinder är det viktigt att menyn fungerar tillsammans med vissa 
hjälpmedel. En skärmläsare presenterar det som visas på skärmen som tal 
eller punktskrift och är ett hjälpmedel för synskadade personer. Elementen på 
webbsidan måste därför vara implementerade på ett visst sätt för att 
skärmläsare ska kunna ge informationen till användaren. Har man 
kompletterande text för ikoner och bilder så kommer skärmläsare kunna läsa 
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av dem. Alt-texter för ikoner och bilder fungerar också för detta. Skärmläsare 
för mobila enheter läser endast upp det som användaren klickar på. Det är 
därför också viktigt att klickytorna är tillräckligt stora (Funka 2014).  

Att kunna använda sidan tillsammans med ett tangentbord är också viktigt 
eftersom många användare kopplar in ett tangentbord till sin mobiltelefon 
(Funka 2014). Samtliga objekt måste gå att nå med tangentbordets tab-
tangent och ordningen måste vara logisk, vilket ökar användbarheten för 
dessa användare (Funka 2014 & World Wide Web Consortium 2008). Det 
måste också vara tydligt vilket objekt som är i fokus, menar Funka (2014).  

För användare som använder ett tangentbord istället för pekskärm är en 
accesskey också ett bra hjälpmedel. Man lägger till en genväg för någon 
tangent på tangentbordet för en viss länk. Att ha samma accesskey för länkar 
som upprepas för flera sidor t.ex. “hem”-sidan gör det lättare för användare 
att förstå (World Wide Web Consortium 2008).  

Många användare behöver själva anpassa textstorlek och typsnitt för att 
kunna tolka informationen bättre. Vissa webbläsare och operativsystem har 
stöd för detta, så menyn får inte börja se konstig ut om en användare gör 
inställningar i gränssnittet. Vissa användare behöver också zooma i 
gränssnittet genom att förstora elementen för att få objekten ännu tydligare, 
så det är viktigt att det finns möjlighet till det utan att innehåll döljs (Funka 
2014). 

2.3 Navigationsmönster  
Det finns många olika sätt att implementera en navigering på en mobil 
webbsida. Navigationens placering på skärmen är ofta högst upp, längst ner 
eller i något av hörnen. Beroende på om alla navigationslänkarna ska vara 
synliga eller gömmas bakom en menyknapp är det olika vilken placering som 
anses vara mest användbar.  
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2.3.1 Navigation bar 
Navigation bar är det vanligaste alternativet som används på webbsidor 
anpassade för större skärmar men finns också på de mindre skärmarna Det är 
en horisontell meny längst upp på sidan. Frost (2012) anser att detta är bland 
de lättaste att implementera, eftersom man i stort sett kan ha samma som för 
större skrämar. Frost (2012) ser dock nackdelar med denna version då den 
ofta tar upp mycket plats på en liten skärm, vilket hindrar användarna att se 
mer av själva innehållet. Detta håller även Nielsen (2015) med om och 
skriver att det tar upp värdefull plats av sidans flöde. Han menar att denna 
navigering endast fungerar om det är väldigt få länkar i menyn . En annan 
nackdel Frost (2012) påpekar är också att länkarna ofta blir små och svåra att 
klicka på och att navigeringen kommer se olika ut på olika skärmar.  

Figur 1. Navigation bar på stationär dator respektive mobiltelefon 

2.3.2 Tab bar navigation 
Tab bar navigation liknar navigation bar till viss del, men till skillnad från 
vanlig navigation bar så är en tab bar alltid synlig på skärmen. Även om 
användaren scrollar syns alltid menyn, den har alltså en fast position (Nielsen 
2015). Enligt Nielsen (2015) har iOS ofta tab bars längst ner på skärmen och 
Android ofta tab bars längt upp på skärmen. Tab bars är alltså vanliga i 
mobilappar och ofta presenteras de olika menyalternativen i form av ikoner.   
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Figur 2. Tab bar på stationär dator respektive mobiltelefon 

2.3.3 Footer navigation 
Denna typ av navigering fokuserar i första hand på innehållet då menyn 
befinner sig längst ner på sidan. Enligt Frost (2012) är det bra att innehållet 
får mer plats, dock kan det vara jobbigt för användaren att behöva scrolla till 
botten av sidan för att navigera till andra sidor. En del användare kanske inte 
ens hittar menyn (Frost 2014). Ett alternativ som kan göra denna typ av 
navigering mer användbar är att lägga till en länk till menyn högst upp på 
sidan. Denna länk kommer inte ta upp lika mycket plats som om hela 
navigeringen var längst upp och den gör också menyn lättare att upptäcka 
(Frost 2012). En nackdel han ser med denna metod är dock att det inte ser så 
bra ut.  

Figur 3. Footer navigation på stationär dator respektive mobiltelefon 
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2.3.4 Hidden navigation 
Att ha en gömd meny kan se ut på olika sätt, men istället för att hela menyn 
ska vara synlig finns den gömd bakom en menyknapp. Först när man klickar 
på menyknappen presenteras menyn för användaren. Nielsen (2015) 
tillsammans med många andra kallar denna meny för “Hamburger-menu”. 
Enligt Nielsen (2012) är denna meny bra eftersom den kan innehålla många 
olika länkar och även undermenyer. Dock skriver han att den kan vara svår 
att upptäcka för användarna.  

Figur 4. Hidden navigation på stationär dator respektive mobiltelefon 

2.4 Hur användare håller sina mobiltelefoner 
För att designa en webbsida som är användbar på en mobil enhet är det bra 
att veta hur användarna faktiskt använder sina mobiltelefoner. Mobiltelefoner 
kan användas när som helst, användarna kanske står upp, går omkring, åker 
tåg, eller är stressade och snabbt behöver kolla något på sin telefon. 
Användare har inte mobiltelefoner framför sig på ett bord som med en dator, 
och därför måste användarna hålla i telefonen på ett sådant sätt så de kan se 
skärmen (Hoober 2013).  

Enligt en undersökning av Hoober (2013) finns det tre huvudsakliga sätt som 
användarna varierar mellan när de håller sina telefoner. Det vanligaste är att 
man bara använder en hand för att både hålla och använda pekskärmen. Näst 
vanligast är att man håller telefonen med två händer men använder bara den 
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ena handen för att använda pekskärmen. Minst vanligt är att man använder 
båda händerna för att både hålla och använda telefonen.  

Figur 5. Hur användare håller sina mobiltelefoner  

Bilderna nedan visar vilka områden på skärmen som är lätta respektive svåra 
att nå när man håller telefonen på olika sätt. De gröna områdena är lätta att 
komma åt medan de orange är svåra. De röda områdena är i stort sätt 
omöjliga att nå om man håller telefonen på det sättet. Bilderna visar en 
högerhänt person, för en vänsterhänt person skulle det bli tvärtom. Detta 
varierar dock beroende på skärmstorlek, som kan vara olika på olika 
modeller. 

Figur 6. Positioner på skärmen som är lätta/svåra att nå 
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3 Metod 
En kvalitativ undersökning har gjorts för att få mer utvecklade och 
förklarande svar på min frågeställning. I en kvalitativ undersökning blir 
insamlad data i form av ord, till skillnad från en kvantitativ undersökning där 
data samlas in som tal (Jacobsen, 2002). Han beskriver kvantitativa data som 
ett värde som kan sättas inom en skala, medan kvalitativ data är mer 
beskrivande hur något uppfattas av t.ex. användare.  

De metoder som har använts i denna undersökning är Card Sorting och 
användartester som innefattade intervjuer och observationer när användarna 
testade systemet. Card Sorting gjordes tidigt i arbetet för att få idéer om hur 
applikationen skulle struktureras upp och vad som skulle finnas med. 
Användartester gjordes sedan i olika steg under hela utvecklingens gång för 
att göra användarna delaktiga under hela arbetet.  

3.1 Card sorting 
Innan prototyper började utvecklas gjordes ett test som kallas för Card 
Sorting. Det är en metod som tillåter användare att organisera och strukturera 
innehållet i ett system på ett sätt som känns logiskt för dem (Spencer 2004). 
Detta kan t.ex. hjälpa till att strukturera och namnge navigeringen, vilket i 
detta fall var fokusområdet. 

Användarna får ett antal kort och på varje kort står det något som ska finnas 
med i systemet, dessa kort ska användarna sedan sortera. Metoden hjälper till 
att förstå användarnas förväntningar på systemet. Denna metod är enkel, 
billig, går snabbt att göra och har använts under många år. Nackdelar 
metoden är att sorteringen kan variera mycket mellan användarna, vilket kan 
göra det svårt att analysera resultatet (Spencer 2004). 

Innan testet gjordes förbereddes korten genom att systemets delar och 
funktioner skrevs på varsitt kort. Eftersom innehållet redan är bestämt av 
HRM Software gick det relativt fort. Jag valde dock att ha några tomma kort 
ifall användarna ansåg att något saknades. Korten visades sedan för 
användarna och de blev tillsagda att sortera korten i grupper som kändes 
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logiska för dem. De skulle sedan namnge grupperna. Användarna fick även ta 
bort och lägga till kort om de kände att något var onödigt eller att något 
saknades.  

Efter att korten hade sorterats blev användarna ombedda att utföra en uppgift. 
De fick visa hur de hade valt att placera innehållet i systemet. Enligt Spencer 
(2004) är detta en bra metod för att användarna ska tänka efter hur systemtet 
kommer användas och inte bara hur det ska organiseras. Eftersom 
fokusområdet i denna undersökning är navigeringen ansågs detta som en 
passande uppgift.  

3.2 Användartester på systemet 
För insamling av ytterligare data gjordes användartester som innehöll 
intervjuer och observationer både på prototyperna och det färdiga 
implementerade systemet. Syftet med dessa användartester var att upptäcka 
användbarhetsproblem gällande navigeringen. De olika prototyperna som 
testades hade olika navigationsmönster och målet var att hitta det som var 
mest användbart. Utifrån testresultat och redan framtagen teori valdes en 
version ut som ansågs vara mest användbar. Denna version implementerades 
sedan och testades ytterligare. Navigering på webbsidor med många olika 
sidor bidrar ofta till stora användbarhetsproblem (Preece, Rogers, Sharp 
2015). Det är därför viktigt att låta användare testa systemet tidigt i 
utvecklingen och även ofta under utvecklingens gång.  

För att testa systemet på ett så naturligt sätt som möjligt gjordes testerna i 
hemmiljö. Användarna fick information om att de skulle testa en 
mobilanpassad webbsida för ett löne- och tidsrapporteringssystem. 
Användarna informerades dock inte om att fokus låg på navigeringen. Om 
användarna hade vetat det hade de troligtvis i första hand endast fokuserat på 
att försöka hitta menyn och testa den. Jacobsen (2002) anser att användare 
som vet att de blir studerade beter sig annorlunda, vilket kan leda till att 
undersökningens tillförlitlighet minskar. Dock visste användarna i detta fall 
att de blev studerade, men de visste inte exakt i vilket syfte (Jacobsen 2002). 
Eftersom användarna inte visste vilket syfte undersökningen hade fick jag en 
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tydligare bild om hur systemet i allmänhet uppfattas och används av 
användarna. 

3.2.1 Intervjuer 
Intervjuer gjordes med användarna undertiden som de testade systemet. Den 
intervjuteknik som har använts är semistrukturerad intervju. Enligt Preece, 
Rogers och Sharp (2015) kombinerar denna teknik funktionerna i 
strukturerad och ostrukturerad intervjuteknik och både slutna och öppna 
frågor kan användas. Frågorna i denna intervju är väl utformade men öppna 
för att skapa en konversation med användarna. Öppna frågor betyder att det 
inte finns några förbestämda svarsalternativ. Detta ger användaren möjlighet 
att svara så kortfattat eller fullständigt som denne önskar. Fördelen men 
denna teknik är att den ofta ger mycket data. Nackdelen är dock att materialet 
kan vara svårt och tidskrävande att analysera (Preece, Rogers & Sharp 2015). 
Intervjuerna spelades in med ljudinspelare och anteckningar gjordes också. 
Se “Bilaga 1 - Användartester, intervjufrågor” för intervjuernas utformning.  

3.2.2 Observationer 
Observationer innebär att titta på och lyssna på användare som t.ex. 
interagerar med ett system. Observationer kan visa vad och hur användare 
använder systemet och hur väl tekniken stödjer dem. Det visar också var och 
när andra stöd kan behöva implementeras (Preece, Rogers & Sharp 2015). 

Användarna observerades under hela testets gång. Efter intervjufrågorna fick 
användarna utföra ett antal uppgifter i systemet för att se hur lätt det var att 
förstå hur systemet skulle användas och hur snabbt det skulle gå för 
användarna att göra vissa saker. Både Nielsen (2012) och Preece, Rogers och 
Sharp (2015) påpekar att användbarhet handlar om att det ska vara lätt för 
användare att utföra uppgifter i ett system första gången det används. De 
menar också att det ska gå snabbt att utföra uppgifter när de väl har lärt sig 
systemet, vilket också testades genom att utföra testen ofta under 
utvecklingens gång.  
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3.3 Testpersonerna  
Målgruppen för systemet är väldigt bred, men Krug (2006) anser inte att man 
bör spendera för mycket tid på att bestämma testpersoner. Ofta behöver man 
bara användare som är tillräckligt bekanta med webben för att veta 
grunderna. Enligt HRM är målgruppen för deras kunder så pass bred att det 
är svårt att säga exakt vilka användarna är. Användarna har erfarenhet av 
webben, eftersom de tidigare har använt liknande system för löne- och 
tidsrapportering på en stationär dator. Skillnaden är att systemet nu ska 
användas på en mobil enhet. Testen har därför gjorts med ett antal personer i 
olika åldrar som har olika mycket eller ingen erfarenhet alls av mobila 
webbsidor.  

Enligt Krug (2006) är tre testpersoner det idealiska antalet. De första tre 
testpersonerna kommer troligtvis hitta nästan alla problem. Nielsen (2000) 
har liknande teorier angående detta och säger att man inte bör testa med fler 
än 5 användare, men istället göra små tester så ofta man kan. Efter den femte 
användaren kommer man troligtvis observera samma fel om och om igen och 
inte lära sig så mycket nytt. Då är det bättre att man börjar designa om 
systemet utifrån vad man lärt sig av testerna menar Nielsen (2000). Testar 
man först en gång och åtgärdar de problem som hittades, och sedan testar 
igen så kommer användarna inte stöta på samma problem igen, utan fortare 
upptäcka nya problem (Krug 2006). Jag valde att testa med fem personer och 
testerna gjordes i fyra olika omgångar under utvecklingens gång.  

3.4 Etiska aspekter 
Användarna informerades om att deltagandet var helt frivilligt, att de hade 
rätt att bestämma över sin medverkan och att de fick avbryta sin medverkan 
när de ville. Användarna lovades också anonymitet och tystnadsplikt, vilket 
innebär att ingen utomstående kommer ha tillgång till de uppgifter som 
sparades under testerna. De informerades också om att uppgifterna inte 
kommer användas för något annat ändamål än denna undersökning. Enligt 
Vetenskapsrådet (2011) ska dessa aspekter tas upp vid alla tester som görs 
under en undersökning. 
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3.5 Analys av insamlat material  
En kvalitativ undersökning ger mer detaljerade data än en kvantitativ 
undersökning. Enligt Jacobsen (2002) är kvalitativa data mer beskrivande om 
hur något uppfattas medan kvantitativa data har ett värde som kan användas 
på en skala. Detta leder till att man efter undersökningen kommer ha mer 
svåranalyserat material, ofta i form av anteckningar, ljud och/eller video-
inspelningar. Enligt Jacobsen (2002) måste detta material struktureras upp 
och förenklas för att vi ska kunna få en överblick av det. I denna 
undersökning har användartesterna observerats och anteckningar har gjorts 
under alla testerna. De intervjuer som har gjorts har även spelats in med 
ljudinspelare. Under kortsorteringen togs det fotografier på hur användarna 
valde att organisera korten för att sedan kunna se tillbaka på resultaten när 
analysen skulle göras.  

Jacobsen (2002) beskriver analysprocessen av kvalitativ data i tre olika steg. 
De olika stegen behöver inte nödvändigtvis följa efter varandra helt och 
hållet. Skillnaden mellan planering, genomförande och analys är enligt 
Jacobsen (2002) liten i en kvalitativ undersökning, vilket gör att man kan 
arbeta mer parallellt med de olika stegen än i en kvantitativ undersökning.  

• Beskrivning - Syftet är att få en så detaljerad och ingående beskrivning av 
materialet som möjligt. Som undersökare ska man undvika att påverka 
testpersonerna så att deras svar blir så tillförlitliga och ärliga som möjligt. I 
denna undersökning har detta gjorts genom ljudinspelningar, 
fotograferingar och anteckningar.  

• Systematisering och kategorisering - När materialet är insamlat ska det 
struktureras och sorteras. En sållning bör göras för att få materialet mer 
lättöverskådligt. Material som samlats in blir ofta svårt att förstå för någon 
utomstående och vi måste kunna förmedla materialet på ett enklare sätt till 
andra. Materialet struktureras och sorteras genom att man transkriberar det 
insamlade materialet och väljer ut relevanta delar och identifierar 
gemensamma områden som kommit fram under undersökningen. 
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• Kombination - När materialet är mer strukturerat är det dags att börja tolka 
informationen. Detta gjordes genom att jämföra testpersonernas olika svar 
med varandra. Även en jämförelse mot teorin gjordes i detta steg.  

3.6 Utveckling av prototyper 
Preece, Rogers och Sharp (2015) beskriver två olika sorters prototyper, low-
fidelity och high-fidelity. En low-fidelityprototyp är ofta gjord med papper 
och penna. Detta är ett tidigt utkast som sker i början av utvecklingen och det 
är ett bra alternativ om syftet är att se hur användare utför vissa uppgifter i ett 
system. Det kommer då visa sig om det tänkta systemet tillåter användarna 
att utföra dessa uppgifter. En uppgift kan t.ex. vara att “kolla dagens schema” 
om systemet erbjuder en sådan tjänst. High-fidelityprototyperna är nästa steg 
och liknar mer slutresultatet. Material från denna prototyp kan senare 
användas i det färdiga systemet (Preece, Rogers, Sharp 2015). 

De low-fidelityprototyper som gjordes i denna undersökning gjordes först på 
papper men sedan även i Adobe Photoshop och testades med användarna. 
Användarna fick frågor och uppgifter som de skulle utföra. Testerna var 
relativt korta men utfördes ofta för att göra användarna delaktiga i hela 
processen. Enligt Nielsen (2012) är det bra om man inte spenderar så mycket 
tid på de första skisserna, eftersom man ändå kommer behöva ändra dem 
utifrån testresultaten. En fördel med att testa de första prototyperna är att 
användarna ofta känner sig mer bekväma att kommentera något som inte är 
färdigt och som man inte har lagt ner så mycket tid på (Krug 2006). 

Efter att prototyperna testats och justerats ett antal gånger implementerades 
en slutversion, en high-fidelity prototyp. Den kodades med HTML5, CSS3 
och Javascript. Även den testades med användarna och det gjordes ytterligare 
justeringar. När systemet var implementerat var det lättare för användarna att 
se hur det fungerade eftersom de faktiskt kunde använda systemet istället för 
att bara se på prototyperna. Vid testing av den färdiga versionen visades 
också nya problem som dök upp när systemet användes av användarna på 
riktigt. Nielsen (2012) menar att problem med användbarheten alltid dyker 
upp även under utvecklingen. 
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4 Designprocessen  
Ett system som tidigare har använts via dator av HRM Softwares kunder ska 
bytas ut mot ett system som ska användas i mobiltelefoner. Deras kunder blir 
då tvungna att lära sig ett mobilanpassat system, även fast många av dem inte 
är vana vid att använda mobila applikationer. Detta arbete har som syfte att 
hitta faktorer som kan främja navigeringen i mobilapplikationer och göra det 
grafiska användargränssnittet lätt att lära och använda. 

4.1 Planering och de första prototyperna  
Innan prototyperna började byggas gjordes användartestet Card Sorting. 
Testet gjordes för att få en insikt i hur användarna själva hade valt att 
strukturera upp innehållet i systemet. När användarna hade sorterat korten 
som de ville ha dem analyserades och jämfördes de med varandra för att hitta 
grupperingar och mönster, se Figur 7. Card Sorting, test med användarna. 

Figur 7. Card Sorting, test med användarna 
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Utifrån den teori som tagits fram under denna undersökning samt resultatet 
av testet Card Sorting gjordes en planering om hur det grafiska 
användargränssnittet skulle se ut. Skisser gjordes för ett par olika designer 
både på papper och i Adobe Photoshop (low-fidelity prototyper). 
Prototyperna utvecklades i två steg. Det första steget var att presentera själva 
menyn, hur länkarna skulle se ut och placeras, och om det skulle vara ikoner, 
text osv. Det andra steget handlade om var menyknappen skulle placeras och 
även hur eventuell undernavigering skulle visas för respektive sida.  

4.1.1 Menyns presentation  
Menyn är det första användarna ser när de loggar in i systemet, vilket gör att 
menyn blir som systemets startsida där användarna snabbt kan se alla val som 
går att göra. Två olika alternativ togs fram för menyns presentation, och det 
första alternativet som gjordes var väldigt lik den version som HRM 
Software har idag. Länkarna i menyn är placerade på höjden och deras bredd 
täcker hela skärmen. Detta är enligt Funka (2014) det bästa sättet att utforma 
menyn på och de menar att det är mest användarvänligt även för användare 
som inte kan se skärmen. Varje menylänk har både ikon och text för att göra 
det extra tydligt för användarna vart länken leder.  

I det andra alternativet är menylänkarna placerade jämte varandra två och två 
och sedan är de placerade på höjden. Här täcker alltså två menylänkar hela 
bredden istället för en menylänk, se Figur 10.  “Low-fidelityprototyper gjorda 
i Adobe Photoshop”. Menylänkarna är kvadratiska och liknar mer “knappar” 
vilket var tänkt att ge användarna en känsla av att de använder en applikation 
istället för en mobil webbsida. Knapparna har stor ikon och text för extra 
tydlighet. “Logga ut” - knappen är längst ner och skiljer sig från de andra 
knapparna eftersom den är bredare. “Logga ut” är alltså inget menylänk utan 
en knapp för sig själv.  

4.1.2 Menyknappen och undernavigering  
När användarna navigerar till respektive sida i systemet presenteras 
eventuella undermenyer och även en länk som leder tillbaka till menyn. Detta 
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steg handlade mest om var på skärmen de olika länkarna skulle placeras. Det 
finns olika åsikter angående var det bästa placeringstället för länkar på en 
liten skärm är. Funka (2014) menar att länkar som är placerade längst upp på 
skärmen är svåra att nå medans World Wide Web Consortium (2008) menar 
att grundläggande navigering bör placeras högst upp på skärmen och 
undernavigering bör placeras längst ner. Fyra olika alternativ togs fram för att 
testa vilket som var det mest användarvänliga enligt användarna.  

Alla länkar i systemet liknar knappar och har både ikon och text precis som i 
menyn. Tanken var redan från början att navigeringen på varje sidan skulle 
vara en “Tab-bar”, allstå att den alltid ska vara synlig, även om användaren 
scrollar. Enligt Nielsen (2015) är denna typ av navigering vanlig i 
mobilapplikationer och presenteras ofta med ikoner.  

När användaren klickar på länken som leder tillbaka till menyn kommer 
menyn visas som den beskrevs ovan. Denna typ av meny kallas ofta för 
“Hidden navigation” eller “Hamburger menu”. Enligt Nielsen (2012) är 
denna meny bra då den kan innehålla många länkar och tar inte upp plats av 
skärmen när den inte används. Funka (2014) och World Wide Web 
Consortium (2008) anser också att detta är en bra lösning. När menyn inte 
används blir det bara fokus på innehållet och skärmen blir på så sätt utnyttjad 
så mycket som möjligt.  

Figur 8. Low-fidelityprototyper skissade på papper 

 
 !   27



 

4.1.3 Prototyper i Adobe Photoshop  
Prototyperna gjordes sedan i Adobe Photoshop för att ge ett mer 
verklighetsintryck. Ikoner valdes ut som ansågs tillräckligt beskrivande för 
det de representerade och olika färgteman testades. När prototyperna gjordes 
i Photoshop var det mer fokus på den grafiska designen och placeringen av 
de olika elementen ändrades inget från de prototyper som gjorts på papper. 
Det lades mycket fokus på att få designen enhetlig.  Enligt  Krug (2006) ökar 
användbarheten om det grafiska gränssnittet håller samma design genom hela 
systemet så besökarna inte får en känsla av att de har kommit bort från sidan. 
Navigering, undernavigering och titlar gjordes likadant på varje sida och det 
enda som skiljde var ikoner, länktexter och innehåll.  

“Hanterbar” är en punkt som ingår i WCAG 2.0 som är skrivet av World 
Wide Web Consortium (2008), och handlar b.la om att man ska hjälpa 
användarna att navigera och hitta innehåll samt även hjälpa dem att avgöra 
var på sidan de befinner sig. Detta har gjorts med tydlig rubrik som beskriver 
vilken sida användaren är inne på. På de sidor undernavigering finns gjordes 
också en markering i menyn på den sida användaren är inne på.  

Användartester med intervjuer och observationer gjordes i olika steg under 
arbetets gång på de olika prototyperna. Testerna gjordes för att hitta ett 
designmönster som även användarna ansåg vara användbart.  

Figur 9. Low-fidelityprototyper gjorda i Adobe Photoshop 
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Figur 10. Low-fidelityprototyper gjorda i Adobe Photoshop 

4.2 Implementering av systemet och tekniska val 
Den version som sedan implementerades (high-fidelity prototyp), kodades 
med HTML5, CSS3 och Javascript. Det grafiska användargränssnittet var 
bestämt och det var nu mer tekniska justeringar som behövde göras som inte 
gjordes på de tidigare prototyperna.  

Det grafiska användargränssnittet innehåller många ikoner och för att göra 
dem tydliga för användarna har de kompletterats med text. Ikonerna är 
implementerade i designen i form av “img-taggar”, alltså bilder. Detta gör att 
alt-texter kan läggas till, vilket det har gjorts för varje ikon. Alt-texter och 
övriga beskrivande texter gör det möjligt för t.ex uppläsande hjälpmedel att 
kunna läsa av dem. Detta är något som Funka (2014) anser som viktigt för 
användbarheten och är även något som ingår i WCAG 2.0 under punkten 
“Möjlig att uppfatta” (World Wide Web Consortium 2008). I den punkten står 
det också att användaren måste kunna skilja på förgrund och bakgrund, vilket 
har gjorts genom tydliga kontraster och inte för många olika färger i 
designen.  

För att alla objekt ska gå att nå med tangentbordets tab-tangent och att 
ordningen ska vara logisk har “tabindex” använts. Detta ökar användbarheten 
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för de användare som kopplar in tangentbord till din mobiltelefon (Funka 
2014) & (World Wide Web Consortium 2008).  

Några exempel på “accesskey” har också lagts till i användargränssnittet. 
Detta ökar användbarheten ytterligare för användare som använder 
tangentbordet. Det är alltså en genväg till en viss länk med en viss tangent 
(World Wide Web Consortium 2008).  

WCAG 2.0 har en punkt som heter “Begriplig” som b.la innebär att systemet 
ska visas på ett fungera och förutsägbart sätt och ska erbjuda hjälp då det 
behövs (World Wide Web Consortium 2008). Sidor för “hjälp” har lagts till i 
systemet där användarna ska kunna får hjälp med hur man utför olika 
uppgifter i systemet.  

Den implementerade versionen testades också ett antal gånger under 
utvecklingens gång för att hela tiden får feedback från användarna. Dessa 
tester gjordes med hjälp av intervjuer och observationer.  
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5 Resultat 
De användartester som har gjorts i denna undersökning är card sorting och 
användartester på systemet. När systemet testades av användarna gjordes 
intervjuer och observationer som en del av testet. Här kommer resultatet av 
användartesterna att presenteras.  

5.1 Användarnas förväntningar på systemet innan det 
utvecklats 
De flesta användarna placerade korten för att visa att de ville ha någon form 
av startsida där man enkelt skulle kunna nå saker som “personuppgifter”, 
“schema” osv. Användarna ville känna sig trygga med att hitta viktig 
information snabbt. Både grupperingarna och namngivningen som gjordes av 
de olika användarna var relativt lika. Det visade sig dock att de användare 
som använder liknande system idag placerade korten på ett sådant sätt som 
tanken med systemet var, medan de användare som inte tidigare använt ett 
sådant system hade lite svårare att placera vissa kort. Men med hjälp av 
innehållet som stod på lapparna var det lätt för användarna att förstå att det 
var ett system för löne- och tidsrapportering som det handlade om, så namnen 
på grupperna som valdes av användarna blev “lön”, “tid”, “rapportering” osv. 
vilket också var tanken med hela systemet. 

Det var några kort som var svåra för de flesta användarna att förstå 
innebörden av, vilket gjorde att de blev svårplacerade. Detta visade att det är 
viktigt att vara tydlig när man namnger olika delar och funktioner i ett system 
så användarna enkelt förstår vad de innebär.  

När det gäller att använda systemet var de flesta användarna överens om att 
det skulle vara bra att ha ett hjälpavsnitt där man kan få hjälp med de olika 
delarna i systemet. En användare föreslog också att det skulle vara bra med 
en “guidad tur” av systemet första gången det används, så användarna får en 
chans att lära sig systemet ordentligt.  
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5.2 Användarnas åsikter på prototyper och färdigt system  
När det gäller navigeringens presentation föredrog de flesta användarna stora 
länkar med både ikon och text för de olika menylänkarna, se Figur 11, 
“Slutgiltig prototyp”. En användare föredrog dock en meny med bara 
textlänkar placerade över varandra eftersom systemet påminde mer om en 
webbsida på det sättet, vilket kändes mer bekant enligt användaren. Stora 
länkar med både ikon och text var dock populärast och ansågs vara mer 
modernt av de flesta användarna. Användarna fick en känsla av att det inte 
var så mycket information när det presenterades på det sättet, vilket gjorde 
det lätt att snabbt förstå de olika menylänkarna. Användarna tyckte att det var 
lättanvänt när man kunde se de olika menylänkarna istället för att om de 
skulle bara behöva läsa dem. Navigeringen ansågs också som mer enhetlig på 
det sättet. Enligt användarna var det också lätt att nå de olika länkarna 
eftersom några var i sidled och några var upp och ner. Länkarnas storlek 
uppskattades också, eftersom de måste vara tillräckligt stora för att man ska 
kunna klicka på dem med fingrarna utan att klicka på fel länk. 

Menyknappen ansågs vara lättast att upptäcka när den var ensam och skilde 
sig från de andra knapparna. Dock ansågs inte ikonen som föreställer ett hus 
som en bra menyknapp eftersom den förknippas med “Hem”. De flesta 
användare tyckte inte att något område var speciellt svårt att nå, men högst 
upp, motsatta hållet från tummen ansågs dock vara det svåraste. Användarna 
tyckte inte att det skulle vara för mycket länkar högst upp, trots detta ansågs 
högst upp till höger ändå vara det bästa stället att ha menyknappen på. 
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Figur 11. Slutgiltig prototyp 

Att ha en någon form av startsida visades vara viktigt för användarna redan 
vid det första användartestet som var Card Sortingen. I detta fall är startsidan 
själva menyn. När användaren har loggat in i systemet visas menyn med alla 
val som går att göra och där finns det tydliga länka till alla de olika valen. 
Enligt användarna var det viktigt att man kom direkt till menyn när man 
loggade in, och inte till någon annan av sidorna. I menyn var det sedan viktigt 
att länkarna var så beskrivande som möjligt, “Mina Saldon” t.ex. tyckte de 
flesta användarna var otydligt, några användare uppfattade det som att de 
skulle kunna se hela sitt konto i systemet när det i själva verket bara var en 
översik över månadens lön. 

Användarna tyckte att det var viktigt att designen alltid hade samma stil och 
färgschema, annars upplevde de att de kom till ett annat system när de 
klickade på de olika länkarna i menyn. De tyckte också att det var viktigt att 
undermenyn var enhetlig och likadan på varje sida. 
När användarna fick tänka sig in i att använda systemet, tyckte de att det var 
viktigt att det skulle vara enkelt och snabbt att använda. Flera av användarna 
ansåg att när sådana uppgifter utförs i ett system så har användarna ofta 
brottom. De ansåg att det då är viktigt att man kommer till exakt det man 
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klickar på och förväntar sig. I vissa fall ville några användare även kunna 
anpassa presentationen av innehållet själva, t.ex. på “Schema” ville de kunna 
se olika vyer för vecka och månad, och inte bara för dag. Ett annat förslag 
som kom upp av en användare var att sjukanmälan även hade varit en bra 
funktion att ha med i ett system som detta.  

När användarna fick frågan “Vad tycker du är viktigt för att en 
mobilwebbsida ska var lätt att använda?” visades ett tydligt mönster mellan 
de olika användarna. De allra flesta nämnde navigeringen som den viktigaste 
delen. De ville att det skulle vara lätt att hitta i systemet och att skärmen 
skulle utnyttjas så mycket som möjligt. För användarna var det också viktigt 
att sidan var enhetlig och att man inte kände att man kommit bort ifrån sidan. 
Användarna uppskattade också att det alltid fanns en tillbaka- och 
menyknapp synlig så de kan ångra sina val och gå tillbaka. 

Det användarna uppskattade med det färdiga systemet var att det var modernt 
och enkelt att använda och lära sig. De förstod snabbt systemets syfte och de 
tyckte att menyn gav en bra översik av innehållet i systemet. De uppskattade 
också att man tydligt kunde se var i systemet man befann sig och vilka olika 
val som gick att göra. Någon användare påpekade även att denne för 
närvarande använde ett betydligt svårare system för samma syfte, och att 
detta system skulle uppskattas mer.  
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Figur 12. Den slutgiltiga implementerade versionen 

5.3 Användbar navigering i ett mobilt gränssnitt 
För att svara på frågeställningen för denna undersökning kommer nu ett antal 
principer tas upp för att skapa användbar navigering i ett mobilt gränssnitt. 
Dessa delar har visats viktiga utifrån teorin och även utifrån användarnas 
perspektiv. Det har visats tydliga mönster om vad användarna tycker är 
viktigt i denna fråga.  

• Vilka faktorer i utformningen av ett mobilt grafiskt gränssnitt avsett för 
löne- och tidsrapportering kan främja navigering för oerfarna användare 
av mobilapplikationer?  

Grafisk design - Designen ska vara sammanhängande oavsett vilken sida i 
systemet man befinner sig på. Det är viktig att ha ett färgschema som är 

 
 !   35



 

samma i hela systemet så användarna inte känner att de kommer bort från 
systemet när de navigerar runt.  

Tydlig struktur - Hur navigeringen är strukturerad ska vara tydligt för 
användarna och det är viktigt att navigeringen är lätt att förstå. Användarna 
ska kunna hitta information snabbt och effektivt.  

Stora och tydliga länkar - Namn på länkar ska vara beskrivande så 
användarna kommer dit de förväntar sig. Att ha både text och ikoner i 
länkarna ökar tydligheten ytterligare då användarna både kan se och läsa vart 
länkarna leder. Länkarna bör också vara i bra storlek så användarna lätt kan 
klicka på dem utan att klicka på fel länk.  

Utnyttja hela skärmen - Om menyn är undangömd och bara syns när man 
klickar på den får innehållet mer fokus när menyn är gömd. När användaren 
väljer att visa menyn är det dock den som har fokus, vilket gör att länkarna 
kan vara större och enklare att använda.  

Placering på länkar - Länkar som finns längst ner på skärmen har visats 
vara lättast att nå. Om inte hela skärmen utnyttjas för navigering (t.ex. om en 
gömd meny visas för användarna) så bör navigeringen placeras längst ner.  

Trygghet -  Trygghet är viktigt för att användarna ska vilja använda systemet. 
Tillbakaknapp och menyknapp borde alltid vara synliga så användarna kan 
välja att gå tillbaka ett steg eller gå tillbaka helt till start.  

Återkoppling - Användarna måste alltid veta var de befinner sig och vilka 
val de har att göra. Använd tydliga rubriker som syns direkt utan att 
användaren behöver scrolla. Gör markeringar i menyer för att göra det extra 
tydligt för användaren vilken sida de är inne på.  

Hjälp & Guidad tur - Första gången systemet används av användren bör det 
finnas en “guidad tur” som visar hur systemet ska användas. När systemet 
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sedan används i ett senare skede bör det finnas en sida för “hjälp” där tydliga 
beskrivningar för de olika delarna i systemet finns.  

Alt-texter och andra hjälpmedel - Alt-texter för bilder och ikoner gör så 
användaren kan tolka innehållet genom att ändra till större teckenstil, 
punktskrift, eller använda uppläsande hjälpmedel. Att navigera runt på sidan 
med tab-tangenten är också viktigt för personer som bara använder 
tangentbordet, det är också viktigt att ordningen är logisk. Accesskey kan 
hjälpa till ytterligare genom att ha genvägar till speciella sidor med en viss 
tangent.  

Testa med användare - Att ha användarna delaktiga genom hela 
utvecklingen är viktigt eftersom det är de som ska använda systemet. Det är 
svårt att anpassa ett system till användare när man inte vet vilka behov de har.  
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6 Diskussion 
I resultatdiskussionen jämförs resultatet med den teori som tidigare 
presenterats i denna undersökning. Varje underrubrik representerar skillnader 
eller likheter mellan resultat och teori. I metoddiskussionen reflekterar jag 
över de metoder som använts i denna undersökning och hur de har påverkat 
resultatet.  

6.1 Resultatdiskussion 
Lärbarhet, och Effektivitet är två termer som enligt Nielsen (2012) och 
Preece, Rogers och Sharp (2015) är viktigt gällande användbarhet på 
webbsidor. Preece, Rogers, och Sharp (2015) menar också att den mentala 
modellen hos användarna utvecklas lättare om system utformas på ett sätt 
som är enkla att förstå genom lättförståeliga sätt att integrera med systemet. 
Användarna höll med om att det var viktigt att det skulle vara enkelt och 
snabbt att lära sig och använda systemet. De ansåg att detta var speciellt 
viktigt eftersom när sådana uppgifter utförs i ett system så har man ofta 
brottom. De tyckte då att det var viktigt att man kommer till exakt det man 
förväntar sig. En tydlig och strukturerad hierarki är viktigt eftersom det gör 
det lättare att hitta rätt information utan att behöva leta igenom flera olika 
länkar, vilket leder till fler sidladdningar och mer tid (Krug 2006). Det 
användarna uppskattade med det färdiga systemet var att det var modernt och 
enkelt att använda och lära sig.  

Återkoppling 
Enligt Funka (2014) och Krug (2006) bör systemet ge användbar 
återkoppling så användarna vet var på sidan de befinner sig och vilka olika 
val de har att göra. Återkoppling kommer också göra så den mentala 
modellen lättare utvecklas enligt Preece, Rogers och Sharp (2015). 
Användarna uppskattade att det alltid var tydligt vilken sida man var inne på 
och att det alltid fanns en tillbaka- och menyknapp synlig så de kan ångra 
sina val och och gå tillbaka till menyn. Användarna kände sig då säkra på hur 
de skulle använda systemet. Detta är något som Krug (2006) anser är viktigt, 
att man alltid ska kunna klicka på en ”Hem” knapp om man vill gå tillbaka 
till start.  

 
 !   38



 

Krug (2006) anser att användbarheten ökar mycket om det grafiska 
gränssnittet håller samma design genom hela webbsidan, så besökarna inte 
får en känsla av att de har kommit bort från sidan. Användarna påpekade att 
de tyckte att det var viktigt att designen alltid hade samma stil och 
färgschema. Annars upplevde de att de kom till ett annat system när de 
klickade på de olika länkarna i menyn. De tyckte också att det var viktigt att 
undermenyn var enhetlig och likadan på varje sida och att det var tydligt var 
man befann sig. 

Menyns presentation 
Funka (2014) anser att om ikoner används för länkar bör de alltid 
kompletteras med text. I denna undersökning föredrog de flesta användarna 
stora länkar med både ikon och text för de olika menylänkarna som fanns i 
systemet. Användarna tyckte att det såg ut att vara mindre information då, 
vilket gjorde det lättare och snabbare att förstå menylänkarna. Användarna 
ansåg att det var mer lättanvänt när man kunde se de olika menylänkarna 
istället för att bara behöva läsa dem.  

Funka (2014) menar att menyn fungerar bäst om menylänkarna presenteras 
på höjden och att en menylänk täcker hela bredden istället för att placera flera 
länkar jämte varandra. Denna undersökning visade dock något annat. 
Användarna ansåg att det var lättare att nå de olika menylänkarna om de 
presenterades två jämte varandra och sedan på höjden. Länkarnas storlek 
uppfattades också som bättre när de placerades på det sättet eftersom de 
kunde vara kvadratiska. Användarna tyckte också att länkarna var lättare att 
klicka på då utan att klicka på fel länk. En av användarna föredrog dock bara 
textlänkar placerade över varandra och menade att det kändes mer bekant 
eftersom systemet påminde mer om en webbsida på det sättet.  

Enligt Budiu (2015) är det viktigt att prioritera vilken information som är 
viktigast för användaren att se och att på en lite skärm kan det ofta vara 
många klickytor tätt ihop, vilket också leder till att det är lätt hänt att klicka 
fel. Länkarna måste samtidigt vara tillräckligt stora. Denna undersökning 
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visade att det gäller att hitta en balans mellan tillräckligt stora klickytor, hur 
de ska presenteras och vilka som är viktigast att presentera.  

Menyknappens placering  
Enligt Funka (2014) är det bäst att inte placera menyknappen den högst upp 
på skärmen eftersom den då är svår för användaren att nå. World Wide Web 
Consortium (2009) håller inte med om detta och menar att grundläggande 
navigering bör placeras högst upp på sidan. De flesta användare tyckte inte 
att något område på skärmen var speciellt svårt att nå, men de tyckte inte att 
det skulle vara för mycket länkar högst upp. Dock tyckte de flesta att högst 
upp till höger ändå vara det bästa stället att ha menyknappen på. Anledningen 
till detta var att användarna ansåg att menyknappen vara lättast att upptäcka 
när den var ensam och skilde sig från de andra knapparna.  

Tydliga länkar  
Funka (2014) och World Wide Web Consortium (2008) är eniga om att 
synliga länkar och logiska länktexter är viktigt så användaren vet hur de ska 
navigera i ett system. Under användartesterna visade det sig att några av 
länktexterna var svåra för användarna att förstå innebörden av. När de 
klickade på en länk i menyn kom de till en helt annan sida än vad länktexten 
hade beskrivit. Detta visade hur viktigt det är att vara tydlig när man namnger 
olika delar och funktioner i ett system.  

6.2 Metoddiskussion 
Att använda kvalitativa metoder i denna undersökning har fungerat bra. Att 
göra samma undersökning med kvantitativa metoder hade inte gett samma 
djup och insyn i vad användarna hade för behov och åsikter. Enligt Jacobsen 
(2012) kan man observera kroppsspråk och lättare uppfatta användarnas 
känslor vid personliga intervjuer, vilket var viktigt i denna undersökning för 
att verkligen se användarnas behov. Användartester tillsammans med 
litteraturstudie gav en bra grund för att skapa användbar navigering i ett 
mobilt gränssnitt.  
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Att använda en semistrukturerad intervjuteknik kändes som rätt val för denna 
undersökning. Intervjuerna blev mer som konversationer och frågorna var 
öppna, vilket gav användarna möjlighet att svara hur de ville. Enligt Preece, 
Rogers och Sharp (2015) kan materialet kan vara svårt och tidskrävande att 
analysera så det är viktigt att frågorna är väl utformade. Materialet som 
samlades in ansågs vara bra och tillräckligt för att kunna göra förbättringar i 
systemet. Frågornas utformning ansågs också som bra men kunde eventuellt 
utvecklats lite mer för att få mer utvecklande svar på frågorna.  

Testerna utfördes tillräckligt ofta med användarna både på olika prototyper 
och det färdiga implementerade systemet. För att få ett ännu bredare resultat 
hade eventuellt fler användare behövt delta. Enligt Krug (2006) är tre 
personer ett bra antal testpersoner och Nielsen (2000) anser att man inte bör 
testa med fler än fem användare. Resultaten av användartesterna blev väldigt 
liknade från användare till användare, om fler personer hade deltagit hade 
kanske fler användbarhetsproblem hade dykt upp och systemet hade kunnat 
förbättras ytterligare.  

Valet att följa Jacobsen (2002)s metod för att analysera kvalitativ data ansågs 
som ett bra sätt att sammanställa det material som samlades in under denna 
undersökning. Ljudinspelningar, fotograferingar och anteckningar gjordes vid 
alla testerna, vilket sedan gjorde det enkelt att strukturera och sortera det 
insamlade materialet. Detta gjorde att det var lätt att välja ut relevanta delar 
och identifiera gemensamma områden som kommit fram under 
undersökningen. Om bara anteckningar hade gjorts hade det varit lätt hänt att 
missa viktig data. 

En metod som troligtvis hade gett ännu djupare insyn i användbarheten är om 
användarna hade fått chans att testa systemet under en längre tid, t.ex. med 
hjälp av ett dagboksbaserat användartest. Metoden tillåter användarna att 
testa systemet under en längre tid, t.ex. en vecka. De får då själva rapportera 
sin användning med jämna mellanrum och skapa en dagbok över sina 
aktiviteter, tankar och uppfattningar av systemet (Bryant 2014). Enligt Bryant 
(2014) är denna typ av undersökning bra för att undersöka faktorer i 
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regelbundna vanor hos användarna. Eftersom systemet kommer användas 
dagligen av användarna hade det varit bra att se hur det fungerar under en 
längre tidsperiod på samma sätt som det faktiskt ska användas.   

Närvaron av undersökaren vid ett användartest kan påverkar användarens 
svar. Användaren kan blir nervös och känna sig obekväm om de bevakas när 
de testar ett system. Användaren kanske ger en positiv bedömning även om 
de egentligen inte tycker det (Lallemand 2012). Användartester bör utföras 
mer i daglig miljö och dagboksbaserad metod kommer då bra till hands 
eftersom fokus ligger på att se användarnas upplevelser av ett system i deras 
vardagliga liv (Lallemand 2012). De användartester som gjordes i denna 
undersökning utfördes dock i vardaglig miljö men användarna bevakades 
hela tiden, vilket då kan ha påverkat deras svar.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har varit väldigt bred och tagit upp många metoder för 
användbar navigering i mobila gränssnitt. Förslag till fortsatt forskning inom 
samma ämne skulle kunna vara en undersökning som specificerar sig mer på 
ett lite mindre område. Användbara mobila gränssnitt är ett stort ämne och 
det finns mycket att ta hänsyn till. Hur olika färger uppfattas av användarna i 
ett system skulle kunna vara en undersökning, även hur användarna tolkar 
olika typer av ikoner och vilka ikoner som är mest lämpade för olika saker.  

Denna studie tar upp generella metoder för användbarhet för personer med 
funktionshinder. Men att mer fokusera på ett specifikt funktionshinder hade 
också varit ett intressant forskningsområde.  
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7 Avslut 
7.1 Slutsats 
Att navigera på en lite skärm såsom på en mobilwebbsida är svårt. Det är 
svårt att få samma överblick som på en större skärm och det krävs ofta 
mycket scrollning för användaren att hitta all information. Det är viktigt att 
det är går snabbt och enkelt för användarna att förstå hur de ska navigera på 
sidan. 

Användare förväntar sig ofta att de ska kunna utföra samma uppgifter på en 
mobilwebbsida som de kan göra på en desktopwebbsida. Detta var fallet i 
denna undersökning eftersom ett system som tidigare använts på en dator ska 
börja användas på en mobil istället. Det är viktigt att användarna inte tappar 
bort sig eftersom de då kommer uppleva att sidan är svår att navigera på. 

Denna undersökning har visat att det är svårt att göra en mobilwebbsida 
användbar för precis alla. Det går dock implementera vissa hjälpmedel som 
kan göra den mer användarvänlig. Att använda stora klickytor, utnyttja hela 
skärmen och ge användarna feedback om var på sidan de befinner sig och 
vilka olika val de har att göra, har visats vara bland det viktigaste i denna 
undersökning. 

Att veta vilka användarna är hjälper till mycket när man ska göra en 
webbsida användarvänlig. Att hela tiden ha användarna involverade genom 
t.ex. användartester anser jag vara det absolut viktigaste steget i 
utvecklingsprocessen. Men när man har en så pass bred målgrupp som i 
denna undersökning kan det vara svårt även när man involverar användarna 
eftersom det i stort sätt är omöjligt att veta exakt vad alla användare vill och 
behöver ha för att använda systemet. 

När man letar likheter och skillnader mellan teorin och resultatet av denna 
undersökning så är likheterna betydligt fler. Det är inte tillräckligt många 
skillnader att jag ska kunna påstå att de riktlinjer som finns inte stämmer. 
Självklart kan det finnas undantag, men om en webbsida är användbar eller 
inte bero på användarnas behov och förutsättningar.  
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9 Bilagor  
9.1 - Användartester, intervjufrågor 

Användartest 1 - olika prototyper  
Menyns presentation: 
1. Vilken version ger bäst överblick över menylänkarna? 
2. På vilken version är det lättast att nå de olika klickytorna? 
3. På vilken version är menyknappen lättast att upptäcka? 
4. Är det något område/klickytor som är svåra att nå? 
5. På vilken version är det tydligast var man befinner sig i systemet? 
6. Vilket är överlag det bästa alternativet enligt dig? 

Användartest 2 - implementerad version  
Övergripande frågor: 
1. Brukar du använda mobila applikationer? 
2. Vad är det första du tänker när du besöker webbsidan? 
3. Beskriv webbsidans syfte, vad erbjuder den? 

Frågor om navigeringen och systemet:  
1. Förstår du hur du ska navigera på webbsidan? Är menyn lätt att upptäcka? 
2. Är det tydligt vad som kommer hända om du klickar på en viss knapp i 

menyn? 
3. Är klickytorna tillräckligt stora? 
4. Är det några klickytor du tycker är svåra att nå när du håller mobilen på ett 

visst sätt? 
5. Är det tydligt var på sidan du befinner dig och vilka val som går göra? 
6. Beskriv ditt helhetsintryck av systemet. 
7. Skulle du kunna tänka dig att använda detta system regelbundet för löne- 

och tidsrapportering? 
8. Är sidan välstrukturerad, eller upplevde du att du tappade bort dig när du 

navigerade runt på sidan? 
9. Vad tycker du är viktigt för att en mobilwebbsida ska var lätt att använda? 
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Uppgifter att utföra:  
1. Hämta din senaste lönespecifikation 
2. Kolla när du har din nästa rast  
3. Kolla så dina personuppgifter stämmer 
4. Gör en tidsrapportering  
5. Kolla vilka medarbetare som inte har attesterat sin tid  
6. Kolla medarbetares attesteringar för resor 
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