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Sammanfattning
Undersöknings syfte var att närmare ta reda på hur ett grafiskt gränssnitt för
en och samma webbplats lämpligt kan anpassas för att ge en likvärdigt god
användarupplevelse oberoende användaren använder sig av en vanlig dator
eller en tablet.
För att undersöka problemlösande designmönster prövades en teorisyntes
baserad på befästa användbarhetsläror, så som metoder för visibility,
affordance, mapping, begränsningar och feedback samt tekniker för grafisk
gränssnittsdesign och navigation mot en fallstudie.
Fallstudien utgjorde en del av ett större projekt, att ta fram ett koncept för
en webbplats avseende ett arkitekturmagasin, att vara kompatibel med såväl
en desktop som en tablet avseende möjligheten att med gott resultat ta del
av samma tjänstekoncept oberoende plattform.
Fallstudien gjordes i flera steg genom att först skapa ett passande
tjänstekoncept avseende webbplatsens syfte, för att sedan i iterationer skapa
ett interaktions- och ett grafiskt ramverk. Under produktionen togs framför
all två saker i beaktande; inputmöjligheter både för desktop med mus och
tablet med hand eller finger samt konceptuell modeller vad gällande
navigation från både tablet och desktopbruk. Iterationerna avslutades med
användartester där fyra personer fick prova de framkomna koncepten.
Resultatet och analysen av fallstudien pekar på att det finns riktlinjer vilka
en designer kan och eventuellt bör följa för att få ett lyckat resultat.
Bland dessa riktlinjer är finkänsligheten gällande input den klara skillnaden
mellan en desktop med en mus och en tablet med pekskärm. Därför bör alla
interaktiva objekt alltid utformas och placeras så att de är lätta att aktivera
oberoende metod för input.
För ökad läsbarhet bör inte för liten text användas och dessutom tillkommer
avvägning för navigation där det är viktigt att inte fastna i gamla
webbdesignkonventioner med djupa hierarkier, utan i stället sträva mot en
informationsarkitektur som möjliggör för enkel översikt och navigering.
Analysen visar även på att överdådig grafik bör undvikas för att inte försätta
användaren i en situation där den behöver fundera över hur den ska göra
något snarare än vad.
Nyckelord: interaktionsdesign, webbdesign, tablet, användbarhet,
designmönster, grafiskt gränssnitt, pekskärm, konventioner, kompabilitet

Förord
Det har varit ett väldigt intressant och givande projekt och jag vill tacka alla
som stått för feedback och diskussion.
Jag tror själv att vi i framtiden kommer att få se en stor utveckling kring
webbplatser som bättre stödjer tablets och smartphones och det ska bli
väldigt intressant att se vad det resulterar i. Uppsatsen kan därför ses som
ett försök att se en liten bit in i framtiden för att se hur vi kan komma att
arbeta med de användbarhetsproblem som kommer att uppstå.
Jag vill även uttrycka ett speciellt tack till Morgan Rydbrink för givande
och sporrande handledning.
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Introduktion

Många företag ställer sig nu frågan hurvida de ska satsa på att skapa en app
eller en tablet-kompatibel webbplats. Både innehåll och tänkt funktion styr
mycket över valet, men även produktionskostnaden då en app i regel kostar
flera gånger mer än en tablet-anpassad webbsida (IDG2, 2011).

1.1

Bakgrund och inledning

I skuggan av siffrorna att användare i regel använder appar, både betala- och
gratisversoner, flitigt under den första veckan för att sedan gradvis minskan
till att nästintill helst sluta använda den några veckor fram i tiden (Smashing
Magazine, 2009 - 2010) tillsammans med att den mest nedladdade appen är
för iPhoneanvändare är ”ficklampa” och som Sveriges största undersökning
kring iPad-användning visar på att ”Safari” med sina 40 procent är den
överlägset mest använda appen på iPads (IDG4, 2011) ter det sig vara värt att,
om det är möjligt, satsa på att skapa en tablet-kompatibel webbplats till fördel
för en app.
Multitouch-displayen flertalet tablets är utrustade med erbjuder ett elegant
och intuitivt gränssnitt för användarna (iOS Human Interface Guidelines,
2011), men det medför också några unika utmaningar för webbdesigners,
vana att designa för vanliga datorner, att möta.
Problem som uppstår vid utveckling av webbplatser anpassade för tablets är
ofta relaterade till bristen på designkonventioner. Något överaskande då till
exempel Apple Inc. (2011) delat med sig av långtgående instruktioner för hur
god användbarhet kan skapas vid appdesign men inga liknande konkreta
riktliner för webbdesign för samma artefakt.
Resultatet blev att den första gruppen tablet-användare får återuppleva en
webbdesignstil vilken mycket påminner om när Mosaic introducerade ”image
map” 1993 vilket gjorde det möjligt för webbdesigners att göra ett UIelement av vilken bild som helst. Det resulterade i att ADs och
webbdesigners blev ytters frispråkiga: vad de än kunde rita kunde vara en del
av UI:t – oavsett om det var logiskt eller inte.
Samma sak händer nu med webbsidor för tablets: vad designen än visar eller
vad än användaren kan trycka på kan vara en del av UI:t, det finns varken
standarder eller förväntningar (Budiu, Nielsen, 2010).
” Designs for the iPad are inconsistent and have low feature discoverability,
with frequent user errors due to accidental gestures. An overly strong print
metaphor and weird interaction styles cause further usability problems.”
(Budiu, Nielsen, 2010).
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Tillsammans med observationen att användare från en mycket liten ålder till
ett äldre ålderssegment vilka aldrig använt, eller använder sig av datorer ändå
vill använda (läs: köper) en tablet (Gemmel, 2011) tillsammans med att
Fredrik Wass (IDG2, 2011) på IDG.se anser att appar i regel är bättre än
mobilwebb, med motiveringen att det går snabbare att ta upp en telefon och
starta en app när en vill interagera med ett företags tjänster, jämfört med att
starta en webbläsare och skriva in en adress, gör webbdesign för tablets till
ett ytterst relevant och intressant område att studera närmare.
Undersökningen kommer att handla om och lägga stor vikt vid hur ett
grafiskt gränssnitt för en webbplats lämpligt kan anpassas för att ge en
likvärdigt god användarupplevelse oberoende användaren använder sig av en
vanlig dator eller en tablet, hur innehåll och grafik på ett gott sätt kan
presenteras.
Undersökningen sker på eget initiativ och görs i samband med ett bredare
projekt med att skapa en ny webbplats för ett arkitekturförlags
arkitektursmagasin. Uppdraget i sin grund går ut på att skapa en webbplats
med syfte att publicera samma material, och mer därtill, än det i magasinet
samt med det underliggande målet att bli ett diskussions-nav i den Nordiska
arkitektursfären.

1.2

Problemformulering

Forskningsfråga:
Hur anpassas webbgränssnittet på ett bra sätt för att vara kompatibel även
med webbläsaren i en tablet vad gällande användarvänlighet,
designkonventioner och metoder för ökad användarvänlighet.
Forskningen syftar till att undersöka hur det på ett gott sätt går att kombinera
och kanske utveckla olika designkonventioner med mål att uppnå likvärdigt
upplevelse av samma webbplats oberoende plattform.
Resultatet på olika plattformar kan mycket väl skilja sig något i fråga om
grafisk representation, men huvudfokus att erbjuda möjligheten att med gott
resultat ta del av samma tjänstekoncept oberoende plattform via webben
upplevs som fullt genomförbart och kan förhoppningsvis belysa aspekter på
flertal nivåer att ta hänsyn till vid framtida webbutveckling och design.
Mycket troligt kommer forskningen ge svar på hur menyer, knappar,
bildvisning, typografi, layout och designmönster kan anpassas för bruk med
både konventionella datorer och tablets, indirekt även för datorer med touchskärm, övriga surfplattor och i viss grad smartphones.
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Fallstudie:
Till grund för analysen kommer framkomna teorier och metoder att prövas
mot en fallstudie som innefattar ett webbplatskoncept, med
interaktionsramverk och grafiskt ramverk, för en arkitekturstidsskrift
anpassat även för tablets.

1.3

Syfte och frågeställning

Forskningen syfte i helhet är att undersöka möjligheten för designlösningar
som inkluderar stöd även mot tablets utan att behöva göra två separata
webbplatser samt att få en förklarande samt normativ kunskap genom
frågeställningen om hur det kan gå till.

1.4

Tidigare forskning

En tidigt släppt användar-utvärdering ”Usability of iPad Apps and Websites First Research Findings” av Raluca Budiu och Jakob Nielsen (2010) går
igenom iPads fördelar, nackdelar och möjligheter vad gällande användbarhet.
Utvärderingen är släppt, enligt författarna själva, tidigare än de önskat med
motivationen att de vet hur viktigt det är att tidigt utvärdera och ge feedback
för att ha så stor möjlighet att påverka utvecklare och designers att undvika
brett spridda användbarhetsproblem.
“Mobile Design for iPhone and iPad” av Smashing Magazine (2009-2010)
går igenom grunderna för att skapa en design för tablets både vad gällande
grafik, struktur och implementation.
”Designing Interfaces, 2005” av Jennifer Tidwell (2005) är ett
välrenommerat epos kring interfaceutveckling, stort fokus på ”design
patterns”. Jennifer Tidwell (2005) går grundligt igenom ”vad, när, varför och
hur” gällande gränssnittsdesign.
Boken är inte direkt riktad mot tablets eller smartphones, men behandlar
gränssnitt på ett översiktligt plan likväl som detaljerat.
”iOS Human Interface Guidelines, 2011” av Apple Inc (2011) spaltar upp
önskade användbarhetsmetoder för sitt eget operativsystem iOS. Innehållet är
både riktlinjer för användbarhetstänk och bruk av iOS grundläggande
komponenter och designmönster.
Riktlinjerna är först och främst tänkt att användas vid app-utveckling, men
eftersom användaren även kan surfa på en iPad kan det mycket väl tänkas att
förväntningar finns att surfning inte behöver skilja sig från vanligt app-bruk.
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1.5

Avgränsning/Begränsning
•

Forskningen syftar inte till att finna lösningar för en helt
anpassningsbar webbplats för alla artefakter med surf-funktion, utan
syftar endast till att undersöka möjligheterna för att inkludera
kompatibilitet med webbläsare i tablets tjänst och
användarvänlighetsmässigt.

•

Användartesterna har i början av forskningen ingen helt klar roll och
kommer därför att ske ad-hoc, de kommer att vara begränsade både
gällande tid och komplexitet. Dess huvudfunktion kommer förmodat i
stort sätt ha i syfte att testa specifika delar av den tänkta tjänsten eller
ge generellt input gällande tjänster och utförande.

•

Tidsramen för projektet tillåter inte färdigställandet av en fungerande
prototyp, dock kommer interaktionsramverk och grafiskt ramverk
genomgå användartester genom wireframe-skisser och mockups.

•

Den mest uppdaterade informationen kring webbdesign finns oftast
endast tillgänglig på internet, vilket kan degradera resultatets validitet.

•

Forskningen tar inga fysiska lösningar i beaktan utan är begränsad till
webbaserade mjukvarulösningar.

•

Genomgående rapporten görs flera referenser, förutom till tablets
generellt, till Apples iPad. Det för att Apples iPad idag är
marknadsledande och därför den hittills mest undersökt och
analyserad tableten. Tekniskt förutsätts i övrigt en internetansluten
handhållen tablet med färgpekskärm och ungefärligt upplösning
1024x768 pixlar i porträttläge.
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2

Teori

Den teoretiska informationen som kommer att ligga till grund för forskningen
är sådan som är fokuserad kring interaktion med och teknik i tablets,
webbdesign samt gränssnittsdesign.
När teknologi utvecklas och nya lösningar kommer fram måste metoderna för
att bygga gränssnitt utvecklas. De senaste åren har tablets med pekskärm åter
etablerat sig på marknaden då i dag riktar sig mot ett större kundspektra som
inkluderar normalanvändare och samtidigt har ett större teknik- och
tjänsteomfång än tidigare iterationer vilket i sin tur därför kräver ännu mer av
gränssnittet.
Gränssnittsdesign handlar till stor del om uppmärksamhet då den är är
grundläggande för vad som kommer att upplevas. Våra sinnen sorterar och
prioriterar automatiskt den sensoriska information vi registrerar, all stimuli vi
utsätts för registreras dock inte och urvalet av vad som uppmärksammas sker
både medvetet och omedvetet. Urvalet bygger gemensamt på ett antal olika
faktorer, rörelse eller starka färger är exempel på sådant som undermedvetet
drar till sig blicken och därmed vår uppmärksamhet.
En vanlig definition av användbarhet innefattar interaktion mellan användare,
uppgiften och gränssnittet. En aspekt av användbarhet är användarvänlighet
som bland annat ger stöd genom och för användarens mentala processer. Det
är därför viktigt att har god kunskap om människans kognitiva förmågor och
hur information behandlas för att kunna konstruera gränssnitt med god
användbarhet.
Webbdesign i sin tur är både samtidigt en progressiv och en koncervativ
rörelse. I ena änden kommer möjligheten att snabbt följa trender och
möjligheten att följa upp vad ny teknik kan erbjuda. I andra änden finns den
enorma fragmentering som är ett resultat bland annat av internets oberoende
av både operativsystem, mjukvara och teknisk plattform. Det medför att det
vuxit fram en mängd standarder, konventioner och kulturella
överenskommelser där skärmstorlek och inmatningsenhet (Eng. Input device)
bara är två av många variabler.
Psykologin av beröring
Välrenommerade designern Matt Gemmel (2011) sammanfattar att pekskärm
förmodligen är anledningen till varför många människor som vanligtvis inte
använder datorer vill ha en tablet.
Matt Gemmel (2011) resonerar att det till viss del beror på att beröring är
känslomässigt viktigt för människor för att det förmedlar ett objekts identitet
och faktiskhet. Direkt beröring går på så vis förbi abstraktion och skapar en
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direkt koppling till det vidrörda objektet, vilket är dubbelt riktigt om objektet
i sig sätter igång användarens egna associationer. Tack vare tablets storlek,
vikt och display kan associationer till utskriva dokument, anteckningsblock,
foldrar, clipboards eller böcker därför skapas eller uppstå.

2.1

Designmönster

Tanken bakom designmönster (Eng. Design patterns) är att de kan beskriva
lösningar på ofta förekommande problem i en viss kontext och samtidigt
medföra syftet att att designern kan lyfta designarbetet till en mer abstrakt
nivå och inte behöva bry sig om de konkreta detaljerna. Ytterligare ett syfte
med designmönster är att de erbjuder möjligheten för ett gemensamt
språkbruk inom designarbete vilket kan underlätta diskussion.
Designmönster kan ses som externa representationer av olika problem och
lösningar som innehåller både text och bilder. En viktig funktion hos
designmönstret är att det ska tillhandahålla bra exempel på god design genom
att vara tillräckligt konkret för att ge vägledning, men också tillräckligt
abstrakt för att kunna appliceras på flera liknande problem och kunna
generera flera olika lösningar.
Om fler än ett designmönster används är det brukligt att ordna dessa
hierarkiskt. Inom arkitektur är det brukligt att ordna dem efter storleksnivåer
från så som:
•
•
•
•
•

Regionalplanering.
Stadsplanering.
Byggnader.
Inredning.
Och så vidare.

Inom interaktionsdesign är det oftast, enligt Weile och Trætteberg (2000),
inte lika lätt att få till en tydlig hierarki då ett mönster ibland kan användas i
den övergripande designen, ibland på detaljnivå och ibland på flera nivåer
samtidigt.
Exakt hur designmönster för interaktionsdesign ska göras är ännu inte helt
definierat enligt van Weile och Trætteberg (2000). Vid skapandet av ett
designmönster som i synnerhet är inriktad på användarperspektivet bör dock
enligt Welie (2000) följande element finnas med:
Problem
En problembeskrivning ur användarperspektiv. Problem bör vara relaterade
till användningen av systemet och vara relevant för användaren och alla
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stakeholders intresserade av användbarhet. För att skapa ett designmönster
ämnat att lösa användbarhetsproblem, bör problemet vara uppgifts-orienterat.
Användbarhetsprincip
Interaktionsmönster baseras ofta på en specifik princip för hur problemet ska
lösas. Eftersom det inte finns någon allsmäktig metod får en lämplig metod
användas, exempelvis: visibility, affordance, naturlig mapping,
begränsningar, konceptuella modeller eller feedback. Vilken relevant
användbarhetsprincip som helst vilken kan hålla lösningen på problemet är
gångbar.
Kontext
Definition av kontexten i vilken användaren ska agera med avseende på
uppgift, vem användaren är och miljö.
Krafter
Beaktan av de faktorer som angränsar till användandet av mönstret. Det kan
röra sig om användarens förmodade önskningar eller andra förutsättningar
som bör tas i beaktan.
Lösning
Lösningen ska beskrivas kärnfullt och utan att skapa nya problem. Lösningen
beskriver bara kärnan av en lösning och andra mönster kan behövas för att
lösa efterföljande problem, dessa mönster bör då refereras.
Rationell grund
Avslutningsvis beskrivs hur och varför designmönstret fungerar och bidrar
till en förbättring, där lösningsdelen beskriver den visuella strukturen och
beteende hos systemet, beskriver den rationella delen en argumentation för
vilken den faktiska inverkan på användbarheten lösningen innebär. Det är
enligt Weile (2000) ganska vanligt att vissa aspekter av användbarhet
förbättras på bekostnad av andra och att det är upp till designern eller den
rådande designstrategin att göra avvägningar.
2.1.1
Interaktionsramverk
I boken ”About Face 3” (Cooper A. et al. 2007) definieras ett
interaktionsramverk att innehålla följande delar:
•
•
•
•
•
•

Definition av form, hållning och metoder för input.
Definition av funktionella och dataelement.
Beslut om funktionella grupper och hierarki.
Skisser över interaktionsramverket.
Konstruktion av nyckelscenarion.
Kontroll av designen genom valideringsscenarion.
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Sammantaget beskriver, enligt Cooper, et al. (2007), interaktionsramverk hur
samtliga element för en produkt eller tjänst förhåller sig mot eller till
varandra och användaren vad gällande definition av dataelement,
funktionselement, metoder för input, grupperingar och hierarki. Vanligt är att
interaktionsramverk slutligen visualiseras genom ”wireframe”-skisser vilka i
sin tur ofta sedan används för att illustrera nyckel-scenarion.
2.1.2
Grafiskt Ramverk
Medan interaktionsramverket fastställer den egentliga strukturen för och
beteendet hos en produkt eller tjänst och form efter hur den relaterar till
beteende fokuserar det grafiska ramverket på den egentliga visuella
presentationen vilken sedan klär tjänsten eller funktionen. Enligt Cooper et al
(2007) följer utvecklingen av ett grafiskt ramverk vanligtvis stegen:
•
•

Utveckling av ett visuellt grafiskt språk.
Applicering av vald visuell stil på tjänsten.

Ett visuellt språk kan inkludera bruk av färg, typsnitt, layout med mera. Målet
med det grafiska ramverket är oftast att skapa ett visuellt grafiskt språk som
korrekt, helst enligt personastudier eller likande, anspelar till eller hjälper till
att bygga den hållning eller upplevelse tjänsten är tänkt att fylla. Enligt
Cooper et al (2007) måste form och funktion designas i konsert med varandra
för att värna om en enhetlig användarupplevelse.
2.1.3
Generell orientering
Webbplatser är enligt Information Architects (2011) ”labila” objekt. De kan
var hyperlänkade till miljontals andra webbsidor och de jobbar i en komplex
relation mellan: inmatningsenhet > dator > OS > webbläsare > webbplats >
skärm. Webbplatser kan därför verka ha ett oändligt djup och komplexitet
medan till exempel Apple, enligt Information Architects (2011), förespråkar
ett mer passivt designmönster, något de kallar för bakåtlutad (Eng. Lean
back) inställning, vilket till viss del tolkas och implementeras som en
begränsad eller smal informationsarkitektur med ett linjärt bruk av lägen.
Skillnaden mellan dem kan ligga i att anspelning till mentala modeller som
mer ligger utanför den virtuella verklighet vars vokabulär används dagligen
på webben. Ord, eller utryckt annorlunda – tankemodeller – som att: ”besöka,
utforska, gå till, navigera” ersätts med enklare tankemodeller som: ”öppna,
bläddra framåt eller bakåt, stäng”.
Det begränsade skärmutrymmet hos en tablet kräver enligt Information
Architects (2011) dock ett designmönster som har en enkelare
informationsstruktur och som kräver ett minimum av handlingar för att
fullfölja en uppgift – vilket går hand i hand med den ekonomiska regeln för
gränsnittsdesign: minimera input, maximera output.
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2.1.4
Visuellt flöde
Visuellt flöde (Eng Visual Flow) behandlar, enligt Jeniffer Tidwell (2005),
den väg användarens ögon brukligen följer när de överblickar innehållet på
en webbplats. Visuellt flöde står i nära relation till visuell hierarki, en
webbplats med väldesignad visuell hierarki sätter upp fokalpunkter när
designern vill dra uppmärksamheten till viktigare element (se figur 1).

Figur 1: Möjliga visuella flöden. Källa: alistapart.com
Flera krafter kan verka mot varandra när ett visuellt flöde ska försöka skapas,
ett är människors tendens att läsa uppifrån och ner och från vänster till höger.
Vanligtvis är det, enligt Jeniffer Tidwell (2005) precis vad de flesta besökare
gör på en sida, såtillvida det inte finns något annat som fångar besökarens
intresse, på gott och ont.
Det finns, enligt Jenniffer Tidwell (2005) några verktyg för att underlätta
skapandet av ett gott visuellt flöde:
•
•
•

Närhet: genom att placera saker nära varandra kommer besökare i större
utsträckning uppleva dem som tillhörande varandra.
Likhet: genom att ge två eller fler element samma form, färg, storlek eller
plats kommer besökare i större utsträckning att associera dem med varandra.
Kontinuitet: våra ögon vill se kontinuitiva linjer och kurvor formade av
placeringen av mindre element. Det följer sig av människans egenskap att
sortera och tolka det vi förnimmar. En sekvens av prickar i linje med
varandra kommer att uppfattas som en rad prickar till fördel för prickarna
själva.

2.1.5
Instant Gratification
Enligt Jennifer Tidwell (2005) finns ett fenomen som kallas ”Instant
Gratification”, vilket innebär användare gärna se omedelbara resultat från vad
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de gjort helst få en ”lyckad-upplevelse” inom några sekunder. Chansen blir i
så fall större att användare fortsätter att använda tjänsten även om det blir
svårare längre fram.
Jennifer Tidwell (2005) menar att det kan översättas i praktiken genom att
tillexempel inte börja en tjänst med långa förklaringar, utan att i stället få
användaren att först lyckas med enklare presenterad uppgift för att senare
fördjupa användaren i vad som kan eller ska göras. Fenomenet kan även
liknas vid att ha en webbplats som laddar långsamt när en uppgift så som
”registrering” ska genomföras, det ter sig då som motverkande för
användaren med syftet att slutföra sin första uppgift snabbt så att den kan gå
vidare till den eventuellt nästa.
2.1.6
Navigation
Jennifer Tidwell (2005) ställer stort upp en lång rad ”regler” för att skapa ett
väl fungerande grafiskt gränssnitt mot en korresponderande kontext. Jennifer
Tidwell (2005) säger bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Standardisering av vanligt förekommande åtgärder minimerar
tankebelastning hos användaren.
Undvik rörig layout.
Placera viktiga objekt konsekvent.
Fastställ rangordning baserat på relevans.
Skilj och gruppera navigationselement.
Ge feedback rörande vart användaren befinner sig.
Använd lämpliga menytyper.
Använd sidkartor (site maps).

Jennifer Tidwell (2005) presenterar även pyramidteorin (se figur 2) där fokus
ligger på att användaren har en startpunkt från vilken användaren kan ta sig
till vilket alternativ den vill, ta sig vidare från alternativ till alternativ men
alltid ha möjligheten att direkt ta sig tillbaka till utgångsläget.

Figur 2: pyramidmodell för navigation. Källa: Designing Interfaces
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Jenniffer Tidwell (2005) pekar ut pyramidmodellen som en utgångspunkt i
vissa fall både praktiskt men annars tankemässigt för att ge användaren frihet
och på så vis undvika de usabilityproblem som kan uppstå då användaren blir
tvungen att följa en förutbestämd väg.
Med frasen "Strive for integration of functionality to minimize navigation"
anser Cooper et al (2007) samtidigt att det är av yttersta vikt att inte bygga ett
system som innebär onödiga uppdelningar eller förflyttningar av fokus.
Vilket kan tolkas som att inte särskilja innehållet från navigationen, vilket till
stor utsträckning är något som är vanligt förekommande vid design för
tablets, då menysystem oftast upplevs som mer opraktiska när gränssnittet
manipuleras med fingrar istället för med mus.
Apples användbarhetsriktlinjer för iOS
Enligt Apple (2011) stöder den högupplösta iPadskärmen rik, vacker och
engagerande grafik vilket enligt Apple (2011) kan underlätta för användare
att försänka sig i den aktuella tjänsten och samtidigt göra den enklaste uppgift
belönande.
Apple (2011) argumenterar att designers bland annat kan hjälpa användare att
fokusera på innehållet genom att göra det grafiska gränssnittet till en subtil
ram till den information användaren är ute efter och då helst genom att ge
gränssnittet en mindre roll med ett minimerat antalet val och en
förhållandevis lägre framtoning. Ett föreslag är att enligt Apple (2011) lösa
det genom att egenhändigt ta fram kontroller som subtilt integreras i tjänstens
grafiska form för att på så sätt göra dem upptäckbara men inte för
framstående.
Apple (2011) förespråkar inte bruket av lägen utan att iPad-tjänster istället
borde tillåta användare att interagera med dem på ett icke linjärt sätt med
motivationen att lägen förhindrar användaren frihet genom att avbryta
användares arbetsflöde (Eng. Flow) och tvingar dem att välja en specifik väg.

2.2

Hierarki

Enligt Jenniffer Tidwell (2005) klarar det mänskliga arbetsminnet i regel
endast av att hålla reda på och behandla mellan 5 och 9 saker simultant, vilket
därför ökar vikten av välstrukturerade hierarkier, både visuella och
informatiska, för att instruera och avlasta användaren.
Att använda sig av Närhetens lag, eller motsvarande metod för att gruppera
flera mindre element till större enheter, är därför ett sätt att, enligt Jenniffer
Tidwell (2005), kunna få plats med mer information utan att öka användarens
belastning.
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2.2.1
Mapping
Angående valmöjligheter så väger enligt Poupyrev och Maruyama (2003) två
saker mot varandra: å ena sidan att visualisera otillräckligt med information
kommer leda till att användaren gör fler mindre bra val eller helt enkelt fel
val. Men å andra sidan, att ge användaren för mycket att välja mellan
försätter användaren i en situation där det blir jobbigare att tänka ut vilket
som är det rätta att göra.
Enligt Donald Norman (2002) syftar mapping till att genom att anspela på
relationer mellan handling och konsekvens visa på ett samband mellan dem
och på så vis avlasta användaren i beslutsprocessen. Mapping står ofta i
relation till naturliga begränsningar och vilket till viss del syftar till att genom
utförande och position begränsa antalet möjliga handlingar.
Jenniffer Tidwell (2005) skriver att en hög nivå av interaktivitet är viktigt för
att öka användarens engagemang i att ta till sig information och öka
upptäckbarhet. Användare måste därför enkelt kunna känna igen och tolka
visualiseringar.
Donald Norman (2002) förtydligar argumentationen med att tydligt visa på
vilka kontroller som åverkar vilken handlig är av yttersta vikt för att undvika
att misstag görs eller medför onödig kognitiv belastning för användaren,
vilket annars leder till minskat engagemang hos användaren.
I webbdesign används mapping i flera sammanhang och som oftast genom
ikoner eller termer och ofta i sammanhang med varandra. Exempelvis brukar
många menyer som semantiskt begränsar användaren genom kategorisering
innefatta illustrativa ikoner för att underlätta översikten och
igenkänningsgraden för användaren.
2.2.2
Locus of attention och flow
Boken ”The Humane Interface” (Raskin, 2000) lägger stort fokus vid
fenomenet då användaren kan fokusera och komma in i flytet (Eng. Flow)
och hävdar att det är lika viktigt som verktygen som ska användas. ”Locus of
attention” handlar enligt Jeff Raskin (2000) till stor del om användarens
begränsade fokusutrymme och att ett gränssnitt bör utvecklas så att det inte
behöver mer uppmärksamhet än att användaren kan behålla fokus på vad den
håller på med och ändå kunna utföra det som gränssnittet är tänkt. Om
gränssnittet kräver mer uppmärksamhet eller tanke än så måste användaren,
enligt Jeff Raskin (2000) flytta fokus från uppgiften vilket leder till avbrott i
flödet.
Dan Saffer (2007) har också teorier om flow vilka vidare innefattar vikten av
att anpassa komplexiteten hos tjänsten för den tänkta målgruppen, vilket på
så vis möjliggör för användarna att få ut mest möjligt av tjänsten och
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samtidigt öka möjligheten att maximera det tjänsten kan erbjuda utan att det i
samma utsträckning kan verka överväldigande för användaren.
2.2.3
Intelligent inkonsekvens
Konsekvens är enligt 37signals (2006) inte så nödvändigt som många läror
vill påskina. 37signals (2006) skriver att i åratal har UI- och UX-studenter
undervisats i att konsekvens är en av huvudreglerna inom gränssnittsdesign,
men anser själva att det kanske kan vara sant inom design för mjukvara, men
inte för webbdesign.
37signals (2006) säger att det som verkligen gäller för webben är huruvida
användaren på varje sida lätt och enkelt kan avancera till nästa steg i
processen. Det är något som de kallar för ”Intelligent inkonsekvens” vilket
innebär att försäkra sig om att varje sida ger användaren precis vad de
behöver vid varje steg i processen. Att addera överflödiga navigationselement
bara för att vara koncekvent med resten av webbplatsen anser 37signals
(2006) bara vara enfaldigt.

2.3

Grafisk design

Jenniffer Tidwell (2005) resonerar i ”Designing Interfaces” att grafisk
presentation så som layout, text, bilder, färg och symboler kan hjälpa till att
förenkla valet av handlingar och minskar den kognitiva belastningen.
2.3.1
Text
Enligt Information Architects (2011) är inte en datorskärm inte ett idealiskt
medium att läsa på. Mängden av text bör därför begränsas och textrader bör
hållas korta, helst inte mer än 10-12 ord per rad Längre rader göra att ögat har
svårare att gå tillbaka till vänstermarginalen och fånga upp nästa rad, (se figur
3)
Information Architects (2011) exemplifierar med att en iPad tillåter en trevlig
kolumnbredd i porträttläge med tillräckligt med ”white space” bredvid. I
porträttläge däremot uppkommer mycket mer ”white space” men Information
Architects (2011) skriver en stark avrådan från att frestas till en fler-kolumnlayout trots att det kan se bra ut för att:
•
•
•
•

Det fragmenterar textkroppen, stökar till och kväver den mindre skärmytan.
Det tvingar till en mindre textstorlek eller annars till hackigt brutna rader
text.
Det komplicerar interaktionen med texten (scroll/swipe).
Det tvingar in designen i en tidnings-metafor.
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Figur 3: Kolumntext. Källa: Information Architects, 2011
Information Architects (2011) lägger även stor emfas på att inte blanda
typsnitt då det inte bör göras om inte designern har absolut full kontroll och
egentligen helst inte då heller eftersom tablets är fortfarande inte ”bra” på att
rendera fonter vilket leder till lägre läsbarhet.
2.3.2
Bilder, grafik och färg
Enligt Nielsen och Budiu (2010) är den kanske största fördelen med tablets är
dess förmåga att visa upp vackra bilder vilket sedan länge är känt för att bidra
till en mer uppskattad webbupplevelse.
Dock som nämndes i Nielsen och Budius (2010) utvärdering så saknas
konventioner för hur bilder reagerar när användaren klickar på eller väljer
dem.
Inom webbdesign är det numera standard att lätta upp information med bruk
av bilder. Delvis kommer bruket av bilder från undersökningar som visar på
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den låga läsbarheten på skärmar till fördel för skärmars förmåga att på ett gott
vis visa upp bilder och har på så vis fått högre informationsbärande rang.
Bilder används även ofta för att bygga grafiska gränssnitt och då ofta genom
vektorbaserad grafik.
Bruket av Grafik
Grafik bör vara ändamålsanpassad. Apple (2011) uppmanar designers att
”Förtjusa användarna med fantastisk grafik” (Eng. Delight people with
stunning grafics) vilket kan leda till användbarhetsproblem om det
övertolkas, för samtidigt uppmanar apple designers till att om möjligt minska
gränssnittets framtoning med syfte att flytta fokus till innehållet snarare än
kontrollerna, vilket kan upplevas som motsägelsefullt.

Figur 4: Voice memo. Källa: Smashing ebook 4 mobile design, 2009-2010
I fallet med Apples egna app för iPhone ”Voice Memo” (se figur 4) har
grafiken en stark framtoning vilket, enligt Smashing Magazine (2010) gör
kontrollerna svårare att hitta och använda. I motexempel har iTalk gjort en
redesign av voice memo (se figur 4) där de skalat bort den då ”fantastiska”
mikrofonen och ersatt den med en stor knapp vilken sköter de två
grundläggande funktionerna - börja och sluta spela in.
Grafik dateras även väldigt snabbt i förhållande till tjänster, om en designer
istället lägger fokus på att göra tjänsten mer effektiv till fördel för utstuderad
grafik ökar chansen för en bättre och mer långvarig relation. Google (Google
Inc.) är ett tydligt exempel på ett företag som lagt den absoluta majoriteten av
resurserna på den tjänst de erbjuder till fördel för grafiken som till stor del är
oförändrad sedan årtionden.
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Färg
Färger har, enligt Jenniffer Tidwell (2005) en stor påverkan på upplevelsen
av en grafisk display. Färg kan bland annat användas för att gruppera
funktioner som är relaterade till varandra eller genom att använda olika färger
särskilja funktioner. En konsistent färgkodning är viktigt för att bibehålla den
konceptuella modellen.
RÖTT GRÖNT = samma ljushet för en färgblind
Komplementfärger är svåra att läsa
Lägre kontrast ger mindre ögontrötthet
Jennifer Tidwell (2005) uppmärksammar även att ett gränssnitt aldrig bör
förlita sig på färgerna röd eller grön som avgörande färgskillnad för möjliga
handlingar eftersom många färgblinda inte kan se skillnaden mellan dem.
Lika så tillägger Jenniffer Tidwell (2005) att till exempel blå text på röd
bakgrund aldrig bör anvädas då det mänskliga ögat har väldigt svårt att läsa
text skriven i komplementfärger. För en mer angenäm läsupplevelse, tillägger
Jenniffer Tidwell (2005), bör inte färg på text stå i för skarp i kontrast mot
bakgrund då det leder till snabbare uttröttade ögon. Det kan enkelt avhjälpas
genom att inte ha en helt vit bakgrund samt inte helt svart text.
Minimalism fungerar bäst för en tablet
”Vanligaste felet inom design för tablets är överdådig grafik.”
Smashing Magazine, 2009-2010
Att gå mot befintliga konventioner gör en tjänst mindre intuitiv:
Överdesignade kontroller ser annorlunda ut och resulterar i en kognitiv
belastning då de kräver att användaren lär om sig hur de fungerar (Smashing
Magazine, 2009-2010).
Steve Krug (2006) resonerar som att en designer alltid bör följa konventioner
sålänge designern inte har en riktigt god anledning att bryta dem.
Ett annat vanligt misstag att göra kring webbdesign, speciellt design för
handhållna artefakter, är att negligera tekniska begränsningar så som:
•
•
•

Långsamma internetuppkopplingar.
Långsamma processorer.
Enkeltrådade OS-arkitekturer.

En webbplats som laddar långsamt kan, enligt Smashing Magazine (20092010) omintetgöra en god designs intentioner på sekunder.
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Många designkonvetioner
Det har under de senaste 10 åren vuxit fram webbdesignkonventioner för
både vanliga datorer och till viss del för mobiltelefoner och smartphones. En
tablet, enligt Apple (2011), existerar i ett mellanläge mellan dessa två
designkonventioner där den har skärmstorleken av en dator, portabiliteten av
en mobiltelefon och inputmöjligheter genom vidrörelse. Dessutom kan den
användas i ett antingen stående eller liggande läge, vilket ställer ännu högre
krav på flexibel layout, inte minst med tanke på i vilken kontext: hur, när,
vart och varför användaren använder tjänsten.
Slutsatsen enligt Smashing Magazine (2009-2010) är att en webbsida för en
vanlig dator är svårnavigerad på en tablet och en webbsida för en smartphone
är ofta för simpel för den skärmyta en tablet erbjuder.
Animation
Rörelse drar till sig användarens uppmärksamhet och lämnar de omgivande
elementen ouppmärksammade. Rörelse bör därför endast användas då
fokuserad uppmärksamhet på ett visst element är önskad.
2.3.3
Input, output
Interaktion med en pekskärm är, enligt Gong och Tarasewich (Gong, J.
Tarasewich, P.), bokstavligen den mest direkta form av människa-datorinteraktion där information och kontroll delar samma yta. Den direkta
relationen mellan input och output, kontroll och feedback, handrörelse och
blick gör att pekskärmar är ytterst intuitiva att använda, vilket speciellt märks
i nybörjares inlärningskurva.
Inputmöjligheterna medför dock begränsningar, kallat lite skämtsamt av
Nielsen och Budiu (2010) för ”fat finger syndrome”, men att vidare för det
första så kan användarens hand, arm eller finger dölja delar av skärmen. För
det andra så har fingret en rätt så låg precision vilket innebär att det är svårt
att välja mål mindre än en fingerbredd, speciellt då tableten inte har en fast
plats så som ett bord att ligga på.
Precision
En undersökning utförd av Andrew Sears och Ben Shneiderman (1989) visar
dock på att om användare får gott om tid på sig kan vara lika precis med en
pekskärm som med mus i frågan om att träffa ett objekt bara 4 pixlar stort.
Dock visar resultatet att om uppgiften skulle ske under tidspress och eller
med en inte stabilt placerad pekskärm ökade graden av felutryckningar.
Undersökningen är någorlunda gammal i förhållande till teknikutvecklingen,
men det finns inget som tyder på att deras slutsats inte är gångbar även i dag.
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Brist på affordance i design
Nielsen och Budiu (2010) reagerar efter den användarstudie de genomför
över att resultatet tydligt visar på att användare inte vet vad de kan välja i ett
gränssnitt för iPad och kommer följaktligen till slutsatsen att:
•
•
•

Valbara saker bör se valbara ut.
Kontroller bör synas.
Hyperlänkar bör inte sållas bort från webbdesign för tablets då de ger
användare möjligheten att skapa sin egen väg baserat på eget intresse.

Nielsen och Budiu (2010) resonerar vidare att distinktioner bör göras mellan
olika element som går att välja. En länk kan inte vara en knapp och vice
versa. En rubrik bör gå att klicka på eller välja till fördel för en ”läs mer”knapp och bilder bör bete sig liknande. Under det användartest Nielsen och
Budiu (2010) genomförde rörande usability för iPads visade det sig att vid
valet av en bild kunde en av följande saker hända:
•
•
•
•
•

Ingenting hände
Bilden förstorades
Användaren blev hyperlänkad till en mer detaljerad sida om objektet
Bilden ”vände på sig” och visade fler relaterade bilder
Ytterligare navigationsmöjligheter kom fram

Upptäckbarhet
En viktig faktor som Donald Norman (2002) tar upp i ”The Design of
Everyday Things” är nivån av vad som kallas upptäckbarhet (Eng.
Discoverybility), vilket syftar till möjligheten eller snarare enkelheten eller
uppenbarheten med vilken en användare kan uptäcka vilka val eller alternativ
som finns.
En allt för stark strävan mot ett rent och ”osynligt” gränssnitt medför
otvivelaktigt en minskning i upptäckbarhet (Norman, Nielsen, 2010).
Exempelvis gester (Eng. Gestures) är ett exempel på en funktion som måste
hittas och läras för att kunna användas, problemet som uppstår är hur
användaren tar reda på hur de ska göra och vad det innebär och var som
grafiskt kan göras för att underlätta liknande situtationer av låg synlighet
(Eng. Visibility). Låg synlighet måste däremot inte direkt innebära låg
upptäckbarhet, men de står i nära relation till varandra.
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2.4

Konceptuella modeller

För god användbarhet bör, enligt Donald Norman (2002), en artefakt eller ett
gränssnitt förmedla eller lystra till en konceptuell modell hos användaren så
att en korrekt mental modell kan skapas: hur artefakten är fattad och vad
tanken är att den ska användas till, hur det görs och när. Ju riktigare en
mental modell en användare har destå lättare har den att interagera med
systemet och att definiera rätt mål med uppgiften.
En god konceptuell modell låter oss förutspå konsekvensen av vår handling.
Utan bra konceptuella modeller kan användare fortfarande sköta många
uppgifter, oavsett om de vet hur eller varför de gör som de gör, men det är
när något som går snett som det kan behövas en djupare förståelse, det vill
säga en god konceptuell modell.
Genom att göra relevanta delar synliga (Eng. Visibility) kan en god
konceptuell modell förnimmas.
Exempel: genom sin design visar tangentbordet på vad som kan hända när en
tangent trycks ner och genom en viss datorförkunskap hos användaren
förmedla vad det kan användas till. Som motexempel kan nämnas
digitalklocka med konventionellt fyra knappar vilka inte på något sätt ger en
ledtråd till vilken knapp som utför vilken handling om användaren står utan
specifik kunskap.
Många saker spelar in för att en konceptuell modell ska komma till stånd,
enligt Donald Norman (2002) i boken ”The Design of Everyday Things” är
tre delar framstående affordance, begräsningar (Eng. Constraints), mapping.
Falsk konceptuell modell
Donald Norman (2002) beskriver att en falsk konceptuell modell visar på ett
samband som kan vara tänkt att vara beskrivande men som inte stämmer
överens med varken världen eller kulturella förståelser.
Ofta uppkommer dessa, menar Donald Norman (2002), genom att en
designer vill förklara något mer förståelsebart och då använder grepp som är
tänkta att vara lättare att förstå. Detta kan dock försvåra de fall då en djupare
förståelse för en artefakt krävs eller i visa fall vara helt missvisande då
designer kanske inte har full förståelse för de som använder produkten. Inom
interfacedesign hänger tillexempel en ikon prydd med en floppydiskett kvar
som en representation för ”spara” kvar trots att det är flera år sedan
floppydisketten officiellt togs ur bruk.
Dock, enligt Donald Norman (2002), kan falska konceptuella modeller vara
ett kraftigt verktyg då en mer korrekt konceptuell modell ger en felaktig bild
av vad användaren är tänkt att göra och på så vis agera underlättande, dock
bör det göras med försiktighet då det kan vara svårt att förutspå hur taktiken
kommer att fungera i verkligheten och om alla tolkar situationen lika.
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2.5

Affordance

Enligt Donald Norman (2002) är rätt handling är en förutsättning för hög
använbarhet. Därför bör ett gränssnitts design göra det lätt för användaren att
uppfatta vilka handligar som är möjliga och vilka som är kontextuellt rätt.
Termen affordance syftar till de upplevda och faktiska egenskaperna hos en
artefakt och primärt är det just dessa fundamentala egenskaper som avgör just
hur den faktiskt kan användas.
Donald Norman (2002) definierar att begreppet i korthet innebär att ett objekt
i en situation genom hur det sensoriskt upplevs ”erbjuda” användare sin
inneboende funktion genom att ”ge ledtrådar” eller ”signalera” dess funktion
och eller hur det kan, ska eller bör användas.
Exempelvis en något uppskjutande knapp på en annars plat yta ger en
indikation av att kunna bli nedtryckt. En stol, med sin storlek, form, balans
och plats erbjuder användare att sitta på den.
Enligt Jenniffer Tidwell (2005) är ”Affordance” en eftersträvansvärd
egenskap hos ett användargränssnitt då följden blir ett gränssnitt som
naturligt leder till att användare tar rätt steg till att fullfölja sin uppgift.
För att vidare förklara ordet affordance skriver Donald Norman (1999) att det
ursprungligen uppfanns av perceptionpsykologen J. J. Gibson och hänvisar
till den möjlighet till handling som finns mellan omvärlden och en individ (en
människa eller ett djur). Donald Norman (1999) förklara att för Gibson är
”affordance” ett förhållande, en del av naturen och de varken behöver vara
synliga, kända, eller önskvärda.
2.5.1
Upplevd affordance
Författaren Donald Norman (1999) rättar sig från tidigare uttalanden om
affordance i den första utgåvan av boken ”The Design of Every Day Things”
för grafiska gränssnitt och definierar det nya begreppet som ”upplevd
affordance” (Eng. Percived affordance), med motivationen att designers bryr
sig mycket mer om vad användaren upplever – upplevd affordance – snarare
än vad som faktiskt är verkligt då ordagrann affordance endast kan finnas i
den verkliga världen.
I produkt/industridesign, där designern handhar fysiska objekt, menar Donald
Norman (1999) att det kan finnas både verklig och upplevd affordance och de
två behöver inte vara det samma. I grafisk (läs: skärmbaserad) design är
upplevd affordance det enda designern har kontroll över – som förtydligande
kan en användare ”klicka” vart som helst på skärmytan, men i fråga om
affordance är snarare vart användaren upplever att det är meningsfullt att
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klicka. När det gäller grafiska gränssnitt handlar affordance därför mer om att
exempelvis använda metaforer som associerar och inbjuder till rätt handling.
Upplevd affordance i design
Enligt Donald Norman (2002) finns det grovt räknat tre modeller att ta
hänsyn till: Designmodellen – designerns konceptualisering, användarens
modell – användarens mentala förklaring av systemet och dess funktioner.
Idealt är om designmodellen och användarens modell är överensstämmande.
Slutligen måste designerns och användarens modell kommunicera via
systemet, då systemmodellen måste vara konsistent och exemplifiera
systemets inre funktioner.

2.6

Kunskap

Donald Norman (2002) skriver att för att en användare ska kunna utföra ett
arbete krävs kunskap om vad, hur, när och varför. Den kunskapen kan finnas
antingen inom användaren, kunskap i huvudet – eller utanför användaren,
kunskap i världen.
2.6.1 Kunskap i huvudet och kunskap i världen
Enligt Donald Norman (2002) kan användare omöjligt få plats med all
kunskap i huvudet och om den fick plats, omöjligt hålla den intakt. Därför
skriver Donald Norman (2002) behövs designstrategier för att se till att
kunskapen finns tillgänglig att externt ta till sig och inte förvanskas. Det är
bland annat det som affordance tillsammans med begränsningar och mapping
avhjälper.
Donald Norman (2002) ställer upp principer kring kunskap och utvecklar
kring dessa:
Kunskapen finns i världen
Behovet för användare att lära sig något minskas, enligt Donald Norman
(2002), då kunskap är tillgänglig i omvärlden (Eng. Information is in the
world). Både i form av begränsningar, affordance och mapping – men även
genom fysiska analogier och kulturella konventioner.
Exakt kunskap är sällan nödvändig
Vanligtvis behöver användare sällan exakt kunskap om hur något ska göras
utan förslagsvis räcker det med en ungefärlig bild av uppgiften för att kunna
lösa den. Donald Norman (2002) resonerar en teori kring hur han tror att
hjärnan kan spara så otroligt mycket information som den trots allt gör:
Donald Norman drar slutsatsen att vi på något vis bakar samman liknande
kunskaper så att de mer eller mindre ligger ovanpå varandra och på så vis
skapar en generell kunskap som kan appliceras vid kommande situationer.
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Dessutom appliceras av användare i regel ”satisficing” (Krug, 2006), ett
begrepp som beskriver hur användare inte systematiskt analyserar till
exempel en webbplats utan snarare föredrar att skapa sig en överblickande
förståelse för att sedan välja ett alternativ som ser tillräckligt rätt ut. Det
mycket för att priset att betala för att välja fel alternativ sällan är kostsamt att
rätta till i förhållande till hur ofta användaren faktiskt väljer ett tillräckligt bra
alternativ i relation till vad den är ute efter.
Vilket också, enligt Jenniffer Tidwell (2005), ofta spiller över i hur väl
användare vill lära sig ett gränssnitt och drar slutsatsen om att människor i
regel oftast bara vill lära sig ett system tillräckligt bra för att kunna använda
det till de uppgifter användaren har och inte mer. När, enligt Jenniffer
Tidwell (2005), användare tittar på ett nytt användargränssnitt läser de inte
metodiskt varje del och tar ett övervägt beslut om vad som ska göras. Istället
överblickar användaren gränssnittet och väljer det som ser ut som att det kan
åstakomma önskat resultat även om det kan vara fel utan någon större
entusiasm att lära sig det ”ordentligt”.

2.7

Begränsningar

Eftersom människan, Enligt Donald Norman (2002), har ett begränsat och
okynnigt minnesutrymme är det därför inte en bra plats att säkra information.
Donald Norman (2002) menar att då minne kan ses som kunskap i huvudet är
det av stor vikt att externt begränsa antal möjliga handlingar för att på så vis
avlasta huvudet. Om så inte göra finns en stor risk att vi genom hjärnans sätt
att minnas vanställer information i vilket leder till att fler fel beslut tas.
Begränsningar används för att minska belastningen på arbetsminnet. Antalet
handlingsmöjligheter reduceras genom kulturella, fysiska, semantiska, eller
logiska begränsningar.
Enligt Donald Norman (2002) är styrkan med begränsningar är att de
kontrollera antalet möjliga val. De fungerar avlastande för användaren då
tiden för att lista ut vilka handlingar som är möjliga snabbt kan minskas från
ett oändligt antal till bara en avsevärt mindre mängd genom begränsningar.
Naturliga begränsningar
Naturliga begränsningar står i nära relation till naturlig mapping och baseras
på iden om att nyttja fysiska analogier och standarder för att genom det ge
användaren en omedelbar förståelse för hur någonting fungerar. Tillexempel,
om en användare vill flytta ett objekt uppåt korresponderar det mot att flytta
den eventuella kontrollen uppåt.
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2.7.1
Kulturella begränsningar
Kulturella begränsningar förlitar sig på kulturella konventioner även om de
inte påverkar fysiska eller semantiska funktioner hos artefakten. Den förlitar
sig starkt på semantisk förståelse och baseras på konventioner om till
exempel färger, ikoner eller språk.
Donald Norman (2002) definierar kulturella begränsningar som inlärda
konventioner som delas av en kulturell grupp individer. Exempel: Scrollbaren
som i regel ligger till höger på i programfönstret, är till för att användaren ska
”ta tag i” och ”dra” ”nedåt” för att se innehåll som ”finns” längre ner på sidan
vilket får sidan att ”röra sig” ”uppåt”. Det inte finns något i den verkliga
världen från vilken vi kan inhämta kunskap om hur scrollbaren fungerar
vilket gör det till ett beskrivande exempel för en kulturell
begränsning/konvention – funktionen måste läras.
Samtidigt resonerar vissa, enligt Jenniffer Tidwell (2005), att vara mer
logiskt överensstämmande torde scrollbarens beteende kontra hur det
påverkar innehållet vara inverterat för att bättre korrespondera mot
konvention funna i den verkliga världen. De (2005) resonerar att scrollbarens
funktion idag snarare påminner om ’block och trissa’ där kraft appliceras åt
ett håll och kraft kan tas ut åt önskat håll och nödvändigtvis inte i samma
riktning kraften är applicerad.
2.7.2
Fysiska begränsningar
Donald Norman (2002) förklarar att fysiska begränsningar begränsar möjliga
handligar. I fråga om skärmbaserad grafisk design kan det i likhet med
affordance översättas till den virtuella världen som upplevda fysiska
begränsningar.
Exempel: Muspekaren kan inte lämna skärmen.
2.7.3
Semantiska begränsningar
Semantiska begränsningar förlitar sig, enligt Donald Norman (2002), på
situationens kontext eller en förkunskap om situationen eller miljön för att ge
effekt på de möjliga handligarna.
Exempel: En ”knapp” med en pil pekandes åt höger betyder för de flesta, från
ett land med läsriktning vänster till höger, ”vidare”, ”framåt” eller ”nästa”.
2.7.4
Logiska begränsningar
Logiska begränsningar uppkommer, enligt Donald Norman (2002), av
naturlig mappning. Att det finns ett logiskt förhållande mellan vissa
komponenter och funktioner och tillämpat kan då även utslutningsmetoden
appliceras för att nå slutsats.
Exempel: Om en knapp i ett gränssnitt är nedtonat och kanske utfört i färgen
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grått i relation till mer grafiskt utstuderade knappar, upplevs det som att den
kontextmässigt inte har någon korresponderande effekt.
Donald Norman (2002) menar att grafiska designkonventioner bygger på de
logiska och kulturella konventioner individer lyder under. Fysiska
begränsningar är nära relaterat till affordance. Exempel: det går inte att föra
en eventuell muspekare utanför skärmytan. Logiska begränsningar används
för att resonera fram till alternativ som finns: Om en användare ombeds att
klicka på fem punkter, när bara fyra syns, vet användaren att det någonstans
finns ytterligare en till.
Begränsningar bör därför användas så att användaren upplever det som att det
bara finns ett sätt att göra något på – rätt sätt.

2.8

Designprinciper

Designprinciper kan vara allt från generella till detaljstyrande råd inför
lösningar av designproblem. En designprincip kan till exempel vara att inte
övervärdera betydelsen av detaljer för förstagångsanvändare då system oftast
bör stödja medelanvändare (Cooper et al, 2007).
2.8.1
Mapping
Med mapping menar Donald Norman (2002) de relationer som finns mellan
handlingar och resultat, mellan gränsnittets komponenter och dess funktioner,
samt systemets status och hur det synliggörs.
Mapping definieras som den tekniska termen för relationen mellan två saker.
När mappingen är godtycklig förpassas kunskapen kring hur de ska användas
åter till användaren att veta eller ta reda på.
Utan god mapping kan inte användare lätt avgöra vilken effekt som kommer
av vilken handling enligt Donald Norman (2002).
Mappning används för att visa på samband:
•
•
•

•

Mellan intention och möjlig handling.
Mellan handling och dess effekt på systemet.
Mellan det faktiska systemläget och vad som är förnimmelsebart genom syn,
hörsel eller känsel.
Mellan det upplevda systemläget och behoven, intentionerna och
förväntningarna hos användaren.

Exempel: På en nyhetswebbplats bör en artikels rubrik i en listning
tillsammans med andra artiklar vara valbar, detta förlitar sig dock till viss del
på redan existerande webbdesignkonventioner och kan därför även definieras
som en kulturell konvention.
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Naturlig mappning
Mapping tjänar på att följa naturlig mapping vilket är grunden till vad som
har kallats ”gensvarskompabilitet” (Eng. Respons compability) däri frågan
behandlas kring att bruket av fysiska analogier och kulturella konventioner
vilka leder till omedelbar kunskap hos användaren.
2.8.2
Kausalitet
Kausalitet (Eng. Causality), eller orsakssammanhang, finns enligt Donald
Norman (2002) närvarande när en uppgift ska utföras. Att något som händer
direkt efter en handling är utförd upplevs vara en effekt av handlingen.
Kausalitet är därför starkt kopplat till feedback.
Falsk kausalitet
Enligt Donald Norman (2002) är falsk kausalitet (Eng. False casuality)
uppfattningen att när något händer eller går fel efter en handling upplever
användaren att handlingen var orsaken även om de bara vara relaterade av en
slump.
Delvis kommer informationen från artefakten och delvis kommer
informationen från designers förmåga att göra funktionaliteten tydlig, att
projicera en god bild av funktionaliteten och utnyttja saker som förväntas att
användare redan kan veta.
2.8.3
Synlighet
Synlighet (Eng. Visibility): att göra relevanta delar synliga.
När än antalet möjliga handlingar överskrider antalet kontroller ökar risken
för problem.
Donald Norman (2002) går hårt an design där han menar att funktion får ge
plats för form och stressar vikten av att inte gömma viktiga funktioner med
motivationen att desto mindre information som finns i världen desto mer
information måste användaren ha i huvudet.
Exempel: Det finns skåp med dörrar som öppnas genom att först trycka in
den för att den sen genom en fjäderupphängd anordning åka ut igen. Det
finns många exempel i GUI-design där viktiga funktioner gömts undan för att
producera ett renare gränssnitt. Det finns idag några väl brukade
konventioner enligt Jenniffer Tidwell (2005), där tillexempel högerklick på
en mus i regel resulterar en kontextuell meny med relaterade extra alternativ.
Genom att göra saker synliga innan en handling, menar Donald Norman
(2002), att det ges information om vad som är aktuellt eller möjligt och hur
en händelse borde genomföras. Lika så bör saker göras synliga efter en
handling är utförd så att den handlande kan uttolka hur deras handling verkat.
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Dock kan även brist på synlighet vara ett effektivt verktyg när det gäller
funktioner som användaren antingen inte använder ofta eller funktioner med
högra komplexitet intressanta bara för expertanvändare.
2.8.4
Feedback
Feedback, eller återkoppling, definierar Donald Norman (2002) som att ge
varje handling ett omedelbar, relevant och tydligt resultat. Omedelbart för att
användaren ska undvika falsk kausalitet och tydligt för att det inte ska
förbises eller feltolkas. Användaren ska se och förstå vad som händer och
därmed känna kontroll över situationen.
Det finns i huvudsak tre olika sätt att kommunicera feedback.
•
•
•

Feedback genom syn (Eng. Visual feedback).
Feedback genom känsel (Eng. Tactile feedback).
Feedback genom hörsel (Eng. Auditory feedback.).

Feedback är oumbärligt för en användare då det annars skulle vara nästintill
omöjligt att göra något annars. Om ingen feedback fanns skulle allt ansvar
ligga på användaren att veta vad som gjorts, vad som händer och vad som
kommer hända – vanligt problem med långsamt laddande webbplatser,
preloaders har till viss del löst det problemet genom att signalera att
användarens handling hade effekt och att systemet behöver tid på sig att
förbereda resultatet.
Det finns forskning som visar på att av de tre sätter ovan att ge feedback på
så är den visuella underlägset i fråga om perceptionshastighet. Enligt
forskning (Poupyrev, Maruyama) är feedback genom känseln upp till 10
gånger snabbare och den genom hörseln 5 gånger snabbare än visuell
feedback och de har genom enkla användartester uppnått upp till 30 procent
snabbare utfört arbete genom att subtilt addera feedback genom känsel till en
pekskärm. Dock i mekanisk relation kan resultatet av feedbackshastighet
påverkas av fysiska begränsningar så som att en skärm snabbare kan visa upp
visuell feedback medan en vibrationsenhet kan ta längre tid på sig att
åstadkomma de vibrationer som är tänkt att fungera som feedback genom
känsel. Därför krävs att en kompatibel hårdvara används för att kunna ta
styrka ur människans förmåga att registrera stimuli.
Donald Norman (2002) konkluderar att nya telefoner idag är mycket svårare
att lära sig att använda efter som systemen fått fler funktioner och samtidigt
proportionellt mindre feedback.
Feed-forward
Det finns två definitioner av feedforward. Den ena kommer ifrån den
pedagogiska världen och syftar till att inte bara ge elever feedback på vad de
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gjort utan även efter feedback ge feedforward om vad eleven kan tänkas göra
härnäst för att gå i rätt riktning.
Den andra något liknande definitionen kommer från designern Tom
Djajadiningrat (Saffer, 2006) och lyder att användaren bör få veta vad som
ska komma att hända innan användaren utför en handling. Det vill säga,
något liknande ”artificiell affordance” och är enligt Saffer (2006) enklast
utfört med text eller ord. Enklaste liknelsen är att jämföra att använda ett
beskrivande ord för en hyper-länk istället för som ofta ”information kan hittas
här”, då ordet ”här” är själva hyperlänken istället för att skriva något likande
så som ”Läs gärna vår information” där istället ordet information är
hyperlänken till informationen vilket gör att förskjutningen mellan önskat
resultat och handling minskar.
2.8.5
Minne
Donald Norman (2002) menar att så länge funktioner är dolda eller bygger på
godtyckliga mentala representationer eller konventioner läggs ansvaret på
användaren att veta vad, hur, när och varför något ska göras.
Enligt Donald Norman (2002) förväntas människor i ett vardagligt liv att
hålla koll på nästintill oändligt mycket information till fördel för att placera
den kunskapen i världen. Ett bra exempel på när information placerats i
världen är inom trafiksystemet: där finns tydliga markeringar, skyltar och
lampor som signalerar trafikanter om vad som förväntas av dem.
Donald Norman (Norman, 2002) resonerar att det enklaste sättet att avhjälpa
minnesbelastningen är genom affordance, begränsningar och genom
mapping. På så vis bjuder affordance in till hur, begränsningar till när och
mapping till vad.
Minnets struktur
Minnet är komplext och håller information på ett lika komplext vis. Minnet
delas grovt upp i två delar, långtids- och korttidsminne.
Enligt Donald Norman (2002) är korttidsminnet bra på att hålla specifik
information tydlig och intakt så som vad som precis gjordes, ett direkt
samband eller en sifferkombination medan långtidsminnet är bra på att hålla
ofantliga mängder med information, men med baksidan att informationen inte
alla gånger hålls intakt.
Vi kan tillexempel, enligt Donald Norman (2002), minnas saker om hur en
godtycklig uppgift ska göras, utan att ha en större förståelse för dess
underliggande struktur. Datorkunskap i regel är ett bra exempel där många
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användare lär sig utföra vissa uppgifter till synes utantill och utan förståelse
om varför det fungerar som det gör.
Vi har även, enligt Donald Norman (2002), minne för meningsfulla
relationer. När något stämmer överens med något vi redan har kunskap om
upplever vi det som rätt, viket kan exemplifieras med en ordbehandlare. De
flesta som använder en ordbehandlare har sedan innan en relation till det
skrivna ordet och kan på så vis relatera och förstå ordbehandlaren då den
bygger på samma principer.
Uppgifter som kräver att vi ska veta hur något ska genomföras genom att
förlita oss på mentala representationer är inte idealt för uppgifter som kräver
snabbhet eller precision. Dock har minne/kunskap i världen också nackdelar
då den till exempel bara är tillgänglig när användaren är på plats.

2.9

Teorisyntes

Princip: Designmönster
Beskriver lösningar på ofta förekommande problem i en viss kontext och med
syfte att designern bland annat ska kunna lyfta designarbetet till en mer
abstrakt nivå och inte behöva bry sig om de konkreta detaljerna.
Relation: Inom interaktionsdesign är det av vikt att finna flexibla lösningar
som fångar och löser ett så stort spektrum av problem som möjlig och
möjliggör för en genomgående interaktionsmodell samt ett generiskt
utrymme för tjänster och funktioner att växa.
Referens: Kapitel 2.1
Princip: Hierarki
Då vårt arbetsminne i regel endast klarar av att hålla reda på och behandla
mellan 5 och 9 saker simultant är välstrukturerade hierarkier, både visuella
och informatiska, av yttersta vikt för att instruera och avlasta användaren.
Relation: För att skapa en väl fungerande webbplats krävs en god
informationsstruktur samt en visuell rangordning som underlättar för
användaren att fokusera på hur, när och vad som ska eller kan göras.
Referens: Kapitel 2.2
Princip: Grafisk design
Det viktigaste efter innehållet på en webbplats är hur det presenteras. Det
finns en mängd standarder och konventioner för att komma runt de vanligaste
begränsningarna som webben och skärmar har.
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Grafisk presentation så som layout, text, bilder, färg och symboler kan hjälpa
till att förenkla valet av handlingar och minskar den kognitiva belastningen.
Relation: För att göra material lättare att ta till sig och funktioner lättare att
förstå krävs att teorier från användbarhet appliceras i grafiken.
Referens: Kapitel 2.3
Princip: Konceptuella modeller
En artefakt eller ett gränssnitt ska förmedla eller lystrar till en konceptuell
modell till användaren så att en korrekt mental modell kan skapas: hur
artefakten är fattad och vad tanken är att den ska användas till, hur det görs
och när.
Relation: Designstrategin för en webbplats för ett magasin bör vila på samma
värdegrund som magasinet själv, vad brukaren är van att uppleva och vad
brukaren kan tänkas vara ute efter. Ytterligare interaktion med
upphovsperson kan då tänkas vara av sådan art som kan vara önskvärt men
inte genomförbar i fysisk form och därför få existensberättigande på en
virtuell plattform med annars samma innehåll.
Referens: Kapitel 2.4
Princip: Affordance
Rätt handling är en förutsättning för hög användbarhet. Därför bör ett
gränssnitts design göra det lätt för användaren att uppfatta vilka handlingar
som är möjliga och vilka som är kontextuellt rätt.
Relation: I webbdesign handlar affordance (upplevd affordance) till stor del
om att grafiskt ge ledtrådar om vad varje grafiskt objekt innefattar eller inte
innefattar för funktion. Det kan handla om att konsekvent ge länkar samma
visuella stil och knappar sin och aldrig samma.
Referens: Kapitel 2.5
Princip: Kunskap i huvudet och kunskap i världen
För att en användare ska kunna utföra ett arbete krävs kunskap om vad, hur,
när och varför.
Användare kan omöjligt få plats med all kunskap i huvudet och om den fick
plats, omöjligt hålla den intakt. Därför behövs designstrategier för att se till
att kunskapen finns tillgänglig att externt ta till sig och inte förvanskas.
Relation: Avlastning för långtidsminnet är av stor vikt för att skapa goda
förutsättningar för en webbplats. Ofta applicerat genom att ge redan besökta
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länkar en annan visuell stil än obesökta, eller genom att ge tydlig information
om vart besökaren befinner sig någonstans, vilken information som visas
upp, vilka handlingar som kan utföras och vilka andra avdelningar besökaren
kan förflytta sig till.
Referens: Kapitel 2.6
Princip: Begränsningar
Begränsningar används för att minska belastningen på arbetsminnet. Antalet
handlingsmöjligheter reduceras genom kulturella, fysiska, semantiska, eller
logiska begränsningar.
Relation: Begränsningar används till stor del med avsikt för att begränsa
antalet möjliga handlingar för att underlätta för besökaren att lättare förstå en
funktion eller ta rätt beslut. Inom webbdesign kan det handla om att visa upp
information på ett likasinnat sätt som en begränsning rörande informationen
för att på sådant sätt ge ett tydligt besked om att all information inom valt
område (områden eller kategorisering är även en begränsning) är
tillgodogjort.
Referens: Kapitel 2.7
Princip: Designprinciper
Syftet med designprinciper är att ge verktyg för att ge användaren en
överensstämmande perceptionell stimuli med förhållandet mellan användaren
och tjänsten.
Relation: Inom webbdesign appliceras det genom god relation mellan
önskade handlingar och dess presentation, mellan handling och dess effekt på
systemet, hur synliga och hierarkiskt ordnade funktioner ter sig vara.
Referens: Kapitel 2.7
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3

Metod

Forskningen fördes med induktiv ansats med kvalitativ undersökningsmetod
med anledning av att forskningsfrågan inte syftar till att svara på ett explicit
problem utan snarare undersöka vilka möjligheter som finns att sammanfoga
äldre designstrategier med en nyare för att se hur de kan samexistera eller
visa på hur de kan utvecklas till en egen ny strategi med hjälp av redan
befästa interaktionsdesignteorier.
Teorin testades mot en fallstudie i syfte att få svar kring dess relevans.
Metoden består därför av ett urval tekniker applicerade vid olika tidpunkter
under fallstudien lopp (se figur 5). Förhoppningen var att se en antydan till ett
mer övergripande designmönster som innefattade kompabilitet för både
desktops och tablets utan onödig bekostnad för andra designlösningar.

Figur 5: Flödesschema för genomförande av metod
Fallstudien inleddes med en syntetisering av projektet, dess funktioner och
tänkta tjänster samt hur stakeholders hade för önskan kring projektet.
Ett interaktionsramverk skapades baserat på fallstudiens förutsättningar
skapades med grundhållningen att skapa en webbplats där dess syfte
hierarkiskt låg över alla andra variabler, för att på sådant sätt komma ifrån
konventionella sätt att bygga en webbplats. Med anledningen för att om
webbplatsens syfte låg till faktiskt grund skulle alla efterföljande lösningar att
innefatta kompabilitet mot både tablets och datorer om dessa i början togs i
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beaktning, istället för att börja med de fysiska begränsningarna som
skärmupplösning eller liknande.
Ett användartest genomfördes för att försäkra att fallstudien inte ifrån sitt
syfte och heller inte konstruerade lösningar kring mindre relevanta
funktioner. Målet var att skapa ett interaktionsramverk där användaren inte
ens direkt skulle märka av att webbplatsen strukturerats för att fungera för
ytterligare en plattform, utan att den helt enkelt bara skulle fungera oavsett.
För visualisering av tjänsten skapades ett grafiskt ramverk baserat delvis på
den redan befintliga grafiska identiteten webbplatsen ämnade ärva från
arkitekturstidsskriften, men också utifrån syftet att underbygga
användbarheten genom interaktionsramverket.
Slutligen skapades en mockup vilken låg till grund för de slutgiltiga
användartesterna och efterföljande analys.

3.1

Fallstudiens förutsättningar

Under följer en en sammanställning av förutsättningarna för projektet vilka
ligger till utgångspunkt för fallstudien.
3.1.1
Dokumentstudier
Som vetenskaplig bas för fallstudien förskansades information kring
användbarhet, webbdesign och gränssnittsdesign.
Urval
Den utvalda teorin var sådan som innefattade både generella teorier och
specifika lösningar för att kringgå eller lösa vanligt förekommande
användbarhetsproblem samt designstrategier för att skapa lösningar för att så
långt som möjligt skapa förutsättningar där dessa problem uppstår rörande
allmän interaktionsdesign och applicerad interaktionsdesign för konventionell
webbdesign, webbdesign för tablets och webbdesign för övriga portabla
artefakter med surf-funktion.
Information har införskaffats genom tidigare forskning genom böcker,
papers, uppsatser och samtida diskussionswebbplatser. Lika, så som en
övervägande majoritet av refererade författare anser, tedde det sig som att
forskning och applicering av interaktionsdesignstrategier kring bärbara
artefakter, så som tablets, fortfarande var ett förhållandevis ungt område sågs
det som viktigare att börja betrakta forskningsproblematiken i ett tidigare
skede av processen i form av undersökning kring grundläggande
designmönster och designkonventioner till fördel för att undersöka något
redan existerande då det ännu inte fanns något eller någon som talar för att en
teori i dag var mer rätt än någon annan.
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Genomförande
I syfte att skapa en teoretisk utgångspunkt för forskningen genomfördes
dokumentstudier för att tydligare specificera de viktigare parametrarna för ett
väl fungerande och användarvänligt gränssnitt. Teorin behandlade i stort
allmänna principer för gränssnittsdesign så som Hierarki, Grafisk design och
Konceptuella modeller för att sedan flytta fokus till vedertagna
användbarhetsprinciper så som Upplevd affordance, Begränsningar och
allmänna Designprinciper, med syfte att se hur de kan och eventuellt bör
samverka för att ge en så god användarupplevelse, ”success-rate” för
användare av webbplatsen och kompabilitet över plattformar.
En teorisyntes skapades, både gällande tablets och konventionella datorer,
baserad på litteratur och tidigare forskning kring interaktionsdesign,
webbutveckling och tekniska möjligheter för att fastställa skillnader och
särskilja bättre modeller från mindre bra vad gällande användarvänlighet på
webben, designmönster, den kognitiva aspekten av surfning på webben –
mentala modeller, bruket av grafik, struktur, dialog – upplevd affordance.
Analys
Forskningen har förts induktivt och analysen är kvalitativt genomförd av en
person, vikt har legat vid att sammanställa redan befintliga läror för att se om
de kan råda bot eller ge annat perspektiv på uppmärksammade
användbarhetsproblem presenterade av tidigare forskning.
I fråga om reliabilitet ses det som underordnat validitet i denna forskning då
ingen extensiv mätning eller liknande gjorts. Däremot har större fokus legat
vid reliabilitet genom att förlita undersökningen på källor som är generellt
erkända som kunskap.
3.1.2
Definition av hållning, tjänsteutbud och ”stakeholders”
För att få en klar blick över projektets beståndsdelar så som syfte, hållning,
målgrupp, tjänstekoncept och funktion hölls ett inledande möte med kund.
Uppdraget definierades till att i sin grund ut på att skapa en webbplats med
syfte att publicera samma material, och mer därtill, än det i magasinet samt
med det underliggande målet att webbplatsen skulle bli diskussions-navet i
den Nordiska arkitektursfären.
Den primära målgruppen definierades till yrkesverksamma och blivande
arkitekter, den sekundära byggbransch-sektorn och den tertiära övriga
intresserade, alla i ålderspektra 20 till 65+ med syfte att tillhandahålla aktuell
information kring uppmärksammade byggnadsprojekt synnerligen i Sverige
samt relevanta krönikor och liknande.
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Tjänsten definierades till att i första hand syfta till att expandera magasinets
verksamhet med högre aktivitet på webben till syfte att bättre sprida det
redaktionella arbetet, redaktionens identitet samt till att öppna upp för dialog
mellan besökare, redaktionen och branschen.
3.1.3
Intervjuer
För att skapa en bättre bild över varje enskild ”stakeholders” åsikter hölls
individuella intervjuer.
Urval
För ytterligare information kring målgrupp och dess önskade funktionalitet
hos tjänsten hölls ett flertal intervjuer med stakeholders – på båda sidorna om
den bryggan webbplatsen representerar.
Genomförande
Intervjuer med stakeholders från redaktionen:
Intervjuerna efterföljde det initiala mötet och lät varje inblandad person ge
sin mer personliga åsikt och önskade strategi. Intervjuerna bestod av frågor
av öppen karaktär, förutom frågor som rörde tjänster som medförde direkt
kommunikation via webbplatsen, dess huvudsakliga syfte, utförande och
administration.
Intervjuer med tänkt målgrupp
Intervjuerna efterföljde mötet och intervjuerna med redaktionen och hade
därför mer karaktär av att testa de teorier om tjänst, hållning och tjänsteutbud
som under dessa lyfts.
Generellt gällde intervjun personens nuvarande relation till företaget samt
dess relation till liknande konkurrenter på marknaden.
Ytterligare frågor rörande tjänstekoncept kring den tänkte kommunikationen
baserad på tidigare intervjuer testades och diskuterades.
Under alla intervjutillfällen lyftes spetsigare frågorna mot rörande den direkta
kommunikationen via webbplatsen. Frågor lyftes kring hur de såg på aktuell
debatt huserande på webben och hur den kunde tänka uppfattas och engagera
och hur de själva vill eller ville ta del i den.
Analys
Den målgrupp som tidigare definierats testades mot de svar intervjuerna gett
och tjänsterna definierade under det initiala mötet med kund ordnades
hierarkiskt efter diskussion efter intresse.
De intervjuade var till viss del en god representation av den tänkta
målgruppen, dock hade fler personer ur den faktiskt tilltänkta målgruppen
ytterligare stärkt resultatet.
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Intervjuerna fördes under en förhållandevis kort tid och dokumenterades
genom anteckningar som sedan stämdes av mot varandra och sammanställdes
till ett dokument som fungerade som stöd för planeringen och definition av
tänkta tjänster.
3.1.4
Projektsyntes
För bättre definiera projektet och skapa mer gynnsamma förhållanden där
designmönster kan skapas baserad på en helhet sammanfattades fallstudiens
förutsättningar i en projektsyntes.
Genomförande
En syntes skapades med tänkt strategi, hållning, tjänsteutbud baserat på
tidigare inhämtad information hela tiden med stakeholders önskningar som
grund.
Analys
I den kvalitativa studien mättes inte olika variabler utan fokus låg istället på
att försöka hitta bakomliggande faktorer, olika samband, olika processer med
mer.

3.2

Användbarhet

Ett interaktionsramverk skapades för att kunna testa användbarhetsteorierna
mot den projektspecifikation som fastställts under fallstudiens
förutsättningar.
Användbarhetsutvärdering av Budiu och Nielsen (2010) låg till grund för
generella användbarhetsproblem för surfing på tablets vilket utgjorde
funktion som utgångspunkt för de problem fallstudien hoppas hitta lösningar
för.
3.2.1
Interaktionsramverk
Genomförande
Webbplatsens form, funktion och dess hållning sattes, baserat på företagets
historia, intervjuer och tänkta framtid.
Grunden till ett designmönster togs fram baserat på fallstudiens
förutsättningar att skapa en logisk struktur bland innehållet på webbplatsen
och för att finslipa de tänkt återkommande funktionerna och tjänsterna. Stor
vikt lades vis webbplatsen tänkta interkonnektivitet,
kommunikationsmöjligheter, informationssortering, informationsfiltrering
och tänkta key path scenarios.
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Det som i störst utsträckning skiljer gränssnitt mellan de anpassade för
datorer och de för tablets är navigationen och hur den är fattad där gränssnitt
för vanliga datorer ofta förlitar sig på finkänsligheten hos en muspekare
medan tablets måste förlita sig på finkänsligheten hos ett pekfinger, ofta
begränsat till storleken på en fingertopp av den större storleken, för att inte
diskriminera allt för många. Därför var det av stor vikt att skapa en
navigation som inte hindrade endera.
Den tänkta informationen ordnades i en hierarki baserat på förlagets vision av
den framtida webbplatsen och gemensamma önskemål från intervjuerna. Till
stor del innebär det att informationen saknar hierarki, förutom den
datumbaserade ordningen samt särskillnaden mellan olika sorters material. I
övrigt är tanken att besökaren själv får bana sin egen väg genom materialet
baserat på intresse med utgångspunkt ett strikt datumbaserat flöde.
En konceptualisering av webbplatsen skapades för att ligga till grund för
framtida vidareutveckling, diskussion och användartester gjordes i form av
”wireframe”-skisser (Se bilaga a, s.1-5) vilka innefattade grunder till ett
senare framkristalliserande designmönster, layout och struktur.
En informationshierarki både genom placering, storlek och existens då viss
information valdes bort på grund av grundlöshet. Det tänkta innehållet
kategoriserades och dess beteende och relationerna dem emellan sattes upp.
En strukturell stil som byggde på etablerade webbkonventioner i symbios
med en strukturell stil deriverad av designkonventioner för tablets
tillsammans med den stil det tidigare fysiska magasinet innefattade.
Genomgående definition av kommunikationstjänstens tänkta funktion och
utförande genomfördes. I huvudsak syftar webbplatsen till att erbjuda
information och erbjuda plats för debatt. För att nå till punkten att besökaren
vill engagera sig måste webbplatsen kunna erbjuda den information
besökaren är ute efter. Därför är det av vikt att erbjuda besökaren möjligheten
att enkelt kunna navigera sig till ett område eller specifik information.
Interaktionsramverket baserades i huvudsak på teori kring visuellt flöde,
navigation, mapping, layout, input/output, satisficing och begränsningar.
Analys
Analysen baserades på den förskansade teoretiska informationen och de
användartester som genomförts och syftar till att försöka urskönja ett
samband mellan befintliga designkonventioner och användbarhetsläror för
anpassning av en webbplats för ytterligare en plattform – tablets.
Analysen är därmed till vis del subjektiv då den utgår ifrån vissa utvalda
läror, medan lärorna själv i relation till varandra hos betraktaren får avgöras
innehålla kunskap eller inte.
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3.2.2
Användartest
Med syfte att se att interaktionsramverket inte blev för experimentellt och
hade som fortsatt syfte att verka underlättande genomfördes enklare
användartester.
Urval
Av de fyra personer som deltog var två ur den tänkta målgruppen och två
erfarna webbutvecklare. Konstellationen uppkom ur syftet att testa resultatet
mot både den tilltänkta grupp och mot en grupp med stor insyn i
webbutveckling, dess begränsningar och konventioner.
Genomförande
Användarna fick full frihet att till en början ”surfa” med hjälp av wireframes
och högt berätta vad de gjorde och tänkte. Frågor lyftes kring ytterligare
branschbaserade kategoriseringssystem och åsikter kring branschens attityd
jämte presenterad information dryftades.
Framförallt den utvecklade kommentarsfunktionen och dess relation till
branschens tidsaxel adresserades då det ansågs som att projekten inom
arkitektur ofta sträcker sig över flera år och att det därför är av vikt att kunna
få en överskådlig bild av diskussionen över denna tid, till fördel för
konventionella kommentarer under en artikel som annars snabbt faller i
glömska. Frågor rörande teckenradens bredd togs upp och adresserades.
Analys
Användarna som utvärderade interaktionsramverket sågs som goda
representationer för den framtida målgruppen, eller på något sätt hade insikt
kring den samma.
Resultatet från utvärderingarna fördes som anteckningar från vilka delar som
prövats och hur användarna reagerade och hade för åsikter. Dessa ställdes
sedan mot det koncept som låg till grund för tjänsten och vissa delar
omprövades.
3.2.3
Interaktionsramverk – korrigeringar
Under användartesterna uppmärksammades vissa aspekter som krävde
uppmärksamhet.
Genomförande
Baserat på användartesterna korrigerades delar av hierarkin,
interkonnektiviteten, filtreringen och kommentarstjänsten.
Designen tog inte till en början styrka av den redan existerande
kategoriseringen inom branschen. Filtreringen utvecklades ytterligare till att
ta över huvudansvar för navigationen av innehållet och kommentarstjänsten
gavs en samlingssida för information kring samma projekt för att komma åt
den översiktlighet användarna kan önska kring diskussionen.

42

Analys
Undersökningen hade som syfte att fånga användbarhetsproblem och
analysen av resultatet genomfördes kvalitativt.

3.3

Grafiskt gränssnitt

Eftersom det viktigaste efter innehållet på en webbplats är hur det presenteras
var det av vikt att finna lösningar genom layout, text, bilder, färg och
symboler för att hjälpa till att förenkla valet av handlingar och minska den
kognitiva belastningen för besökaren.
3.3.1
Grafiskt ramverk
Det låg stor vikt vid att anspela till målgruppens sedan tidigare konceptuella
modell jämt mot framförallt arkitektur och dess konventioner kring grafisk
representation men även att lägga resonans mot konceptuella modeller så som
det redan befintliga magasinet men också mot mer moderna modeller så som
bloggar och online-diskussioner.
Urval
För att få en tjänst i stark relation med den redan befintliga organisationen
studerades organisationens tidigare bruk av färger, text och grafik samt de
sammanställda anteckningarna från tidigare intervjutillfällen.
Genomförande
För bilder och text skapades generella stilmallar baserade på den hållning
webbplatsen var tänkt att uppvisa samt konventioner gällande läsbarhet och
hierarki.
Bilder är viktiga informationsbärare för webbplatser och fick därför en
framträdande roll i det grafiska ramverket, samt deras beteende definierades.
Grafikens viktigaste roll spelas att vara begränsande för att visa på vilka
handlingar som är möjliga och vilka tjänster som finns. Vikt ligger vid att
inlärningskurvan är låg och att tjänsterna som finns visas och inte behövs
läras.
Kommentarfunktionen som kom att bli det egentliga hjärtat av projektet gavs
stort fokus grafiskt, informationshierarkiskt och funktionsmässigt.
Då webbplatsen hade som mål att vara gott kompatibel med fingersurfande
användare lades stor vikt vid att göra alternativ enkelt klickbara vad gällande
storlek och närhet till eller i tydlig relation till syfte. God mapping var av stor
vikt vid designen för en webbplats som inte syftar till att vara strukturerad
enligt den gamla skolan så som med tydliga menyer och hårt uppdelat
material.
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3.3.2
Mockup
Baserat på interaktionsramverket och det grafiska ramverket producerades en
mockup i syfte att pröva ramverken i en mer faktiskt kontext samt producera
material för efterföljande användartester.
Genomförande
Mockupen skapades i Photoshop baserad på det tänkta innehållet,
tjänstedefinition, interaktionsramverk och grafiskt ramverk. Fokus lades på
att göra en så verklig representation av en webbplats som går utan att göra
den interaktiv.
3.3.3
Användartest
Med syfte att säkerställa att önskemål och adresserade upplevda
tillkortakommanden i fallstudien justerats till gott resultat i mockupen
genomfördes fyra användartester.
Urval
Av de fyra personer som deltog var två ur den tänkta målgruppen och två
erfarna webbutvecklare. Konstellationen uppkom ur syftet att testa resultatet
mot både den tilltänkta grupp och mot en grupp med stor insyn i
webbutveckling, dess begränsningar och konventioner.
Genomförande
Användartesterna gick ut på att den tänkta besökaren fick se på mockups på
en datorskärm respektive en iPad och fick följa ett tänkt nyckelscenario.
Under tiden fick användaren svara på frågor om det var något annat som
fångade intresse och innan scenariot gick vidare fick svara på vad användaren
själv ville göra.
Specifika frågor kring intresse kring tjänster så som kommentarer och
diskussion ställdes och handla om intresse, navigation i diskussionen och om
det kändes som om kommentars-strukturen riktade sig mer mot en
rekorderlig diskussion eller ett catch-them-all likt ”Flash-back” eller
”Aftonbladet”.
Specifikt till webbutvecklarna ställdes frågor om eventuella komplikationer
vid skapandet av tänkt design och om huruvida de sedan tidigare stött på
problem med likande lösningar.
Analys
Deltagarna i användartestet var från passande grupper och gav kontextuellt
relevanta och givande svar.
Användartesterna dokumenterades i form av kommentarer och
sammanställdes sedan i en mer listad form.
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4

Resultat

Ett koncept för en webbplats togs fram med avsikt att testa de teorier om
användbarhet och korrelerande grafisk utformning (se figur 6).

Figur 6: Wireframes. Bilaga a.1-3, sida 1-3
Ett grafiskt ramverk baserat på magasinets tidigare formspråk tillsammans
med bland annat den regeluppsättning från ”Designing interfaces” (se kap. 2)
och ”Smashing ebook 4 mobile design” (se kap. 2) skapades och låg till
grund för de mockups (se figur 7) som sedan skapades och testades.

Figur 7: Mockups. Bilaga b.1-3, sida 6-8

4.1

Fallstudiens förutsättningar

Definitionen av projektets ramar vilka innefattade hållning, tjänsteutbud,
utförande och målgrupp som togs fram baserades på det initiala mötet med
kund och de efterföljande intervjuerna med ”stakeholders”.
4.1.1
Definition av hållning, tjänsteutbud och ”Stakeholders”
Arkitektursförlagets arkitekturmagasin riktar sig i första hand till en specifik
grupp människor, det vill säga arkitekter och arkitektstudenter, för att bland
annat kunna skriva specialinriktat och djuplodat redaktionellt material och
därmed tilltala och locka till sig vald målgrupp.
Eftersom förlagets vision i stort är att bli den ledande tidskriften i Norden är
målet att skapa en plattform genom webbplatsen som syftar till diskussion
mellan både redaktion och läsare. För att genom att inte bara vara platsen för
arkitekter att läsa om projekt runt om i Norden så är det simultant platsen
besökarna kan diskutera det samma.
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Innehållet definieras till att vara bloggliknande inlägg med rubrik, ingress,
brödtext och bilder. Delvis för att skapa ett levande flöde, men också för att
någorlunda skilja informationen från urkunden och erbjuda något annat, eller
mer, men framförallt hela tiden skapa ny plats för diskussion och stimulera
till denna.
Navigationen bestäms till att vara så generisk den går och med det syfta till
att inte skapa en förutbestämd hierarki, utan antingen presentera material för
besökaren baserat på datum i ett flöde och annars i någon form av relation till
det material som för tillfället ses.
Allt material är dock tänkt att kunna kategoriseras och därför även möjligt att
sorteras därefter i en funktion likt sökfunktionen vilken är tänkt att kunna ge
besökaren specifikt material vid önskan.
Till projektets första iteration planerades tjänster så som:
1. Nyhetsflöde från redaktion
2. Mer djupgående artiklar
3. Påbjuden kommentarsfunktion
4. Integration med sociala medier
5. Showcase för förlagets produkter
6. Multipla kontaktmöjligheter till redaktion
Uppdraget innefattade även komplett eller visst delat ansvar för:
1. Tjänstekonceptualisering
2. Designstrategi
3. Informationsarkitektur
4. Informationsdesign
5. Tjänstekoncept
6. Interaktionsdesign
7. Grafisk visualisering och utformning
4.1.2
Intervjuer
Sammanfattat gav intervjuerna en djupare insikt i hur marknaden ser ut för
arkitekturstidskrifter vad gällande konkurrenter och likande tjänster.
I Sverige finns inga riktiga motsvarigheter till arkitekturstidsskriften nu i
dagsläget. Det finns några mindre mer reaktionära konkurrenter, men för att
hitta en arkitekturstidsskrift i samma storlek måste en söka sig utanför
Sveriges gränser där det i länder så som Spanien och Italien finns flertalet.
Det påtalades ofta att arkitekter som en arketyp saknar större datavana och att
det därför saknas en stor del av debatten som borde kunna ta plats på nätet
och då förhoppningsvis på den webbplats fallstudien syftar till att designa.
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Det är därför av vikt att göra det så enkelt som möjligt att delta i diskussioner
och dessutom ge diskussionstjänsten en professionell stil eller motsvarande
som kan verka för att visa på att diskussionen inte ska handla om pajkastning
”vilket människor kan ägna sig åt på Aftonbladet eller Flashback” – citat,
arkitekt.
Det förklaras vidare att det i stort finns två olika sorters arkitekter, en sort
som gärna tittar på bilder och den andra sorten som gärna ser stora mängder
text och ritningar. Målet med webbplatsen blir därför att försöka tillgodose
båda sorterna som åsiktsmässigt ligger rätt långt ifrån varandra.
Ingen av de tillfrågade var ute efter någon forumliknande tjänst utan såg
hellre en kommentarliknande tjänst där diskussionen till viss del kan styras av
det redaktionella innehållet.
4.1.3
Fallstudiens förutsättningar
Sammanfattat ska projektet erbjuda en webbplats för högkvalitativt
redaktionellt material där fokus ligger på interkonnektivitet innehållet
emellan och ett lättförståeligt och lättanvänt kommentarsystem i relation till
innehållet.
Navigationen ska vara innehållsbaserad och i första hand syfta till att fånga
läsarens intresse och på så vis få den att läsa eller diskutera vidare efter
intresse eller flöde.
Ett genomgående kategoriseringssystem ska stå för uppdelningen eller
filtreringen inom materialet. Det ska visas på genom att besökaren får
relaterade projekt presenterade för sig efter att ha läst en artikel eller ge
besökare möjligheten att filtrera fram en presentation med för besökaren
relevant information.
Webbplatsens stil ska vara ren och ändamålsanpassad, vilket innebär att inget
som inte fyller en funktion få finnas och en känsla av klass och
professionalism i enlighet med stakeholders intresse kan ta plats.
Innehållet ska lägga fokus på både text och bild för att tillfredsställa hela
arkitektkåren, samt möjliggöra för att se bilder i ett stort format då ritningar
ibland kan var väldigt detaljerade.
Alla funktioner ska vara förenliga att använda på en tablet.
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4.2

Användbarhet

Layouten lades upp på sådant vis att placera information centralt baserat på
visuell hierarki och visuellt flöde (se kap. 2.1.4) vilket antingen är den per
default presenterade grundinformationen, alternativ den information
användaren kan ha riktat in sig mot. För varje klick ska användaren närma sig
målet för vad användaren egentligen är ute efter. Navigationen baseras på
användbarhetsteorier från bland andra Nielsen som syftar till att en besökare i
genomsnitt ger varje sida 24 sekunder innan den klickar vidare för att
förhoppningsvis ytterligare närma sig sitt mål. Tillsammans med teorin kring
Satisficing (se kap 2.6) vilken syftar till att besökare inte går igenom hela den
sida de blir presenterade med, utan scannar den hellre snabbt för att ta till sig
beståndsdelarna för att sedan välja det alternativ som verkar mest lovande att
ge besökaren vad den är ute efter.
4.2.1
Interaktionsramverk
Interaktionsramverket beskriver inte bara den övergripande strukturen av
layouten utan också dess flow, beteende och organisation.
Definition av form, hållning och metoder för input
Fallstudien syftar till att skapa en webbplats för vanliga datorer och tablets
med minsta upplösning 1024x768 pixlar. Webbplatsen har inga krav på att
användas i andra sammanhang än i vardagligt bruk, enda begränsningen som
finns rörande miljövariabeln är att en tablet även kan hållas i upprätt läge
varpå upplösningen blir 768x1024, strategin att motverka detta är att den
väsentliga informationen alltid ligger åt vänster och på så vis inte direkt
begränsas (se figur 8).

Figur 8: Begränsande teknisk miljö.

48

Webbplatsens hållning kräver inte genom interaktionsramverket full
uppmärksamhet för att fungera utan har istället funktion likt en miniräknare,
där när användaren ger input ger miniräknaren output, däremellan är den
stilla.
Webbplatsens huvudsakliga input är muspekare, eller för tabletanvändare
fingertryck, för navigation och scrollning. Ett fysiskt tangentbord, eller
virtuellt för tabletanvändare, är webbplatsens sekundära inputkälla vid sök,
kommentering eller formulär.
Endast webbplatsens bredd användes som begränsning vad gällande storlek,
då besökaren förförståelse för scroll-funktionen förutsätts.
Definition av funktionella och dataelement
Generellt är tanken att navigationen inte ska vara skild åt från innehållet utan
existera på samma plats. Eftersom designstrategin innefattar att inget som
inte direkt behövs inte heller ska finnas blev det en naturlig följd att
kombinera innehåll med navigation.
I frågan om minimalism (se kap 2.3.2) och affordance (se kap 2.5.1) i
samspel valdes att göra den mesta information (förutom brödtext) interaktiv.
Det handlar om att designen hade som avsikt att vara så avskalad att inget
som inte behövdes inte fanns, vilket syftar till att minimera besökarens
kognitiva belastning med ovidkommande information, samt underlätta den
tänkta interaktionen där lösning i de flesta fall är att välja specifik
information eller förskansa sig den som den initialt blir presenterad. Det
passar även ihop med funktionen hos en tablet där input och output delar
samma utrymme.
De enda fasta funktionella elementen är logotypen högst upp vilken per
webbkonvention leder besökaren till startsidan, vilket i det här fallet är
arkitekturstidsskriftens innehållsflöde, samt den underliggande menyn vilken
innehållet navigation till fristående specialsidor vars innehåll kommer vara av
mer statisk karaktär.
Informationen till höger om huvudinnehållet innehåller olika generiskt
innehåll baserat på antal kommentarer eller länkflöde från tredjepartstjänst så
som ”Delicious” tillsammans med mer fasta objekt så som puffar för senaste
fysiska tidningen från arkitektursförlaget eller reklam för externa företag
För att sammanfoga designmönster från tablets där större ytor ofta är valbara
appliceras här en liknande lösning där titel, bild, ingress, brödtext för varje
artikel eller inlägg kommer hyperlänka besökaren till en specifik sida för
inlägget där även kommentarsfunktionen finns.
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För varje inlägg finns även ett urval av speciallänkar som syftar till att
kategorisera innehållet efter en struktur som kan växa hur utan övre gräns.
Det rör sig om relevant kategorisering av själva artikeln, artikelns författare
och en länk till själva kommentarsdelen på den specifika sidan för inlägget.
Vid val av någon av de kategoriserande länkarna förflyttas besökaren till en
listning av alla artiklar under samma kategorisering.
Under varje inlägg finns även länkar för att publicera en länk till inlägget i
sociala medier så som ”Facebook” och ”Twitter” (se bilaga a.1, s.1).
När en besökare befinner sig på en specifik sida för ett inlägg är inte längre
själva inlägget hyperlänkat, istället presenteras bilderna på ett sådant sätt att
de signalerar att de är en del av ett album tillhörande inlägget och om
besökaren klickar eller väljer en bild öppnas ett överliggande bildspel där
besökaren kan bläddra igenom bilderna eller stänga bildspelet (se bilaga a.3,
s.3).
Till varje artikel presenteras de kategorier artikeln hör till, här presenteras
även ytterligare kategoriseringar så som arkitektbyrå och vilket land projektet
tillhör. Avståndet mellan objekten bestämmer deras relation genom närhet (se
kap. 2.1.4) och därigenom mapping (se kap 2.2.1).
För att underlätta flow (se kap. 2.2.2) presenteras under artikeln kort
ytterligare två artiklar, den nästföljande och tidigare antingen baserat
antingen på datum, vilket är standardvisningen, eller baserat på datum och
eventuell avgränsning i form av kategori besökaren gjort.
Under de relaterade artiklarna är själva kommentarsfunktionen placerad.
Funktionella grupper och hierarki
För ett påbjudet visuellt flöde (se kap. 2.1.4) är den huvudsaklig uppdelning
av webbplatsen är layoutmässigt tre sektioner innehållandes grupper av
funktionella och dataelement: Huvud, vänster kollumn och häger kollumn.
Huvudet innehåller statiska element så som logotyp och en statisk meny (se
bilaga a-1, s 1). Vänsterkollumnen är det huvudsakligt informationsbärande
området där majoriteten av innehållet kommer visas upp och gavs därför
störst fokus både vad gällande information och prominens. Högerkollumnen
innehåller sekundär information och ofta listor eller liknande deriverade av
annat faktiskt material, så som mest kommenterade artiklar med mer. För mer
detaljerad infomation om funktionella grupper och hierarki (se Bilaga c.1 –
Funktionella grupper och hierarki, sidan 9-11).
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Skissning av interaktionsramverket
För att skissa upp interaktionsramverket gjordes wireframeskisser med
kommentarer (se figur 9). Wireframeskisserna är en visuell representation av
gränssnittet och används för att kommunicera strukturen, innehållet,
informationshierarkin, funktionaliteten och gränssnittets beteende. (Se Bilaga
a – Wireframe, sida 1-5).

Figur 9: Wireframe startsida. Bilaga a.1, sida 1.
Logiska och semantiska begränsningar (se kap. 2.7.3-4) för att bana väg för
mapping sattes och är ofta kontextuella. När användaren läser en artikel så
erbjuds den i slutet att läsa antingen den hierarkiskt ordnad innan eller efter.
Vill användaren läsa någon annan artikel får den navigera till den på annat
erbjudet vis. På sådant sätt skapas möjlighet för både flow för läsaren som vill
fortsätta läsa vidare presenterade artiklar, eller frihet för den som vill bana sin
egen väg genom övrig navigation likt pyramidsmodellen (se kap. 2.1.6). Det
erbjuds ett flertal filtreringsalternativ genom en artikel baserad på ett antal
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generiskt skapade kategorier. Vikt lades vid att, eftersom webbplatsen inte
förlitar sig på konventionell navigation, göra huvudsakliga navigationsobjekt
konsekventa avseende placering, utförande och funktion i enlighet med
Jenniffer Tidwells råd kring navigation (se kap 2.1.6).
Begränsningar i form av menystruktur, kategorisering och innehåll sattes upp
och till viss del begränsades. För att lägga grund till en webbplats som kan
växa generiskt valdes att göra menyn statisk utan undermenyalternativ. Det
för att särskilja de olika innehållstyperna från varandra samt att samla
navigationen till innehållet för att kunna följa användarens egen väg, antingen
genom godtycklighet eller genom intresse valt specifik uppletning av material
eller guidning via interna hyperlänkar.
Kategoriseringen är inte statiskt och kan växa för all framtid, på så vis
begränsar inte webbplatsens ursprungliga utförande dess framtida utveckling.
Konstruktion av nyckelscenarion
Två nyckelscenarion skapades i illustrativt syfte att visa på en besökares
navigering genom webbplatsen där det ena utgår från att användaren
överblickar innehållet i flödet för att sen läsa ett specifikt inlägg och
kommentera det.
Det andra utgår från att läsaren överblickar innehållet, läser en specifik
artikel, läser nästa artikel baserat på publiceringsdatum, för att sedan välja att
filtrera innehållet efter önskad kategori, för att sedan läsa och efter
kommentera läst inlägg.
Då navigationen bygger på att låta användaren ta sin egen väg, vilket står i
närmare relation till vanliga hypertextlänkar och konventionellt internetbruk
(se kap 2.1.3), ansågs inte fler nyckelscenarion behövas. Vikten lades istället
på att alltid erbjuda besökaren en väg framåt och så ofta det gick, påverkad
och formad efter besökarens senaste navigationsval.
Kontroll av designen med valideringsscenarion
Navigationen sker på fyra basis: antingen vidare i ordningen i vilken
innehållet är publicerat, intresset hos användaren där innehållet begränsas
med hjälp av kategorier, direkt sök efter specifikt innehåll eller via den
statiska menyn vilken i regel leder besökaren till specifika mer statiska sidor.
Den sortens navigation torde fånga upp de flesta användare vara sig de går
utanför uttänkta nyckelscenarion, behöver utföra eller läsa något specifikt
eller kommer från en användargrupp som ligger långt ifrån den uttänkta
målgruppen och saknar förkunskap om systemet eller dess innehåll.
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4.2.2
Användartest
Resultatet av användartesterna visade på att ingen av testanvändarna
upplevde några svårigheter med att navigera innehållet, vare sig det gällde att
läsa mer om ett valt innehåll eller att använda de grundläggande
funktionaliteterna så som att filtrera efter en specifik kategori eller öppna upp
ett bildspel tillhörande ett innehåll.
Däremot så framkom ytterligare filtreringsmöjligheter i direkt relation till
arkitekturbranschen så som vilken arkitekturbyrå som var ansvarig för
projektet och vart någonstans i världen projektet ägde rum.
Vad gällande kommentarsfunktionen ansåg försöksanvändarna att ett längre
tidsperspektiv borde införas, då arkitektur tillskillnad till webbplatser är
väldigt mycket mer långsamtgående projekt. En kommentarsfunktion som
därför fragmenterade diskussionen till uppdeleningen av det redaktionella
materialet sågs därför inte som optimalt.
Vad gällande grafisk stil fastställdes att det i den arkitektoniska världen i
regel använder mycket och liten text och gärna hoptryckt för att lämna plats
åt mycket så kallat layoutmässig för ”luft” (Eng. White space).
Inga problem dryftades kring surf med tablet.
4.2.3
Interaktionsramverk – korrigeringar
Interaktionsramverket korrigerades genom att lägga till ytterligare
kategoriseringsmöjligheter något avskilda från de övriga, då de har en
någorlunda annan karaktär än generella kategorier. De nya kategorierna är
tänkta att appliceras till varje innehåll och innehålla information om vilken
arkitekturbyrå som är ansvariga för projektet och vart någonstans geografisk
projektet tar plats. Båda kategoriseringarna är tänkta att förutom vara
informationsbärande innefatta filtreringsmöjlighet som leder besökaren till en
sida med en lista av projekt med samma kategorisering.
Vad gällande diskussionsmöjligheterna i förhållande till tidsaxeln
utvecklades ytterligare en listning av innehåll där fokus istället ligger på den
underliggande diskussionen (Se bilaga a.5). Det är en listning som fungerar
genom att vid filtrering och listning av en specifik kategori ska möjligheten
finnas att expandera under varje listat alternativ en förhandsvisning på
underliggande diskussion genom visning av de tre senaste kommentarerna
samt varje kommentars antal svar.
Filtreringssidan har därför möjligheten att visas på två sätt, antingen genom
att besökaren väljer på sidan att visa eller dölja underliggande kommentarer,
alternativt beror visningen på vart ifrån användaren anländer till sidan.

53

Anländer användaren till sidan efter att tryckt på en kategorilänk i relation till
artikeln visas den filtrerade artikellistningen utan kommentarer, medan
trycker besökaren på en kategorilänk i närmare relation till ett
kommentarsflöde visas artikellistningen med underliggande kommentarer
utfällda (se figur 10).

Figur 10: Wireframe startsida. Bilaga a.5, sida 5.
Exempelvis kan därför långdragna och redaktionellt omskrivna projekt så
som ”slussen-projektet” samlas informationsmässigt tillsammans med dess
tillhörande diskussion. Diskussionen förblir till viss del fortfarande
fragmenterad baserat på det redaktionella innehållet, dock med vinsten att
den kan samlas. Fragmenteringen innebär också att redaktionen till viss del
kan styra diskussionen.
Ytterligare en listning med projekt vilka bör få mer utrymme, beroende på
redaktionellt innehåll, skapades och döptes till ”Editor’s choice” (se figur
11).
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Figur 11: Wireframe startsida. Bilaga a.2, sida 2.
Tanken med listningen (se figur 11) är att ge framstående projekt ett mer
formgivet och inbjudande utseende passande för det fokus redaktionen vill
lägga på sådant material.

4.3

Grafiskt gränssnitt

Då minimalism i regel fungerar bästa för webbplatser för tablets (se kap. 2.3)
togs till vara på i relation till, enligt intervjuerna, arkitekters vurm för det
samma. Även Jeniffer Tidwell (se kap. 2.3) förespråkar undvikande av vad
författaren kallar ”rörig layout” och syftar då till att göra den mindre rörig
genom god hierarki för att särskilja relevans och att placera viktiga objekt
konsekvent.
Av vikt för att skapa interaktiv grafik vilken lämpar sig för tablets var att
göra valbara saker träffbara med en gränssnitts-yta motsvarande ett finger (se
kap 2.3.3). Behjälpande vid sådana tillfällen kan vara att zooma, men
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zoomning är ytterligare en handling för besökaren att genomföra, vilket
därför inte bör vara en konvention att förlita sig på. I stället fick en avvägning
göras mellan storlek lagom för ett finger mot dess estetiska och
storleksmässiga åverkan på resterande innehåll. Men precision vid tabletbruk
inget att räkna bort (se kap. 2.3), även om det kan vara att avråda för en
design som kräver det.
Regler för bruket av grafik, text, bild och färg sattes upp. För att lägga en
grund för visibility och affordance (se kap 2.5 & 2.8.3) föll det sig väl att inte
dölja några funktioner utan istället applicerades teorin om Intelligent
Inkonsekvens (se kap. 2.2) vilket syftar till att de alternativ som kan vara av
intresse för användaren endast visas vid ett sådant tillfälle. Vilket inte innebär
att all information vid tillfällen inte går att nå, vilket var en
grundförutsättning för hela projektet, utan snarare att den information som
ses som generellt mer intressant visuellt representeras tydligare.
Det visuella flödet (se kap. 2.1) med grund i interaktionsramverket
specificerades med hjälp av layout och grafisk representation. Text delades
inte upp i flera spalter (se kap. 2.3), då det bryter det visuella flödet. Det
visuella flödet vilar till stor del på den visuella hierarkin och innehållet och
de grafiska objekten gavs fokus (framstående) baserat på informatiksrelevans.
Textstorleken gjordes bland annat därför någorlunda större är konventionellt,
för att en kolumnbredd som är något bredare är rekommenderat (se kapitel
2.3) till förmån att endast utgöra en kolumn och ha en storlek som inte
upplevs som för liten på en tablet.
Angående upplevd affordance (se kap.2.5 ) bestämdes i ett tidigt skede att ett
designmönster gällande färger och grafik (se kap 2.3.2) för valbara objekt var
av yttersta vikt. I övrigt gällande affordance togs Nielsen och Budius (2010)
ord tillvara på vilka syftar till att saker som går att klicka på bör se klickbara
ut. I fallstudien bestämdes majoriteten av informationen vara klickbar, vilket
inom perspektivet för webbplatsen skapade en tillfälligt införstådd upplevd
affordance.
4.3.1
Grafiskt ramverk
Det var en extra stor utmaning att hitta ett grafiskt designmönster som
passade sig för webbdesign för både vanliga datorer och tablets då vissa
viktiga konventioner som hover-animationer inte går att applicera jämt emot
tablets som orienteras med fingrarna. Däremot applicerades att så ofta det
gick skapa en layout som möjliggjorde antingen extra stora objekt för
valmöjligheter alternativt möjligheten för att göra större ytor valbara till
fördel för mindre länkar.
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Bilder
För att reda bot på de problem Nielsen och Budiu (2010) upplevde under sin
användbarhetsstudie rörande bilders beteende skapades en grafisk
representation för bilder vilken syftade till att visa på att bilden i relation till
text syftar till att leda användaren in till artikeln, medan en bild i ett mer
fristående läge syftar till att ge användaren en upplevelse av galleri och att val
av bilden därför leder användare in i ett galleri med extra stora bilder, dock
fortfarande i relation med ursprungsartikeln (se figur 12). Vilket innebär en
mer kontextuell relation vilken därför baseras mer på semantiska och
kulturella begränsningar (se kap. 2.7.1 & 3) för underliggande mapping.

Figur 12: Bilders beteende beroende på kontext.
Bilderna visas i huvudsak över och något avskilt från texten för att ge
målgrupper som önskar det ena eller andra ska bli tillgodosedda. Om
besökaren klickar på en av bilderna visas denna, överliggande den
ursprungliga sidan, i ett bildspel med större versioner av samma bilder där
besökaren kan navigera sig vidare eller bakåt bland bilderna (se figur 17).

Figur 17: Bildvisning med ”overlay-effekt”.
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Färger
Färgerna som användes relaterar till både direkt till arkitekturstidsskriften och
till vanligt förekommande arkitektoniskt färgsättning (se figur 14).
Till grund används helvitt för att representera luft eller skapa paralleller till
den faktiska tidningen eller ritningar, vilka är vanligt förekommande för
arkitekter.

Figur 14: Färgschema.
För grafik och text används uteslutande helsvart och en något mindre mättad
svart och en ljusgrå. Den mindre mättade svarta färger används vid brödtext
för att underlätta läsning och minska ögontrötthet. Åter är anknytningen till
arkitekturtidsskriften och ritningar påtaglig medan den ljusgråa färgen
används vid grafisk feedback. Fokus lades vid att inte göra relationen för
stark mellan den mentala modellen (se kap. 2.4) av arkitekturstidsskriften för
webbplatsen, för att inte förlora de vinster som finns med att visa på att
webbplatsen är en förlängning av arkitekturstidsskriften snarare än en virtuell
kopia av den samma.
De enda mer färgstarka komponenterna är logotypen som för varje månad
ändrar färg baserat på redaktionens tycke. Den får och ska få en
genomgående stark och ofta bjärt färg, aktuellt under projektet är den orangea
färgen som även går att se i logotypen på mockupsen.
I övrigt används annan färg än svart, vit och logotypfärgen. För att förstärka
vissa funktioner så som kommentarlänken gavs den färgen mörkröd, samt
kategoriseringslänkarna som får en färg likt marinblå, genom visuell hierarki
baserad på färg (se kap 2.3.2).
I frågan om grafisk feedback (se kap 2.8.4) skapades grafik som syftade till
att visa på valt objekt både vad gällande tablets och datorer. För datorer
ligger vikten på att i förtid visa att alternativet kan väljas, speciellt i
kombination med hover-animationer, medan för tablets lades extra mycket
vikt vid att visa vilket alternativ som valts. Alla klick eller valbara objekt
försågs med en subtil animation genom att göra bakgrunden för det klickbara
objektet ljusgrå när muspekaren hålls över objektet, medan för tablets – som
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inte stöder hover-effekter – visas samma bakgrundsförändring när ett objekt
är valt (se figur 13).

Figur 13: Hover-animation, exempel - filtreringskategorier.
Informationshierarki
Hierarkin bestämdes med hjälp av färg, storlek och plats. Huvudsakligt
innehåll får layoutmässigt två tredjedelar av sidbredden och innehåller större
bilder och större text. Funktionselement så som kategoriseringstaggar
exemplifieras genom färg och säregen placering i förhållande till övrigt
material.
I syfte att underlätta för navigation med fingrar lades i regel objekt vilka
erbjuder navigation något särskilt från övrigt innehåll. Det för att göra det
möjligt att med fingret träffa önskat objekt men även för att undvika att
användaren träffar ett navigationsobjekt av misstag.
Funktionselement får oftast baserat på sin position och närhet till övrigt
material en relation och därmed blir också mappningen styrkt av den
relationen. På så vis återanvänds objekt genom hela webbplatsen utan grund
för förvirring, då det är tydligt vilka objekt som hör till vilket innehåll.
Logotyp
Logotypen är i text och i typsnittet Helvetica vilket är en direkt konsekvens
av arkitekturstidsskriftens nuvarande grafiska profil (se figur 15). Logotypen
är det enda större grafiska objektet på webbplatsen och är det starkast enskilt
identitetsknytande objektet.

Figur 15: Logotyp med färgexempel - orange.

59

Text och text
Rubriker i det grafiska ramverket är genomgående satt till att vara
”Helvetica” (se figur 16).

Figur 16: Typsnitt.
•
•
•
•
•
•

Primära rubriker – H1 – har storleken 32 pixlar
Sekundära rubriker – H2 – har storleken 18 pixlar.
Tertiära rubriker – H3 – har storleken 14 pixlar.
Ingresser har storleken 18 pixlar.
Brödtext och övrig text har storleken 14 pixlar med radavstånd 1,5
Brödtexten är i ett webbläsarkompatibelt typsnitt ”Arial”.
Texten visas uteslutande i en och samma spalt och aldrig uppdelad i
flera.

Det var viktigt att inte välja ett för litet typsnitt för brödtexten (se figur 16),
då tablets i många fall kan ha hög pixeldensitet (små och nära sittande pixlar)
vilket innebär att texten upplevs mycket mindre än på konventionella
datorskärmar med förhållandevis lägre pixeldensitet. En avvägning mellan
användarvänlighet över plattformarna och den grafiska stilen var att ta
ställning till. Teckenstorleken som valdes är förhållandevis stor i jämförelse
med många webbplatser, men den står i harmoni med resterande grafisk stil
och innefattar även egenskaper så som att vara mer lättläst för människor
med nedsatt syn. Baksidan blir dock att det därför också ryms mindre
information per skärmbild.
Bruket av luft
Det grafiska ramverket förlitar sig till stor del på uppdelningen mellan olika
objekt genom bruk av avstånd dem emellan och samhörighet genom närhet
gällande själva objektet eller den samlade informationen i ett avgränsat
område (se kap 2.1.4).
Luft (Eng. Whitespace) är ytterligare en stil deriverad från arkitekters syn på
grafisk representation vilket till stor del vilar på det vida bruket av ritningar,
där endast den relevanta informationen visas och ingen annan. Resultatet
därifrån är därför en väldigt ren visuell stil.
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Feedback
I fråga om designmönster för grafisk feedback bestämdes den till att vara
subtil och genomgående. Då i regel den överlägset största mängden av
interaktion mellan besökaren och webbplatsen sker då besökaren navigerar
sig genom materialet bestämdes att allt som har en navigationsfunktion får en
ljusgrå färgad bakgrund vid manipulation.
Manipulation för en användare med dator och mus handlar det om en hoveranimation när besökaren för musen över önskad navigering medan det för
tabletanvändare istället handlar om att efter valt navigationsalternativ lämna
kvar en ljusgrå bakgrund tills då en ny sida laddas.
4.3.2
Mockup
Under slutfasen av fallstudien skapades den mockup (se figur 18) som låg till
grund för de slutliga användartesterna och som grund för analys och
diskussion (se Bilaga b – Mockup, sida 6-8)

Figur 18: Mockup – startsida. Bilaga b.1, sida 6
Mockupen sammanfattar fallstudiens förutsättningar, interaktionsramverket
och det grafiska ramverket i en visuell representation.
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Mockupen skapades att vara storleksmässigt anpassad för
standardbildskärmar och tabletskärmar med maximalt mått av 960 pixlar i
bredd för att passa överlag de flesta skärmar.
4.3.3
Användartest
Slutliga användartester genomfördes för att se om fallstudien gett någon
anspelning på att svara på forskningsfrågan och om i så fall hur.
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5

Analys och diskussion

Den ursprungliga frågan forskningen syftade att svara på var hur ett
webbgränssnitt på ett bra sätt anpassas för att vara kompatibel även med
webbläsaren i en tablet vad gällande användarvänlighet, designkonventioner
och metoder för ökad användarvänlighet.
Forskningen syftade vidare till att undersöka hur det på ett gott sätt går att
kombinera och kanske utveckla olika designkonventioner med mål att uppnå
likvärdigt upplevelse av en webbplats oberoende plattform.
Användbarhetsproblem som togs upp i inledningen handlade om brist på
upptäckbarhet, visibility, affordance och aktivering av misstag. Lösningen på
problemen har sökts i en fallstudie genom konstruktionen av ett grafiskt
gränssnitt baserat på ett interaktionsramverk tillsammans med ett grafiskt
ramverk.

a. Problemlösning/resultat
För en designer som står inför uppgiften att skapa en webbplats vilken ska
vara anpassad att även fungera för tablet-bruk kan följande riktlinjer vara till
hjälp. Det är övrigt rapporten i helhet specifika överskådliga tekniker som till
stor del syftar till att tillföra ytterligare perspektiv redan innan
designprocessens start.
1. För att skapa en design som passar fler än en plattform är det viktigt att
designa utifrån kärnan av tjänsten. Metoden kan avhjälpa designarbetet
från att fastna i designkonventioner för endast en plattform då mycket
designarbete för webben ofta börjar med att definiera och sedan utgå från de
vanligaste begräsningarna för surfning med desktops.
2. Välj inte bort hyperlänkar. Det finns inget nyckelscenario som kan
innefatta alla användare. Enligt undersökningen visas att användare i största
utsträckning vill bestämma själv vilket material som ska visas och allt som
motverkar det motverkar användaren.
3. Tekniska begränsningar bör även tas i beaktan när en webbplats byggs för
bruk med tablets. Vanliga desktops har ofta en bra internetuppkoppling
vilket möjliggör för rikt innehåll och andra prestandakrävande funktioner
eller objekt, medan tablets vanligtvis inte i samma utsträckning har tillgång
till en lika bred internetuppkoppling kan det innebär att de tänkta tjänsterna
inte alls upplevs som täkt bara för att de laddar allt för långsamt.
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5.1

Framtagning av användbarhet

Baserat på de avvägningar och beslut som tagits under fallstudien baserat på
den inledande teorin har följande metoder varit viktigast att ta hänsyn till vid
skapandet av en webbplats som ska ackommodera både tablets och desktops.
Sammantaget gäller att ett designmönster där samma funktion genererar
önskat resultat oavsett plattform kräver ofta att en avvägning mellan
lösningarna görs och men helst att en tredje lösning som inte diskriminerar
någon av plattformarna utformas.
5.1.1
Konceptuella modeller
Den konceptuella modell som fallstudien vilar på är till viss del den redan
existerande arkitekturstidsskriften, men även till stor del den konceptuella
modellen av konventionell webbsurfning och tablet-bruk.
Med tanke på att webbplatsen är tänkt att fungera för både tablets och datorer
var det viktigt att inte fastna i överlag en konceptuell modell, utan istället
skapades en någorlunda egen konceptuell modell baserat på vad tjänsten var
tänkt att innehålla och erbjuda användaren. Själva upplägget för fallstudien
baseras till större delen på klassiska webbkonventioner, medan navigationen
tagit mer inspiration från tabletbruk – där det som användaren vill interagera
med direkt utan omvägar väljs och vilket utan problem kan vara integrerat i
innehållet.
Lösningen med integration av navigation i innehållet behöver inte vara en
generellt gångbar lösning, lösningen vilar dock på ett navigationskoncept,
mer vanligt brukat för tablets, där användaren rör sig mer ”horisontellt”
snarare än ”på djupet” i informationsarkitekturen, vilket annars är den mer
vanliga arkitekturen för konventionella webbplatser.
Känslan och stilen för innehållet för fallstudien deriverades dock ur urkunden
arkitekturmagasinet, det för att ge en igenkännande faktor och förbereda
besökaren på vad den kan förvänta sig.
5.1.2
Affordance/Upptäckbarhet/synlighet
I enlighet med Budiu och Nielsens (2010) önskningar om affordance att
valbara saker bör se valbara ut utformades webbplatsen i regel att inte
innehålla element som inte erbjuder interaktion, sånär som brödtext, vilket
inte bör ge användare några felaktiga uppfattningar om vad som är möjligt
eller inte.
Till viss del kan gränssnittet uppfattas som dolt eller utan synlighet baserat på
att det till stor del är integrerat med innehållet, men eftersom det inte finns
mycket annat att klicka på eller välja borde det inte dröja länge förrän
användare upptäcker vad och hur de kan göra för att navigera sig genom
webbplatsen.

64

Angående affordance är slutsatsen att något som kan klickas på eller tryckas
på behöver se ut som att den kan bli valt, eller åtminstone ge feedback
antingen innan eller efter. En besökare ska inte behöva sitta och leta runt efter
vad som är interaktivt och vad som inte är det. För tablets måste även samma
yta vara lagom stor för ett finger, vilket i sig är en inbjudan att det kan bli
valt.
Navigationen eller funktioner bör inte förlita sig på manipulation genom
gester eller andra interaktionsmöjligheter med låg synlighet och
upptäckbarhet, utan i stället förlita sig på att tydligt visa funktioner och
funktionella objekt. Det finns lösningar där kontextuella menyer kommer
fram baserat på hur länge fingret hålls stilla på plats, sådana lösningar bäddar
för ett gränssnitt vilket är svårt att få översikt på och därför svårt att lära sig.
5.1.3
Begränsningar
Fallstudien är beroende i första hand av kulturella och semantiska
begränsningar då navigationen och vilka handlingar som är möjligt alltid står
i korrelation till vart användaren befinner sig. Likt intelligent inkonsekvens
(se kap. 2.2) så ser webbplatsen till att de alternativ som kan ligga för intresse
hos användare presenteras i det läge användaren kan tänkas vilja använda
dem.
Enligt utvärderingarna inom ramen för fallstudien påvisas att det inte är ett
självuppfyllande mål att minimera navigation snarare än att göra
navigationen självklar. En besökare ofta inte har något emot att klicka
ytterligare en gång så länge det är en självförklarande handling och på så vis
inte stör besökaren genom att behöva fundera över valet. Det är viktigare att
skapa en tydlig hierarki mellan webbplatsens olika delar, i syfte att göra det
snabbt och enkelt för besökaren att ta sig dit den vill.
5.1.4
Mapping/Feedback
Feedback handlar i stort i fallstudien om att visa användaren vart den kan
klicka eller peka och om de gjort så, visa att det är gjort. Annars syftar
feedback till att visa användaren vart den befinner sig på webbplatsen i
förhållande till övrigt innehåll och plats.
Kring navigationen på en webbplats bör större fokus ligga vid att skapa en
konsistent och tydlig navigation till fördel för mer extravaganta lösningar så
att användaren kan fokusera på det den ska göra snarare än att behöva
fundera över hur den ska göra det samt inkludera stöd för standardnavigering
så som ”tillbaka, sök, hyperlänkade rubriker och startsida”.
Funktioner som står tätt i relation till något annat objekt bör finnas i närheten
av detta för att tydligt visa på en relation dem emellan, vilket påvisas i
fallstudien där alla funktioner tillhörande ett inlägg ligger inom den visuella
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ramen för innehållet, där också funktionernas plats, storlek och utförande
positionerar in den i en hierarki i perspektiv mot övriga funktioner och övrigt
material.
5.1.5
Locus of attention och flow
För att underlätta ett flow genom navigationen och innehållet ges i fallstudien
konsekvent vidare vägar att förflytta sig från där användaren befinner sig och
eftersom navigationen till störst del vilar på att vara integrerad i eller nära
innehållet behöver inte besökaren flytta fokus under navigationen utan ett
sömlöst flöde kan uppstå där besökaren kan stanna vart den vill eller fortsätta
vidare efter behag. Fokus behöver på så vis aldrig brytas och goda
förutsättningar för flow skapas.

5.2

Framtagning av grafiskt gränssnitt

Den grafiska designen togs fram med målet att förenkla valet av handlingar
och minska den kognitiva belastningen. En genomgående designmetod var att
minimera bruket av onödig grafik för att istället lägga fokus på innehållet,
vilket är det förmodade målet för besökarna, och därför subtilt integrera flera
navigationsmöjligheter som då kan upptäckas antingen genom intresse eller
genom slump. Som säkerhet skapades en grund av innehåll i form av flödet
på förstasidan för de som inte på något övrigt vis lär sig navigera genom de
tänkta funktionerna.
5.2.1
Grafisk design
För diskussionen går det gärna bra att basera designen på mentala modeller så
som den mentala modellen för en nyhetstidning, men att aldrig låta designen
komma i vägen för användarvänlighet. I frågan om designmönster så blir det
fallet uppenbart att ett designmönster fått tagit övertaget från det andra med
resultatet att den andra fick begränsas, så bör inte fallet vara. Det är viktigare
att ändamålsanpassa formen, om inte prioriteringarna ligger på just en
specifik form, då tjänsten eller innehållet förmodat är vad besökaren är ute
efter.
5.2.2
Bilder
För att lätta upp informationen och tillgodose människor på alla nivåer av
arkitektoniskt kunnande lades i fallstudien stort fokus på bilder. Bildernas
beteende baseras även det på beroende vart besökaren befinner sig på
webbplatsen och bildernas presentation varierar därför motsvarande. När en
bild leder in till en artikel står den alltid själv tillsammans med en begränsad
mängd text, medan flera bilder tillsammans i närhet av ett textinnehåll i sin
fullhet indikerar att de är en del av ett album (se bilaga a.1 & s.1 a.3 s.3). Att
ha relevanta bilder är nästintill ett måste för en redaktionell webbplats. De
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gånger bilder inte behövs i samma utsträckning är vid väldigt specialinriktade
tjänster där klar information är det som står i fokus.
Bilders beteende bör utformas med försiktighet och dess beteende kan
mycket väl förpassa besökaren till ett läge. I fallstudien har bilder endast tre
funktioner, den första är att visas tillsammans med övrigt material i form av
redaktionellt innehåll, den andra är att i listning tillsammans med övrigt
redaktionellt innehåll fungera som hyperlänk för att förflytta besökaren till en
specifik sida för till exempel artikeln och slutligen så om besökaren klickar
på en bild då besökaren befinner sig på den specifika sidan för exempelvis
artikeln öppnas ett bildspel i ett överliggande läge för att visa vald bild i en
större version, erbjuda besökaren att bläddra mellan bilderna eller stänga
läget för att återgå till artikeln besökaren kom ifrån när bilden klickades på.
5.2.3
Bruket av grafik
Då fallstudien inte krävde någon grafik i större utsträckning valdes det bort
till fördel för innehållet. Istället lades större fokus på strukturen och
relationen innehåll emellan. Navigation och andra interaktiva element gavs
subtila avbräckande antydningar för att visa på inneboende funktion.
5.2.5
Färg
Färg användes måttligt i fallstudien, det för att åter igen lägga fokus på
innehållet och till viss del navigationen. Eftersom färg är något som fångar
ögats intresse och därmed drar ögat till sig och efterföljande vår kognitiva
fokus, användes för att underlätta för användare i stort bara svart och vitt,
förutom anmärkningar på interaktiva objekt så som kategoriseringslänkar och
kommentarslänk.
Brödtexten är dock i en något ljusare svart för att inte påfresta ögonen för
mycket.
5.2.6
Minimalism
Den minimalistiska stilen fick även stöd av vetskapen om att det inte finns
några direkta förutsättningar för när, var och hur en tablet-användare
använder webbplatsen. För att göra webbplatsen lätt att ta till sig i så många
lägen som möjligt krävs en ren och tydlig presentation av innehållet,
samtidigt som den ter sig passa både innehållstypen och målgruppens
preferenser.
5.2.7
Input/output
Eftersom tablet-användare helst kräver ett interface med valalternativ de kan
träffa med ett finger, vilket förutsätter en storlek, och att det inte finns någon
som begränsar en datoranvändare genom att göra större valalternativ fick och
bör de få lite större utrymme än vad som är brukligt i webbdesign. Dock
eftersom fallstudien är designad för att tillgodose även surfare via datorer
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togs detta inte till någon extrem nivå. En avvägning mellan estetiska värden
och god funktionalitet gjordes och bör tas.
Ofta kan dock användbarhetsproblem av den arten avhjälpas genom att lägga
funktionsobjekt lite åt sidan, då besökarna precisionsmässigt kan träffa med
ett finger, men att slipper i samma utsträckning behöva sikta.
En av de största vinsterna med att i viss mån lägga vissa funktionsobjekt lite
åt sidan är att användare slipper oavsiktliga val vid vanlig scrollning för
tablet-surfning då valbara objekt lätt kan aktiveras av misstag.
Det som visade sig var viktigare var att bättre definiera de interaktiva
områdena med avsikt att öka upptäckbarhet baserat på upplevd affordance, så
att användare vet vad de kan göra och vart, samt att helt slopa överdesignade
knappar och grafik för interaktiva objekt och istället göra det grafiska
användargränssnittet tydligare genom att ge subtila signaler om vad de
innebär.
Vid design som innefattar tablets är det även viktigt att ha i åtanke att den
närmaste vägen att nå ett menyalternativ inte alltid behöver vara på samma
ställe som för en datoranvändare. Analysen bottnar i hur användare håller i
sin tablet och vart de i så fall håller sina händer, applicerat kan det betyda att
en spegling av huvudmenyn, eller vidare navigationsmöjligheter, kan ligga
längst ner på webbplatsen, eller blandat med innehållet, så att användaren lätt
når den med sin tumme, vilken oftast befinner sig på ovansidan bredvid
skärmen vid konventionellt tabletbruk, eller att användaren helt enkelt bara
slipper scrolla upp till sidans topp för at navigera igen – då det är en handling
som kräver lite mer rörelse och engagemang än med en mus.

5.3

Metodreflektion

Undersökningen har utförts med en induktiv ansats som sedan tolkats
kvalitativt. Syftet med att finna lämpliga lösningar och designmönster för
ställt problem genom en fallstudie anses ha varit en god väg för att hitta nya
sätt att lösa nya problem.
I fråga om forskningens validitet och reliabilitet hade den stärkts av
ytterligare och djupare användartester.

5.4

Slutsats

För att skapa ett webbgränssnitt som fungerar väl för både tablets och vanliga
datorer bör designarbetet ta med det faktumet i beaktan redan från början.
Det handlar till stor del om att göra länkar och andra interaktiva objekt
möjliga att träffa med ett finger vilket kan avhjälpas genom att göra knappar
större och ett något högre radavstånd i text - målet är att användaren ska se ett
interaktivt objekt och sen bara kunna välja det, att behöva zooma och

68

försiktigt sikta underlättar inte alls för flow. För ökad läsbarhet bör inte för
liten text användas och dessutom tillkommer avvägning för navigation där
det är viktigt att inte fastna i gamla webbdesignkonventioner med djupa
hierarkier, utan i stället sträva mot en informationsarkitektur som möjliggör
för enkel översikt och navigering, samt att i allmänt undvika onödig grafik.

5.5

Förslag till fortsatt forskning

Hur bör ett designmönster för ökad upplevd affordance vara fattat?
– Frågan syftar till att bättre definiera hur upplevd affordance kan skapas i
grafiska gränssnitt. Forskningen kan till exempel vara uppdelad i iterationer
baserar på vilken del av gränssnitt/gränssnittet som undersökts och resultatet
kan presenteras genom sammanställda designmönster.
Hur använder användare tablets för att surfa till skillnad mot surfning på en
desktop, vilka tjänster används och vilken sorts sidor besöks?
– Frågan syftar till att se om det finns något samband mellan vilken sorts
information eller tjänst använder brukar beroende på vilken artefakt de
använder.
Vad tilltalar människor med appar till skillnad mot webbplatser?
– Frågan syftar till att undersöka om appar har funktion som webbplatser
saknar och i så fall, vilken eller vilka de är och eventuellt hur kan användas i
andra sammanhang.
Hur implementeras en webbplats för att ackommodera stöd mot tablets?
– Frågan syftar till att undersöka korrekt och välfungerade tekniker för hur en
webbplats byggs vad gällande kod så som till exempel XHTLM, CSS, JS,
PHP (eller annan ”server side”-kod) med fler.
Är det ett bättre alternativ att bygga en specialanpassad webbplats för tablets
till fördel att försöka ackommodera tablets och desktops med samma?
– Frågan syftar till att undersöka vilken teknik som är mest effektiv vad
gällande användbarhet, men också avseende kostnad. Att designa en
webbplats enligt fallstudien i den här rapporten kan eventuellt ibland
resultera att oproportionerligt mycket tid måste läggas på att göra kompatibla
lösningar, när det eventuellt kan lösas på annat sätt.
Fallstudien ovan visar på att vissa aspekter är av vikt att ta hänsyn till vid
designen av en webbplats som även ackommoderar tablets, fallstudien är på
inget vis fastställd genom kvantitativa undersökningar – vilket öppnar för
fortsatt forskning att underbygga eller motbevisa resultatet med smalare och
djupare undersökningar.
– Upplägget syftar till att genom metod bevisa eller motbevisa de slutsatser
som dragits från resultatet i denna rapport.
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Då många tablets inte har stöd för Flash, hur kan tjänster och andra
funktioner som vanligtvis förlitar sig på flash byggas för att fungera
likvärdigt?
– Frågan syftar till att belysa hur nya moderna lösningar kan se ut för att ge
besökare möjligheten att uppleva rikt webbinnehåll.
Nu när tablets börjar bli ett vanligare inslag i företagsvärlden, ställs
ytterligare på mjukvaran och, eller, hårdvaran?
– Frågan syftar till att undersöka om tablets används på något annat vis när de
integreras i arbete, vad det i så fall kan vara och i så fall hur det kan
tillgodoses.
I frågan om fallstudien i denna rapport så fastställs ett uppslag av tjänster
avsedda att förlänga en redaktionell tidnings närvaro på nätet, vilka andra
tjänster kan eller borde vara av intresse för en webbtidning?
– Frågeställningen syftar till att vidare utveckla gynnsamma tjänstekoncept
för tidningar med webbnärvaro, både vad gällande vad tidningen kan dra
nytta av, men även tjänster besökare kan vara intresserade av.
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Bilagor
Bilaga a - Wireframe
Bilaga a.1 Webbmagasin, startsida

1

Bilaga a.2 – Innehållstyp: Editors Choice, översiktssida

2

Bilaga a.3 – Innehållstyp: Editors Choice, artikel

3

Bilaga a.4 – Kommentarsvy

4

Bilaga a.5 – Diskussionsöversikt

5

Bilaga b – Mock up
Bilaga b.1 – Webbmagasin, Startsida

6

Bilaga b.2 – Innehållstyp: Editors Choice, översiktssida

7

Bilaga b.3 – Innehållstyp: Editors Choice, artikel
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Bilaga c – Funktionella grupper och hierarki
1. Bilaga c.1 – Huvud
i.
Logotyp
• Text
ii. Fast primär meny
• Blogg
• Editors Choice
• Böcker
• Annonsera
• Reaktionen
• English
iii. Fast sekundär meny
• Facebook
• Rss
• Tipsa oss
• Sökfunktion
2. Bilaga c.2 – Vänsterspalt
i. Innehållsflöde
• Inlägg
• Rubrik
• Bild
• Publiceringsinformation
• Författare
• Datum
• Kategorisering
• Text
• Ingress
• Brödtext
• Kommentera
• Länk till kommentarsfält
• Antal kommentarer
• Sociala länkar
• Facebook
• Twitter
• Artiklar
• Bild
• Rubrik
• Editors Choice - ikon
ii.

Huvudinnehållssida
• Artikel, inlägg
• Bilder - Galleri

9

•
•
•
•
•
•

Relaterade artiklar
• Bild
• Rubrik
• Utdrag
• Kategorier

•

Kommentarer
• Rubrik
• Antal kommentarer
• Kommentarsformulär
• Kommentarsfält
• Namn
• E-post
• Webbplats
• Följ Kommentarer
• Publicera kommentar
•

iii.

Rubrik
Ingress
Brödtext
Kategorier
Sociala medier

Kommentarslista
• Sortera kommentarer
• Kommentar
• Författare
• Datum
• Kommentar
• Verktyg
• Anmäl kommentar
• +1 kommentar
• Besvara kommentar

Filtrerat innehåll
• Kategorirubrik
• Lista
• Bild
• Rubrik
• Datum
• Utdrag
• Kategorier
• Kommentarslänk
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•

Antal kommentarer

iv.

Statisk sida
• Text
• Bild
• Formulär

v.

Sidnavigering
• Lista

3. Bilaga c.3 – Högerspalt
i.
Senaste numret
• Rubrik
• Text
• Bild
ii. Delisciousflöde
• Rubrik
• Lista
 Titel
iii. Annons
• Bild
iv. Kommentarslista
• Rubrik
• Lista
 Titel
 Antal kommentarer

11

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar
Tel 0772-28 80 00
dfm@lnu.se
Lnu.se

