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Sammanfattning 
 
Användningen av smartphones idag har blivit en självklarhet. Med dagens teknologi har man 

större användningsområden med telefonerna vilket har lett till att alltfler använder mobiler för 

att surfa med på webben. Dessvärre har formgivningen av webbsidor inte skett med samma 

fart som den teknologiska utvecklingen. Detta har lett till ett behov av att anpassa webbsidor 

till mobilt bruk. 

 Studien syftar till att belysa hur användningen av smartphones för mobilt bruk ser ut för 

tillfället. Studien har utifrån ett designperspektiv undersökt hur interaktionen med användarna 

ser ut idag. Studien behandlar inte problemet på en större skala och är fokus är lagd på att 

testa problemfrågan på högskolans hemsida. Avgränsning görs till att undersöka interaktionen 

mellan användaren och hemsidan och inga andra aspekter finns presenterade. 

 

Tillvägagångssättet som används under studien är att under kontrollerade förhållanden skapa 

situationer där noga utvalda testpersoner, med hjälp av smartphones, interagerar med 

hemsidan genom att genomföra ett flertal uppgifter. Det var genom observation och intervjuer 

som data samlades in, som senare använts för att generera resultatet. 

Resultatet av studien reflekterar forskarnas egna observationer i samverkan med 

undersökningarna som gjordes. De designprinciperna som tas fram kan därmed användas som 

en riktlinje vid skapande av användarvänliga hemsidor vid mobilt bruk. Konkret kan 

resultaten sammanfattas till att interaktionen på högskolans hemsida vid mobilt bruk inte är 

optimala i dagens läge. Det befintliga gränssnittet är bristfälligt vid mobilt bruk och en 

ombyggnad av hemsidan utifrån teorin skulle kunna bidra till bättre interaktion med 

användarna.  

 

Studiens resultat är inga fasta regler för hur ett arbete med att anpassa en webbsida för mobilt 

bruk ska se ut utan snarare riktlinjer för vilka designprinciper som kan följas för att förbättra 

sina chanser till att skapa god interaktion med användarna. Resultaten av studien är 

följaktligen generella. 

 
Nyckelord: Interaktionsdesign, användarvänlighet, användarcentrerad systemdesign, 

användargränssnitt, MDI, smartphone, webbsida 
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Abstract 

 

The use of smart phones today has become given. Today’s technology has led to the phones 

being used for more tasks than ever before which in turn has led to the phones being used to 

surf the web. Unfortunately, the design of web pages has not developed at the same pace as 

the technological development. This has led to a need to adapt web pages for mobile use.  

 

Research highlights how the use of smartphones for mobile use currently looks like. The 

study has from design perspective examined how the interaction with the users looks today. 

During the research choice was made not to focus on the problem on a large scale instead 

focus was on testing the problems with the universities current webpage. Limits of the study 

is to examine the interaction between the user and the webpage and decision other aspects are 

excluded.  

 

The approach used was to, under controlled conditions, create user situations where carefully 

selected subjects, with the help of smartphones, would interact with the site and perform 

multiple predetermined tasks. Data is collected through observations and interviews and later 

used to generate the results of the study. 

 Results of the study reflected researchers own observations in conjunction with the surveys 

that were made. The design principles that are presented can thus be used as a guideline when 

creating user friendly web pages made for mobile use. The brief summary of the results would 

be that the interaction with the university’s web page using a mobile application is not optimal 

at the moment. The existing interface is inadequate when viewed through smartphone and 

study concludes that rebuilding the web page based on the presented theory would help to 

better the interaction with users.  

The results of the study are no fixed rules for how a project to customize a webpage for 

mobile use should look like. The results are rather guidelines for the design principles to be 

met in order to improve the chances of creating a good webpage from the interactional point 

of view. Results of the study are therefore general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Interaction design, usability, user-centered system design, user interface, HCI, 

Smartphone, website. 
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1. Inledning 

 

1.1Bakgrundsbeskrivning 

 

 

"Interaktionsdesign är den process där samspelet mellan användaren och produkten 

utformas." Ottersten och Berndtsson (2002): 

Idag finns ett stort behov av att utveckla och förbättra webbsidors gränssnitt för att anpassa 

det för mobilt bruk. På senare tid har behovet av att anpassa webbsidor till mobilt bruk ökat, 

detta i takt med ökad användning av mobila webbläsare har lett till ett behov av att anpassa 

webbsidors material för att underlätta interaktionen med användarna (EIAA 2011). Det görs 

ständiga förbättringar och mycket av interaktionen online har gjorts om till applikationer 

(såsom facebook.com och twitter). Dessa applikationer är inte kompatibla över olika 

operativsystem och blir därmed bristfälliga. För att göra en generell lösning måste 

webbmaterial i större utsträckning anpassas för mobilt bruk.  

Allt fler använder mobilen för att få tillgång till information på internet och det är viktigt att 

informationen är användbar (Morgan S. 2009). Vid användning av sidorna på mobilen är det 

viktigt att sidan anpassas för dess syfte, att det är lätt att använda samt att den stödjer 

användarna på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att förstå att författaren i detta fall pratar om 

en människa-datorinteraktion och det är interaktionen mellan dator och människa som är en 

viktig aspekt under studiens gång. Det vitala med en människa-datorinteraktion är att skapa 

ett flexibelt system som snabbt anpassar sig till användarna.  

Genom att utgå ifrån att interaktionen är en viktig, om inte den viktigaste delen av 

användningen av sidan, så kan man enklare skapa sidor som på ett effektivt sätt förmedlar 

information till användarna. Det blir också enklare att förstå vad det är som gör att sidan får 

smidigare interaktion med användarna.  

Det är viktigt att förstå att IT-system delas upp i autonoma och osjälvständiga. Det som skall 

eftersträvas för att skapa god interaktion med användarna är att systemet är så autonomt som 

möjligt men samtidigt inte så självständigt så att interaktionen blir bristande. Ett 

osjälvständigt system är mer beroende av användarna och där behöver man engagera 

användarna mer. Det som författarna inblickar på är hur osjälvständiga system samverkar med 

användarna och hur interaktionen kan förbättras.  
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1.2 Problemdiskussion 

 

Den tekniska utvecklingen blir mer omfattande för varje dag som går. I dagens samhälle 

använder sig människor gärna utav tekniska medel för att underlätta vardagen. Förutom att 

den vid utspridda användningen av datorer har även användningen av så kallade 

”smartphones” ökat på senare tid. En smartphone kan anses vara en blandning mellan en 

handdator och en mobiltelefon, en datorlik mobil om man så vill kalla det. Smartphones är 

väldigt effektiva då användarna med dess funktioner på enkelt sätt kan få tillgång till webben 

vart de än befinner sig.  

Utvecklingen av designprinciper vid formgivning av webbsidor för mobilt bruk har inte 

utvecklats till samma nivå som vid formgivning av webbsidor för datorer. Ett bra exempel på 

detta är att de flesta webbsidor idag är väldigt stora och inte anpassade till mobila webbläsare, 

vilket innebär att webbsidans gränssnitt inte anpassar sig till den. För användaren betyder 

detta att denne måste navigera sig fram över hela webbsidan för att nå sitt mål. De webbsidor 

som är större tillför bara mer svårigheter för användaren då det tar längre tid att ladda upp 

webbsidan samt att navigationen blir försvårad. 

Ett bra exempel på en sådan webbsida är Högskolan i Borås (www.hb.se). Webbsidan har en 

bra konstruktion och är professionellt framställd. Det är dock en helt annan sak när man 

använder webbsidan via en smartphone. Webbsidan är inte anpassad till smarthponens 

webbgränssnitt, vilket innebär att användarna måste navigera till menyn som har en liten text 

som måste förstoras manuellt för att innehållet skall vara synligt. Om studenten vill gå in på 

sitt konto eller se schemat, så tar även detta väldigt lång tid då denne måste navigera sig fram 

genom menyer och ständigt förstora skärmen för att se texten.  

Syftet med studien är att ta fram relevanta designprinciper som fungerar som hjälpmedel vid 

formgivning av webbsidor för mobilt bruk.  

 

1.3 Studiens forskningsfrågor och syfte 

  

1.3.1 Forskningsfrågorna 

 

Forskningsfrågorna är grundade på problemdiskussionen i samverkan med 

bakgrundsbeskrivningen. Forskningsfrågorna ska hjälpa studien att ta fram designprinciper 

som är relevanta vid formgivning av webbsidor för mobilt bruk.  

 

Studiens forskningsfrågor består av huvudfrågan samt tre delfrågor som tillsammans bidrar 

http://www.hb.se/
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till att skapa förståelse samt finna svar för huvudfrågan. Genom att besvara delfrågorna får vi 

också ett svar på huvudfrågan.  

Nedan har vi presenterat forskningsfrågorna: 

 

Huvudfråga: 

- Hur kan designen av en webbsida göras bättre för användning på en mobil plattform? 

 

Delfrågor: 

- Vilka hinder står som grund för den bristfälliga interaktionen på en webbsida vid 

mobilt bruk? 

 

- Vilka designprinciper kan bidra till att en webbsida uppnår kravet på god 

användbarhet? 

 

- Vilka befintliga designprinciper kan användas för att uppnå god interaktion med 

användaren? 

 

1.3.2 Syfte 

 

Många webbsidor har låg användbarhet när de används via en mobil plattform. Detta skapar 

ett behov av att anpassa webbsidorna för användning via en mobil plattform. Syftet med 

studien är att ta fram relevanta designprinciper vid utformandet av en webbsida avsedd för 

mobilt bruk. 

1.3.3 Problemställning 

 

Det som skall undersökas är vilka, utifrån ett interaktionsperspektiv, designprinciper som är 

aktuella vid formgivning av en webbsida avsedd för en mobil plattform.   

1.3.4 Förväntade resultat 

Studiens resultat skall generera relevanta designprinciper vid anpassning av webbsidor för 

mobilt bruk. Designprinciperna kan användas av webbdesigners för att få en bättre inblick 

över vad som behöver tänkas på vid formgivning samt anpassning av webbsidor för mobilt 

bruk. Studiens förväntade resultat är att få: 

 

 Godare insikt på vilka principer som spelar in för att underlätta interaktionen med 

högskolans webbsida via en mobil plattform. 
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 En utökad kännedom för vilka problem som gör att interaktionen med användaren blir 

bristande. 

 

 En helhetsbild över vilka egenskaper som kan göra att webbsidan uppnår en högre 

grad av användarvänlighet. 

 

 

1.3.5 Avgränsningar 

 

Studien behandlar relevanta designprinciper vid formgivning av webbsidor avsedda för mobilt 

bruk. Studien behandlar inte andra typer av informationssystem och fokuserar på 

informationsförmedlande webbsidor. Studien lägger ingen fokus på att undersöka hur olika 

programmeringsspråk influerar vid formgivning av webbsidor. Vidare undersöks endast hur 

användningen av webbsidan via en smartphone ser ut för tillfället. Valet av användarna är 

också en begränsning därför att studien enbart undersökt hur vana användare ser på 

webbsidan vid mobilt bruk. Studien har gjorts ur ett användarperspektiv.  

 

1.4 Målgrupp 

 

Studien vänder sig främst till de personer som jobbar inom områdena systemvetenskap, 

systemutveckling, interaktionsdesign och webbdesign samt är delaktiga vid skapandet av 

informativa webbsidor. Det är viktigt att personer som formger en webbsida så som 

Högskolan i Borås webbsida, har i åtanke att denna webbsida kommer att besökas via mobila 

plattformer.  

Med studien vill författarna att systemvetare, systemutvecklare, webbdesigners samt 

interaktionsdesigners får en inblick över relevanta designprinciper vid formgivning av en 

webbsida.  
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1.5  Initial begreppsprecisering 

 

1.5.1 Användarvänlighet 

 

Enligt Nielsen (1993) så brukar följande kvalitéer tillskrivas ordet användarvänlighet: 

– Systemet är lätt att använda och låter användarna komma igång snabbt 

– Systemet är effektivt och användarna kan använda systemet effektivt när de lärt sig att 

arbeta med systemet. 

– Systemet är lätt att komma ihåg och det är lätt att minnas hur man ska använda systemet 

även efter en tids frånvaro. 

– Användarna kan göra få fel i systemet, när användaren mot förmodan lyckas göra fel så 

måste det finnas möjlighet att kunna gå tillbaka och åtgärda felet. 

– Systemet är tilltalande, det är utvecklat på ett sätt som gör det trivsamt för användarna att 

använda systemet.  

Användarvänlighet avser hur vänligt systemet är att använda, det som eftersträvas är att uppnå 

ett så lättanvänt system som möjligt. Användarvänlighet uppnås genom att sträva efter att 

skapa ett system som effektiv klarar av de uppgifterna som det är skapat för. Ett 

användarvänligt system är: logiskt, tilltalande och effektivt (Gullikson, Göransson 2002).  

 

 

1.5.2 Användbarhet 

 

"Usability is the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified 

goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use." -

Användbarhet enligt ISO 9241-11, 1998 

Användbarhet ämnar likt användarvänligheten hur användbart ett system är. Systemet ska 

vara effektivt för dess sammanhang och hjälpa användarna att på ett smidigt och 

tillfredställande sätt uppnå målen. Användbarhet är ett mått för hur bra en produkt eller tjänst 

är ur ett kvalitativt perspektiv.  
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1.5.3 Användare 

 

Användarna är personerna som kommer att bruka systemet. Användarna kommer att vara de 

som kommer i kontakt med mobila lösningar för webbsidor. Personerna som kommer att delta 

i intervjuerna under studiens gång kan också komma att benämnas som deltagare eller 

användare. Användare i allmänhet avser en person som använder sig av ett system i 

datatekniska sammanhang (Nationalencyklopedin, 2012,www.ne.se/sve/användare). 

 

1.5.4 Människa-datorinteraktion 

MDI är en beteckning som står för människa-datorinteraktion. MDI förklarar olika synvinklar 

för hur interaktionen mellan en dator och en människa ska gå till. Det finns ett flertal 

designprinciper som förklarar hur bra människa– datorinteraktion ska se ut men dessa 

beskrivs inte ingående under initieringsfasen (Gulliksen, Göransson 2002).  

 

1.5.5 Informations-system 

 

Ett Informationssystem är ett system som samverkar informationen inom ett område. 

Informationssystem har rollen att samla, lagra, bearbeta och distribuera informationen inom 

det givna området. Enligt Nationalencyklopedin (2012) har ett informationssystem rollen att 

samverka de olika delarna av området samt underlätta kommunikationen för att förbättra 

verksamhetsförvaltning samt beslutsfattande. Författarna utgår ifrån är att varje webbsida 

fungerar som ett informationssystem. 

Synen på webbsida som ett informationssystem kommer att bygga på tanken att varje 

webbsida är ett internetbaserat informationssystem som tillgodoser användarna eller andra 

system med tjänster och information. En webbsida är ett informationssystem som bygger på 

ett gränssnitt där man begär information via en databas som i sin tur tar fram den väsentliga 

informationen. 

 

1.5.6 Ändamålsenlighet   

 

Ändamålsenlighet är ett begrepp som förklarar hur enkelt det är för användarna att genomföra 

given uppgift. Till skillnad från många av ovanstående begrepp så är ändamålsenlighet något 

som är lättare att mäta. Ändamålsenlighet kan mätas genom att låta användarna använda 

systemet under en period för att sedan mäta hur många problem och fel som användarna stöter 

på och se hur enkelt det är att få fram rätt resultat. Förutom att mäta felen kvantitativt så kan 

det mätas hur fort och enkelt det är att göra rätt i systemet. För att uppnå en hög grad av 

ändamålsenlighet så krävs det enligt ISO (1998) att systemet ger få fel och är lätt att använda 

för det givna ändamålet.  

 



7 
 

1.5.7 Effektivitet 

 

Enligt ISO (1998) är effektiviteten den mängd kraft som krävs av användaren för att uppnå 

det förväntade resultatet samt uppnå givna mål. Hög effektivitet har uppnåtts när det krävs lite 

ansträngning för att slutföra uppgifterna.  

 

Effektiviteten kan uppnås på olika sätt och det kan vara allt ifrån att uppgifterna är logiskt 

uppbyggda så användaren har lätt att slutföra delmålen och därmed snabbare nå sitt mål. Till 

att uppgifterna inte är tidskrävande. Det är viktigt att bygga systemet så att användaren kan ta 

sig genom uppgifterna utan att behöva tänka mycket. Något mer som kan mäta systemets 

effektivitet är att låta några som inte använt systemet tidigare försöka slutföra uppgifter i 

systemet. Vid lång inlärningstid och ett ologiskt uppbyggt system tar det längre tid för 

användarna att uppnå en hög grad av effektivitet. ISO (1998) 

 

1.5.8 Tillfredställelse 

 

Tillfredställelse beskriver hur hög grad av positiva känslor som uppstår när användarna 

använder produkten. Kortfattat förklarar det graden av nöjdhet användarna upplever mot 

systemet samt hur väl systemet uppfyller användarnas krav. Tillfredställelse kan mätas genom 

att låta användarna få svara på enkäter eller granskas genom undersökningar bestående av 

intervjuer. Enligt ISO (1998) är definitionen av tillfredställelse: ”frånvaro av obehag samt 

positiva attityder vid användningen av en produkt.”  

 

1.5.9 GUI (Graphic User Interface) 

 

Gränssnitt är det som användarna ser på skärmen. Användargränssnitt är det verktyg som 

tillåter att en användare via en datorskärm, tangentbord och mus kan skriva in data i systemet. 

Exempel på inmatning av information är att skicka e-post och exempel på utläsning av 

information från systemet är när man får information om det aktuella schemat Linfo (2012). 

 

1.5.10 Smartphone 
 

Smartphone är en typ av mobiltelefon med avancerade funktioner, någon form av 

internetuppkoppling, kamera etc Nationalencyklopedin (2012). Smartphones är oftast byggda 

på operativsystem avsedda för just mobila plattformer. Stora tryckkänsliga pekskärmar är ett 

av smartphones grundläggande kännetecken. Användarna interagerar med mobilen genom att 

peka eller dra på skärmen. De flesta mobiltelefontillverkare tillverkar någon form av 

smartphone. Det stora, ständigt växande utbudet av skräddarsydda funktioner som även kallas 

för appar är något som bidragit till att smartphones fått en bredare publik 
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2. Metod 
 

Metoderna som används under studien kommer att presenteras i följande kapitel. Beskrivning 

av relevanta metoder i samverkan med en argumentation för val av metod finns presenterad 

nedan.   

2.1 Vetenskapliga förhållningssätt 

I studien analyseras två vetenskapliga förhållningssätt. Positivism och Hermeneutik. Dessa 

två metoder klargör två sätt att hantera data.  

 

Positivismen härstammar från ordet Postium och namngavs av sociologen Auguste Comte 

som var aktiv i mitten på 1800-talet. Metoden förklarar att data måste vara observerbar. Det 

innebär att data redan finns och att forskaren endast ska anskaffa denna. Forskaren måste 

tillämpa ett objektivt tankesätt för att studien skall generera rätt resultat. Patel, R, Davidson, B 

(2003) 

Hermeneutik kan ses som raka motsatsen till Positivism och har grunden i tolkningar av 

Bibeln under 1600-1700 talet. Hermeneutiken betyder tolkningslära vilket innebär att 

forskaren har en egen tolkning av studien. Inom hermeneutiken så tillämpar forskaren ett 

subjektivt tankesätt tillskillnad från positivismens objektiva. Här kan det dock växla mellan de 

båda synsätten för att få en bättre helhetsbild och på sätt få ett bättre resultat. I dagens 

samhälle används hermeneutiken inom många olika vetenskapliga områden och har även 

inspirerat många forskare. Patel, R, Davidson, B (2003) 

 

I studien har fokus lagts på att arbeta med den Hermeneutiska metoden då denna passar bättre 

ihop med kvalitativ forskning. Detta leder till en bättre förståelse för frågeställningen. 

Eftersom syftet med studien är att skapa bättre förståelse för vilka designprinciper som är 

relevanta vid formgivning av en webbsida anpassad för mobil plattform så kommer den 

kvalitativa forskningen kunna bidra mer än vad den kvantitativa kan göra. Detta förklaras 

genom att den informationen som framställs ska bestå av upplevelser och känslor mer än 

statistiskt mätbara fenomen. Den kvalitativa forskningen kommer innebära att författarna 

istället för att generalisera ett stort antal fall kan fokusera på mindre mängd fall och fördjupa 

sig i dessa. Intervjuer och undersökningar kommer genomföras med olika personer som alla 

kommer ha en egen uppfattning om studien och på så sätt tillgodose med ett brett spektrum av 

subjektiva åsikter. Med hjälp av dessa åsikter uppstår en bättre helhetsförståelse för 

problematiken och leder till framtagning av relevanta principer.   

 

2.2 Metodansats 

Författarna har studerat olika undersökningstyper och har examinerat den kvantitativa och 

kvalitativa metoden för generering, bearbetning och analys av insamlad information utifrån 

Patel, & Davidson (2003) teorier inom området. Den kvantitativa undersökningsmetoden 
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fokuserar mer på generering, bearbetning och analys av kvantitativ data såsom: statistisk data, 

kvantifierbar data och resultat. Kvalitativ metod använder sig av kvalitativ data såsom: 

intervjuer, observationer, analyser av text och bild och den kvalitativa metoden fokuserar på 

egenskaperna och karaktären av något. Kvalitativ forskning arbetar med verbala 

analysmetoder.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Det finns olika typer av insamlingsmetod som avser för hur data för studien samlas in. Det 

finns olika tillvägagångssätt till att samla in relevant och värdefull information för ett specifikt 

ämne. Enligt Bryman (2008) kan forskarna använda sig av två typer av källor vid insamling 

av data. Den första källan kallas för primärdata vilket kan förklaras som data forskarna själva 

har samlat in. De primära data består som oftast av intervjuer, observationer, fallstudier, 

frågeformulär med mera. De sekundära data består av befintlig information som samlats in av 

andra forskare detta kan till exempel vara: tidigare forskning, officiell statistik, massmediala 

produktioner, dagböcker, brev, redogörelser, webbinformation samt historiska data och 

information. Fördelen med att använda sig av primärdata är att forskarna har större frihet samt 

bredare möjligheter till att anpassa hur insamlingen av data ska ske. Nackdelen med 

primärdata är att kostnaderna för insamling i vissa fall kan bli höga samt att det kan bli 

tidskrävande beroende på hur omfattande insamlingen behöver göras.  

Sekundärdata består av information som samlats in av andra personer. Nackdelen med 

sekundärdata är att avsikten med forskningen eller undersökningarna som stått som grund för 

data kan vara olika än den som är relevant för den aktuella studien. Sekundärdata kan dock ge 

en god inblick inom området samt stå som beprövad grund för studien i form av tidigare 

forskning. 

Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Intervjuer är ett bra sätt att samla in 

kvalitativ data. Deltagarnas information hålls konfidentiell men deltagarna är inte anonyma, 

då det är svårt att gå tillbaka till användarna vid ett eventuellt kompletteringsbehov. Målet är 

att undersöka en bred målgrupp där författarna att valt personer med olika kön, ålder och 

bakgrund. Detta för att fånga ett bredare spektrum av data. Intervjuerna genomförs enskilt och 

testerna utförs på en mobil plattform (Goldkuhl, 2001). 

Det som är viktigt att tänka på vid utformningen av intervjufrågorna är att sträva efter att 

försöka  

- förstå svaren snarare än att försöka mäta svaren 

- ställa öppna frågor där testpersonerna har mycket utrymme för formulering av svar 

- förbereda följdfrågor och ha alternativa följdfrågor  

- formulera frågorna på ett sätt som låter testpersonerna uttrycka sina idéer och  

uppfattningar 

- få bättre inblick i hur testpersonerna tycker och tänker kring ämnet 

Insamlingen av teoretiska data består utav ett urval av böcker. Det som tas hänsyn till är 

relevansen av det teoretiska materialet i förhållande till frågeställningen.  
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Undersökningen begränsas till designfrågorna samt att teorin delas upp i två delar för att 

enklare kunna uppfatta kopplingen mellan teori och empiri. Vid val av böcker tas det hänsyn 

till att materialet är relevant.  

Studien har lagt fokus på en kombination av insamling av primärdata samt sekundärdata. Vid 

insamling av relevant information inom området använder studien sig av sekundärdata. Detta 

innebär att forskarna vid framtagning av relevanta teorier utgått från befintligt material i form 

av böcker, artiklar samt internet. Primärdata används vid insamling av information från 

användarna i form av intervjuer och observationer. Primärdata ger studien en god inblick i den 

specifika problematiken. Primärdata ligger också för grund vid jämförelsen av empirin och 

teorin.  

 

 

2.4 Undersökningsformen 

Explorativa undersökningar användas för att uppnå den mängd kunskap som krävs för att 

genomföra studien. Studien begränsar sig till den explorativa undersökningstypen då 

författarna fördjupat sig inom området. Anledningen för att en deskriptiv undersökning är svår 

att genomföra, är för att alla aspekter av problemet inte tas hänsyn till. Den explorativa 

undersökningsmodellen kräver stor idérikedom och kreativitet. Den deskriptiva 

undersökningen hjälper dock till att ta fram designprinciper för hur en sida ska utformas för 

att vara användbar på en mobil plattform. Den deskriptiva undersökningen hjälper också vid 

framtagning av principer för befintliga teorier angående utformningen av webbsidor för 

mobilt bruk. 

 

2.4.1 Teoretisk undersökning 

Den teoretiska basen står som grund för den empiriska undersökningen. Den teoretiska 

studien består av en litteraturstudie där information som är relevant för ämnet hanteras. I 

studien används den teoretiska undersökningen för att få en uppfattning om vilka svar som 

kan tänkas komma för forskningsfrågorna. Litteraturstudien består av undersökning och 

granskning av teorier rörande, interaktionsdesign, användbarhet, user interface, människa-

datorinteraktion med mera. Litteraturmaterialet består av böcker, artiklar och onlinematerial 

som är relevant för ovan nämnda ämnen. Mycket av den teoretiska informationen tas in för att 

skapa ett så brett område som möjligt innan det skalas ner och anpassas till relevanta 

områden. I slutändan eftersträvar studien en så relevant teori som möjligt.  

  
 
2.4.2 Empirisk undersökning 
 

Den empiriska undersökningen består av en studie som baseras på att få en bättre insikt i vad 

användarna tycker om Högskolans webbsida vid mobilt bruk. Den empiriska undersökningen 

är också den del där teoretiska resultat verifieras. Undersökningen består av intervjuer som 

görs på en grupp användare. Intervjuer och observationer som i sin tur resulterar i en 
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sammanfattning. Frågorna formuleras på ett sätt som gör det enkelt för användarna att besvara 

dessa. Frågorna är strukturerade av objektiv karaktär och följdfrågorna är statiska samt 

förbestämda. 

 
2.5 Analysmetoden 

Analysen syftar till att peka ut relevanta kopplingar mellan den teoretiska delen samt den 

empiriska studien. Något som är viktigt att tänka på under analysen är att datakvaliteten 

säkras. Den empiriska studien resulterar i att en uppsättning svar från 6 intervjupersoner 

presenteras. Forskarna har informationen i textform för att enklare kunna analysera den, något 

som också rekommenderas av Patel & Davidson (2003). Det är även bra att ha informationen 

i textform för att underlätta vid jämförelse med teorin. Analys av intervjuerna och 

observationerna görs för att kvalitativt sortera ut relevant information. Eftersom intervjuerna 

är i textform så studeras de noga för att hitta kopplingar till teorin. Likheterna och 

skillnaderna mellan teoridelen och empiridelen har jämförts för att kunna ge svar på 

forskningsfrågorna. Analysdelen görs för att hitta kopplingar mellan studiens 

forskningsfrågor, den empiriska delen samt den teoretiska delen.  

 

2.6 Utvärderingsmetod 

Den utvärderingsmetod som använts grundas på de bedömningsformer som finns beskrivna på 

uppsatskraven för Institutionen för Data-och affärsvetenskap (2003). De punkter som har valts 

är följande:  

 

- Tydlighet och Originalitet. 

Det är väldigt viktigt att framtona originaliteten i arbete och även förklara var all fakta 

kommer ifrån. På så sätt framgår det tydligt i studien vad författaren har bidragit med 

och även att plagiat undviks.   

 

- Relevans. 

För att studien skall betraktas som betydelsefull så är det viktigt att hålla sig till ämnet 

och de studiefrågor som ställs. Här är det viktigt att skapa ett slags behov så att 

forskningen har en betydelse till någon. 

 

- Vetenskaplig förankring. 

För att den slutgiltiga studien skall bli så bra som möjligt är det viktigt att författarna 

använt sig utav tidigare använd forskning. 

 

- Kommunicerbarhet. 

En annan viktigt aspekt att tänka är att uppsatsen är lättläs för användaren. För att 

kunna göra det är det viktigt att varje begrepp förklaras även om dessa är uppenbara 

för författaren.  

 



12 
 

- Metod. 

Här är det viktigt att tänka på att de olika delarna i studien är hanterade under arbetets 

gång. Det är viktigt att tänka på att den metod som valts skall tillämpas under hela 

studien. 

 

- Kreativitet 

Under studien är det vitalt att vara kreativ med det fakta och information som samlats 

in.  Det gäller även att tänka på att arbetet senare skall kunna användas av andra 

personer för vidare forskning. 

2.7 Studiens processer 

 

I början av studien görs det en överblick över kriterier och referenser samt val av litteratur. 

Litteraturstudien resulterar i en uppsättning teorier som genererar relevanta designprinciper. 

En utvärdering av webbsidan gör att mer kunskap om användbar design anskaffas. Metod för 

utvärdering tillsammans med kunskapen om användbar design gör att författarna skapar en 

undersökning i form av intervjuer och observationer. Sammanställning av intervjusvaren leder 

till en analys av svaren i samverkan med teorin vilket genererar i förslag till relevanta 

designprinciper vid anpassning av webbsidor till mobilt bruk. Studiens processer finns 

presenterade nedan. 
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Referenser Kriterier

Teori

Uppsats

Val av Litteratur 

och Kriterier

Studie av teori

Designprinciper  

Mer kunskap om 

användbar design

Utvärdering av 

webbsidan

Metod för 

observering

Intervju

Sammanställning av 

intervjusvaren

Sammanställning 

av delfrågorna

HuvudfråganTeori

Förslag till 

designprinciper

Delfråga

Metod för analys av 

frågorna
Delfråga
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2.8 Presentationsanalys 

 

Studien presenteras i textform. Upplägget är som så att den teoretiska delen presenteras först, 

för att sedan introducera den empiriska delen. Efter den empiriska delen har en analys gjorts, 

som avslutas med en diskussion där studiens resultat presenteras. Avslutningsvis genomförs 

en muntlig presentation som grundas på studiens resultat. 

 

2.9 Litteraturstudie 

Litteraturstudien består av en insamling av relevanta teorier. Följande litteratur har stått som 

grund för studien. 

Jan Gullikson, Bengt Göransson (2002), Användarecentrerad systemdesign 

Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (1996), Kvalitativa studier i teori och praktik 

Löwgren, Jonas & Stolterman, Erik(2007), Design av informationsteknik: materialet utan 

egenskaper 

Lind, B., & Lind, A. (2006). Information: drivkraften till förändring 

Backman Jarl (1998), Rapporter och uppsatser 

Davidson, Bo & Patel, Runa (2003), Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning 

Koblanck, Henriette (2003), Typografi, bild och grafisk design. 

Giles Colborne (2011), Simple and Usable - web, mobile and interaction design  

Maximiliano Firtman (2010), Programming the Mobile Web  

Nielsen, Jakob(2001). Användbar webbdesign  

Jakob Nielsen(1993), Usability engineering  

Allwood, CM (1998), Människa och datorinteraktion 

M. C. Maguire (1999), A Review of User-Interface Design Guidelines  

Löwgren, Jonas (1993), Human-computer interaction 

for Public Information Kiosk Systems 
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2.10 Kapitelindelning 

 

Följande kapitelindelning har använts med reservation för eventuella förändringar i framtiden: 

Arbetstitel 

Inledning 

Bakgrundsbeskrivning 

Problemdiskussion 

Begreppsprecisering 

Syfte 

Problemställning 

Förväntade resultat 

Forskningsfrågorna 

Avgränsning 

Målgrupp 

Metod 

Perspektiv 

Kunskapskaraktärisering 

Metodansats 

Undersökningsformen 

Studiens process 

Insamlingsmetod 

Analys och tolkning av insamlat material 

Teori 

Empiri 

Observation 

Intervjuer 

Analys 

Analys av observation och intervju 

Slutsatser 

Källförteckning 

Bilagor 

Figurförteckning  

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

3. Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska delen somt står som grund för studien. 

Forskningsfrågorna har stått som grund för den teoretiska studien och relevanta teorier som 

kan tillämpas på området presenteras. Teorierna användas senare i studien för att hitta en 

koppling med den empiriska delen. 

 

3.1 Nyckelbegrepp  

 

Användarcentrerad systemdesign.  

Användarcentrerad systemdesign innebär tillvägagångssätt vid utveckling av IT-Systsem. 

Metodens fokus ligger på att skapa system som tillgodoser användarnas krav samt 

förväntningar. (Gulliksen & Göransson, 2002) 

 

Användargränssnitt.  

Användargräsnitt innebär att man utformar systemet på ett sätt som gör att det blir 

användarvänligt. Användargräsnitt är en förbindelse mellan hårdvaran, mjukvaran och 

användaren.  

 

Designprinciperna generella och funktionella. 

 Funktionella designprinciper är designprinciperna som utgår ifrån M.C. Maguires riktlinjer 

för god design. De generella designprinciperna utgår från de generella designprinciperna som 

presenteras som generella punkter som måste uppfyllas för att skapa god design. 

 

MDI. 

Människa – datorinteraktion förklarar människans samverkan med en dator. När en människa 

samverkar med en dator så skapas denna interaktion. (Allwood, CM 1998) 

 

Smartphone, datormobil. 

 Mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, Internetuppkoppling, kamera och ofta även 

satellitnavigator och qr-läsare. (Nationalencyklopedin 2012) 

 

Webbsida. 

Informationsmängd på en webbplats som man kan nå utan att gå vidare via en länk 

(Nationalencyklopedin, 2012) 
 

 
3.2 Valda teoriområden  
 
 
I uppsatsen förklaras några teoretiska huvudområden. Dessa områden utgår ifrån de 

forskningsfrågorna som deklarerats tidigare i studien. Teoriområdet kommer senare att 

kopplas och jämföras med den empiriska studien för att hitta likheter mellan teorin och dess 

tillämpning i verkligheten.  
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De teoretiska områdena som tas upp är direkt kopplade till våra delfrågor. Den första 

delfrågan behandlar svårigheterna som kan stå till grund för den bristfälliga interaktionen på 

en webbsida vid mobilt bruk. Det är genom att förklara MDI och användargränssnitt som den 

första delfrågan kartläggs och skapar en grund för vidare studier.  

Den andra delfrågan handlar om vilka relevanta principer som bör uppfyllas för att webbsidan 

ska uppnå kraven för god användbarhet. Den här frågan besvaras genom att presentera två 

typer av designprinciper . Den första delen är funktionella designprinciper och den andra 

delen är generella designprinciper.  

Den sista delfrågan behandlar vilket tillvägagångssätt man använder för att skapa god 

interaktion med användaren. Den frågan behandlas också i teoristudien genom presentation av 

de olika designprinciperna. 

 

3.3 Tidigare forskning 

 

Det finns mycket forskning som gjorts kring användarvänlighet, olika designprinciper samt 

interaktionen mellan människa och dator. Forskare som bland andra Molich (2002) och 

Nielsen (2001) har skrivit om diverse designprinciper som alla kan utnyttjas vid skapandet av 

en webbsida för mobilt bruk.  

Nielsen (2001) nämner bland annat att en webbsida skall vara så attraktiv som möjligt för att 

på så sätt få användarens intresse att öka för webbplatsen. Det är även vitalt att tänka på hur 

man lägger upp information på en webbsida, det vill säga att strukturen måste var uppbyggd 

på ett bra sätt från grunden. Det är även viktigt att allt på sidan fungerar så som det skall. 

 

Molich (2002) menar i sin forskning på att användarvänligheten är väsentlig om en webbplats 

skall kunna konkurrera med andra webbplatser som har liknande informationsinnehåll. 

Enlight Molish räcker det inte med skickliga webbdesigners vid skapandet av en 

användarvänlig webbplats utan att vanliga användare måste testa webbsidan för att den ska bli 

så bra och användarvänlig som möjligt. 

Gulliksen och Göransson (2002) är två författare som forskat om användarcentrerad 

systemdesign. Vid användarcentrerad systemdesign läggs fokus på användaren. 

Användarcentrerad systemdesign menar till att ta reda på vad användaren har för syfte och 

mål vid användning av webbsidan.  

En annan inspirationskälla för studien är uppsatsen, Användargränssnitt för mobiler 

(Sjöberg,Söderberg, 2000). I denna studie fokuserade författarna på att tillämpa vanlig 

användargränssnittsdesign i de små skärmarna som finns i mobiltelefoner. Trots att denna 

studie handlade om betydligt äldre telefoner så sågs ändå sammanhanget vid utformningen av 

ett användbart gränssnitt.   
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3.4 Människa – datorinteraktion (MDI)  

 

Vid utveckling av en webbsida så är det viktigt att utforma ett gränssnitt som är vänligt för 

användaren. Människa datorinteraktion syftar till att tänka på att skapa en hemsida som har 

användaren i centrum och utgår från användarens krav. Genom detta förbättras interaktionen 

mellan dator och människa samt att interaktionen blir effektivare. 

MDI är förkortningen för människa-datorinteraktionen och förklarar människans samverkan 

med en dator. När en människa samspelar med en dator så skapas denna interaktion där 

människa utnyttjar datorns system. Det som skiljer människa och datorn åt i interaktionen är 

det att människan uttrycker målen och inte datorn.  

 

Det enda datorn gör är att förklara för användaren vad den kan eller inte kan utföra inom 

datorns system. Ett exempel på detta kan vara att kan användaren försöker komma åt en viss 

sida i systemet men får istället ett fel meddelande som berättar att den åtgärden inte går att 

utföra. 

 

Eftersom MDI förklarar hur personer använder sig utav IT ur användarens perspektiv så är det 

väsentligt att skapa ett system som är användarvänligt. Om man inte lyckas anpassa systemet 

för målgruppen kommer interaktionen mellan datorn och människan vara bristfällig. 

 

Informationssystem utvecklas för att det ska användas som ett slags verktyg för användare 

och att denne ska på ett så enkelt sätt som möjligt kunna utföra sina uppgifter. Inom MDI är 

gränssnittet det allra viktigaste eftersom det är detta användaren ser när denne interagerar med 

datorn.  

 

En annan aspekt som är viktig att ha i åtanke vid utveckling av ett system är att utforska sin 

målgrupp. För att få ett så bra och enkelt system som möjligt så bör användarens 

begränsningar kännas till, för att på så sätt kunna designa ett välanpassat system.   

(Gulliksen & Göransson, 2002). 

 
 

3.5 Användargränssnitt  

 
Meningen med att anpassa en webbsida för mobilt bruk är att uppnå en högre grad av 

användarvänlighet. Detta för att effektivisera användningen av sidan. För att uppnå hög 

användarvänlighet så är det viktigt att användargränssnittet utformas på ett sätt som främjar 

användbarheten av sidan vid mobilt bruk. Det är viktigt att ha klart för sig vilka mål som 

eftersträvas och sätta upp krav som måste uppfyllas för att uppnå målen. Användargränssnittet 

ska underlätta den kognitiva påfrestningen som kan uppstå vid användning av sidan och 

effektivt tillgodose användarnas behov. Användarna ska kunna göra så få fel som möjligt och 

om fel ändå uppstår så ska det vara möjligt att kunna gå tillbaka i processen. Det är utifrån 

ovannämnda kriterier som det uppstår förståelse för att användargränssnitt handlar om att 

sätta användaren i fokus (Faulkner, Xristine (2000). 

 
Användargränssnittet är förbindelsen mellan hårdvaran, mjukvaran och användaren och det är 

genom användargränssnitt som användarna tillåts mata in information till systemet och få ut 

information på skärmen.  
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3.6 Användarcentrerad systemdesign  

 
Användarcentrerad design är ett sätt att designa system och processer med fokus på att 

tillfredsställa användarnas behov. Utgångspunkten vid användarcentrerad design är att om 

användaren är i fokus så blir det enklare att tillfredsställa användarnas behov och skapa ett 

effektivt system. Det är utifrån användarnas krav ett system skapas och systemets syfte 

kommer då vara att hjälpa och underlätta för användaren. Formgivning av gränssnitt bör ske 

på ett sätt som stödjer detta (Gulliksen & Göransson, 2002). 

 

3.7 Designprinciper  

 
Det har fastställts en del riktlinjer för designprinciper. Dessa riktlinjer har hämtats från en 

artikel av M.C. Maguire och artikeln heter ”A review of user-interface design guidelines”. De 

riktlinjerna utformades för att uppnå god användbarhet vid biljettautomatsystem, dock så ses 

stora likheter mellan utformningen av ovan nämnda och mobil webbdesign. Det är därför de 

riktlinjerna för designprinciperna finns med. Maguires studie handlar mest om 

gränssnittsdesign och det är samma område som behandlas i studien. Maguire har delat upp 

studien i några punkter och detta tas upp i studien.  
 
3.7.1 Funktionella designprinciper 
 
Definiera användarkraven 

 

Enligt M.C Maguire är det är viktigt att påbörja ett arbete med att fastställa vilken målgrupp 

som kommer att använda systemet, vilket syfte systemet ska uppfylla samt vilka uppgifter 

som ska gå att lösa med hjälp av systemet. Det är viktigt att ha en användarcentrerad syn på 

utformningen av systemet detta för att på ett effektivt sätt uppnå användarnas förväntningar. 

Det primära ämnet som behöver fördjupas vid utformning av användarcentrerade system är att 

försöka förstå vilka uppgifter systemet ska bestå av, variationer av uppgifter samt eventuella 

problem som kan uppstå under användningen av systemet. När man finner förståelse för vilka 

kriterier som måste uppfyllas kan arbetet med att skapa ett system som uppfyller 

användarkraven påbörjas. Det är viktigt att förstå vilka sammanhang systemet kommer att 

användas i samt ta hänsyn till att användargruppen kan bestå av människor med olika 

skicklighet, erfarenhet och bakgrund. Ett bra sätt att säkerhetsställa att systemet uppfyller 

användarkraven kan vara att göra tidiga prototypstester samt att involvera användarna i ett 

tidigt skede av designprocessen.  

 

Placering och användning  

 

Systemen som Maguire pratar om är kiosksystem och dessa förlitar sig på att användarna är 

uppmärksamma på systemet. Användningen av kiosksystem är högre om marknadsföring har 

gjorts och allmänheten har blivit informerade om systemet. På samma sätt kan en reflektering 

göras över att en eventuell webbsida för mobilt bruk kommer behöva omfattande reklam för 

att nå ut till användarna. Samtidigt har webbsidor en fördel i att systemet kommer att 

automatiskt vara tillgängligt på mobila enheter. En stor fördel med reklam för systemet är att 

bilda en positiv opinion hos användarna redan innan påbörjad användning av systemet, detta 

för att locka fler till att använda sig av lösningen som presenteras. Användarna som uppfattar 

systemet som användbart redan innan påbörjad användning har större benägenhet till att söka 
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upp och använda systemet. Något som inte är ett bekymmer är att systemet fysiskt blir svårt 
att hitta då alla med enhet för mobilsurf kommer att kunna få tillgång till det. (Maguire, 1999) 

 

En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till är att utforma systemet så det är grafiskt 

inbjudande. Detta kan uppnås genom att använda sig av god interaktionsdesign samt bra 

användargränssnitt. Något som många användare ser som ett viktigt krav för ett bra system är 

att systemet är estetiskt tilltalande. Detta kan uppnås på olika sätt beroende på den aktuella 

plattformen. Det som är viktigt att tänka på vid den grafiska utformningen är att ett system 

som ska nå ut till många måste ha tydliga färger och klara kontraster detta för att ge stöd till 

personer med nedsatt syn samtidigt som personer med god syn föredrar klara färger och 3d 

effekter på knappar 

 
Fysisk åtkomst 

 

Fysisk åtkomst kommer inte att ha alltför stor betydelse för systemet. Fysisk åtkomst handlar 

om att anpassa systemet så att det är fysiskt åtkomligt för individer med nedsatt 

rörelseförmåga samt personer med nedsatt syn. Den här punkten syftar främst på den fysiska 

åtkomligheten och eftersom plattformen är mobila enheter som är lätta att ha med sig och har 

relativt liten begränsning när det gäller den fysiska åtkomligheten. Därför läggs ingen större 

fokus på att uppfylla den här punkten. Det kan dock vara bra att notera hur bra systemet är 

anpassat för personer med nedsatt muskelkontroll. Något som får stor vikt här är att: 

 Se över navigeringen på webbsidan i dagsläget.  

 Undersöka hur stora knapparna på sidan är.  

 Granska hur svårt det skulle vara för en person med rörelsehinder att navigera på 

sidan.  

(Maguire, 1999) 

 
 

Introduktion och användarinstruktion 
 

Instruktionsmaterial i form av broschyrer och skyltar kan förtydliga hur systemet skall 

användas. I detta fall kan mycket av instruktionerna implementeras i systemet. Användare 

som har svårt för att förstå hur de ska gå tillväga vid användningen kan använda en del av 

sidan för att få hjälp. Den delen kan vara i form av FAQ (frequently asked questions) eller en 

guide som steg för steg visar hur det ska göras. Instruktioner inbäddade i systemet är det 

smidigaste sättet att bygga instruktioner på men det finns fortfarande en stor del användare 

som föredrar att få instruktioner på papper så den möjligheten bör finnas. Instruktionerna bör 

vara tydliga och korta, detta för att användarna ofta inte har tid eller vilja att läsa genom långa 

otydliga instruktioner. Ett annat sätt att presentera instruktionerna på är att ha en 

demonstration som körs i bakgrunden. Detta kan dock bli lite problematiskt för plattformen i 

studien.  

 

 

Språkval 

 

Språkvalet och möjlighet till fler språkval bör finnas om sidan är utformad för att användas av 

individer med olika modersmål. Sidor som är avsedda för turister och utlänningar bör ha flera 

språkval, detta för att underlätta användningen. För att lyckas implementera detta på ett bra 

sätt så krävs det mer resurser, detta beror dock på hur stor del av sidan man vill översätta. 

Saknas det resurser för att översätta hela sidan så kan det viktigaste innehållet översättas och 



21 
 

instruktionerna för hur användningen ska gå till. Ett bra sätt att förtydliga 

multispråkfunktionen är att lägga till flaggor högst upp på sidan där varje flagga representerar 

respektive språk. När språkvalen skrivs ut med text så ska texten skrivas på det aktuella 

språket, till exempel. ’Tryck här för svenska’ för att få sidan på Svenska.  

 

Avskildhet  

 

Avskildhet är en viktig del av systemet för att få användarna att känna sig bekväma med att 

använda systemet i allmänheten. Ett exempel är när användarna ska fylla in 

inloggningsinformation, om användaren sitter på bussen eller i skolan så kan det hända att 

personen bakom ser vad för lösenord som matats in detta kan åtgärdas genom att symbolerna i 

lösenordet görs om till punkter. Högre grad av avskildhet kan uppnås genom att osynliggöra 

lösenordet för utomstående. Syftet med avskildhet är att få användaren att känna sig trygg 

med att använda systemet och veta att systemet är säkert och inte kompromissar användarens 

privatliv. Något mer som kan förstärka känslan av trygghet är att förtydliga vad sidan kommer 

att göra med uppgifterna samt att försäkra om att en tredje part inte kommer åt privata 

uppgifter. 

 

Hjälp 

 

Användaren ska kunna komma åt hjälpavsnittet på alla delarna av sidan. Hjälpavsnitten ska 

begränsas så att användaren får rätt hjälp och inte behöver söka genom stora hjälpavsnitt för 

att komma åt väsentlig information. Hjälpen ska vara lättillgänglig och det ska vara lätt att 

stänga ner hjälpavsnittet. Det är bra om hjälpavsnittet får en knapp som är märkt med ”Hjälp” 

eller ”?”. Något mer som är bra att tänka på vid utformningen av hjälpavsnitt är att göra 

knappen för hjälp tydlig helst med en stark färg och hög färgkontrast mot bakgrunden. 

Förutom att försöka förtydliga och förenkla hjälpavsnitten så kan en enkel sökfunktion i själva 

hjälpavsnittet underlätta så att användarna får rätt hjälp vid rätt tillfälle. 

 

 

Input  

 

Input kan ske via en rad olika metoder. Det som används oftast är inmatning via pekskärm, 

tangentbord och röststyrning. Fokus bör läggas på att inmatningsmetoden skall vara 

konsekvent detta för att underlätta för ovana användare. Om inmatningsmetoden ändras under 

processens gång ska användarna informeras om detta. 

 

Generella rekommendationer för god inmatningsmetod är att användaren inte ska behöva göra 

mer än en inmatningsprocess åt gången och att flödet mellan inmatningarna är logiskt. Det är 

viktigt att framhäva den informationen som skrivs in och att användaren har koll på vad som 

måste matas in. Det är också viktigt att användarna ska kunna ångra inmatningen utan att det 

är komplicerat.  

 

3.7.2 Generella designprinciper 

 

Typsnitt och textstorlek 



22 
 

När informationen presenteras är det viktigt att tänka på att hålla texten så stilren som möjligt. 

Tydlig och relativ stor text bör användas alternativt använda sig av en zoomfunktion så att 

personer med nedsatt syn kan förstora texten och se bättre. Textsnittet som används bör vara 

så enkelt som möjligt så att användare kan förstå texten enklare. Det är även viktigt att ta 

hänsyn till kontrasten som bör vara så hög som möjlig mellan texten (symbolerna) och 

bakgrunden. Ett exempel på textkontrast är att använda sig av ljus text på en mörk bakgrund 

eller mörk text på en ljus bakgrund.  

Språk och information 

När texten utformas så är det viktigt att formatera en text som alla användare förstår. Det 

syftar till att undvika svåra termer eller fraser som kanske känns självklara för designern men 

som inte alltid är lika självklara för användaren. Exempel på detta kan bland annat vara 

tekniska termer som används men som inte är igenkännbara för användarna. Användning av 

svåra termer, fraser eller svåra ord kan leda till att förvirring uppstår vilket leder till att 

användaren tappar intresset för informationen och således även intresset för sidan. Om 

författaren i något fall är tvungen att använda sig utav svåra termer är det viktigt att dessa 

förklaras så att det är tydligt för användaren. Presentation av text på ett bra sätt är väldigt 

viktigt för att bevara användarens intresse för sidan och därför bör informationen vara skriven 

i en logisk och naturlig ordning för att underlätta för användaren. Det är viktigt att göra texten 

så kort som möjligt för att underlätta läsningen på en mobilskärm. Ett annat problem är att 

användarna ofta glömmer av att scrolla och därmed missar information som kan vara 

väsentlig. Det som eftersträvas är att göra texten så kort och koncist som möjligt för att 

därmed förmedla rätt information till användarna.  

Färg 

Användning av färger är nästan en självklarhet vid formgivning av webbsidor då färgerna gör 

sidan mer attraktiv för användaren. Däremot kan för många färger göra att sidan blir 

förvirrande för användaren. Vid val av färger skall det också tas hänsyn till att använda färger 

som är behagliga för personen som använder sig av webbsidan och ha i åtanke att användaren 

av sidan kan vara färgblind. Färger är det som oftast märks minst på en väldesignad webbsida 

och detta för att om det läggs ner mycket tanke på färgvalen så skär inte färgerna utan skapar 

en känsla av välbehag.  

Ikoner 

Vid utveckling av en hemsida för mobilt bruk så brukar webbdesignern använda utav ikoner 

på sidan för att dessa kan förklarar en hel del information även om användarna talar olika 

språk. Exempel på dessa ikoner kan vara fram och bak pilar som används när användaren vill 

navigera fram eller gå bak ett steg på webbsidan. Ikoner är användbara på hemsidor då 

navigeringen underlättas för användaren. Vid användning av webbsidor vid mobilt bruk blir 

användning av ikoner ännu viktigare eftersom ikoner brukar mycket mindre skärm yta och 

ikonerna kan ersätta knappar i form av text. Vid skapandet av ikoner är det viktigt för 

webbdesignern att ikonerna är tydliga och självförklarande.  
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Bilder 

Bilder används som ett komplement till text så att användaren får en bättre uppfattning av 

informationen. Vid utveckling av webbsidor för mobilt bruk bör användningen av stora bilder 

begränsas för dessa tar upp mycket utrymme på skärmen samt att de tar längre tid för sidan att 

ladda, beroende på bildens storlek. Ett annat problem som kan uppstå vid användning av 

webbsidor för mobilt bruk är att högupplösta bilder förbrukar mycket datatrafik och det är 

önskvärt att skapa miniatyrbilder som kan användas som knappar för att få fram hela bilden i 

full upplösning.  

Design och gränssnitt 

När en webbsida formges är design en viktig del att ha i åtanke. Designen består av de 

ovanstående delar och det som bör tänkas på främst är att samverka de olika delarna för att 

skapa önskvärt resultat. Färger, typsnitt, textstorlek, textens läslighet och kontrast är de mest 

fundamentala delar av design vid formgivning av webbsidor. Det är väldigt viktigt att hålla 

webbsidan så enkel och stilren som möjligt för om detta lyckas så kommer användaren att 

känna sig mer bekväm med gränssnittet och kunna enkelt navigera på webbsidan. Det är 

viktigt att ha klart för sig vilket syfte webbsidan ska uppfylla, vilken målgrupp som innehållet 

riktar sig till samt göra innehållet lättillgängligt och anpassat för mobilt bruk. Målet är att 

uppnå hög läsbarhet genom att hålla det simpelt och klart men samtidigt förmedla den mängd 

information som är riktad till användarna. 

Meny 

Det ska finnas möjlighet att gå tillbaka till första sidan under tiden som användaren navigerar 

på webbsidan. Om det finns olika menyval så bör dessa vara tydliga för användaren så att 

denne kan tyda vilken information som kommer fram när de klickar på något utav menyvalen. 

Vid formgivning av webbsidor måste det tas hänsyn till menyns struktur och i vilken ordning 

menyvalen skall vara. Ett exempel på detta kan vara att ha menyvalen efter alfabetisk ordning 

eller sortera menyvalen med de populäraste delarna av sidan först på listan. 

 

Användarkontroll 

Vi mobil användning av webbsidor finns det risk för att användartna klickar fel eller av 

misstag råkar gå in på en oönskad sida. Webbsidan måste ha ett alternativ i form av 

ångerknapp eller en bakåtknapp så att användaren kan återgå till föregående sida. (Nielsen & 

Molich 1990) 

 

3.7.3 Jämförelse av teori 

 

För att lyckas skapa ett användarvänligt system som tillgodoser användarens behov så 

behöver utgångspunkten vara alla de teorierna som nämnts tidigare i studien. Beroende på 
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vilken del av teorierna som betraktas så skulle dessa kunna delas upp i två delar: funktionella 

och generella principer. De funktionella riktlinjerna är sådana som förklarar vilka funktioner 

som systemet ska bestå av. Generella riktlinjerna förklarar de olika designkraven för att sedan 

förklara hur det skall gå tillväga för att möta dessa. Funktionella riktlinjer är därmed mer 

konkreta medan generella är mer abstrakta och innefattar principer som inte är konkreta. 

De funktionella designprinciperna innefattar teorier från Maguire, Daniel & Krueger och May 

medan de generella innefattar verk skrivna av Molich, Nielsen och Gulliksen & Göransson.  

 

3.8 Resultat av teoristudien 

 

Det som är viktigt vid utformningen av ett system är att tänka på vilken målgrupp systemet är 

avsett för samt vilka kriterier som behöver uppfyllas för att tillgodose beställarens och 

användarens behov. Det är genom att ha förståelse för designprinciperna som användarkraven 

kan uppfyllas och för att lyckas med detta så måste utvecklarna förstå vilka krav som 

användarna har på systemet. För att kunna skapa ett effektivt system ur användarperspektiv så 

måste det alltså finnas förståelse för vad användarna vill ha samt hur detta kan åstadkommas. 

Då är det bra med relevanta designprinciper som kan användas som hjälpmedel under 

designprocessen. Något annat som är värt att tänka på är var systemet placeras och hur det 

används. Med placering menas den fysiska placeringen samt placeringen av information kring 

systemet och dess beståndsdelar. Användningen av systemet ska vara så enkelt som möjligt 

och det finns en del riktlinjer för hur ett grafiskt tilltalande system utformas. Fysisk åtkomst är 

en designprincip som är värd att studera noga vid utformningen av system som ska användas 

med hjälp av touchskärm. Mobila enheter är relativt enkla att ha med sig och ställer inte stora 

krav för att användaren ska kunna få fysiskt åtkomst men det kan vara värt att tänka på att 

vissa personer föredrar stora knappar då dessa är enklare att trycka på och beroende på 

målgrupp så kan detta implementeras med en liten eller bred utsträckning. 

Användarinstruktionerna och introduktionen till systemet kan effektivt implementeras i 

systemet för att det ska vara enkelt att hitta de, instruktionerna kan tillgodoses i pappersform 

men detta brukar innebära problem i form av distribueringssvårigheter och ineffektivitet ur ett 

miljöperspektiv. Sidan ska erbjuda språkalternativ till användarna. Beroende på vilken 

målgrupp författaren använder sig utav så kan olika språkvalsalternativ skapas för att 

underlätta för utländska användare. Om resurser saknas skall åtminstone det viktigaste av 

systemet översättas för utländska användare. Avskildhet kan tillämpas för att få användarna 

att känna sig trygga med att systemet skyddar informationen som används. Hjälp ska finnas 

för användare med nedsatt syn och det skall vara enkelt att hitta relevanta hjälpavsnitt. Input 

kan ske via en rad olika metoder och beroende på vilken plattform som systemet ska användas 

på så kan en eller flera metoder tillämpas. Det ska också vara enkelt att ångra och ändra 

inmatningen.  

 

När ett gränssnitt utformas som skall vara användarvänligt så är det viktigt att lära känna sin 

användare och därefter designa sitt system. Det är således viktigt för utvecklaren att utgå ifrån 
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de personerna som skall använda systemet för att kunna forma ett användarvänligt gränssnitt. 

Om denne lyckas skapa ett sådant gränssnitt så skapas god interaktion mellan användaren och 

datorn.  

När gränssnittet sedan skall designas så är det viktigt för skaparen att tänka på de olika 

punkterna och designteorierna för att få det optimala resultatet. Att utforma ett gränssnitt som 

skall utnyttjas via mobilt bruk blir en ännu större utmaning för skaparen då denne har mycket 

mindre yta att jobba på. Framförallt handlar det om att användaren skall kunna navigera sig 

enkelt på sidan samt att denne kan komma åt önskad information på ett effektivt sätt. Vad det 

gäller informationen så måste texten vara i rätt storlek, typsnitt, färg, språk med mera.  Alla 

dessa aspekter är viktiga för att användarna skall bli nöjda. Det som främst skall tas hänsyns 

till är att inte skapa gränssnittet för sig själv utan att tänka på att detta skapas till en viss 

målgrupp och därför måste designen ses från deras synvinkel.  

 

3.9 Sammanfattning av designprinciperna 

 

Det som är viktigt vid utformningen av ett system är att tänka på vilka systemet är avsett för 

samt vilka kriterier som behövs uppfyllas för att tillgodose beställarens och användarens 

behov. Det är alltså viktigt att veta vilka systemet byggs åt för att förstå vilka problem som 

kan uppstå och hur interaktionen med användarna kan förbättras. Det är genom att ha 

förståelse för designprinciperna som användarkraven kan uppfyllas. För att lyckas med detta 

så måste användarnas krav på systemet vara tydliga. För att kunna skapa ett effektivt system 

ur användarperspektiv bör användarnas krav vara tydliga samt hur dessa krav ska 

åstadkommas. Det är då bra med tydliga riktlinjer för hur designprocessen ska gå till. Något 

annat som är värt att tänka på är vart man placerar och hur man använder systemet. Med 

placering menas den fysiska placeringen samt placeringen av information kring systemet och 

dess beståndsdelar. Användningen av systemet ska vara så enkelt som möjligt och det finns en 

del riktlinjer för hur dessa utformar ett grafiskt tilltalande system. Fysisk åtkomst är en 

designprincip som är värd att studera noga vid utformningen av system som ska användas 

med hjälp av touchskärm. Mobila enheter är relativt enkla att ha med sig och ställer inte stora 

krav för att användaren ska kunna få fysiskt åtkomst men det kan vara värt att tänka på att 

vissa personer föredrar stora knappar då dessa är enklare att trycka på och beroende på 

målgrupp så kan detta implementeras med en liten eller bred utsträckning. 

Användarinstruktionerna och introduktionen till systemet kan effektivt implementeras i 

systemet för att det ska vara enkelt att hitta de, instruktionerna kan tillgodoses i pappersform 

Detta brukar dock innebära problem i form av distribueringssvårigheter och ineffektivitet ur 

ett miljöperspektiv. Sidan ska erbjuda språkalternativ till användarna. Beroende på 

målgruppen så kan man ha olika språkvalsalternativ för att underlätta för utländska användare. 

Om resurser saknas bör det åtminstone finnas en översättning av det viktigaste i systemet för 

utländska användare. Avskildhet kan tillämpas för att få användarna att känna sig trygga med 

att systemet skyddar informationen som används. Hjälp ska finnas för användare med nedsatt 

syn och det ska vara enkelt att hitta till relevanta hjälpavsnitt. Input kan ske via en rad olika 

metoder och beroende på vilken plattform som systemet ska användas på så kan det tillämpas 

en eller flera metoder. Det ska också vara enkelt att ångra och ändra inmatningen. Det är med 
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hjälp av alla de ovanstående punkterna som skapandet av god interaktion med användarna 

uppstår.. God interaktion består alltså av mer än några enkla punkter utan handlar mer om en 

sammanställning av principer och riktlinjer som tillsammans bidrar till god interaktion. Det är 

dock viktigt att förstå vilka kriterier som måste uppnås för att bidra till godare användbarhet. 

Det är genom att följa de funktionella och generella designprinciperna som chanserna för att 

skapa en användbar hemsida ökar. 

 

4. Empiriska studien  

I detta kapitel redovisas för hur författarna har gjort när de format och utfört den empiriska 

studien. Vilken typ av insamling av data som gjorts samt en lättövergriplig sammanställning 

av den empiriska delen som sammanfattar det som gjorts. Syftet med den empiriska studien är 

att identifiera hur användarna uppfattar interaktionen med Högskolans Hemsida via en mobil 

plattform. 

  

 

4.1 Val av personer 

 

De personer som valts ut för intervjuer, är personer som har eller haft kontakt med Högskolan 

i Borås och använt sig utav dess hemsida. Sex personer valdes ut, där samtliga gått olika 

program på högskolan samt att de går olika årskurser. De personer som valdes läser 

Systemvetarprogrammet, Dataekonomprogrammet eller Civilekonomprogrammet. Personerna 

har precis börjat på skolan eller läser det sista året. Vid valet av testpersoner fanns en tanke att 

välja personer av olika kön samt olika bakgrunder för att få bredare åsikter. 

 

4.2 Beskrivning av tillvägagångssätt 

 

Vid valet av användare så var det viktigt att de skulle vara olika, det vill säga åldersmässigt, 

könsmässigt, bakgrundsmässigt etc. Efter att användarna valts, påbörjades frågeställningen för 

respektive användare. De frågor som ställdes vad strukturerade och handlade om själva 

användaren och bakgrundsfrågor som till exempel om de jobbade, hur ofta de använder 

internet etc. Därefter förklarades testet för användarna och hur det ska gå tillväga samt hur 

observationen skulle gå till. 

Sedan fick alla användarna strukturerade uppgifter som de skulle utföra med hjälp av en 

mobil plattform på webbsidan. Medan användarna gjorde de olika uppgifterna utfördes 

observationen samt anteckningar över hur författarna ansåg att användarna utförde 

uppgifterna. Efter utförd observation fick användarna reflektera över vad de tyckte var bra 

eller dåligt med hemsidan. Därefter ställdes förberedda efterfrågor till användarna. 
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4.3 Intervjufrågorna 

 

Nedan presenteras intervjufrågorna 

  

4.3.1 Förberedande 

Frågor om personen  

Kön, ålder, erfarenhet av IT? 

Vilken yrkesbakgrund har du? 

Vad har du studerat tidigare? 

Vad studerar du nu? 

Vad för typ av telefon har du? 

 

4.3.2 Fokus 

Frågor om skolan och applikationen 

Hur ofta brukar du gå in på högskolans webbsida? 

Vad är det viktigaste för dig på högskolans hemsida? 

Hur lätt tycker du det är att skaffa information på hemsidan? 

Hur ofta använder du webbläsaren via mobilen? 

Har du varit inne på högskolans hemsida via mobilen? 

Använder du högskolans applikation för mobilen, om ja, hur bedömer du den? 

 

4.3.3 Förberedande för observationen  

Frågor som förbereder för observationen 

Vad förväntar du dig vid mobilt bruk av webbläsare? 

Vad tycker du är viktigt vid användningen av mobila tjänster? 

Vad brukar du göra när du stöter på problem på en webbsida? 

Är det viktigt för dig att det finns fler än ett språkval på sidan? 

Vilken inmatningsmetod föredrar du vid mobilt bruk? 

4.3.4 Observationsuppgifterna 

 

UPPGIFT 1: 
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Klicka på fliken ”Kontakt” 

Under fältet förnamn, skriver du Bertil 

Under fältet efternamn, skriver du Lind 

Vilket telefonnummer har Bertil? 

 

UPPGIFT 2: 

Klicka på fliken ”Utbildning” 

Klicka därefter på Kurser & Program 

Gå vidare till ”Program Hösten 2011” 

Ta reda på hur många poäng IT-tekniker utbildningen ger. 

 

UPPGIFT 3: 

Gå in på ”Student” 

Klicka därefter på ”IDA” 

Gå sedan till ”KronoX-Schema” 

Gå in på ”Institutionen för data och affärsvetenskap” 

Få fram schema för kursen IAS 

 

UPPGIFT 4: 

Gå in på institutionen ”Data och Affärsvetenskap” 

Klicka där efter på ”Studenter” 

Klicka därefter på ”Mitt Konto” 

Logga in 

Klicka på Studieresultat och därefter Utdrag 

Se hur många Högskolepoäng du har. 

 

UPPGIFT 5: 
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Starta webbläsaren 

Gå in på www.hb.se 

Välj student 

Gå in på IDA 

Gå in på examensarbete 

Välj tidigare examensarbete 

Välj Informatik Kandidatuppsats 

Gör en valfri sökning 

 

UPPGIFT 6: 

Gå in på www.hb.se 

Gör en sökning på ”omtentamen” 

Välj första sökträffen 

Under avsnittet ”inför omtentamen” tryck på länken ”webben” 

Fyll i din information för att logga in 

Logga ut 

 

UPPGIFT 7: 

Gå in på www.hb.se 

Välj ”översikt” högst upp på sidan 

Välj ”polisutbildning” 

Hur ofta och när kan ansökningarna till Polishögskolan göras? 

 

4.3.5 Utvärderande frågor  

 

Hur uppfattade du sidans informationsinnehåll? 

Hade du svårigheter att hitta det du letade efter? 

http://www.hb.se/
http://www.hb.se/
http://www.hb.se/
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Hur var navigeringen på sidan? 

Vad tyckte du om färgvalet och kontrasterna på sidan? 

Tycker du att storleken och typsnittet på texten var rätt? 

Var informationen på sidan var rätt strukturerad och lätt att uppfatta? 

Hur uppfattade du kontrasten mellan texten och bakgrunden? 

Tyckte du att det tog lång tid att klicka sig vidare mellan sidorna? 

Var det svårt att mata in text i de olika skrivfälten? 

Var det något som var svårt att hitta på sidan? 

 

4.4 Intervjuer sammanställning 

Testpersonerna bestod av två dataekonomer, två systemvetare samt två civilekonomer. 

Testpersonernas ålder var mellan 21 och 24 år. Yrkesbakgrunden skiljde mycket och det var 

allt mellan butiksbiträde, lagerjobb, mejeriarbetare, kioskarbete, dokumenterare och 

skatteverket. Det var viktigt att bakgrunden var olika för att få ett brett spektrum av åsikter. 

Något mer som skiljde dessa åt var att intervjupersonerna hade olika studiebakgrund där de 

läst samhällsprogrammet, samhällsvetenskapliga programmet med inriktning mot ekonomi, el 

och tekniska programmet samt datatekniska programmet.  

 

Hur ofta brukar du gå in på högskolans webbsida och vad är viktigast för dig på 

webbsidan? 

På frågan om hur ofta de brukar gå in på högskolans webbsida svarade majoriteten på att de är 

inne minst en gång om dagen det var bara en som brukade gå in mer sällan än så och då var 

frekvensen ungefär varannan dag. Det viktigaste för eleverna som intervjuades var att komma 

åt informationen som är väsentlig för deras utbildning samt att komma åt de olika tjänsterna 

under student-fliken såsom ping-pong, kronox, mittkonto. 

  

Hur lätt tycker du det är att skaffa information på webbsidan? 

Användarna fick frågan om de tyckte att det var lätt att hitta information på webbsidan. 

Svaren där skiftade mellan ganska lätt till väldigt lätt. En person tyckte att bättre indelningar 

av kategorier och subkategorier hade underlättat att hitta information på hemsidan men även 

här tyckte personen att det i dagsläget var relativt lätt att hitta information på webbsidan.  
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Hur ofta använder du webbläsaren via mobilen? 

Vi försökte också ta reda på hur ofta studenterna använde sig av webbläsaren i mobilen. 

Svaren där skiftade mellan ganska ofta till dagligen där majoriteten använde sig av 

webbläsaren i mobilen minst ett par gånger per dag. 

 

Har du varit inne på högskolans hemsida via mobilen? 

På frågan om användarna har varit inne på högskolans webbsida via den mobila webbläsaren, 

blev det blandade svar. Det var ungefär hälften som hade använt sig av mobilen för att gå in 

på högskolans webbsida och hälften hade inte gjort det. Av de som hade använt sig av 

mobilen för att gå in på högskolans hemsida använde majoriteten det för att ta reda på 

schemat och några hade fåtals gånger gått in för att ta reda på annan information såsom 

kontaktinformation till lärarna.  

 

Använder du högskolans applikation för mobilen, om ja, hur bedömer du den? 

Vi frågade också om studenterna hade använt sig av högskolans applikation till mobilen samt 

hur de bedömer applikationen på en skala från dålig till bra. Alla hade testat applikationen 

men många tyckte att applikationen var bristfällig och betygen för applikationen landade på 

den sämre delen av skalan. Majoriteten tyckte att applikationen var för simpel, att det 

saknades funktioner samt att funktionerna som fanns inte fungerade felfritt. En del hade 

problem med att applikationen inte är kompatibel med senare operativsystem för 

smartphones.  

 

Vad förväntar du dig vid mobilt bruk av webbläsare? 

Innan testerna så ställdes frågor angående vilka förväntningar och krav eleverna har på sidan. 

Den första frågan var vilka förväntningar de hade vid mobilt bruk av webbläsare. De flesta 

förväntade sig att det ska vara en överskådlig bild av webbsidan samt att det ska vara enkelt 

att navigera på sidan. Alla förväntade sig också att det ska gå snabbt samt att inga onödiga 

avbrott ska uppstå. Något mer som en del påpekade är att textstorleken och typsnittet ska vara 

tydliga för att underlätta läsandet.  

 

Vad tycker du är viktigt vid användningen av mobila tjänster? 

Den andra frågan ställdes var om eleverna tyckte var viktigt vid användning av mobila 

tjänster. Där blev det blandad respons men det var följande som var viktigt: att tjänsterna ska 

fungera ungefär som på datorn, att tjänsterna ska tillgodose information snabbt och enkelt, att 

tjänsten mottsvarar förväntningarna samt bra uppkoppling och ett tydligt användargränssnitt.  
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Vad brukar du göra när du stöter på problem på en webbsida? 

Vidare frågades det om vad användarna gör när de stöter på problem på en webbsida. De 

flesta valde att antigen uppdatera eller stänga ner sidan för att försöka igen senare. Det var 

bara en som tog till hjälpavsnittet för att försöka lösa problemet själv. De flesta ansåg att det 

ska räcka med att uppdatera sidan eller försöka stänga ner webbläsaren och prova igen för att 

problemet ska lösas.  

 

Är det viktigt för dig att det finns fler än ett språkval på sidan? 

En punkt som togs upp var huruvida det var viktigt med flera språkval på en webbsida. Nästan 

alla tyckte att det var oviktigt, en tyckte att det var ganska viktigt att sidan finns på engelska 

för folk som inte har svensk språkkunnighet. Eftersom alla intervjupersonerna hade svenska 

som förstahandsspråk så tyckte de också att svenska var det språket som var viktigast att ha 

som val på sidan.   

 

Vilken inmatningsmetod föredrar du vid mobilt bruk? 

På frågan om vilken inmatningsmetod som eleverna föredrar sa alla att de föredrar 

touchskärm och två nämnde specifikt Iphones uppsättning av tangenter som det bästa 

alternativet vid användning av sidor för mobilt bruk.  

 

Efter att ha utfört de förberedande frågorna gick vid vidare med att låta eleverna utföra 

observations uppgifter, nedan följer en sammanställning av observationen. 

Uppgift 1: Klicka på fliken ”Kontakt”. Under fältet förnamn, skriver du Bertil. Under 

fältet efternamn, skriver du Lind. Vilket telefonnummer har Bertil Lind? 

I den första uppgiften fick våra testare i uppgift att hitta en professors telefonnummer. Under 

denna uppgift märktes det att samtliga hade lite svårt att hitta fliken ”Kontakt”. Personerna 

söker sig direkt till det högra fältet där man hittar de vanliga sökvägarna för studenter. 

Förutom detta så hade personerna inga problem alls att lösa uppgiften då de befann sig på 

”Kontakt” sidan.  

Uppgift 2: Klicka på fliken ”Utbildning”. Klicka därefter på Kurser & Program, gå 

vidare till ”Program Hösten 2011”. Ta reda på hur många poäng IT-tekniker 

utbildningen ger. 

I den andra uppgiften fick användarna ta reda på hur många poäng IT-tekniker utbildningen 

på Högskolan i Borås ger. Precis som i den första uppgiften hade användarna en tendens att gå 

till höger på webbsidan där de flesta sökvägarna finns. Vissa hade lite för bråttom när de via 

pekskärmen försökte navigera sig över sidan för att lokalisera fliken ”Utbildning” vilket 
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självklart ledde till att processen tog längre tid. Det andra steget tog inte långt tid då fliken är 

väldigt enkel att hitta. Efter det verkade alla veta vart de skulle klicka och hur de skulle ta sig 

vidare för att slutföra den givna uppgiften. 

 Uppgift 3: Gå in på ”Student”, klicka därefter på ”IDA”. Gå sedan till ”KronoX-

Schema”, gå in på ”Institutionen för data och affärsvetenskap”. Få fram schema för 

kursen IAS. 

I den tredje uppgiften fick användarna i uppgift att ta fram schemat till en kurs. Under denna 

uppgift var användarna mycket mer bekväma i sitt tillvägagångssätt. Detta berodde på att alla 

användarna hade en stor vana av att gå in på schemat vilket märktes tydligt. Det var ingen av 

testpersonerna som hade några som helst bekymmer att lösa denna uppgift. 

Uppgift 4: Gå in på institutionen ”Data och Affärsvetenskap”. Klicka där efter på 

”Studenter”. Därefter på ”Mitt Konto”. Logga in, klicka på Studieresultat och därefter 

utdrag. Se hur många högskolepoäng du har. 

Uppgift fyra gick ut på att ta reda på hur många högskolepoäng respektive användare hade. 

Precis som i föregående uppgift läggs det märke till att användarna väldigt enkelt kunde 

navigera genom uppgiften utan att behöva tänka om två gånger. Det märktes klart och tydligt 

att detta var en process som testpersonerna utfört på en dator innan eftersom de visste var de 

skulle klicka. 

 Uppgift 5: Välj student, gå in på IDA. Gå in på examensarbete, välj tidigare 

examensarbete. Välj Informatik Kandidatuppsats, gör en valfri sökning,  

I uppgift fem skulle användarna utföra en valfri sökning på en kandidatuppsats som gjorts 

tidigare på skolan. Under denna uppgift så upptäcktes det att de elever som gått än längre tid 

på högskolan hade betydligt enklare att hitta sökvägarna än vad de nykomna eleverna hade. 

De nykomna eleverna hade framförallt svårt att hitta till sidan där man utför själva sökningen 

av examensarbeten. Anledningen till att de nyare eleverna hade svårare att hitta kan bero på 

att de inte kommit i kontakt med examensarbeten än, vilket de erfarna eleverna redan hade 

gjort och visste därför vart de skulle klicka för att hitta slutmålet. 

Uppgift 6: Gör en sökning på ”omtentamen”, välj första sökträffen. Under avsnittet 

”inför omtentamen” tryck på länken ”webben”. Fyll i din information för att logga in, 

Logga ut 

I den sjätte uppgiften gavs användarna en svårare uppgift att genomföra då den bestod av 

olika moment. Att hitta sökfältet visade sig vara ett problem för samtliga användare och det 

var tydligt att ingen av dessa hade använt sig av sökfältet. Istället valde användarna att 

navigera via snabbknappar. Därefter hade användarna inga större problem förutom att enstaka 

uttryckte att det var påfrestande att vara tvungen att zooma in på skärmen några gånger. 

Förutom det var det inga mer hinder som uppstod.  

 



34 
 

Uppgift 7: Välj ”översikt” högst upp på sidan, Välj ”polisutbildning”, Hur ofta och när 

kan ansökningarna till Polishögskolan göras? 

I den sista uppgiften fick användarna i uppgift att ta reda på hur ofta och när det kan göras 

ansökningar till Polishögskolan. Det första steget var att hitta fliken ”översikt” vilket 

uppfattades som påfrestande för användarna. Fliken befinner sig högst upp på sidan och är i 

blå färg vilket gör den svår att upptäcka. Även här märktes det väldigt fort att detta inte var en 

flik som användarna vanligtvist använde. I det andra steget skulle de lokalisera 

”polisutbildning” och ta sig in på denna sida. Detta gick relativt fort för användarna trots att 

texten är liten i en stor lista dock så befann sig ”polisutbildning” högt upp på listan. 

  

Efter att ha utfört själva testet bads användarna att svara på en del frågor om hur de uppfattade 

webbsidan. 

 

Hur uppfattade du sidans informationsinnehåll? 

Den första frågan behandlade hur de uppfattade sidans informationsinnehåll. Här tyckte de 

flesta att innehållet var bra och enkelt. Hälften av eleverna sa också att de tyckte att det var 

enkelt för att de redan var vana vid det mesta på sidan eftersom det såg ganska lika ut på 

mobilen och på datorn. 

Hade du svårigheter att hitta det du letade efter? 

Den andra frågan som ställdes var om eleverna uppfattade några svårigheter med att hitta det 

de letade efter under testets gång. Här tyckte de flesta att det var relativt lätt men fann 

svårighet i att behöva scrolla samt att de behövde zooma fram och tillbaka eftersom sidan inte 

var anpassad för mobilen. En del tyckte att det var jobbigt att slutföra uppgifter som pågick 

över längre tidperiod och innefattade flera steg. 

Hur var navigeringen på sidan? 

Den tredje frågan behandlade om hur användarna tyckte navigeringen på sidan var. Samtliga 

tyckte att det var lätt att navigera med pekskärm men flera föredrog att navigera på datorn. 

Anledningen till att flera föredrog navigeringen på datorn var att det är enklare att läsa texten 

samt att det är lättare att gå tillbaka ett steg förutsatt att fel information matats in. 

 

Vad tyckte du om färgvalet och kontrasterna på sidan? 

Den fjärde frågan behandlade färgval och kontrasterna. Användarna blev tillfrågade vad de 

tyckte om färgvalet samt kontrasterna och det var mestadels positiv respons angående 

färgvalet. Samtliga tyckte att färgvalen var bra och att kontrasterna var tydliga. Samtliga 

uttryckte att kontrasten mellan text och bakgrund var tydlig. 
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Tycker du att storleken och typsnittet på texten var rätt? 

Nästa fråga behandlade textstorleken och typsnittet på texten. Nästan samtliga tyckte att 

texten var liten för att användas på mobilen och många tyckte att det var påfrestande att 

behöva zooma in och ut för att kunna navigera på sidan. Det som påpekades som mest 

besvärligt var att textstorleken inte var optimerad för mobilt bruk vilket ledde till att 

navigeringen på sidan försämrades.  

 

Var informationen på sidan var rätt strukturerad och lätt att uppfatta? 

Fråga nummer sex behandlade strukturen på sidan och om sidan var lätt att uppfatta. Alla 

tyckte att sidan var rätt strukturerad samt att det var lätt att uppfatta varje del av sidan. Detta 

förklarades genom att många tyckte att de kände igen sidan från tidigare användning. 

 

Tyckte du att det tog lång tid att klicka sig vidare mellan sidorna? 

På frågan om de tyckte att det tog långt tid att klicka sig vidare mellan sidorna tyckte de flesta 

att det var relativt jobbigt att scrolla fram och tillbaka samt att det tog långt tid att gå tillbaka 

när man matat in fel eller gjort något fel på sidan. 

 

Var det svårt att mata in text i de olika skrivfälten? 

På frågan om det var svårt att mata in text i de olika skrivfälten så uttryckte de flesta att själva 

textinmatningen inte utgjorde några större problem. Här påpekade fyra av sex att det var 

relativt svårt att trycka in sig på textfälten ett problem som de inte upplever när de matar in 

text på datorn.  

Var det något som var svårt att hitta på sidan? 

Den sista frågan handlade om användarna upplevde några svårigheter med att utföra de givna 

uppgifterna. De flesta tyckte att instruktionerna var tydliga. Vissa var vana med en del av 

uppgifterna och kände igen sig och en tyckte att vissa specifika uppgifter var svåra att förstå 

men inga andra invändningar angavs. 
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5. Analys av observation och intervju 

 

I följande kapitel presenteras de aktuella designprinciperna samt en analys av teori i koppling 

till empiri.  

 

5.1 Vilka befintliga designprinciper kan användas för att uppnå god 

interaktion med användaren? 

 

5.1.1 Funktionella designprinciper 

 

Användarkraven 

För att lyckas uppfylla syftet med ett informationsförmedlande system är det enligt M. C. 

Maguire viktigt att ha förståelse för: 

 Vilken målgrupp systemet ska vända sig 

 Vilket syfte systemet ska uppfylla  

 Vilka uppgifter som ska kunna lösas med hjälp av systemet  

Utifrån observationerna och intervjuerna är det tydligt vilken målgrupp webbsidan vänder sig 

till. Utifrån intervjuerna uppfattas det som att det är relativt enkelt och tydligt att hitta 

information på webbsidan. Under observationerna visade användarna på svårigheter med 

navigering vilket resulterar i att webbsidan inte uppfyller syftet vid mobilt bruk då webbsidan 

inte har blivit anpassad för smartphones. Webbsidans gränssnitt är standardiserat för 

datorbruk vilket medför problem vid mobilt bruk.  

 

Placering och användning 

Enligt M. C. Maguire innebär systemets placering och användning att systemet ska kunna 

användas av så många som möjligt. Samtidigt skapas det en positiv uppfattning om systemet 

redan innan användarna testar systemet. Detta för att locka till sig flera användare. En stor 

fördel som upptäcktes här är att i och med allt större användning av smartphones så har det 

blivit enklare att använda sig av högskolans webbsida via mobilen. Alla intervjupersonerna 

hade redan varit i kontakt med webbsidan via mobilen och de flesta hade en god inställning 

till webbsidan. Utifrån intervjuerna uppfattades det som att elevernas goda inställning till 

webbsidan vid mobilt bruk berodde till stor del på att de tyckte att det var lätt att hitta 

information på webbsidan. Den ökande användningen av smartphones samt större 

tillgänglighet på mobila internetlösningar är en bidragande faktor till att webbsidans placering 

blir bra.  
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Fysisk åtkomst 

Enligt M. C. Maguire syftar den här punkten på att systemet ska vara fysiskt åtkomligt för 

användarna samt att systemet ska tillgodose användarnas behov även om användarna har 

nedsatt rörlighet och syn. Under intervjuerna och observationerna märktes det att problemet 

uppstod när användarna skulle bläddra och scrolla på webbsidan. Ingen av användarna hade 

nedsatt syn. Däremot klagade ett stort antal på att de, till yta, små skärmarna gjorde att 

användarna behövde zooma in och ut. Detta ledde till att interaktionen uppfattades som 

mindre smidig av användarna. Fysisk åtkomst är en punkt som inte kunde undersökas närmare 

då ingen av användarna hade nedsatt syn eller muskelkontroll. Det finns utrymme för fortsatt 

forskning för hur fysisk åtkomst påverkar användningen av webbsidor via en mobil plattform.  

 

Introduktion och användarinstruktion 

Introduktion och användarinstruktion är enligt teorin ett sätt att förtydliga hur användningen 

av systemet ska gå till för användarna. Utifrån de observationerna och intervjuerna som gjorts 

uppfattades det som att användarna redan hade tämligen goda kunskaper om hur systemet 

fungerar. Vidare hade ingen av användarna för vana att ta till instruktioner för hur 

användningen ska gå till. En eventuell anpassning av sidan för mobilt bruk kan kräva 

marknadsföring av introduktion och användarinstruktion material. Introduktionsmaterialet 

skulle då fungera som reklam samt en kort presentation för hur webbsidan fungerar på 

smartphonen. I dagsläget finns det ingen tydlig användarinstruktion eller introduktion för hur 

webbsidan fungerar vid mobilt bruk. 

 

Språkval 

Enligt teorin ska flera språkval finnas för sidor som används av individer med olika 

modersmål. Användarna som var med i undersökningen hade alla svenska som 

förstahandsspråk och tyckte därmed inte att det var betydelsefullt att det finns flera språkval. 

Däremot påpekade användarna att det kan vara bra att ha engelska som ett alternativ. 

Webbsidan tillgodoser ett alternativ för att få de vitala delarna av sidan översatta till engelska. 

Ett kritiskt påpekande är att webbsidan i dagsläget har en minimal länk i form av en brittisk 

flagga för byte av språk vid mobilt bruk.  

 

Avskildhet 

Enligt teorin innebär avskildhet att användarna ska känna sig trygga med att använda systemet 

i allmänheten. En iakttagelse utifrån observationerna och intervjuerna är att användarna 

känner trygghet inför webbsidan. Detta kan förklaras genom att samtliga användare hade haft 

kontakt med webbsidan sedan tidigare samt att webbsidan inger ett auktoritärt intryck.  
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Hjälp 

Enligt teorin innebär hjälp att användarna ska kunna komma åt hjälpavsnitten från alla delar 

av sidan. Under observationerna och intervjuerna så behövde användarna inte ta till något 

hjälpavsnitt. Vidare var hjälpavsnittet inget som man kunde komma åt från första sidan. Det 

fanns dock länk till översikt och en sökfunktion som underlättar för att hitta till hjälpavsnittet. 

Bättre åtkomst till hjälpavsnittet är vitalt vid en eventuell anpassning av sidan för mobilt bruk. 

 

Input 

Enligt teorin behandlar input olika inmatningsmetoder. Den inmatningsmetoden som 

användes vid testerna var inmatning via pekskärm. Enligt användarna var inmatningen relativt 

smidig men att problemen uppstod när användarna skulle komma åt inmatningsfältet. 

Problemet som uppstår är att inmatningsfält lätt kunde missas och att själva åtkomsten av fält 

utgjorde ett extra steg i interaktionen med sidan. Något som användarna ansåg vara 

påfrestande. Större inmatningsfält skulle bidra till att underlätta inmatning av information via 

en pekskärm.  

 

5.1.2 Generella Principer 

 

 

Typsnitt och textstorlek 

Enligt teorin används ett tydligt typsnitt samtidigt som en relativt stor textstorlek brukas. 

Detta för att göra texten mer begriplig för användarna. Detta var en punkt som skulle visa sig 

vara extra viktig vid användningen av webbsidan via mobilen. Problemen som uppstod var att 

sidans gränssnitt inte var anpassad för smartphone. Detta gjorde att intervjupersonerna blev 

tvungna att zooma in och ut mycket för att kunna läsa texten. Något som var positivt var att de 

flesta uppfattade konstrasterna mellan bakgrund och text som ganska god och detta är något 

som är genomgående för hela sidan. 

Språk och information 

Språk och information är något som är enligt teorin viktigt att tänka på när man utformar text. 

Det är viktigt att undvika för målgruppen svåra termer, fraser och ord. Intervjupersonerna 

uppfattade sidan som informativ och fann inga svårigheter i att förstå texten. Detta kan dels 

bero på att sidans textinnehåll är relativt simpel och dels att de flesta redan var vana med att 

interagera med sidan och kände igen en hel del sen tidigare besök på sidan. En annan 

förklaring på varför användarna uppfattade informationsinnehållet som lättförståelig kan bero 

på att användarna ingår i målgruppen som webbsidan är avsedd för. 
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Färg 

Färg behandlar färganvändningen på webbsidan och är en av utgångspunkterna för att skapa 

en god design. Detta utförs genom att använda sig av rätt färger vid rätt tillfälle. Samtliga 

intervjupersoner uppgav att de uppfattade färgvalen som bra samt att kontrasterna var goda. 

Detta är något som en eventuell anpassning av webbsidan för mobilt bruk kan ta med från den 

befintliga webbsidan. 

 

Ikoner 

Ikoner kan enligt teorin användas för att förenkla användningen av webbsidor på mobilen. 

Ikoner kan vara till hjälp då smartphones inte erbjuder en stor skärmyta. Under intervjuerna 

märkte användarna inte av någon större användning av ikoner. Det enda studien kan verifiera 

är att webbsidan använder sig av flaggikoner för att välja språk. Det är en punkt som skulle 

kunna utvecklas för att anpassa webbsidan för mobilt bruk. 

 

Bilder 

Bilder används som komplement till text. Det som studien påvisar under intervjuerna och 

observationerna är att webbsidan inte innehåller någon större mängd bilder. Det som kan 

göras för att underlätta vid användningen med smartphones är att bestämda bilder väljs bort 

samt simplifiering av upplösningen på banners och andra bilder. 

 

Design och gränssnitt 

Design och gränssnitt är en av principerna som är svår att undersöka ur ett 

användarperspektiv. Design och gränssnitt innebär en synergi mellan flera designprinciper 

såsom färger, typsnitt, textstorlek, läsbarhet med mera. Det är svårt att utreda hur designen 

uppfattas då det finns flera punkter som ingår under principen. Det är svårt att formulera 

frågor som kan utreda hur tillfredsställelsen är angående designen och grässnittet. Eventuell 

fortsatt forskning kan bestå av en grundlig undersökning för hur designen uppfattas ur 

användarperspektiv .  

 

Meny 

 

Enligt teorin är det viktigt att menyvalen är logiska samt välstrukturerade. Det är viktigt att ha 

en genomgående struktur för menyvalen och undermenyerna. Något som intervjupersonerna 

efterfrågade är bättre struktur på undermenyerna. En anpassning av menyraden för mobilt 

bruk skulle bidra till att användarna upplever högre grad av tillfredställelse mot webbsidan.  
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Användarkontroll 

 

Användarkontroll innebär att användarna ska kunna gå tillbaka när de gjort fel val på sidan. 

Det ska finnas en möjlighet att ångra val som gjorts på sidan. Användarna uttryckte att det var 

enkelt att navigera på sidan med hjälp av pekskärm men ett stort antal påpekade att det tog 

extra steg vid navigering med mobilen, till exempel för att trycka sig in på textfält. Vid en 

eventuell ombyggnad av webbsidan för mobilt bruk är det viktigt att tänka på huruvida 

funktionen för att gå tillbaka ett steg i inmatningen är något som implementeras på webbsidan 

eller något som är en interagerad funktion för den mobila webbläsaren. 

 

 

5.2 Vilka hinder står som grund för den bristfälliga interaktionen på en 

webbsida vid mobilt bruk? 

Det är genom observationerna i samverkan med intervjuerna som studien har sammanställt 

vad den bristfälliga interaktionen grundas i.  

 

Det är på grund av att webbsidans gränssnitt inte blivit anpassat för mobilt bruk som den 

bristfälliga interaktionen grundas i. Interaktionen blir bristfällig för att navigeringen på sidan 

inte är optimal då sidans upplösning, textformat, informationsinnehåll med mera inte är 

anpassat för smartphonen. För tillfället är alla länkar i litet textform vilket gör att 

navigeringen blir försvårad och interaktionen därmed bristfällig. Intervjupersonerna uttryckte 

att menyerna och undermenyerna inte var välstrukturerade detta bidrar inte till godare 

interaktion med användarna.  

 

Under observationerna märktes det att användarna hade svårigheter med att klicka sig in på 

inmatningsfält. Avsaknaden av ikoner är något som gör att mer information laddas in samt att 

igenkänningsfaktorn från andra webbsidor anpassade för mobilt bruk blir lägre vilket i sin tur 

leder till att användarna upplever interaktionen som bristande. Informationsmaterialet är stort 

vilket ledder till att läsligheten försvåras.  

De nedannämnda designprinciperna kan fungera som ett förslag för att hjälpa anpassningen av 

webbsidor för mobilt bruk. 
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5.3 Vilka designprinciper kan bidra till att en webbsida uppnår 

kravet på god användbarhet? 

I det här avsnittet presenteras förslag på designprinciper som kan fungera som hjälpmedel 

vid en anpassning av sidan för mobilt bruk. 

 

 

Använda sig utav ikoner 

En sak som märks tydligt är hur användarna är vana vid ikoner vid bruk av smartphones samt 

hur dessa ikoner saknades på webbsidan. Ett av alternativen för att få bättre interaktion med 

användarna kan vara implementering av ikoner istället för stora textavsnitt. Dessa ikoner 

skulle bestå av en symbol som grafiskt representerar den delen av sidan, till exempel en 

halvöppen dörr för ”Ingångar” . Ikonen skulle också bestå av ett ord som förklarar ikonens 

innehåll, i det här fallet skulle det stå ”Ingångar” under ikonen. Det skall vara möjligt att 

klicka sig vidare via ikonerna för att nå den önskade delen av sidan. I det här fallet skulle ”Ny 

student”, ”Student”, ”Personal”, ”Doktorand” och ”Alumn” dyka upp först efter att ikonen 

”Ingångar” klickas på. Detta skulle kunna lösas genom att användarna skickas till en ny sida 

eller att en dropdown meny dyker upp efter att användaren klickat på ikonen ”Ingångar”. 

Detta skulle göra att användarna känner igen sig samt att ett applikationsliknande 

webbsidogränssnitt skulle underlätta för användningen via mobilen. Detta skulle fungera både 

med smartphones och med vanliga typer av telefoner som använder sig av tangenter för att 

navigera på sidan. Dessutom skulle det leda till att mindre information behöver laddas in samt 

att icke önskvärd information inte laddas in. Ikonerna skulle vara självförklarande och bidra 

till att minska mängden text på de olika delarna av webbsidan.  

Tydliga färger och kontraster 

Användarna uppgav att de uppfattade färgerna och kontrasterna som tydliga. Enligt teorin är 

det väldigt viktigt med tydliga kontraster och färger för att underlätta för användarna. 

Förutom att använda sig av behagliga färger och tydliga kontraster så är det viktigt att även 

vid en eventuell ombyggnad av sidan fortsätta på nuvarande spår med liknande färgscheman. 

Detta för att stärka igenkänningsfaktorn hos användarna. För tillfället finns det en funktion på 

webbsidan för att implementera hög kontrast. En tydligare länk till hög kontrast kan bidra till 

att personer med nedsatt syn får lättare för att navigera på webbsidan.  

 

Minimalistiska menyer och enkel navigation 

Minimalistiska menyer och enkel navigation skulle innebära att användarna behöver fokusera 

på mindre information för varje steg. I det här fallet rekommenderas att bygga menyer som 

består av en stomme som sedan expanderar när användaren klickar sig in på en viss länk. Alla 

nyheter skulle då hamna under en flik och användarna skulle inte behöva ladda in alla nyheter 

som annars dyker upp på framsidan direkt utan skulle klicka sig vidare in på dessa vid behov.  
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Förenkla att gå fram och tillbaka 

 

Navigeringen mellan sidorna är något som intervjupersonerna uppfattade som väldigt 

begränsande. Det största problemet som uppfattades här, utifrån intervjuerna och 

observationerna, är att webbsidans storlek inte var anpassad för mobilt bruk. Detta ledde i sin 

tur till att användarna blev tvungna att zooma in och ut för att kunna klicka sig in på länkarna 

samt att det ibland var så att formulären på föregående sida inte laddades upp ifall användarna 

var tvungna att gå tillbaka och ändra något i informationen.  

 

Större text kortare textavsnitt 

Större text skulle leda till att användarna inte behöver zooma in och ut lika mycket vilket 

skulle underlätta interaktionen. Något som är viktigt vid anpassning av sidor till mobilt bruk 

är att textavsnitten inte får vara långa. Här gäller det att på så liten yta som möjligt få med så 

mycket information som möjligt. De viktigaste textavsnitten på webbsidan ska sammanfattas 

kort vid mobilt bruk. Detta innebär att den mobila versionen av webbsidan skulle framföra 

samma mängd information på en mindre yta detta för att underlätta läsningen för användarna. 

 

Fler steg som omfattar mindre inmatning 

Något som vi märkte under intervjuerna och observationerna var att användarna fann det 

frustrerande att behöva göra flera steg på en sida. En åtgärd hade kunnat vara att dela upp 

processer i delprocesser samt att möjligtvis implementera en processkedja i toppen av sidan. 

Processkedjan skulle visa vilka steg som ingår i varje process samt vilket steg man ligger i.  

 

Favoritlänkar 

 

Favoritlänkar skulle vara en funktion där favoritdelar av webbplatsen sparas under ett tak. 

Favoritlänkar skulle finnas som menyval på första sidan och varje sid eller länk som man går 

in på har en möjlighet som heter ”Lägg till i favoriter”. Denna knapp skulle göra så att den 

sidan användaren är inne på hamnar under favoriter. Detta skulle underlätta för användare 

som frekvent använder en viss typ av länkar och skulle göra åtkomsten och navigationen till 

dessa länkar snabbare och smidigare. Användarna skulle kunna lägga till länkar som till 

exempel ”Ping Pong” eller ”Netmail” för att få snabbare åtkomst till funktionerna på 

webbsidan. 

Anpassa gränssnittet till mobilt bruk 

 

Genom att anpassa gränssnittet för mobilt bruk anpassar vi formatet på webbsidan. 

Ändringarna verkställs för att anpassa webbsidan till smartphones skärmstorlek. Detta görs 

för att minska på behovet av att zooma in och ut i texten samt att informationsinnehållet blir 

lättare att ta till sig. Webbsidans upplösning, textstorlek, kontraster, färger samt 

informationsinnehåll behöver anpassas för smartphones skärm yta 
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6.0 Diskussion 

 

I följande kapitel kommer vi att presentera slutsatser utifrån teorin och empirin. 

 

6.1 Slutsatser 

 

Hur kan designen av en webbsida göras bättre för användning på en mobil plattform? 

Designprinciperna som förklaras under analysdelen kan bidra till en godare design av 

webbsidor avsedda för mobilt bruk. Interaktionen mellan webbsidan och användaren kan 

förbättras genom att använda punkterna presenterade under analysdelen som vägledning 

under anpassningsprocessen.   

 

Det som är viktigt är att användarna är nöjda med interaktioner och det finns inga enkla regler 

för hur detta uppnås. Istället får man engagera användarna i ett tidigt skede av 

designprocessen och redan från början ha klart för sig vilken målgrupp webbsidan ska 

anpassas för. Något mer som är viktigt att ha i åtanke vid utformning av en webbsida som ska 

användas på en mobil plattform är att designern bör ha god inblick i vilka kriterier som ingår i 

användbarhetsprincipen. Teorin berättar om befintliga principer för god design och i 

samverkan med empirin får man bekräftelse på en del av teorierna samtidigt som en del visar 

sig vara överflödiga vid anpassning av webbsidor för mobilt bruk.  

 

Under intervjuerna märktes det att användarna var relativt nöjda med webbsidan vid mobilt 

bruk. Det finns brister som bör åtgärdas genom att ändra och anpassa sidan för bättre 

interaktion. De punkterna som togs upp som förslag till förbättring är generella för 

informationsförmedlande webbsidor och kan användas som hjälpmedel till liknande typ av 

webbsidor.  

 

Något som blir viktigt att tänka på är att definiera användarkraven detta för att ha tydligt för 

vilka krav som användaren ställer på systemet. Fysisk åtkomst av systemet är en punkt som är 

viktig vid system som är beroende av kroppslig åtkomst något som smartphones inte har 

några större svårigheter med. Placering och användning av system är något som designern 

behöver ha i åtanke. Placering och användning syftar till att systemet ska vara grafiskt 

inbjudande något som användarna förklarade som tillfredställande. Introduktion och 

användarinstruktion är bra att tänka på vid en eventuell anpassning av sidan för mobilen då 

reklam och introduktion av systemet kan göras i pappersform för att skapa en opinion hos 

användarna. Språkval är något som kan förbättra designen och tydligare länk till 

språkalternativen kan underlätta användningen. Hjälpavsnitten är något mer som är viktigt att 

framhäva på en sida anpassad för mobilt bruk. Det ska vara enkelt att hitta till hjälpavsnitten 
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samt att hjälpavsnitten ska vara självförklarande. Format på typsnitt, text, bilder och 

information behöver anpassas för smartphones skärmstorlek. Färgschemat kan dupliceras från 

den för datorn avsedda sidan för att skapa en igenkänningsfaktor hos användarna. Ikoner 

används redan i de flesta mobilanpassade webbsidor för navigering. Implementering av ikoner 

skulle skapa en igenkänningsfaktor som skulle bidra till att nya användare snabbare känner 

igen sig på webbsidan. Fler inmatningssteg skulle leda till att inmatningsprocessen består av 

kortare steg samt skapa mer förståelse över vad varje steg handlar om något som skulle bidra 

till godare design av webbsidor avsedda för mobilt bruk. Menyraderna behöver göras så korta 

och tydliga som möjligt för att förbättra designen på webbsidan. Menyraderna som 

undersöktes i studien var bristfälliga eftersom länkarna var för små och textavsnitten för stora.  

 

De föreslagna designprinciperna skulle leda till en förbättrad design och göra att användarna 

känner igen det mobila gränssnittet på ett bättre sätt.  

 

De problemen som upptäcktes på sidan var att inget innehåll hade blivit anpassat för mobilt 

bruk. Detta ledde till att användarna kände igen sig på webbsidan eftersom de var vana med 

att webbsidan såg ut som på datorn. Brist på anpassning av webbsidan för mobilt bruk ledde 

således till att sidans format var i för stor upplösning vilket ledde till att användarna var 

tvungna att zooma in och ut mycket på sidan för att kunna navigera.  

 

Designen av webbsidor avsedda för mobilt bruk kan förbättras genom att ha god inblick över 

de olika designprinciperna innan man påbörjar processen med att anpassa webbsidan för 

mobilt bruk. Det är viktigt att ha en inblick över vilken målgrupp sidan är avsedd för. Något 

mer som är viktigt att tänka på är användbarhets samt användarvänlighetsprinciperna. Genom 

att ha förståelse för hur användarcentrerade system byggs kan man också få en godare inblick 

i hur ett system med användaren i centrum ska konstrueras. De generella samt de funktionella 

designprinciperna förklarar de olika principerna som är viktiga att tänka på vid formgivning.  

Vidare har vi försökt reflektera över aktiviteter som är viktiga att tänka på vid design av 

webbsidor avsedda för mobilt bruk. Dessa aktiviteter är: 

 ha en tydlig kravspecifikation 

 engagera användarna i ett tidigt skede av formgivningsprocessen 

 utvärdera designen utifrån teorin 

 bygga prototyper  

 testa designen 

Studien har presenterat många relevanta teorier. Alla de teorierna som togs fram i teoridelen 

jämfördes med empirin i analysen.  
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6.2 Utvärdering av undersökningen  

 

Struktur – Arbetet är strukturerat på ett sätt som gör att läsarna enkelt och snabbt kan ta till 

sig informationen och förstå vad det skrivs om. Rapporten är strukturerad på ett sätt som gör 

att allt kan kopplas samman och att teorierna som tas fram är relevanta till problemområdet. 

Teorin presenterades först för att sedan ge oss ut och undersöka hur det ser ut i verkligheten 

sedan har en koppling mellan dessa hittats samt ge förslag på hur man med hjälp av teorin kan 

förbättra webbsidan för mobilt bruk. Som avslutning är en slutsats presenterad utifrån en 

kombination av teori och empiri.   

 

Empirisk förankring – Fokus hamnade på att få en stor mängd information från en relativt 

liten grupp intervjupersoner. Detta har lett till en möjlighet att fördjupa sig i intervjuerna samt 

att observationsuppgifterna kunde vara fler och mer omfattande. Personer som var i början 

och i slutet på sin utbildning intervjuades för att få bredare perspektiv. Dessutom var personer 

med olika bakgrund och erfarenhet vilket hjälpte till att få ett bredare perspektiv.   

 

Etiskt värde – Intervjupersonerna har låtits få vara anonyma. Detta för att få rakare och mer 

ärliga svar. Detta anses inte påverka studiens trovärdighet.  

Konsistens – Studien har försökt höja läsbarheten genom att hålla en röd tråd genom 

rapporten. Rapporten utgår ifrån forskningsfrågorna för att sedan ta upp relevant teori och 

utifrån det skapa en empirisk grund som man analyserar och drar slutsatser ifrån.  

 

6.3 Metodutvärdering  

 

När undersökningen utfördes så har en textanalys använts för att få fram olika synsätt om 

vilka designprinciper som spelar in vid formgivning av en webbsida avsedd för mobilt bruk. 

Textanalysen gjorde det möjligt att förknippa författarnas synsätt till hur en webbsida ska se 

ut vid mobilt bruk. För att granska vad som kan förbättras vid skapande av en webbsida för 

mobilt bruk valdes genomförande av kvalitativa intervjuer. Detta valdes eftersom det passade 

studien. 

 

6.4 Generaliseringsbarhet  

 

Studien hamnar på en medel-hög generaliserbarhet för informationsförmedlande webbsidor. 

Detta grundas på att studie genomförs, där sex personer intervjuas och även observeras medan 

de utför utvalda uppgifter. När intervjuerna sedan kopplas tillsammans med de 

observationerna som gjorts av användarna, så ökar vi studiens generaliserbarhet. 

Generaliserbarheten är inte hög då det behövs en bredare insamling av data. Det vill säga mer 

intervjuer med användare samt fler observationer för att få större inblick i studien. Det är värt 
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att tillägga att generaliserbarheten förblir medelhög så länge grundförutsättningen för mobilt 

bruk är användning av smartphone. 

6.5 Fortsatt forskning  

 

Resultatet och slutsatser ger en vid bild av problemområdet. Flera intervjuer och 

observationer bör utföras för att få en bredare aspekt av problemområdet. För att lyckas med 

detta krävs det betydligt längre tid för att utföra eventuell fortsatt forskning.  

Fortsatt forskning kan göras ur designerns perspektiv. Det intressanta hade varit att ta reda på 

huruvida förslagen för designprinciper som föreslås som hjälpmedel vid anpassning av 

webbsidor för mobilt bruk är praktiska och användbara. Fortsatt forskning där forskare 

undersöker vilka designprinciper som är relevanta för communities och forum skulle kunna 

bidra till området. 
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7. Preliminär tids- och arbetsplan för uppsatsen 
 

V1 Val av teorier 

 

V2 Formulera teorier 

 

V3 Förbereda intervjufrågorna och observationen 

 

V4 Genomföra intervjun och observationen  

 

V5 Analysera intervjun och observationen 

 

V6 Sammanställa resultat av intervjun och observationen 

 

V7 Empiriskt arbete 

 

V8 Empiriskt arbete 

 

V9 Slutsatser samt sammanställning av arbetet 

 

V10 Sista delen med korrigering och inlämning av arbetet 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 

och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 

för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 

och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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