EXAMENSARBETE
VID CSC, KTH
Från desktop till responsiv design – en fallstudie
kring utformningen av publikationsdatabasen
på Skolverkets webbplats
From desktop to responsive design – a case
study about the shaping of the publication
database on the Swedish National Agency for
Educations’ website
Bygdeman Henrik
E-postadress vid KTH:

hbyg@kth.se

Exjobb i:

Människa-Datorinteraktion

Handledare:

Lundström, Anders

Examinator:

Höök, Kristina

Uppdragsgivare:

Winston

Från desktop till responsiv design – en fallstudie
kring utformningen av publikationsdatabasen
på Skolverkets webbplats
Sammanfattning
I det här examensarbetet har jag undersökt vilka aspekter som behöver beaktas vid utformandet
av en webbplats med responsiv design samt se hur användandet förändras utifrån de nya
kontexter som den responsiva designen medför. Jag försöker besvara detta genom att själv ta
fram den responsiva utseendet för en publikationsdatabas på Skolverkets webbplats. Projektet
kan delas upp i två huvudsakliga delar. Under den första delen har jag undersökt användandet
av publikationsdatabasen genom att analysera data från Google Analytics samt genomföra
intervjuer och utvärdering av desktopgränssnittet tillsammans med användare. Den andra delen
fokuserade på att testa de responsiva designen i praktiken genom ett iterativt designarbete, där
användarnas feedback samlades in via användbarhetstest av skisserna och prototyperna.
Resultatet från studien visade att övergången till en responsiv design innebär att fokus måste
skiftas från att enbart förbättra användarupplevelsen i respektive enhet till att se den responsiva
designen för de olika gränssnitten som ett gemensamt användande. Detta eftersom den
responsiva designen ger friheten till användarna att hoppa mellan enheter oberoende vilken
kontext de är i. I publikationsdatabasens fall visade det sig att användarna hellre önskade läsa
publikationerna i de mobila enheterna än att söka efter intressanta dokument. Genom att göra
det lättare för användarna att läsa intressanta dokument, oavsett vilken enhet de använder, kan
användarna använda den enhet de tycker passar bäst för kontexten.

From desktop to responsive design – a case
study about the shaping of the publication
database on the Swedish National Agency for
Educations’ website
Abstract
In this master thesis I have examined what aspects you should take account for when adapting a
website to a responsive web design structure as well as see how the usage change depending on
the new contexts’ that the responsive web design causes. I’ll try to answer this by designing the
responsive structure for a publication database on the Swedish National Agency for Educations’
website. The project has been split into two parts, the first part collects data about the usage of
the publication database through Google Analytics and combined interviews and usability
testing session of the desktop interface. The second part focuses on testing the responsive design
in practice by an iterative design work, where the users feedback were collected using usability
testing on different kind of sketches and prototypes.
The result from the study show that the transition to a responsive web design structure means
that the focus must shift from only improving the user experience for each individual device, to
a more broader focus were the responsive design for the different interfaces are part of a mutual
usage. Since the responsive design give users the libarty of jumping between devices’
depending on the context. In the case of the publication database the users’ rather wanted to
read the publications on the mobile devices than search for interesting documents. Thus, to
make it easier for the users to read the interesting documents regardless of which device they’re
using, the user could use what device they think suits them best in that particular context.
.
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Inledning

1 Inledning
Det här avsnittet kommer behandla inledning, problemdefinition, syfte, mål och
avgränsningarna med examensarbetet.
Skolverket är en förvaltningsmyndighet för all typ av skolverksamhet som fokuserar på att
elever ska få en utbildning av så god kvalité som möjligt och som är likvärdig över hela landet.
Då Skolverket främst riktar sig till ett stort antal anställda inom skolväsendet (lärare, rektorer
och huvudmän) är det viktigt att informationen når ut till dessa grupper. Skolverkets webbsida
har därför blivit en databank fylld med information, artiklar och publikationer för lärare,
rektorer och huvudmän om hur alla typer av skolformer ska genomföras och fungera i praktiken.
Skolverkets webbsida är från början byggd för desktop men då trafiken för mobila enheter ökat
på sidan under de senaste åren har man valt att genomföra en omstrukturering av webbsidan
med fokus på responsivitet och användbarhet. En tjänst som de valt att lägga extra stort krut på i
deras arbete är en publikationsdatabas innehållandes artiklar skrivna av Skolverket. En
omdesign (som lanserades i slutet av detta examensarbete) av desktopgränssnittet på
publikationsdatabasen har fokuserat på att försöka göra tjänsten mer användbar för användare
med dator. I omdesignen har man även lyft fram funktionalitet som inte fått så stor plats innan,
till exempel en varukorg för beställbara publikationer.
Skolverket är inte ensamt med att noterat att fler använder sig av olika enheter på internet.
Under de senaste åren har användandet av smartphones och tablets växt sig allt större och
förändring har gjort att fler börjar anpassa sina hemsidor för dessa enheter. Detta skapar nya
utmaningar för designers och utvecklare då den minskande skärmstorleken innebär att det blir
svårt att interagera med en webbsida designad för desktop. En lösning på problemet är att göra
webbsidan responsiv, vilket innebär att tjänsten har olika utseende beroende på vilken enhet och
skärmstorlek man öppnar upp den i. Detta innebär att alla användare oavsett enhet är inne på
samma sida, men att saker som typsnittstorlek, bilder, knappar och layouten ser annorlunda ut
beroende på enhet och skärmstorlek.
För responsiva webbsidor finns flera olika utmaningar beroende på vilken enhet som används.
För mindre enheter kan det vara svårt att ge rum för all funktionalitet som finns i
desktopgränssnittet, vilket gör att man måste prioritera det som är viktigast för användarna.
Dessutom innebär touchscreen-interaktionen mindre precision än desktop, eftersom muspekaren
ger en mer precis träffyta än ett finger. Detta betyder att man måste ha större knappar och mer
luftig design för att göra de mobila användarna nöjda.
För responsiva webbsidor finns flera olika utmaningar beroende på vilken enhet som används.
För mindre enheter kan det vara svårt att ge rum för all funktionalitet som finns i
desktopgränssnittet, vilket gör att man måste prioritera det som är viktigast för användarna.
Dessutom innebär touchscreen-interaktionen mindre precision än desktop, eftersom muspekaren
ger en mer precis träffyta än ett finger. Detta betyder att man måste ha större knappar och mer
luftig design för att göra de mobila användarna nöjda. Användningen av mobila enheter på
internet öppnar även för nya kontexter, vilket i sin tur kan påverka gränssnittets utformning.
Detta examensarbete kommer utforska vilka aspekter som påverkas av dessa faktorer och kolla
på hur användandet förändras med ny kontext.

1.1 Problemdefinition
Att göra en webbplats responsiv ställer alltså höga krav på hur interaktionsdesignen och
gränssnittet för de andra enheterna är utformade. Om gränssnittet och interaktionsdesignen på
webbplatsen inte uppfyller de krav och mål som användarna har kan detta påverkas negativt
kring hur användarna upplever och tar till sig systemet på de olika enheterna.
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För Skolverkets publikationsdatabas innebär det responsiva arbetet att man måste skapa ett
bättre fokus för mobilanvändarna. Genom att ta reda på vad användarna tycker är den primära
funktionaliteten med ett system och fokusera på dessa kan man både skapa en lättare upplevelse
för mobilanvändarna, men även förbättra användandet för de större gränssnitten. Då
publikationsdatabasens nya desktopgränssnitt innehåller tre huvudfunktioner (sökning, träfflista
och varukorgen) är det viktigt att förstå vad användarna vill ta till sig på de mindre gränssnitten
givet vilken kontext de befinner sig i. Detta för att i slutändan skapa en responsiv design som
inte förstör eller negativt påverkar användarupplevelsen.

1.2 Syfte och mål
Målet med examensarbetet är att genom det responsiva designarbetet på Skolverkets
publikationsdatabas utforska vad responsivitet innebär egentligen för användarna och
gränssnittet. Detta görs för att få en större förståelse kring vilka aspekter som bör beaktas vid
övergången till responsiv design och hur användandet förändras utifrån kontexten.
Examensarbetet ska kunna användas som en fallstudie för andra, då de ställs inför en liknande
uppgift.

1.3 Frågeställningar
De huvudfrågeställningar som ska besvaras inom detta projekt är:
•

Innebär responsiv design endast förändring i gränssnittens utseende eller är det andra
aspekter som behöver beaktas för att uppfylla användarnas behov?

•

Hur förändras användandet av publikationsdatabasen utifrån vilken kontext som
användaren befinner sig i och vilken typ av enhet som används?

Dessa frågeställningar kommer att besvaras genom att studera och analysera utformandet av den
responsiva designen för Skolverkets publikationsdatabas.

1.4 Avgränsningar
Examensarbetets praktiska designarbete kommer enbart fokusera kring den faktiska
interaktionen med, och designen av, publikationsdatabasen för de olika enheterna.
Implementeringen av projektet kommer inte vara det huvudsakliga fokuset, men kommer att tas
i åtanke vid utformningen av koncepten.
Vad gäller avgränsningar inom publikationsdatabasens funktionalitet kommer den responsiva
designen inom detta examensarbetet enbart kretsa kring vyn innehållande sökning av
publikationer, visualiseringen av sökresultat, en varukorg för beställda papperspublikationer
samt en vy för utökad information kring en viss publikation. Andra vyer som är kopplade till
publikationsdatabasen kommer inte utvärderas eller göras prototyper på, mer än att knappar och
navigeringsmöjligheter till dessa sidor finns med på vissa av vyerna.
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2 Bakgrund
I detta avsnitt ges en bakgrund till examensarbetet, med förklaring av Skolverket, samt
en genomgång av målgruppen och deras tankar om Skolverket och
publikationsdatabasen.

2.1 Om Skolverket
Skolverket är en statlig myndighet som jobbar med frågor inom skolan och skolväsendet.
Skolverkets ansvarsområden kan delas upp i fyra olika delar (Skolverket, 2014a). Det första
ansvarsområdet är att bestämma, styra och utvärdera utformningen av hela skolväsendet. Detta
göra man genom att skriva olika typer av måldokument såsom kunskapskrav och nationella prov
samt utvärdera dessa. Det andra ansvarsområdet handlar om att utveckla den svenska utbildning
och höja dess kvalité. Detta görs genom att fördela bidrag till olika verksamheter för att på så
sätt stödja deras arbete. Det tredje ansvarsområdet är att bestämma över och utfärda
lärarlegitimationer för lärare och förskollärare. Det fjärde ansvarsområdet är att behandla och
informera om frågor gällande Skolverkets verksamhet och deras verksamhetsområde. Områden
som rör nyanlända, handikappfrågor och miljöarbete är extra viktiga för Skolverket att
informera om. Skolverkets webbplats (skolverket.se) är en viktig kanal för att uppfylla detta, då
internet är ett bra sätt att sprida och visa information. Därför är det viktigt att den målgrupp som
Skolverket vänder sig till känner en nytta med webbplatsen och informationen som finns där
(Skolverket, 2010), denna målgrupp kan delas upp i tre olika arbetsområden; lärare, rektorer och
huvudmän.
Lärare
De lärare Skolverket vänder sig till är allt ifrån förskollärare till gymnasielärare. Även personer
anställda inom fritidshem räknas in i denna kategori eftersom de har direktkontakt med eleverna
i skolan.
Rektorer
En rektor är den som styr över varje enskild skola genom administrativt och pedagogiskt arbete.
Förutom huvudrektor kan det även finnas biträdande rektorer och andra befattningar som är
delansvariga för detta arbete.
Huvudmän
Att vara huvudman för skolverksamheten är varje enskild kommuns ansvar. Att vara huvudman
innebär att man är ansvarig för att skolverksamheten inom kommunen håller den goda kvalité
som bestämmelser och lagar kräver. Detta innebär att man har hand om vilka resurser som ska
läggas pengar på för att uppnå dessa standarder, samt utvärdera att målen uppfyllts.

2.1.2 Skolverkets publikationsdatabas
Publikationsdatabasen på Skolverkets webbplats innehåller artiklar skrivna och utgivna av
Skolverket. Artiklarna kan handla om en rad olika ämnen som ”betyg och bedömning”,
”elevhälsa”, ”regelverk” och många fler (Skolverket, 2014b).
Skolverkets publikationsdatabas ger användarna möjlighet att söka och läsa publikationer för att
både få tillgång till den senaste informationen kring ett område men även kunna läsa på kring
ämnen som är intressanta. Användaren kan välja att ladda ner och beställa publikationer (se
figur 1 för överblick av nya och gamla gränssnittet) och prenumerera på uppdateringsmejl kring
ämnen som är intressanta.
Publikationsdatabasen kan delas upp i tre olika vyer; Startsidan, träfflistsidan och
publikationssidan. Startsidan är en samlingssida med rekommenderade publikationer som
Skolverket själva rekommenderar. Träfflistsidan visar en lista med publikationer som genererats
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av en sökning och publikationssidan visar mer detaljerad information och metadata kring en
vald en publikation som klickats på via träfflistsidan eller rekommenderade artiklar på
startsidan. Alla dessa vyer har samma innehåll och funktionalitet i högerkolumnen en varukorg,
en prenumerationsfunktion och en lista över nya publikationer (se figur 1 för översiktsbild av
det nya gränssnittets olika vyer).

Figur 1: Det nya gränssnittet för Skolverkets publikationsdatabas uppdelat i tre olika vyer,
överst visas startsidan, nere till vänster visas träfflistsidan och nere till höger visas
publikationssidan.
I början av detta examensarbete hade publikationsdatabasen ett annat utseende, eftersom det nya
gränssnittet ännu inte lanserats på Skolverkets webbsida. Detta examensarbete har ändå utgått
från det nya gränssnittet eftersom det både funnits designskisser att tillgå för att förstå
funktionaliteten men även en programmerad testmiljö som visar hur den fungera
interaktionsmässigt. Det nya gränssnittet håller samma grafiska manér som resten av
Skolverkets webbplats och målet har varit att öka användbarheten för användarna och ändra
prioriteringen av funktionalitet från det gamla gränssnittet (se figur 2 för en översikt av
Skolverkets startsida för det gamla gränssnittet).
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Figur 2: Skolverkets tidigare design av publikationsdatabas, detta gränssnitt ersattes senare
under examensarbetet av det nya gränssnittet.

2.1.3 Målgruppsintervjuer från skolverket
På uppdrag av Skolverket gjordes år 2009 en övergripande arbete med att kartlägga
målgruppens krav och behov av skolverkets befintliga webbplats. Då skolverket webbplats
innehåller en stor kvantitet av olika sidor är deras publikationsdatabas enbart en liten del av den
övergripande webbplatsen. Målgruppsintervjuerna innehåller dock både åsikter och tankar som
kan kopplas till hur målgruppen tänker om publikationsdatabasen och deras beteende vid
dokumenthanteringen av publikationerna på tjänsten.
Målgruppsintervjuerna visade att många användare försökte hålla sig borta från skolverkets
webbsida så mycket som möjligt eftersom de tyckte att webbplatsen var svår att ta till sig och
svår att hitta rätt information på. När det kom till att hantera sidor eller artiklar som är
intressanta såg användarna hellre till att skriva ut eller ladda ner artikeln/sidan istället för att
spara den som ett bokmärke, en användare förklarade detta med att de bokmärken som denne
sparat tidigare slutade peka till rätt artikel eftersom webbadressen ändrades hela tiden.
Målgruppen såg Skolverkets webbplats främst som en kunskapsbas där publikationsdatabasen
var ett av många verktyg som användes för att söka information. En förskolechef tyckte att
artiklarna i publikationsdatabasen var bra, men om man inte visste exakt vad man var ute efter
var det svårt att hitta något intressant med hjälp av sökningarna. Sökningsproblematiken delades
även av en huvudman som valde att söka sig fram till en viss publikation via Google istället för
att använda sig av Skolverkets sökfunktion.
En studie- och yrkesvägledare tog upp vikten av att ge en överblick av texterna och
publikationerna snabbt, så att det skulle gå att bilda sig en uppfattning om textens relevans utan
att läsa hela.
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3 Teori
I detta avsnitt får läsaren en genomgång av ämnen som responsiv design, mobil design,
sökning och användbarhet.

3.1 Användbarhet
Det finns två ledande definitioner vad gäller användbarhet (Jokela, Iivari, Matero, & Karukka,
2003). Den ena kommer från Nielsen och är (översatt):
”Användbarhet handlar om lärbarhet, effektivitet, minnesvärdighet, felaktigheter och
tillfredsställelse.”
Den andra större definitionen är ISO-standard 9241-11 som säger (översatt):
”I vilken utsträckning en produkt kan användas av en specifik användare för att uppnå
specifika mål med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i ett givet
sammanhang”.
Användbarhet är ett begrepp som används ofta inom både digitala och fysiska produkter och
säger hur en design för ett system/produkt passar för användarna och deras behov och krav
(Shackel & Richardson, 1991). I och med att begreppet är kopplat till användarnas upplevelse är
det ofta använt inom användarcentrerad design.

3.2 Designa gränssnitt för mobilen
Det finns ett antal faktorer som man måste ha i åtanke när man designar gränssnitt för en mobil
enhet. Det första är att den mobila enheten ofta innebär begränsad skärmstorlek, vilket påverkar
hur innehållet fördelas på gränssnittet. Det andra är att den huvudsakliga
interaktionsmöjligheten med gränssnittet är via fingret, vilket är klumpigare och mer oprecist än
en muspekare. Den tredje faktorn beror på specifika användarbeteendet för mobila enheter då
interaktionen med enheten görs i en kontext där användarna gör en annan aktivitet samtidigt
(Richard, 2012). Forskning visar att användare av smartphones är inne på internet under kortare
perioder än datoranvändare (Tossell, Kortum, Rahmati, Shepard, & Zhong, 2012). Dessutom
används smartphones oftare under vissa tider på dygnet jämfört med datoranvändandet, högst
användning ser man främst före och efter arbetet/skolan (Wroblewski, 2011). Luke Wroblewski
liknar detta beteende med att användarna har ”ett öga och en tumme”, då deras uppmärksamhet
på de mobila enheterna påverkas av andra störande moment (Wroblewski, 2011). Detta innebär
att de mobila användarna har andra prioriteringar och mål med användandet på grund av att
kontexten är annorlunda än för desktop (Marcotte, 2011) och dessa kontextuella skillnader
påverkar hur gränssnittet ska se ut(McGrane, 2012; Rieger & Rieger, 2011).
För att användarna av de mobila enheterna ska kunna använda de mobila gränssnitten på ett
smärtfritt sätt är det viktigt att dessa gränssnitt är enkla att förstå och interagera med. Robert
Hoekman Jr talar om skillnaden mellan användbarhet och enkelhet, där användbarhet är mer
fokuserad kring att målgruppen ska kunna använda produkten, medan enkelhet riktar sig mer till
att alla kan använda den på ett bra sätt (Hoekman, 2011). Enkelhet går att uppfylla genom att på
olika sätt påverka funktionaliteten, antingen ta bort funktionalitet, organisera för att skapa en
bättre struktur, gömma onödig funktionalitet eller flytta funktionalitet som inte är primär till en
annan plats (Colborne, 2010). Då både användbarhet och enkelhet flyter ihop med varandra för
de mobila enheterna kan det vara bra att sträva efter att uppfylla båda för att göra
användarupplevelsen så bra som möjligt i mobila enheter (Wroblewski, 2011).
Informationsstrukturen för mobila gränssnitt är något Kohli utvärderar i sin rapport om olika
navigationssystem för webben i mobilanpassade gränssnitt. De slutsatser Kohli kan dra från
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användbarhetstesten av tre navigationssystem är att man ska använda så lite skärmutrymme som
möjligt i de mobila gränssnitten för att inte visa för mycket information för snabbt. Man ska
även ge användarna kontroll över vad som ska visas i gränssnittet samt tillsätta en
trenivåstruktur över mobila gränssnitt. Denna struktur innebär att den första är kategorier eller
tabeller, andra är sammanfattning av artiklar och subkategorier och den tredje är den faktiska
artikeln (se figur 3 för förtydligande), detta för att göra navigationen lättförståelig för
slutanvändarna.

Figur 3: Kohli’s trenivåstruktur som visar hur han tycker att informationsmängden bör öka ju
längre ner i strukturen man kommer, första nivån är kort information i tabeller (exempelvis
rubrik), andra nivån är en kortare sammanfattning och den tredje nivån är den faktiska texten.

3.3 Responsiv webbdesign
Responsiv webbdesign som begrepp myntades år 2010 av Ethan Marcotte i sin bok med samma
namn (Mohorovicic, 2013). Responsiv webbdesign innebär att man ger webbsidan ett flexibelt
utseende som ändrar sig beroende på vilken enhet man är inne på, utan att skapa separat källkod
för varje gränssnitt (Marcotte, 2011). Funktionsmässigt innebär responsiv webbdesign att de
största och de minsta gränssnitten ska ha samma funktionalitet, vilket gör syftet med den
responsiva webbplatsen tillgänglig för alla enheter (Karlsson & Michelle, 2013). De responsiva
designprinciperna innebär ofta att de viktigaste funktionerna för användarna hamnar högre upp
på webbplatsen för de mindre gränssnitten (Fox, 2012). Att ta bort funktionalitet enbart för ett
gränssnitt men behålla det för ett annat är inte rätt väg att gå, då alla användarna ska ges
möjligheten att använda samma funktioner som finns i de större gränssnitten (McGrane, 2012),
det kan dessutom göra användarna frustrerade (Kohli, 2013).
De tre tekniska beståndsdelarna i responsiv webbdesign är en flexibel layout, flexibla bilder och
media samt media queries från CSS3 som kontrollerar hur layouten ska ändras beroende på
vilken enhet man öppnar sidan i (Marcotte, 2011; Wroblewski, 2011).
Det finns två olika tillvägagångssätt när man ska implementera responsiv webbdesign –
”Mobile first” som innebär att man utgår från det mobila gränssnittet när man designar de större
gränssnitten, och ”Desktop first” där man tar hänsyn till desktopgränssnitten vid utformandet av
de mindre gränssnitten (Mohorovicic, 2013). ”Mobile first” innebär att man baserar
funktionaliteten och innehållet för de mobila enheterna, detta gör att de större gränssnittet i den
responsiva designen får ett bättre fokus (Wroblewski, 2011).
Det finns både fördelar och nackdelar med att ha en responsiv webbsida. Tekniska fördelar med
en responsiv webbsida är det faktum att gränssnitten för de olika enheterna har samma källkod,
detta gör att det är lättare att uppdatera innehållet för de olika gränssnitten och kan både korta
ner tiden och spara pengar vid utvecklingen av sidan (Mohorovicic, 2013). Fördelarna för
användarna är att de får en högre nivå av kontinuitet mellan de olika enheterna (Marcotte, 2011)
och att de kan använda alla gränssnitt fullt ut (Nielsen, 2012). Nackdelarna med att ha en
responsiv webbsida är att en tung webbsida med många högupplösta bilder kan ta lång tid att
ladda på en mobil enhet.
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3.4 Sökning
Enligt Giles Colborne (2010) finns det två myter kring enkelhet och sökning. Den första myten
är att användare tenderar att vilja söka istället för att bläddra i innehållet medan den andra
myten är att designandet av en sökfunktion är enklare än att göra än att organisera innehållet på
ett bra sätt. Enligt Colborne finns det inte något bestämt mönster hur sökning eller bläddring
bland användarna går till, inte heller är det enklare att designa en sökfunktion än att organisera
innehållet (Colborne, 2010).
Det finns både likheter och skillnader när det kommer till vilket sökbeteende användarna har på
en dator och i en mobil enhet. En studie gjord av Kamvar et al. visar att sökmönstret för
smartphones (en iPhone i deras studie) och desktop liknar varandra väldigt mycket med långa
söksessioner och liknande användning. Andra lågteknologiska mobila enheter (med fasta
tangentbord och utan touchskärm) har istället har kortare söksessioner än både smartphone och
desktop. Kamvar et al. menar att smartphones ses mer som förlängning av desktopsökningen,
vilket gör att de ska ha samma förutsättningar som desktop har med bokmärken,
söksammanfattningar och liknande (Kamvar, Kellar, Patel, & Xu, 2009).
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4 Övergripande metod
I detta avsnitt redovisas den övergripande metod som används genom hela projektet.
Detta för att läsaren ska få en större förståelse för varför processen ser ut som den gör
innan vi går djupare in på de specifika studierna i kommande avsnitt.
Den övergripande arbets- och designprocessen för detta examensarbete kan delas upp i tre större
delar; Förstudie, designarbete (iterativ process och slutgiltig prototyp) och dokumentation (se
figur 4 för en övergripande bild av processen).

Figur 4: En processbild över de olika momenten fram till den slutgiltiga prototypdesignen.
Under projektets gång genomförs en kontinuerlig dokumentation av projektet.
De metoder som användes övergripande genom hela examensarbetet var främst en
litteraturstudie, detta för att söka kunskap om ämnesområdet för att kunna använda det som
grund i rapporten och i det praktiska designarbetet. Till hjälp för denna studie användes förutom
böcker inom ämnet även artiklar från bland annat publikationsdatabaser som ACM Library,
Google Scholar och IEEE Xplore Digital Library. Det har även skett en kontinuerlig
dokumentation genom hela examensarbetet för att inga aspekter av arbetet ska glömmas bort.
I förstudien genomfördes två moment löpande. Det första var att analysera användandet av
Skolverkets webbplats och dess publikationsdatabas med hjälp av Google Analytics. Verktyget
håller koll på alla användare som besöker sidan och kan bland annat säga vilka enheter de är
inne på, när de är inne samt hur de interagerar med webbplatsen. Det andra momentet handlade
om att samla in kvalitativ data från användarna kring vad de själva tycker om
publikationsdatabasen och användandet av olika enheter. Detta gjordes genom att hålla en
kombinerad intervju- och användbarhetstestsession med två personer inom målgruppen som
fick både diskuterade och testa det nya gränssnittet för publikationsdatabasen samt prata mer
djupare kring hur deras vardag ser ut och hur användandet av publikationsdatabasen och
Skolverkets webbplats ser ut för dem i dagsläget.
Den andra delen av arbetsprocessen har varit att designa, utvärdera och analysera olika
gränssnittsförslag i en iterativ process. En iterativ process innebär att man genom feedback från
användarna i flera steg kan förfina sin design till den passar de mål och behov som användarna
har (Rogers et al., 2011). Metoder för hur man får denna feedback brukar mestadels innebära
olika typer av tester, och beroende på var man är i processen kan olika typer av tester ge olika
typer av svar (Rubin & Chisnell, 2008). I detta examensarbete genomfördes designarbetet i flera
iterationer av skissande och utvärderande, detta eftersom olika stadier av mer skissbaserade
prototyper (low-fidelity) och mer färdiga prototyper (high-fidelity) ger olika feedback bland
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annat eftersom användarna vågar vara mer kritiska till koncept som anses halvfärdiga (Rubin &
Chisnell, 2008). Användbarhetstesten använde sig uteslutande av tänka högt-metoden för att
användarna skulle ges möjligheten att uttrycka sitt eget beteende i ord (Molich & Franzén,
2002). Resultatet av designarbetet blev den slutgiltiga designskissen som ska användas för
utformningen av publikationsdatabasens responsiva gränssnitt.
Varje del av hela arbetsprocessen innefattar olika typer av metoder för att uppnå viss kunskap
eller resultat för att kunna gå vidare i arbetet. I förstudien var målet att få en större förståelse för
användarna, användningen och gränssnittet. I designarbetet var målet att få fram konkreta
designförslag på hur den responsiva designen av publikationsdatabasen kan se ut och få
kommentarer på detta från användarna i flera steg. Det slutgiltiga prototyparbetet fokuserade på
att ta tillvara på all kunskap som förvärvats genom hela projektet för att skapa en slutgiltig
design över hur det responsiva gränssnittet av skolverkets publikationsdatabas kan se ut.
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5 Förstudie
Detta avsnitt går in djupare på förstudien för att ge en närmare förklaring över vilka
metoder som använts, vilka resultat som framkommit och vilka slutsatser vi kan dra
kring dessa.

5.1 Introduktion
För att bilda sig en uppfattning om hur användandet av publikationsdatabasen på Skolverkets
webbsida ser ut gjordes en förstudie där det samlades in både kvantitativ och kvalitativ data. De
metoder och verktyg som användes var Google Analytics och flera kombinerade intervju- och
utvärderingssessioner.

5.2 Metod och genomförande
5.2.1 Google Analytics
Google Analytics är ett analysverktyg för webben som spårar vad besökarna gör på en viss
webbplats, vilka de är, hur de tog sig dit samt mycket mer. Verktyget kan ge svar på var man
ska lägga fokus i strukturen, innehållet eller flödet för att besökarna ska hitta rätt och gör så att
de kommer tillbaka (Google, 2014).
I förstudien användes Google Analytics för att få en övergripande bild av hur användningen av
mobila enheter ser ut på Skolverkets webbplats och på publikationsdatabasen över tidsperioden
1 september – 30 november år 2013. Förutom hur stor andelen unika besökare som besökt
Skolverket och publikationdatabasen under denna tid för respektive enhet samlades det även in
data kring avvisningsfrekvensen för respektive enhet. Avvisningsfrekvensen ger en bild av hur
väl tilltalande gränssnittet är för de olika enheterna, då den visar hur många användare som valt
att avsluta sitt besök på webbplatsen (det vill säga inte klickade sig vidare).

5.2.2 Intervju- och användbarhetstestssession
I förstudien genomfördes två kombinerade intervju- och utvärderingssessioner med två
gymnasielärare (hädanefter kallade P1 och P2) på två olika skolor i Nacka. Båda lärarna tog
examen nyligen och har jobbat som lärare i lite mindre än ett år. Den första läraren (P1) är lärare
inom matematik och fysik och den andra läraren (P2) är lärare inom matematik. (se tabell 1 för
fullständig information).
En intervju- och användbarhetssession innebar att lärarna först var med på en trettio minuter
lång intervju följt av en trettio minuter lång användbarhetstest. Båda lärarna fick alltså
genomföra båda delarna av sessionen. Hela sessionen dokumenterades med hjälp av
ljudinspelning och skrivna anteckningar.
Tabell 1: En mer utförlig tabell med kön, yrke och arbetsplats för de lärare som medverkade vid
intervju- och utvärderingssessionen.
Personer

Kön

Yrke

Jobbar på

P1

Kvinna

Gymnasielärare

Designgymnasiet, Nacka

P2

Kvinna

Gymnasielärare

Nacka Gymnasium, Nacka
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Intervju
Intervjuerna under sessionen var semistrukturerade, detta för att hålla intervjutillfället öppet för
nya infallsvinklar och kommentarer kring diskussionsämnena. Från de egna intervjuerna med
gymnasielärarna behandlades ämnen som kan delas upp i fyra olika delar:
•

Lärarnas allmänna internetanvändande både på jobbet och i hemmet.

•

Lärarnas användande av skolverket och publikationsdatabasen.

•

Vad deras tankar var gällande användandet av mobila enheter på internet.

•

Vilken information som var viktig när det kommer till att hitta artiklar inom ett visst
ämnesområde.

Se bilaga C för fullständig sammanställning av intervjufrågorna.
Användbarhetstest
Vid användbarhetstesten av desktopgränssnittet fick lärarna genomföra uppgifter som kretsade
kring systemet fyra huvudfunktioner; sökning, sökresultat, publikationsinformation och
varukorgen samtidigt som de tänkte högt. Dessutom hölls en öppen diskussion om gränssnittet
mellan uppgifterna för att få reda på tankar om prioriteringar, användningen och dylikt (se
bilaga C för hela användbarhetstestupplägget).

5.2.3 Metodkritik
Den Google Analyticsdata som användes i förstudien är på det “gamla”
publikationsdatabasgränssnittet, detta eftersom den nya designen ännu inte lanserats. Därför kan
dessa data vara missvisande i och med att användandet kan komma att ändras med det nya
gränssnittet.
För intervju- och utvärderingssessionerna var det enbart två gymnasielärare som kunde ställa
upp, och båda två hade kortare erfarenhet av läraryrket. Eftersom lärarna inte speglar hela
målgruppen, och är relativt nya kan det ha gett en missvisande bild under intervjuerna och
utvärderingarna än om man fått genomföra denna del på personer från alla yrkesgrupper inom
målgruppen.
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5.3 Resultat
5.3.1 Google Analytics
Från Google Analytics-datan kunde vi få ut flera resultat kring användandet av Skolverkets
webbsida och Skolverkets publikationsdatabas. I tabell 2 visas hur många unika besökare
skolverket.se och publikationsdatabasen har i förhållande till vilken avvisningsfrekvens den har.
Fördelningen mellan desktop och mobila enheter för det båda webbsidorna är nästan densamma,
cirka 87 % av de unika besökarna för de båda sidorna använder desktop medan cirka 13 % av
besöken är mobila enheter. Att Skolverkets startsida och publikationsdatabas är bättre anpassad
för desktopanvändarna märks främst på avvisningsfrekvensen för de båda sidorna. Högst
avvisningsfrekvens för det båda sidorna var användarna med mobiler, därefter kommer
användare med surfplatta och slutligen användare med desktop. Publikationsdatabasen hade
dock en mycket lägre avvisningsfrekvens för alla enheter än Skolverkets startsida, de mobila
enheterna som hade högst avvisningsfrekvens hade lägre än avvisningsfrekvensen för
desktopanvändarna på startsidan.
Tabell 2: Data som kretsar kring användningen av olika enheter på skolverkets startsida och
publikationsdatabasen under en viss tidsperiod. Uppdelat per enhet visas hur många procent
unika besökare som tillkommit på sidorna samt vilken avvisningsfrekvens dessa sidor hade för
varje enhet.
Skolverket.se

Publikationsdatabasen

1 sep-30 nov 2013

1 sep-30 nov 2013

994 609 st

11 762 st

4,5 % (44 995)

2,7 % (313)

8 % (79 900)

10,8 % (1 271)

87,4 % (869 714)

86,5 % (10 178)

Mobil

58,23 %

33,90 %

Surfplatta

43,07 %

20,41 %

Desktop

34,71 %

17,59 %

Unika besökare:
Mobil
Surfplatta
Desktop
Avvisningsfrekvens:

För att gå användandet på djupet kan vi även kolla hur användningen förändras under en kortare
tidsram. I tabell 3 visas hur många besökare startsidan och publikationsdatabasen hade under en
veckas tid. Eftersom användandet även kan skilja sig från timme till timme under denna period
visar graferna i figur 5 hur besöken ändras under samma period som i tabell 3.
I tabell 3 ser vi precis som i tabell 2 att desktopanvändningen är störst under en arbetsvecka.
Den totala användningen för både publikationsdatabasen och startsidan går ner på slutet av
veckan och är som lägst under helgen. Från figur 5 ser vi även där samma mönster som i tabell
3, men timme för timme kan vi se att desktopanvändningen går ner under kvällen, medan
mobilbesöken och besöken på surfplatta tycks vara densamma eller öka kvällstid.

13

Förstudie

Publikationsdatabas

Startsida

Tabell 3: Antal besök kopplat till respektive enhet för startsidan och publikationsdatabasen
under en vecka (20 jan - 26 jan 2014).
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Desktop

36 187

35 505

32 523

29 954

22 076

6 671

12 291

Surfplatta

4 113

4 401

4 218

3 942

2 839

2 100

3 002

Mobil

3 753

4 175

4 026

3 770

2 973

1 923

2 355

Desktop

1 741

1 672

1 338

1 397

1 303

379

589

Surfplatta

177

192

202

173

126

71

157

Mobil

54

82

87

54

59

15

34

Figur 5: Grafen visar hur användandet för desktop, mobil och surfplatta förändras timme för
timme under en veckas tid på skolverkets startsida (20 jan – 26 jan år 2014). Den turkosa
grafen visar det totala besöksantalet, den bruna visar desktopbesöken, den gröna mobilbesöken
och den lila antal besökare med surfplattor.

5.3.2 Intervju- och användbarhetstestsession
Från den kombinerade intervju- och användbarhetstestsession kom det fram ett antal intressanta
resultat kring användarnas beteende vid användandet av internet på olika enheter. Även mer
specifika tankar om publikationsdatabasens gränssnitt kom upp, och vad denna tjänst skulle
göra för användarna med en responsiv utformning.
Allmänna internetanvändande
Användandet av internet bland de båda lärarna var olika beroende på vilken kontext de var i. På
jobbet var användandet av internet mindre än utanför, detta eftersom en stor del av deras
arbetstid går till att undervisa eller göra annat administrativt arbete. I arbetet ansågs internet
vara ett verktyg för att underlätta deras arbete genom att söka rätt på bra information (via
Google eller Skolverket) eller få hjälp av betygskriterier eller kurs-PM vid bedömning (detta
också på Skolverkets webbplats) (P1, P2). Internet kunde även användas för andra uppgifter
inom arbetet som att till exempel närvarorapportera (P1). Utanför arbetet använda man internet
nästan större delen av tiden för att vara ute på internet, och användningsområden växlade mellan
sociala nätverk, söka och maila (P1, P2).
De enheter lärarna använde under arbetstid var antingen både dator och smartphone (P1) eller
enbart dator (P2). P1:s smartphone användes dock inte i så stor utsträckning, främst under
lektionstid då hon behövde leta fram information snabbt via Google. Utanför arbetet använde de
antingen enbart dator för att komma ut på internet (P2) eller enbart surfplatta (P1), smartphone
används ibland, men enbart när någon av de andra enheterna inte finns tillgängliga.
Användande av skolverket.se och publikationsdatabasen
Hur lärarna vanligtvis använder sig av Skolverkets webbplats är som tidigare sagt att hitta
information, publikationsdatabasen används dock inte i så stor utsträckning av lärarna, P2
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brukar inte aktivt söka i publikationsdatabasen eftersom hon tycker sig hitta mer väsentlig
information via Skolverkets andra tjänster på webbplatsen. Hon har dock tagit del av vissa
artiklar som finns där då hon ibland blivit vidarebefordrad till publikationsdatabasen för att läsa
den nyaste informationen kring ett visst ämne eller bara fördjupa sig ytterligare in något hon
tycker är intressant. P1 har inte använt sig av publikationsdatabasen så mycket, men den lilla
erfarenhet hon haft med gränssnittet har gjort att inte hellre håller sig borta eftersom det är
krångligt. Detta har gjort att hon tidigare sparat bokmärken över intressanta artiklar, men dessa
bokmärken har slutat fungerat efter en tid i och med att webbadressen ändrats. Därför har hon
nu övergått till att ladda ner de dokument eller sidor som hon tycker är viktiga och ibland, om
hon inte läser dem på datorn eller surfplattan även skriva ut dem.
Tankar och åsikter om användandet av mobila enheter ute på internet
Den övergående känslan av att använda mobila enheter på internet var att det både var bra och
dåligt. En lärare hade åsikten att om man skulle kolla upp något snabbt var det mobilen som
gällde och passades bäst för ändamålen, men om en webbsida inte är anpassad för den enhet
man är inne på blir upplevelsen dålig (P1). Den andra läraren hade inte mycket erfarenhet av
mobilt internetanvändande men hade åsikten att det var enklare att vara ute på internet med en
dator eftersom hon ändå använde den enheten mest (P2), P1 ansåg att om en webbsida inte var
anpassningsbar för den mobila enheten brukade hon helt enkelt sluta använda dessa sidor på den
mobila enheten helt eller gå över till dator där den var bättre.
De problemen lärarna uppfattade som problematisk med användningen av desktopanpassade
webbsidor i mobila enheter var att text var liten (P1) och webbplatsen jobbig att ha och göra
med på grund av den mindre skärmstorleken och tryckskärmen (P1, P2). En mobilanpassad
webbplats brukar åtgärda dessa problem och göra det enklare att interagera med (P1). Att
publikationsdatabasen skulle bli anpassad för mobila enheter skulle hjälpa användandet på
många sätt för lärarna. Att kunna använda sig av mobila enheter på publikationsdatabasen såg
användarna som en fördel eftersom de då kunde läsa artiklar som de ansåg intressanta (P1, P2).
Att läsa på en smartphone går lika bra som att läsa på en dator (P1), så att göra
publikationsdatabasen mobilanpassade skulle innebära att de kunna ta med sig artiklarna var
som helst i fickan och läsa dem när det passar bäst för dem, exempelvis på tunnelbanan (P2).
Informationsflöde
Användbarhetstestet av desktopgränssnittet kretsade mycket kring användarnas egen syn på
prioriteringar av information och funktionalitet. Informationsflödet för användarna var olika
beroende på var i gränssnittet de var. Träfflistans informationsflöde (som finns på träfflistsidan)
berodde väldigt mycket på hur bra informationen var för att man skulle få en uppfattning om en
artikel var intressant. All information i ett listobjekt (det vill säga en publikations rubrik,
ingress, språk, år etc.) behövde man oftast läsa för att bestämma artikelns relevans (P1, P2),
men trots detta fanns det tillfällen då det enbart krävdes en tydlig rubrik för att kunna besvara
detta (P2).
Steget efter i informationsflödet för publikationsdatabasen var att visa en längre sammanfattning
och mer metadata av en viss publikation i publikationssidan. Framför allt den mer omfattande
sammanfattningen av publikationen var högst prioriterad av lärarna eftersom det sa mest kring
artikeln innehåll. Metadatan däremot sågs mer som ett komplement till sammanfattningen. Så
länge informationen inte var oväsentlig och tog upp för mycket plats (främst för träfflistsidan)
var mycket information bra (P2).

5.4 Diskussion och slutsatser
Från Google Analytics har vi fått en stor mängd data som pekar på olika saker kring
användandet. Det stora jag tycker man ska ta med sig från detta resultat är främst att trots att det
mobila användandet är lågt överlag finns detta användande ändå där i statistiken. Att desktop
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domineras av det totala antalet besökare på Skolverkets webbplats är även en företeelse som vi
såg bland lärarna som var med i intervju- och användbarhetstestssessionen, då de själva använda
desktop för att besöka Skolverket. Att situationen ser ut som den gör är inget konstigt i dagens
läge eftersom webbplatsen för tillfället enbart desktopanpassad, och precis som lärarna sa
innebär den mobila användandet på en sådan webbsida stora problem för interaktionen och
användarupplevelsen. Med en responsiv design av publikationsdatabasen kommer dock denna
statistik med stor sannolikhet förändras, i och med att de användare som för tillfället kämpar
med att använda publikationsdatabasen i en mobil enhet kommer få det mycket enklare.
Förhoppningsvis kommer denna förhöjda användarupplevelse för de mobila enheterna göra så
att fler använder publikationsdatabasen med de mobila enheterna.
Två viktiga aspekter kom upp från intervju- och användbarhetstestsessionen med lärarna som
behandlar gränssnittet. Den första aspekten är informationsflöde. Lärarna hade åsikten att ju mer
relevant information som visas så tidigt som möjligt desto lättare blir det att få en uppfattning
kring publikationernas relevans. Detta går lite mot de designbeslut som tagits upp i
teoriavsnittet med Kohlis trenivåstruktur av innehållsflöde och Hoekmans enkelhetssträvan med
mobila gränssnitt (se avsnitt 3.2). Huruvida lärarnas åsikter kring informationsflödet i
desktopgränssnittet även stämmer för de mobila gränssnitten är något som inte helt kan besvarat
förrän man testat detta i ett mobilt gränssnitt. Den andra aspekten handlade om lärarnas önskade
behov att kunna använda mobila enheterna för att läsa publikationer på andra ställen än på
jobbet. I det utvärderade desktopgränssnittet finns denna möjlighet redan, men det primära
fokuset på desktopgränssnittet ligger främst i att söka efter artiklar, inte att underlätta för
användarna att läsa dem.
Det slutsatser vi kan dra från denna förstudie är alltså att den responsiva designen innebär nya
möjligheter för användandet av publikationsdatabasen som att läsa artiklar på de mobila
enheterna, och att utformningen på informationsflödet tycks luta åt en annan typ av struktur än
vad som främst Kohli lyft fram med sin trenivåstruktur.
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6 Designarbete
Detta avsnitt går djupare in på det designarbete som gjorts i detta examensarbete, för
att ge läsaren en större förståelse för vilka metoder som använts, vilka resultat som
kommit fram samt vad vi kan lära oss från denna del.

6.1 Introduktion
Nästa fas av examensarbetet skedde i två större iterationer med skisser, design, utvärderingar
och analys av gränssnitten av de olika enheterna för att hela tiden förbättra prototyperna.
Iterationerna kan i stort delas upp i en low-fidelity-del och en high-fidelity-del. Varje del
innehöll flera mindre och större iterationer.

6.2 Metoder och Genomförande
För att kunna skissa, designa och utvärdera genom alla iterationer användes ett antal olika
metoder. Skisserna och prototyperna (som hade olika grad av funktionalitet och
informationsstruktur) gjordes det flera användbarhetstest på, i slutet av hela processen gjordes
även en mer allmän utvärderingssession med representanter från Skolverket.

6.2.1 Prototyparbete och Utvärdering
Designarbetet för att ta fram den responsiva designen för Skolverkets publikationsdatabas
började med att ta fram konceptuella handritade skisser som gradvis tog steget till att bli en mer
utvecklad low-fidelity-prototyp. När grunden för low-fidelity-prototyperna satts gick processen
vidare till att skapa en förfinad high-fidelity-prototyp med större möjlighet till fri interaktion.
För att ta sig vidare i processen användes användbarhetstest med tänka högt-metoden som
utvärderingsmetod för att förbättra gränssnitten.
För både low-fidelity- och high-fidelity-prototyperna genomfördes alla användbarhetstest på
den enhet gränssnittet var optimerat för. Detta gjordes möjligt med hjälp av applikationen “POP
- Prototyping on Paper”1 för low-fidelity-prototyperna, och Axure2 för high-fidelity-prototypen.
Dessa verktyg gjorde det möjligt att skapa lättare eller mer inarbetad interaktion vid
användbarhetstesten. För high-fidelity-prototyperna användes även “UX-Record”3 för att
dokumentera användbarhetstesten med ljudupptagning och video över skärmen och deltagarnas
ansikten.
Användbarhetstesten för de båda prototyperna gjorde totalt på sex personer (se tabell 4 för
fullständig lista över testdeltagarna). Användbarhetstestet av båda gränssnitten för low-fidelityprototypen gjordes på två personer, en interaktionsdesigner som jobbar på Winston (P3) och en
interaktionsdesignsstudent på KTH (P4). Ytterligare en interaktionsdesigner från Winston (P5)
var med på ett användbarhetstest, men testade då bara mobilgränssnittet. Alla tre personer var
införstådda i publikationsdatabasens målgrupp och ombads, förutom att ta med sina egna åsikter
även tänka sig in i hur målgruppen kunde ta till sig prototyperna.
Användbarhetstestet av high-fidelity-prototypen gjordes vid tre olika tillfällen, testpersonerna
var två manliga musiklärare på en högstadieskola i Nacka (P5 och P6) och en kvinnlig
engelskalärare på en högstadieskola på Södermalm i Stockholm (P7). Då dessa prototyper
innehöll mer inarbetad interaktion fick testpersonerna en mer korrekt bild över hur
1	
  https://popapp.in/	
  

2	
  http://www.axure.com/	
  
3	
  http://www.uxrecorder.com/	
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publikationsdatabasen kunde se ut och fungera på de olika mobila enheterna. Prototypen
innehöll både riktig och påhittad information för att fylla ut innehållet göra prototypen så
”riktig” som möjligt.
Tabell 4: En sammanställning av vilka testpersoner som testade de olika prototyperna.
Förkortningen P3-P8 används senare i resultatdelen när man diskuterar de olika personernas
tankar och åsikter.
Testperson

Test av…

Kön

Yrke/Sysselsättning

Jobbar på

P3

Low-Fidelity

Kvinna

Interaktionsdesigner

Winston, Stockholm

P4

Low-Fidelity

Man

Student på KTH

P5

Low-Fidelity
(endast mobil)

Kvinna

Interaktionsdesigner

Winston, Stockholm

P6

High-Fidelity

Man

Högstadielärare

Eklidens skola, Nacka

P7

High-Fidelity

Man

Högstadielärare

Eklidens skola, Nacka

P8

High-Fidelity

Kvinna

Högstadielärare

Katarina Norra, Stockholm

-

För att även få Skolverkets synpunkter ordnades det upp en presentation av high-fidelityprototypen för både mobil- och tabletgränssnitten där de fick en genomgång i funktionalitet och
flöden för att få en uppfattning kring hur gränssnitten för de olika enheterna fungerade.
Under presentationen fick Skolverket komma med feedback kring de olika delarna vilket gav
dem möjligheten att lyfta och diskutera de delar ur gränssnitten som var viktiga ur deras
perspektiv.

6.2.2 Metodkritik
Rekryteringen av testdeltagarna för användbarhetstesten gjordes, precis som i förstudien via
andra personers kontakter. Att low-fidelity-prototypen endast testades på personer som inte
tillhör målgruppen kan ses som ett stort problem eftersom dessa personer kanske inte har
samma behov och mål som målgruppen. Två av tre testpersoner var interaktionsdesigners och
väl insatta i projektet och målgruppen, vilket gjorde att de ändå hade en ganska tydlig bild kring
vad målgruppens mål och behov var med tjänsten.

6.3 Förklaring av de olika prototyperna
6.3.1 Low-fidelity-prototypen
Skillnaden mellan mobil- och tabletskisserna var i low-fidelity-prototypen främst innehållets
uppbyggnad. Mobilgränssnittets innehåll var uppbyggt kring en kolumn, medan
tabletgränssnittets innehåll var uppdelat i två kolumner. Funktionsmässigt var de båda
gränssnitten i princip densamma.
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Båda prototyperna går att dela upp i fyra olika vyer; Startsidan, träfflistsidan, publikationssidan
och varukorgen (för en snabb överblick av mobilskisserna för dessa sidor, se figur 6). Båda
gränssnitten hade liknande funktionalitet och utseende. För en fullständig genomgång av lowfidelity-skisserna för både mobil och tablet, se bilaga A.

Figur 6: Överblicksbilder av de mobilskisser som är kopplade till low-fidelity-prototyperna.
Från vänster till höger: Startsidan, träfflistsidan, publikationssidan och varukorgen.
På startsidan och träfflistsidan var fritextsökningen den primära sökmetoden som användes i
båda gränssnitten. Startsidan innehöll förutom sökrutan även ett antal olika puffar och genvägar
som länkade till intressant innehåll eller viktiga funktioner. Varukorgen fanns i startsidans och
träfflistsidans mobilgränssnitt tillgänglig via en flik bredvid sökrutan. I tabletgränssnittet har
istället sökrutan och varukorgen separerats och lagts högst upp i vardera kolumn av gränssnittet.
I skisserna för träfflistsidan i de båda gränssnitten är det primära fokuset på sökningsrutan och
träfflistan. Träfflistan innehåller begränsad information, då meningen är att man ska få en snabb
överblick av sökresultatet för att sedan klicka sig vidare till respektive publikations
publikationssida. I träfflistsidan för tabletskisserna är sökrutan och träfflistan i vänsterkolumnen
medan varukorgen, nya publikationer och prenumerera finns tillgängliga i högerkolumnen. I
mobilskisserna är fokus enbart på sökrutan och träfflistan, dock kan man precis som för
startsidan komma åt varukorgen via fliken på sökrutan.
Publikationsidan för de båda gränssnitten innehåller mer utförlig information om respektive
publikation, samt ger användarna möjligt att ladda ner, dela eller beställa publikationen. Även
här så är högerkolumnen i tabletgränssnittet detsamma som för träfflistsidan.
I varukorgen visas en lista över vilka publikationer som man valt att beställa. Genom att klicka
på ett av listobjektet utvidgas objektet och ger mer information om publikationen. Det går även
att ändra antalet eller ta bort publikationen i detta läge. Längst ner i listan visas den totala
kostnaden av hela varukorgen och användarna ges möjlighet att antingen rensa hela varukorgen
eller gå vidare till beställning.
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6.3.2 High-fidelity-prototypen
Även i high-fidelity-prototyperna var den mest markanta skillnaden mellan mobil och tablet att
tabletgränssnittet var uppdelat i två kolumner medan mobilgränssnittet var uppbyggd med en
kolumn. Eftersom ändringar i high-fidelity-prototyperna utgick från vad som kom fram från
användbarhetstesterna av low-fidelity-prototyperna hade dessa gränssnitt samma uppdelning i
sidvyer. Översiktsbild för high-fidelity-mobilgränssnittet kan ses i figur 7, och en mer ingående
förklaring av både mobil- och tabletprototyperna kan läsas i bilaga B.

Figur 7: Överblicksbilder av de mobilskisser som är kopplade till high-fidelity-prototyperna.
Från vänster till höger; Startsidan, träfflistsidan, publikationssidan och varukorgen.
Startsidan för båda gränssnitten har många likheter med low-fidelity-prototypen. Sökningen är
fortfarande den centrala funktionaliteten, men i både tablet- och mobilgränssnittet har antalet
puffar och funktioner begränsats till de mest väsentliga, tablet som har mer yta fick två puffar
för aktuellt innehåll, medan mobilgränssnittet inte hade någon extra puff.
Träfflistan på träfflistsidan har för båda gränssnitten fått ett utseende som liknar träfflistan för
tablet i low-fidelity-prototypen. Tabletgränssnittets högra kolumn är samma som för
högerkolumnen i tabletgränssnittets startsida.
För publikationssidan har vissa förändringar skett i prioriteringar av information för båda
gränssnitten, till exempel att hela sammanfattningen visades direkt samt att ”ladda ner” och
”lägg i varukorg” flyttats upp ovanför rutan med metadata.
Den sida som genomgått störst förändringar från low-fidelity- till high-fidelity-prototyperna är
varukorgen. I mobilgränssnittet finns denna sida nu tillgänglig via en knapp vid sökningsrutan
öppnar varukorgen på en ny sida istället för att hoppa mellan flikar som i low-fidelityprototypen. För tabletgränssnittet har varukorgen samma utseende i högerkolumnen, men precis
som i mobilgränssnittet öppnas varukorgen på en helt ny sida vid markering.
Varukorgsgränssnittet har fått samma funktionalitet som tidigare prototyp i mobilgränssnittet,
men för tabletgränssnittet har varukorgen, i och med större plats delats upp i två kolumner – en
som innehåller listan med alla publikationer och en som visar informationen om den publikation
man klickat på.
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6.4 Resultat
Nedan visas en sammanställning av de mest väsentliga som kommit fram från
användbarhetstestsessionerna för de båda gränssnitten. För att få en mer detaljerad redogörelse
kring alla kommentarer, förslag på designändring etc. för de olika prototyperna se bilaga E.

6.4.1 Low-Fidelity-prototypen
Prioritering av information, innehåll och funktionalitet
I prototyperna var det lite olika tankar gällande till vilken grad som information prioriterades
över funktionalitet. I träfflistan ansåg alla testpersoner att rubriken och ingressen var prioriterad
över ”ladda ner” eller ”lägg till i varukorgen”. För publikationssidan gick dock åsikterna emot
varandra, antingen tyckte man att ladda ner och lägg i varukorgen borde vara direkt under
rubriken (P3), eller efter sammanfattningen (P4, P5). Metadatan ansågs lägre prioriterad än
resten av informationen, men dock ändå väldigt viktig för att säkerhetsställa att publikationen
var den rätta.
Något som alla användarna tyckte var bra med prototypen var hur det tänkta informationsflödet
såg ut. Att man redan i första steget i träfflistan kunde läsa publikationens rubrik och ingress
trodde testpersonerna skulle vara tillräckligt med information för att veta om publikationen var
intressant eller inte.
Funktionaliteten måste anpassas för de mindre gränssnitten
Mycket av low-fidelity-prototypens funktionalitet liknade desktopgränssnittet, förutom att den
modifierats lite för att passa de mobila gränssnitten. Den funktion som hade störst skillnad i
utformning var varukorgen, där det mobila gränssnittet tagit mer plats, medan tabletgränssnittet
hade samma utformning som på desktopgränssnittet. Vid användbarhetstesten visade det sig att
enhetsanpassningen var viktig även för tablet, då användarna ansåg att varukorgen i tablet borde
ta upp hela skärmen, precis som för mobilgränssnittet eftersom den nuvarande
tabletutformningen gjorde det svårt att interagera med eftersom knappar, text och liknande inte
var anpassade efter att interagera med deras händer (P3, P4).
Förutom varukorgen i tabletgränssnittet ansåg testpersonerna att båda gränssnitten kändes enkla
att interagera med i och med att de var anpassade efter den mobila interaktionen, men att
tabletgränssnittet kändes luftigare och mer överskådligt (P3, P4). Detta var tydligt bland annat
på startsidan, som upplevdes plottrig för mobilgränssnittet eftersom den innehöll för mycket
funktionalitet och innehåll (P3).

6.4.2 High-Fidelity-prototypen
Nedan följer en sammanställning av de tankar och kommentarer som kommit fram från alla
sessioner, för att se hela listan med designbeslut, se bilaga E.
Interaktionsproblem mellan de olika gränssnittet
Under användbarhetstesten var det ett antal problem som uppstod när användarna skulle
interagera med prototypen. Dessa problem går att dela upp i problem för båda mobila
gränssnitten och problem för antingen smartphone eller tablet.
De problem som uppstod för båda gränssnitten var även de många. Ett problem uppstod när
användarna inte förstod att vissa objekt var klickbara i gränssnittet, till exempel hade deltagarna
svåra problem att förstå hur man skulle utöka fler sökparametrar för sökningen eftersom
knappen inte var tydlig (på startsidan och träfflistsidan) (P6, P7, P8). Ett annat problem som
uppstod i användbarhetstesten för båda gränssnitten var att användarna hade svårt att förstå sig
på och använda textrutan som ändrar antalet beställda publikationer (se träfflistan på
träfflistsidan eller publikationssidan i bilaga D). Antingen hade de svårt att byta ut ettan som
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redan för förvald i textrutan mot en annan siffra (P7, P8) eller så förstod de inte att man kunde
ändra siffran i rutan, vilket gjorde att de tryckte på ”lägg till i varukorgen”-knappen flera gånger
för att lägga till mer än en publikation (P6).
Ett problem som bara uppstod i det mobila gränssnittet var kopplat till interaktionen med
träfflistan på träfflistsidan. Eftersom större delen av information i ett listobjekt (det vill säga
rubrik, ingress och ”läs mer”-knappen) var länkat så att en användare kan klicka på dessa för att
ta sig till publikationens publikationssida innebar detta problem för alla användarna när de
skulle scrolla neråt i listan och istället råkade trycka in sig på en viss publikation. I
tabletgränssnittet var inte detta ett problem då träfflistan var en mindre del av gränssnittet.

6.5 Diskussion och slutsatser
6.5.1 Skillnaden i interaktionssätt mellan olika enheter
Användningen av mobila enheter innebär, precis som både Luke Wroblewski (2011) och Ethan
Marcotte (2011) skriver, andra typ av interaktionsmönster än om man använder en dator med
mus och tangentbord. Detta påstående kan vi se exempel på från kommentarer och iakttagelser
av testdeltagarna för användbarhetstesten av low-fidelity- och high-fidelity-prototypen.
I användbarhetstestet av low-fidelity-prototypen visades detta genom test av tabletgränssnittets
varukorg, där varukorgens utseende och placering bibehållits från desktopgränssnittet.
Testpersonerna ansåg att detta gränssnitt inte var anpassat efter touchscreen-interaktion,
eftersom gränssnittet var litet och svårt att interagera med.
I high-fidelity-prototypen finns det flera exempel skillnader i interaktion för olika enheter.
Användarna hade till exempel mycket svårt för att fastställa om vissa knappar eller objekt var
tryckbara i gränssnitten. Eftersom det mobila interaktionssättet inte gör det möjligt för
användarna att föra fingret över ett objekt för att se om det är klickbart kommer användarna
behöva fler visuella ledtrådar som säger att ett objekt är tryckbart. I desktop är detta inte ett lika
stort problem i och med att användarna kan med musens hjälp föra muspekaren över objekt för
att se om de är klickbara eller inte. Ett tredje exempel från high-fidelity-prototyperna var
svårigheten i att använda sig av fritextrutan för att ändra antalet tillagda publikationer i de
mobila enheterna. Förutom att fritextrutan var klumpig att interagera med eftersom den var så
liten, måste man fundera på andra möjligheter till lättare interaktion. Då den mobila enheten har
tre olika varianter på tangentbord/inmatningsmöjligheter för nummer (se figur 8) gäller det att
välja den inmatning som passar bäst för denna specifika inmatning. I och med att vi redan vet
att fritextrutan varit problematiskt för användarna under testerna bör man därför satsa på en
dropdown-lösning istället för att det ska bli lättare för användarna att genomföra detta steg.

Figur 8: De olika standardvarianter på tangentbord som finns för inmatning av siffror i iPhone.
Det vänstra och det mittersta tangentbordet triggas i fritextrutor och den högra använts för
ändring av värde i dropdown-listor.
Den slutsatsen vi kan dra från detta är att interaktionsmöjligheterna som skiljer desktop och
mobila enheter åt kan orsaka problem när man går från desktop till mobil eller tvärt om.
Lösningarna på dessa problem är antingen att förändra informationsstruktur och utseendet eller
förändra funktionaliteten för att passa det nya gränssnittet.
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6.5.2 Prioritering av information i prototyperna
När det gäller prioriteringar av funktionalitet, innehåll och information har vi från den
bakåtliggande teorin för detta examensarbete kommit i kontakt med Kohli’s tankar om hur man
ska jobba med innehåll och information i en trenivåstruktur; kategorier/tabeller först,
sammanfattning sen och den faktiska artikeln sist (se avsnitt 3.2 för förtydligande). Från
utvärderingen av det nya desktopgränssnittet men även för low-fidelity- och high-fidelityprototyperna har dock denna struktur inte varit den mest optimala för användarna. Prototyperna
i dagsläget har en trenivåstruktur, men den är inte samma som Kohli arbetade fram.
Testpersonerna av low-fidelity-prototypen sa att de uppskattade att träfflistan hade mer
information än rubriken. Ytterligare information som ingress, viktig metadata och bild på
publikationen (fanns enbart i high-fidelity-prototypen) var därför nödvändigt för att användarna
skulle få en uppfattning för om publikationen var intressant eller inte i detta steg. Förutom
träfflistans utformning var testpersonerna och intervjupersonerna även nöjda med
publikationssidans informationsstruktur som förutom en sammanfattning även innehåll
ytterligare metadata.
De slutsatser vi kan dra från detta är att användarna för publikationsdatabasen inte alls tycks ha
samma tanke som Kohli’s trenivåstruktur kring hur informationen bör prioriteras i de mobila
gränssnitten, eftersom de behöver mer information framför allt i första steget men även i andra
för att kunna avgöra publikationens relevans. Kohli nämner inte metadata någonstans i sin
struktur, men användbarhetstesterna av de båda prototyperna visar att även denna information är
viktig att ha med i de två förstkommande nivåerna.
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7 Diskussion
I detta avsnitt görs en sammanfattad diskussion kring examensarbetets lärdomar,
kopplat till den vetenskapliga teorin och projektets frågeställningar.

7.1 Responsiv design innebär helhetstänk
En tydlig aspekt som bekräftades genom användbarhetstesterna var främst att användandet
mellan enheter är mycket olika. På grund av det skiftande interaktionssättet mellan främst
mobila enheter och desktop var mycket av den kvarliggande designen från desktopgränssnittet
svår att interagera med i mobila enheter vilket gjorde att förändringar i gränssnittets utformning
behövdes göra. Förstudien visade att användarna tycktes önskades använda dessa olika enheter
utefter vilken kontext de var i. Detta medför att användarnas fokus inte ligger i att
användbarheten ökas för en viss enhet, utan istället att användbarheten för samarbetet mellan
enheter gör att användarna kan få friheten att bestämma själv över vilken enhet de vill använda
utefter kontext. Denna vetskap ger en ny tanke kring den interaktionsmässiga skillnaden mellan
enheter nämligen att fokus från den responsiva designen måste lyftas från användningen för
respektive enhet och istället fokusera på att förbättra användandet mellan enheter.
Hur ska man då göra detta i praktiken? Jag ser kontexten som en viktig faktor för att ge
systemet man designar en helhetssyn. Eftersom kontexten påverkar användandet är det viktigt
att varje del av gränssnittet designas utifrån den kontext man kommer använda den i. I
publikationsdatabasens fall var en av de önskade kontextuella förbättringarna att kunna läsa
artiklar på andra enheter än datorn (främst smartphone) och på andra platser än vid skrivbordet
och datorskärmen. Eftersom fokus ligger i att läsa och inte söka efter artiklar i de mobila
enheterna, är inte användarupplevelse optimal om den responsiva designen utgår från
desktopgränssnittet. Istället måste man jobba mer med förbättrad funktionalitet kring
dokumenthanteringen så att användarna lättare kan komma åt intressanta artiklar oavsett vilken
kontext och enhet de är i. Den skiftande kontexten kan dessutom få användarna att byta från en
enhet till en annan vilket gör att dokumenthanteringen av publikationer inte bara ska fungera bra
för respektive enhet, utan också fungera bra mellan enheter. Istället för att den responsiva
designen ska göra det möjligt för användarna att söka på alla enheter, måste fokus istället ligga
på att göra det möjligt för användarna att få tillgång till intressanta artiklar direkt i alla enheter.
När användarna själva bestämmer sig för att söka i publikationsdatabasen (oberoende av vilken
enhet det är) ska alltså de intressanta artiklarna för användarna göras tillgängliga för alla
enheter. Detta kan exempelvis göras genom att skapa en ny tjänst i Skolverkets
publikationsdatabas som låter användarna sparar intressanta artiklar och gör dem lättillgängliga
för stunder då man enbart är ute efter att läsa.

7.2 Nytt fokus för aspekterna kring responsiv design
De vetenskapliga områden som denna rapport täckt i teoriavsnittet visar att aspekterna som
förändras inom responsiv design är mestadels förändringar i informationsflöde och utseende.
Prioriteringar av funktionalitet och ändringar i gränssnittets layout är också viktigt då de kan
ändra fokus för gränssnittet. Denna rapport ger dock en annan bild av aspekter av responsiv
design, då det framför allt är två aspekter som får ett förändrat fokus.
Det första aspekten som bör diskuteras är informationsflödets roll för användarna. Slutsatsen
kring användbarhetstesterna av både desktopgränssnittet och de olika prototyperna visar att
Kohlis trenivåstruktur inte stämmer överens med testpersonernas tankar om hur de vill få
tillgång till resultatet. Den trenivåstruktur som testpersonerna istället önskade var att
förstasteget i strukturen skulle vara mer utförlig, så att de kunde få en uppfattning kring hur
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relevant artikeln var för deras sökning. Viktigt att notera är dock att Kohlis slutsats är precis
som detta examensarbete baserad på feedback från användbarhetstester, vilket gör det tydligt att
användarna för olika system är annorlunda. På så sätt är det svårt att själv dra en generell
slutsats kring informationsflödet eftersom behovet från användarna styr utformningen från fall
till fall.
Den andra aspekten väger in både funktionalitet, utseende och ändringar i gränssnittets layout.
Som tidigare diskuterat i föregående delavsnitt innebär det nya tänket som presenteras i denna
rapport att den skiftande kontexten styr över funktionaliteten. Detta innebär att man inte enbart
ska prioritera att ändra utseendet på funktionalitet för att passa de mobila gränssnitten, utan ett
större fokus ska ligga i att anpassa funktionaliteten så att den stödjer varje specifik kontextuell
användning i det responsiva designen i respektive enhet.

7.3 Lärarnas påverkan på processen och resultatet
En annan viktig del av projektet som man måste diskutera är det faktum att vissa delar av
målgruppen, det vill säga rektorer och huvudmän, inte varit representerade för intervjuer eller
användbarhetstest genom processen. Hur detta kan ha påverkat den responsiva designens
utseende genom designarbetet samt det övergripande resultatet är svårt att säga.
Målgruppsintervjuerna gjordes av Skolverket (se avsnitt 2.1.3) pekar i alla fall på att många av
de olika yrkesgruppernas åsikter och problem stämmer överens med lärarnas åsikter. Detta ger
en förhoppning om att den responsiva design som tagits fram i detta examensarbete även
kommer vara användbar för rektorer och huvudmän, även fast den anpassats för lärarnas behov.
En annan viktig aspekt att ta upp är hur man ska tolka användarnas behov av att kunna läsa
artiklar från publikationsdatabasen på andra ställen än vid skrivbordet. Enbart på grund av att en
lärare pekade på möjligheten att kunna läsa artiklar på tunnelbanan innebär inte detta
automatiskt att hela lärarkåren gärna jobbar extra och på obekväm arbetstid. Jag tycker istället
att man ska koppla den nya responsiva designen till möjligheten att jobba på platser man annars
inte hade möjligheten, vilket gör att lärarna får mer frihet att fördela arbetstiden som han/hon
vill och kan göra arbete som annars innebar en dator istället kan göra på platser som
klassrummet, fikarummet, lunchen eller på tunnelbanan hem.
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8 Slutsats
I detta avsnitt går vi igenom de slutsatser som vi kan dra av projektet kopplat till de
frågeställningar som ställdes i början av denna rapport.
Målet med det här examensarbetet har varit att utifrån utformandet av den responsiva designen
för Skolverkets publikationsdatabas dra slutsatser kring två områden: Vilka aspekter förutom
gränssnittets utseende i en responsiv design är viktiga att beakta för att uppfylla användarnas
behov och hur användandet av publikationsdatabasen förändras utifrån vilken kontext och
enhet som använts. Den valda metoden för examensarbetet har inneburit nära kontakt med
användare genom en blandning av intervjuer, användbarhetstest och prototyparbete för att
försöka besvara frågeställningarna.
Från resultatet av examensarbetet är det främst två viktiga slutsatser som vi kan dra. Den första
slutsatsen är att kontexten styr över användningen av den responsiva designen. Detta eftersom
kontexten kan förändra användarna behov och mål, och göra så att ett visst gränssnitt inte längre
uppfyller de specifika målen användarna har med den nya kontexten. Kontexten är därför något
som man i utformningen av den responsiva designen måste ta mycket större hänsyn till eftersom
det kan påverka användarupplevelsen för den tänkta målgruppen. I publikationsdatabasens fall
visade det sig att användarna hellre önskade läsa publikationerna i de mobila enheterna än att
söka efter intressanta dokument. Genom att göra det lättare för användarna att läsa intressanta
dokument, oavsett vilken enhet de använder, kan användarna använda den enhet de tycker
passar bäst för kontexten.
Den andra slutsatsen är också den kopplad till kontexten. I och med att ny kontext kan göra så
att ett gränssnitt får ett skiftande användarbehov kan detta innebära större förändringar än
enhetsanpassat utseende. Det är alltså inte konstigt att en ny kontext även förändrar
funktionaliteten för ett gränssnitt, i och med att användandet kan förändras.
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Bilaga A – Low-fidelity-prototypen
Skillnaden i mobil- och tabletskisserna var främst att gränssnittet för det mobil var
innehållet i en kolumn, medan innehållet i tablet var uppdelat i 2 kolumner,
funktionaliteten och utseendet för båda gränssnitten var densamma.

Startsida mobil
Startsidan på low-fidelity-prototypen innehåller mycket funktionalitet. Högst prioriterat
är sökningen och varukorgen som finns tillgänglig högst upp. Den primära sökmetoden är
fritextsök, men vill man göra en mer detaljerad sökning går detta att nå via en knapp som
expanderar val av utgivningsår, ämnesområde etc. Varukorgen går att komma åt med
hjälp av att klicka på en flik som gör om hela sökrutan till att istället visa varukorgen.
Förutom sökning och varukorg finns andra puffar som ”Nya publikationer” och
”Prenumerera”.
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Startsida tablet
Startsidan för tablet är uppdelat i två kolumner istället för mobilgränssnittets ett. Den
vänstra kolumnen är den större av de båda och innehåller sökrutan och olika puffar och
genvägar. Högerkolumnen innehåller en informationsruta om publikationsdatabasen,
varukorgen samt ”nya publikationer” och ”prenumerera”.
För tabletgränssnittet kan man precis som i mobilgränssnittet utöka sökningsrutan så att
man kan bestämma fler sökparametrar utöver den primära fritextsöken.
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Träfflistesidan mobil
När man gjort en sökning från startsidan (eller någon annan sida där sökrutan finns med)
blir man förflyttad till träfflistesidan. För träfflistesidan är det fortfarande sökningen som
står i fokus med samma sökruta som på startsidan, utöver detta ligger fokus på den
träfflista som genereras av den specifika sökningen. Varje objekt i träfflistan innehåller
en rubrik, en ingress, en knapp för ”läs mer” och en expanderbar balk som innehåller
”ladda ner”/”lägg till”. Högst upp i träfflistan finns en filtreringsruta som visar antalet
träffar och sorteringsmöjligheter.
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Träfflistesidan tablet
Träfflistesidan för tabletgränssnittet kommer man åt, precis som i mobilgränssnittet när
man genomfört en sökning. Högerkolumnen är i princip densamma som för startsidan.
Ovanför träfflistan visas förutom antalet träffar även vilka sökparametrar man valt, samt
en knapp som gör att man kan ändra sökningen. Träfflistan är också den mycket lik
mobilgränssnittets, förutom att prioriteringen av viss information och funktionalitet visas
direkt istället för att vara gömd eller visas på publikationssidan.
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Publikationssidan mobil
Publikationssidan innehåller precis som förut information som rubrik och ingress och en
större sammanfattning av publikationen, allt i en ruta som går att expandera till textens
fulla längd om den är för lång. Det finns även en bild av publikationens framsida och en
expanderbar ruta med metadata som är kopplad till publikationen. Under metadatan finns
två knappar för att ”ladda ner” respektive ”lägg till” och underst finns symboler som gör
det möjligt att dela sidan till sociala medier eller via mejl. Lägger man till en publikation
kommer det upp en frågeruta som ber användarna om en bekräftelse på att det är detta
man vill göra.
Över publikationsinformationen finns två knappar, en som tar en tillbaka till träfflistan
och en som öppnar varukorgen.
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Publikationssidan tablet
Publikationssidan för tabletgränssnittet har precis samma högerkolumn som för
träfflistesidan, vänsterkolumnen är mycket lik mobilgränssnittet, förutom att
sammanfattningen av publikationen visas i sin helhet.
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Varukorgen mobil
Varukorgen öppnas som en flik och expanderar rutan samt puttar ner allt innehåll som
visats under. Högst upp i varukorgen visas en lista över vilka publikationer man har där,
vilket antal och till vilket pris. Listan avslutas med en sammanställning av kostnaden för
alla beställda varor. Längst ner i varukorgen finns två knappar för att antingen gå vidare
med beställning eller rensa varukorgen.
För att se ytterligare information om en viss publikation i varukorgen klickar man på
respektive listobjekt som då expanderas. Utökade varukorgsobjektet kan man nu ändra
antalet på via en textruta och en uppdatera-knapp samt se mer information om objektet.
Det finns även en knapp för att ta bort objektet.
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Varukorgen tablet
Varukorgen för tabletgränssnittet går att expandera om den innehåller objekt. Den
expanderade varukorgen lägger sig då över halva skärmen och innehåller, precis som i
mobilgränssnittet en lista med publikationer som går att expandera och uppdatera saldo
och ta bort.
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Bilaga B – High-fidelity-prototypen
För att förklara High-Fidelity-prototyperna bäst kan man dela upp gränssnitten i fyra
sidor, precis som Low-Fidelity-prototyperna är dessa startsidan, träfflistsidan,
publikationssidan och varukorgssidan

Startsida mobil
Startsidan för mobilgränssnittet innehåller mindre funktionalitet än de tidigare skisserna,
under sökrutan ligger två puffar för ”nya publikationer” och ”prenumerera”. Sökrutan har
nu tagit mer plats då varukorgen inte längre ligger tillgänglig i en flik bredvik. Istället
finns en varukorgsknapp i sökrutan som bara är aktiv om användaren lagt en publikation i
varukorgen (då ändrar högerpilarna färg till samma som varukorgssymbolen).
Fler sökparametrar finns precis som i low-fidelity-prototypen tillgängliga under ”fler
sökmöjligheter” som i sitt expanderade läge trycker ner ”Nya publikationer” och
”Prenumera” längre ner i gränssnittet.
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Träfflistsida mobil
Träfflistsidan för mobila gränssnittet har många likheter med framför allt tabletskisserna
för low-fidelity-prototypen. Under sökrutan finns en expanderbar sökparameterruta, som
visar vilka parametrar som använts vid sökningen, dessutom finns en knapp som öppnar
sökrutan på nytt med de förvalda sökparametrarna redan ifyllda.
Träfflistan innehåller precis som i low-fidelity-prototypen en rubrik och en ingress, men
nu också en bild på publikationen och viss utvald metadata (utgiven år och språk).
”Ladda ner” och ”lägg i varukorgen” är i high-fidelity-prototypen inte gömd, utan visas
under resterande information om publikationen. Vill användarna lägga till flera exemplar
av publikationen i varukorgen kan man ändra antal i textrutan bredvid knappen.
Klickar man på ”lägg till i varukorgen” kommer det upp en notifikationsbar högst upp på
sidan som bekräftar att iläggning av publikationen är gjord samt går att klicka på för att
direkt komma till varukorgen. Baren visas i fem sekunder innan den försvinner igen.
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Publikationssida mobil
Publikationssidan innehåller samma information som finns i träfflistan på träfflistsidan,
men nu med lite mer information. Extra information som finns tillgänglig är en längre
sammanfattning (under ingressen) och en låda med metadata som också går att expandera
för mer information. Dessutom kan man dela publikationen via olika typer av sociala
nätverk eller mail.
Precis som på träfflistsidan visas en notifikationsbar högst upp på gränssnitttet om man
lagt till en publikation i varukorgen. Baren är klickbar och tar en till varukorgen, och
försvinner efter fem sekunder.
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Varukorgen mobil
Varukorgen i high-fidelity-prototypen är en lista innehållandes ilagda publikationsobjekt
som önskas beställas. Objekten i listan visar titel, antal och pris, men går även få ut mer
information om man klickar på dem, förutom ISBN-nummer, information om eventuell
mängdrabatt och liknande har man även möjlighet att ändra beställningsantalet av
publikationen samt ta bort alla exemplar av den publikationen från varukorgslistan.
Längst ner visas det totala priset, samt knappar för att antingen gå vidare med
beställningen eller rensa hela varukorgen.
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Startsida tablet
Startsidan för tabletgränssnittet i high-fidelity-prototypen har liknande utseende som lowfidelity-prototypen, dock lite avskalad. I den stora vänsterkolumnen finns sökrutan
(expanderbar) och plats för olika typer av puffar för aktuellt innehåll. I högerkolumnen
finns en varukorg, en lista med nya publikationer och puff för att ordna upp en
prenumeration.
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Träfflistsida tablet
Träfflistsidan i tablet har stora likheter med både mobilgränssnittet för high-fidelityprototypen. Vänsterkolumnen med sökruta och träfflista har samma utseende som det
mobila gränssnittet och samma funktionalitet. Högerkolumnen är detsamma som för
startsidan.
Lägger man till en publikation i varukorgen i tabletgränssnittet sker två saker, det första
är att notifikationsbaren med information om att publikationen är ilagd visas i fem
sekunder, det andra är att varukorgsrutan i högerkolumnen byter information till att visa
en sammanställning av innehållet i varukorgen samt knappar för att öppna eller gå vidare
till beställning.
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Publikationssida tablet
Publikationssidan för tabletgränssnittet har många likheter med mobilgränssnittet. Samma
information som visas i mobilgränssnittet för publikationssidan visas i tabletgränssnittets
vänstra kolumn. Högerkolumnen är detsamma som tidigare.
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Varukorgen tablet
Varukorgen för tabletgränssnittet är den sida som genomgått störst förändringar sen lowfidelity-prototypen. Varukorgen visar både en lista med ilagda publikationer (till vänster)
och en informationsruta som visar ytterligare information om vald publikation (till
höger). I högerrutan har man möjlighet att ändra antalet ilagda publikationer samt ta bort
alla exemplar av vald publikation.
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Bilaga C – Intervju- och
användbarhetssessionupplägg
Allmänt
(börja	
  med	
  detta)	
  
Allmänt om intervjupersonen

•
•
•

Vad	
  heter	
  du?	
  
Vad	
  är	
  din/dina	
  huvudsakliga	
  arbetsuppgifter?	
  
Hur	
  länge	
  har	
  du	
  hållit	
  på	
  med	
  det?	
  

Allmän användning

Vilka	
  typer	
  av	
  enheter	
  använder	
  du	
  dagligen/mer	
  sällan	
  för	
  att	
  komma	
  ut	
  
på	
  nätet?	
  
o exempelvis	
  Dator/iPad/smartphone	
  
o Vilken	
  använder	
  du	
  mest?	
  
• Hur	
  mycket	
  är	
  du	
  ute	
  på	
  internet	
  
o Under	
  en	
  vanlig	
  dag?	
  
o Var/När	
  använder	
  du	
  internet	
  mest?	
  
Om	
  de	
  använder	
  mobila	
  enheter:	
  	
  
o Hur	
  tycker	
  du	
  att	
  interagera	
  på	
  webben	
  med	
  de	
  mobila	
  enheterna	
  
fungerar	
  idag?	
  
o Vad	
  är	
  dina	
  erfarenheter	
  av	
  att	
  interagera	
  på	
  nätet	
  med	
  dessa?	
  
•

•
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Användningen
Vilka enheter använder ni på jobbet och när du är inne på skolverket.se?

•

•

Om	
  flera:	
  Vad	
  är	
  din	
  uppfattning	
  av	
  att	
  använda	
  skolverket	
  med	
  de	
  olika	
  
enheterna?	
  
o Vilken	
  enhet	
  föredrar	
  du?	
  
o Är	
  det	
  olika	
  vid	
  olika	
  tidpunkter?	
  
Är	
  möjligheten	
  att	
  använda	
  olika	
  enheter	
  viktigt?	
  

Användningen av skolverket.se och publikationsdatabasen i och utanför arbetet?

Vad	
  gör	
  du	
  på	
  skolverkets	
  webbsida?	
  
o Läsa	
  artiklar/Hitta	
  information/etc?	
  
o Har	
  du	
  aktivt	
  sökt	
  efter	
  publikationer	
  där?	
  
o Har	
  du	
  blivit	
  vidarebefordrad	
  från	
  någon	
  annanstans?	
  
Var	
  i	
  sådana	
  fall?	
  
Hur	
  mycket	
  använder	
  du	
  publikationsdatabasen	
  i	
  arbetet?	
  
•


•

Publikationsdatabasen
Informationsmässigt?

Vad	
  går	
  du	
  på	
  för	
  information?	
  
o Läser	
  sammanfattningen,	
  titel,	
  kategori,	
  bild,	
  bilaga	
  etc?	
  
• Är	
  detta	
  beteende	
  likadant	
  för	
  alla	
  enheter?	
  
•

Läsa och hantera artiklar/rapporter på olika enheter?

•
•

Vilka	
  enheter	
  brukar	
  du	
  läsa	
  artiklar/rapporter	
  på?	
  
o Vilken	
  föredrar	
  du?	
  
För	
  publikationsdatabasen	
  –	
  hur	
  skulle	
  du	
  vilja	
  ta	
  del	
  av	
  texter?	
  
o Skärm/platta/mobil	
  eller	
  utskrift?	
  
Dela med sig

(inte	
  lika	
  viktig	
  del,	
  kan	
  strykas	
  om	
  tiden	
  är	
  knapp)	
  
•

Brukar	
  du	
  dela	
  med	
  dig	
  av	
  publikationer	
  till	
  andra?	
  
o Om	
  ja:	
  på	
  vilket	
  sätt	
  då?	
  
o Om	
  nej:	
  Är	
  det	
  av	
  en	
  viss	
  anledning?	
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Mål/Krav/Tycke/etc
(detta	
  är	
  viktigt,	
  men	
  tryck	
  på	
  enhets-‐tänket)	
  
Vad har du för krav på själva publikationsdatabasen?

•
•

För	
  att	
  underlätta	
  ditt	
  arbete?	
  
Uppfylls	
  dessa	
  krav?	
  

Vad har du för mål med publikationsdatabasen?

Vad	
  vill	
  du	
  göra	
  på	
  webbsidan?	
  
o Något	
  som	
  kanske	
  man	
  redan	
  gör	
  eller	
  något	
  som	
  ännu	
  inte	
  görs…	
  
• Vilka	
  enheter	
  vill	
  du	
  använda?	
  
•

Vad tycker du om skolverket.se?

•
•
•

Bra/dålig?	
  
Är	
  det	
  lätt	
  att	
  hitta	
  information?	
  
Uppfyller	
  den	
  dina	
  krav?	
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Specifikt kring nya och gamla publikationsdatabasen
(Demo	
  av	
  nya	
  publikationsdatabasen	
  +	
  allmänt	
  prat	
  runt	
  det)	
  
Fokus kring gränssnittet och funktionaliteten på nya publikationsdatabasen

Hur	
  uppfattas	
  sökningen?	
  
o Vad	
  är	
  viktigt?	
  –	
  Sökparametrar?	
  
• Hur	
  uppfattas	
  träfflistan?	
  
o Vad	
  är	
  viktigt?	
  
• Hur	
  uppfattas	
  publikationsinformation?	
  
o Vad	
  är	
  viktigt?	
  
• Hur	
  uppfattas	
  varukorgen?	
  
o Vad	
  är	
  viktigt?	
  
•

Beställa eller ladda ner för nya och gamla?

(detta	
  kan	
  ha	
  gåtts	
  igenom	
  innan…)	
  
Har	
  du	
  någonsin	
  beställt	
  publikationer?	
  
o Om	
  ja:	
  Vilken	
  enhet?	
  
o Om	
  nej:	
  Varför	
  inte?	
  
• Har	
  du	
  någonsin	
  laddat	
  ner	
  en	
  publikation?	
  
o Om	
  ja:	
  Vilken	
  enhet?	
  
o Om	
  nej:	
  Varför	
  inte?	
  
•
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Bilaga D – Slutgiltig design
Mobilt gränssnitt
För det mobila gränssnittet finns det två breddstorlekar som använts vid skisserna och
prototyperna som mallar; 320 px (stående smartphone) och 480 px (liggande
smartphone). Alla breddstorlekar som ligger mellan dessa värden får ett utseende som
ändras dynamiskt mellan de två mallarna. Detta görs möjligt i och med att det liggande
mobilgränssnittet har samma funktioner som, och är till stor del en expandering i bredd
av det stående mobilgränssnittet. Avsnittet under går igenom de olika vyer som finns
representerade i mallarna.
Startsida
Precis som i både Low-Fidelity- och High-Fidelity-prototyperna kretsar även den
slutgiltiga designen kring sökningen och sökresultatet. Startsidan har i princip samma
utformning som High-Fidelity, med både sökruta, nya publikationer, prenumerera och
genväg till varukorg (se figur 7 för mobilgränssnittets startsida). Sökfunktionen har fått
ett lite annorlunda utseende vid utvidgat sök. Då fritextsökningen flyttas ner till de andra
sökparametrarna vilket gör att kopplingen mellan fritext och de olika parametrarna blir
tydligare. Varukorgsgenvägen har även fått en sifferindikator som visar hur många
produkter som finns där i.
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Träfflistsida
På träfflistsidan har sökrutan (se figur 8) exakt samma utseende som på startsidan,
träfflistan har dock genomgått mindre förändringar. ”Ladda ner”-knappen har byt
utseende till en symbol från tidigare text och antalet vid ”lägg i varukorg” har ändrats till
en dropdown som kan ge värde mellan 1 och 200. Dessutom har antalet träffar i listan
ökat till tio stycken, och väljer man att visa fler förlängs listan med fem träffar åt gången
tills träfflistan är slut.
Lägger man i ett eller flera exemplar av en publikation i varukorgen visas en
notifikationsbalk överst på skärmen precis som för high-fidelity, denna visar information
om hur många exemplar man lagt till. Balkens visas sju sekunder istället för tidigare fem.
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Publikationssida
Precis som i tidigare prototyper hamnar man på publikationssidan om man klickar på en
träff i träfflistan. Publikationsinformationen har samma upplägg som i high-fidelityprototypen, med samma ändringar för ”ladda ner” och ”lägg i varukorg” som för
träfflistsidan. Den metadata, som i high-fidelity-prototypen var minimerad, är i denna
design utvidgad från första början (se figur 9 för mobilgränssnittets publikationssida).

51

Appendix

Varukorgen
Som det går att se i figur 10 är mobilgränssnittet för varukorgen mycket lik high-fidelityprototypen. Precis som tidigare visas varukorgen på en ny sida om man klickar på en av
varukorgsgenvägarna som finns på de andra sidorna.
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Tabletgränssnitt
Innehållet i tabletgränssnittet är alltid uppdelad i två kolumner. För start-, träff- och
publikationssidan är de puffar som ligger i högerkolumnen Alltid samma, medan
vänsterkolumnen förändras beroende på vilken av sidorna som man är inne på.
Varukorgen har i tablet en annan struktur på gränssnittet än alla andra sidor. De mallar
som tagits fram till tabletgränssnittet är skapade för breddstorlekarna 768 och 1024, Hur
gränssnittet ser ut för breddstorlekarna mellan dessa två värden sker dynamiskt, då 1024mallen är enbart en breddning av 768-mallen.
Startsida
För tabletgränssnittets startsida har det inte skett några större förändringar i gränssnittets
layout från high-fidelity-prototyperna. Precis som i det mobila gränssnittet innebär det
utvidgade sökningen i tablet att fritextsökningen flyttar ner till de resterande
sökparametrarna. På så sätt får användarna en igenkänningsfaktor om man hoppar mellan
de båda gränssnitten (se figur 11 för förklarande bilder).
Högerkolumnen har precis samma utformning som i tidigare high-fidelity-prototyp, men
har dock en extra indikation på antalet tillagda publikationer i varukorgen vid dess namn.
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Träfflistsida
Träfflistsidan för tablet (se figur 12) har många likheter med mobilgränssnittet.
Träfflistan har genomgått samma förändring som mobilgränssnittet, resterande element
ser ut precis som i high-fidelity-prototypen. Träfflistan visar, precis som i
mobilgränssnittet tio träffar i början, och nästkommande fem i ordningen om man klickar
på ”Visa fler”.
Lägger man i ett eller flera exemplar av en publikation i varukorgen visas
notifikationsbalk överst på skärmen precis som för high-fidelity-prototypen med antalet
tillagda publikationer, även här har tiden som balken är synlig förlängts till sju sekunder.
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Publikationssida
Publikationssidan (se figur 13) har samma utformning som high-fidelity-prototypen, med
de nya ändringar som för det nya mobilgränssnittet. Detta innebär att ”ladda ner”/”lägg i
varukorgen” genomgått förändringar samt att publikationens metadataa visas i sin helhet
direkt.
Högerkolumnen är detsamma som i både startsidan och träfflistsidan, precis som i
tidigare high-fidelity-prototyp.
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Varukorg
Varukorgen (se figur 14) har samma struktur som tabletgränssnittet i high-fidelityprototypen. Här har dock vissa ändringar gjorts för att användarna ska förstå att
förändringen av varukorgssaldot är genomfört, detta genom att texten på knappen för att
uppdatera saldot ändras till ”Uppdaterad” med en grön bock när den är itryckt.
En annan mindre förändring som skett är att publikationsrubriken i högerrutan är klickbar
och länkar till publikationssidan för vald publikation.
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Bilaga E – Resultat användbarhetstest (designarbete)
Low-fidelity-prototyp
Problem med flikar
Något som visades sig tydligt i två utav användbarhetstesten var att de blev förvirrade av
flikarna som separerade sökningsrutan med varukorgen i det mobila gränssnittet, man
tyckte att varukorgen tog för mycket plats från sökningen, något som kunde bli bättre om
den särskildes från sökrutan (P3, P5).
Varukorgens placering i mobilgränssnittet visades sig även problematiskt för en av
testpersonerna (P4), då fliken gav sken av att lägga till publikationen i varukorgen istället
för att visa listan.
Prioritering av information, innehåll och funktionalitet
I prototyperna var det lite olika tankar gällande till vilken grad som information
prioriterades över funktionalitet. I träfflistan ansåg alla testpersoner att rubriken och
ingressen var prioriterad över ”ladda ner” eller ”lägg till i varukorgen”. För
publikationssidan gick dock åsikterna emot varandra, antingen tyckte man att ladda ner
och lägg i varukorgen borde vara direkt under rubriken (P3), eller efter sammanfattningen
(P4, P5). Metadatan ansågs lägre prioriterad än resten av informationen, även fast det var
användbart i vissa fall.
För tabletgränssnittet, där varukorgen fått en betydligt mindre plats i förhållande till
skärmstorleken ansågs det att varukorgen var för liten och kunde istället ta upp hela
skärmen, precis som i mobilgränssnittet (P3, P4), P3 drog även kopplingen till
varukorgen för H&M:s tabletgränssnitt, som gav en bra överblick över både innehållet i
hela varukorgen och varje enskild produkt i varukorgen.
Skillnader mellan mobil- och tabletgränssnitt
Skillnaderna mellan de båda gränssnitten var främst att tabletgränssnittet kändes lättare
att ta in eftersom det kände luftigare (P4, P5). Detta var tydligt bland annat på startsida,
som upplevdes plottrig eftersom den innehöll för mycket information (P3).

High-fidelity-prototyp
Gör knappar och kopplingar tydliga
Ett problem som återkom igenom många av användbarhetstesten för både det mobila och
tabletgränssnittet var att användarna hade svårt att antingen förstå att en knapp gick att
trycka på, eller om det fanns en koppling mellan utökad sök och fritextsökning, och om
dessa hängde ihop.
I ett specifikt fall frågade en av testpersonerna om ”utökad information” på
publikationssidan verkligen behövde vara minimerad, då den lika gärna kunnat visa all
information direkt eftersom det inte fanns någon annan information under.
För stora, eller onödiga tryckytor
Ett problem som uppstod framför allt i det mobila gränssnittet var att testpersonerna inte
lyckades ta sig hela vägen ner i träfflistan eftersom deras scrollningsrörelse hela tiden
noterades som en klickning på publikationerna. Detta hade främst att göra med att de
aktiva tryckytorna var många för varje publikation (både rubriken, ingressen och knappen
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”läs mer” var aktiv), något som testpersonerna tydligt hade problem med. Dessutom var
knappen ”läs mer” onödig tyckte många eftersom de lika gärna kunde trycka på rubriken
för att gå vidare.
Sidmetaforen – bra eller dålig?
När det kommer till att visa fler sökträffar hade Skolverket åsikter om den nuvarande
möjligheten att hoppa mellan sidor. Deras främsta argument var att personer som valt att
sortera på bokstavsordning måste ha möjlighet att hoppa fler sidor fram för att komma till
en viss bokstav. ”Visa fler”/”Visa färre” gav dessutom fel associationer tyckte dom, då
det mer ger känslan av att listan ska förlängas, inte byta sida, något som också påpekades
av P8.
Textfält eller dropdown?
Trots att fritextfältet föredrogs som primär sökmetod fungerade inte ändringen av antalet
vid ”lägg i varukorgen” lika bra för de flesta testpersonerna. En person hade svårt att
förstå i vilken ordning man skulle ändra antalet– innan man tryckte på lägg i varukorg
eller göra det efteråt (P6). Alla testpersonerna hade svårt att ändra i textrutan eftersom
man först blev tvungen att radera siffran som fanns där innan, en testperson löste detta
genom att istället klicka på ”lägg i varukorgen” så många gånger han behövde för att
lägga till fler publikationer (P6).
Ämnesordens funktionalitet svår att förstå
En uppgift som testpersonerna fick göra var att försöka få upp en träfflista över artiklar
som alla var kopplade till ett visst ämnesord. Denna uppgift visade sig vara svår att
utföra, främst eftersom vissa testpersoner inte förstod att ämnesorden på
publikationssidan var klickbara. En testperson uttryckte sig:
Jag testar att trycka på ämnesordet för att se om det kan lösa problemet, och det gjorde
det. […] jag hade blivit besviken om jag inte kunnat trycka.
- P7
Notifikationer
Trots att high-fidelity-prototypen innehöll element som gjorde användarna
uppmärksamma på att man lagt till publikationer i varukorgen var detta inte tillräckligt i
många andra lägen. Till exempel var testpersonerna inte helt säkra på att de lyckats ändra
antalet för en viss publikation i varukorgen, samt att de gärna velat få en bekräftelse på
det antalet de lagt till, samt hur många publikationer som totalt ligger i varukorgen.
Skillnader mellan mobil- och tabletgränssnitt
Precis som i low-fidelity-prototyperna ansågs tabletgränssnittet mycket lättare att ta in
jämfört med mobilgränssnittet (P6, P7, P8).
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