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ABSTRACT 
Nowadays, the establishment of new touch screen technology has changed significantly the way we 

navigate on the Internet. The requirement to design websites that adapt to various artifacts such as 

touch screen computers are increasingly a need to consider. The purpose of this study is to discover  

- What are the specific usability requirements should be addressed in designing of websites for touch 

screen computers? - In order to examine the essay’s question, it presents a study where five people 

visiting three different websites on the touch screen computer Ipad. The study was conducted using a 

participant and structured interview observation in form of a think-aloud method. With the help of 

video equipment, information was gathered. Respondent's discussions are presented and the study's 

results are analyzed using a qualitative procedure. The research has contributed mainly to individualize 

the possible usability problems that concerned interaction with websites on the touch screen computer 

Ipad. Based on the analysis and the qualitative study it has come usability requirements related to 

aspects of the website's navigation, interaction and feedback.  
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SAMMANFATTNING 
I dagens samhälle har etableringen av ny pekskärmsteknik betydligt ändrat vårt sätt att navigera på 

internet. Kravet på att utforma webbplatser som skall anpassas till olika artefakter så som 

pekskärmsdatorer blir allt mer ett behov att ta hänsyn till. Syftet med denna studie är att 

upptäcka ”Vilka särskilda användbarhetskrav bör ställas vid utformning av webbplatser för 

pekskärmsdatorer?” För att undersöka uppsatsens frågeställning presenteras en studie där fem 

personer besöker tre webbplatser på pekskärmsdatorn Ipad. Studien genomfördes med hjälp av en 

deltagande och strukturerad observationsintervju i form av en tänk-högt-metod. Med hjälp av 

videoutrustning samlades informationen in. Respondenternas samtal presenterades och studiens 

resultat analyserades med en kvalitativ procedur. Forskningen bidrog framförallt med information om 

att individualisera de möjliga användbarhetsproblem som finns vid interaktion med webbplatser på 

pekskärmsdatorn Ipad. Utifrån analysen och den kvalitativa underökningen har det kommit fram 

användbarhetskrav som rör aspekter inom webbplatsens navigering, interaktion och återkoppling.  

 

Nyckelord  
Människa-datorinteraktion, användbarhet, pekskärm, Ipad, webbgränssnitt, webbplats 
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1.   INLEDNING 
I dagens samhälle har etableringen av ny pekskärmsteknik betydligt ändrat vårt sätt att navigera på 

internet. Utvecklingen av nya pekskärmsartefakter har bidragit till att webben inte längre enbart är 

knuten till stationära - och bärbara datorer dvs. där användaren interagerar genom ett fysiskt 

tangentbord och en mus. Under dessa omständigheter kan webbutvecklarens roll därmed tvingas att 

förändras. Nuförtiden har det blivit ett krav på att webbplatserna måste anpassas till pekskärmardatorer 

eftersom dessa artefakter blivit allt mer populära.  

 

1.1.  Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka användbarhetens aspekt av 

befintliga webbplatser på pekskärmsdatorer. Intentionen med undersökningen är att upptäcka de brister 

som finns i interaktionen med webbplatser på pekskärmsdatorn Ipad. 

 

Frågeställningen som besvaras under forskningen är följande: 

⋅ Vilka särskilda användbarhetskrav bör ställas vid utformning av webbplatser för pekskärmsdatorer? 

 

1.2.  Avgränsningar 
I denna studie har det valts att fokusera på användbarheten av tre webbplatser på pekskärmsdatorn 

Ipad. Undersökningen syftar till webbgränssnitts användbarhet och inte på applikationer. 

Observationerna bygger på fem respondenter som interagerade med tre olika webbplatser. Valet av 

webbplatser är baserat på Söderströms modell1 som beskrivs i avsnittet 3.2. De valda webbplatser som 

har använts för att utföra undersökningen är pepejeans.com, pastan.nu och sas.se. Anledning till varför just 

dessa webbplatser valt beskrivs i avsnittet Val av webbplatser. Webbläsaren som använts för att besöka 

de tre webbplatserna är Safari2. 

 

1.3.  Disposition 
Uppsatsen börjas med kapitlet inledning som beskriver studiens underlag, syfte och frågeställning, 

avgränsningar . 

 

I kapitel 2 presenteras undersökningens bakgrund. I denna del av uppsatsen presenteras de 

bakgrundsbegrepp som är anknutna till studiens ämne samt en kort översikt över pekskärmshistoria.  

I slutet presenteras de tidigare forskningar som har genomförts inom pekskärmsdatorers område. 

                                                
1 Söderström, J. (2001) på kornet: en sajt kräver tre sorters design. [www].  Tillgängligt på <http://kornet.nu/3xdesign.shtml>. Hämtat 28 
november 2010. 
2 Apple, Safari. [www].  Tillgängligt på < http://www.apple.com/se/safari/>. Hämtat 28 november 2010. 
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I kapitel 3 beskrivs de teorier som har varit relevanta för undersökningen. Kapitlet inleds med en 

presentation av disciplinen människa-datorinteraktion. Därefter argumenteras teorier som ligger till 

grund för undersökningen: användbarhet, interaktionsdesign och designprinciper för webbplatser.  

 

I kapitel 4 beskrivs de metoder som använts i denna studie. Här presenteras hur metoder, 

datainsamlingstekniker, webbplatser och testanvändare har valts för att utföra undersökningen. 

Därefter beskrivs hur observationsintervjuerna . Slutligen argumenteras undersökningens reliabilitet, 

validitet och metodkritik.  

 

I kapitel 5 presenteras undersökningens resultat samt en kvalitativ analys av de insamlade data. Här 

beskrivs noggrant respondenternas samtal och handlingar. Utifrån den information som kommit fram 

under observationsintervjuerna har det argumenterats om de övergripande användbarhetsproblemen 

under de följande kategorierna: länkar och knappar, navigering, återkoppling. 

 

I kapitel 6 diskuteras och reflekteras det kring de företeelser som tas upp under studien och som 

bidragit att svara på studiens frågeställning. 

 

I kapitel 7 svaras studiens frågeställning genom att presentera de användbarhetskrav som finns vid 

utformning av webbplatser för pekskärmsdatorer som har kommit fram ur denna studie. Uppsatsen 

slutar med en framtida forsknings förslag.  

 

2.   BAKGRUND 
De senaste åren har input och output tekniken utvecklat en hel del nya tekniker inom människa-

datorinteraktion. Med de nyligen släppta pekskärmsdatorer har vägen till hur människor interagerar 

med datorn nått fram till en ny dimension. I denna del av uppsatsen presenteras de tekniker och 

produkter som är relaterade till ämnet som undersökts. En kort översikt över pekskärmshistoria 

presenteras för att ge en bättre förståelse för dessa. I slutet presenteras de tidigare forskningar som 

genomförts inom pekskärmsdatorers område.  

 

2.1.  Bakgrundsbegrepp 

2.1.1.  Multi-Touch Devices 

Multitouch teknik innebär att användaren kan navigera mellan olika program, mappar och filer genom 

att trycka med ett eller flera fingrar direkt på skärmen. Med hjälpen av denna teknik är det även möjligt 

att med fingrarna bland annat få tag i objekt, rotera och böja dem, dra och släppa dem samt 
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dubbelklicka3. Nuförtiden har denna teknik blivit allt mer vanlig inom området bärbardator och 

mobiltelefon så som till exempel nya Apple Ipad, HP TouchSmart och Iphone. Därmed blir skärmen 

en ingång (input) och utgång (output) enhet. Multitouch teknik används även idag i många vanliga 

touch pads som erbjuder fyra fingrars navigering.  Denna uppfinning har ändrats sättet för 

interaktionen mellan människa och dator. Numera verkar användningen av pekskärmar och multitouch 

pads vanligt och kanske kommer den bli framtiden för människa-datorinteraktion. Trenden för 

multitouch produkter har ökat och som man kan se på marknaden idag har man tillgång till olika 

pekskärmsdatorer. Således kan användaren använda sig av hela tio fingrar för att kontrollera objekt på 

skärmen så som till exempel i 10/GUI system som R. Clayton Miller införde 20094. Från exemplet kan 

man tydligt se att multitouch tekniken är i ständigt expansion. I avsnittet 2.1.3. beskriver jag mer 

detaljerat om Apple Ipad, produkten som använts för att utföra min undersökning. 

 

2.1.2.  Pekskärm 

Pekskärmsdatorer har en speciell bildskärm där man interagerar med olika objekt genom att peka på 

skärmen (med finger eller med en särskild penna). Det finns i huvudsak två typer av sådana 

bildskärmar, med trådnät eller med fotoceller. Ett osynligt nät av trådar över skärmen bildar ett 

koordinatsystem som känner av var man pekar. Med fotoceller i skärmens kanter bildas ett 

koordinatsystem som registrerar var fingret sätts ner.5 

 

2.1.3.  Ipad 

Ipad är en pekdator utan tangentbord och lanserades av Apple i januari 2010. Ipad bygger på ett multi-

touch-baserat gränssnitt. Apple framhåller att Ipad ska ses som ett mellansteg från mobiltelefon till 

bärbardator. Ipad består av en 9,7-tums platt pekskärm med all elektronik inbyggd och med trådlös 

kommunikation. Ipad har ett virtuellt tangentbord, men ett fysiskt tangentbord kan anslutas. Ett 

virtuellt tangentbord är en mjukvara som tillåter användaren att mata in tecken. Detta innebär att 

ett virtuellt tangentbord dyker upp på skärmen när man vill skriva in text. Operativsystemet är en 

variant av Mac OS X. Ipad är utformat för att kunna användas som läsplatta, navigera på internet, titta 

på filmer och bilder samt lyssna på musik. Den senast introducerade pekskärmsdatorn Ipad från Apple 

ger möjlighet till användaren att interagera med hjälp av alla fingerrörelser. Användaren kan använda 

sig av fyra fingrar samtidigt för att navigera genom gränssnittet. Till exempel kan två fingrar användas 

för att zooma och fyra fingrar för att bläddra genom olika fönster.6  

 

                                                
3 Hahn, T. (2010), Future Human Interaction with special focus on input and output techniques. National Conference on Information and 
Communication Technology 10. Paper ID 235. 
4 R. C. Miller (2009), 10/gui [www]. Tillgängligt på <http://10gui.com/>. Hämtat 11 november 2010. 
5 Thorell, J. (2004). IT-lexikon 2004. Pagina Förlags AB. S. 280-281. 
6 iPad [www]. Tillgängligt på <http://www.apple.com/ipad/>. Hämtat 13 november 2010. 
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2.1.4.  Webbanvändargränssnitt - Web User Interfaces WUI 

För att ge en klar bild över betydelsen av webbanvändargränssnitt så inleds detta avsnitt med en kort 

förklaring på vad begreppet användargränssnitt betyder. Användargränssnittet som på engelska kallas 

för user interface, är ett gränssnitt som gör kommunikationen mellan människa och dator möjlig och 

bildas bl.a. av det man ser på bildskärmen. Det finns olika typer av användargränssnitt som t.ex. 

grafiska användargränssnitt (på engelska Graphic User Interface, GUI) som bygger på fönster, ikoner 

(symboler) etc., och textbaserade användargränssnitt.7 Webbanvändargränssnitt som på engelska kallas 

för Web User Interface (WUI) tillhör det grafiska användargränssnittet som accepterar inmatning av data 

och presentationen av data sker genom webbsidor som sänds via internet och visas för användaren via 

en webbläsare.8 

 

2.1.5.  Webbplats 

En webbplats är en samling av webbsidor som innehåller information om en verksamhet eller ett ämne. 

Webbsidorna på en webbplats består av texter, dokument, bilder och multimedia som är nåbar över 

webben dvs. genom kommunikation över internet. För att besöka en webbplats används en webbläsare 

där webbplatsens adress anges. Webbplatsens adress kallas tekniskt för URL (som är en förkortning av 

de engelska orden Uniform Resource Locator). Olika delar av information, webbsidor, bilder etc. hämtas 

från webbplatsen när besökaren önskar att se dem. En webbplats är organiserad kring en hemsida som 

fungerar som en ingångssida för andra sidor i webbplatsen. En webbplats består av olika länkar som 

gör att vissa ord kan leda besökaren vidare till andra sidor samt till andra webbplatser.9 

 

2.2.  Historien om pekteknologin 
År 1971 skapade Samuel C. Hurst den första pekenheten som kallades för Elograph. 1974 hade Hurst 

och hans nya företag, Elographics utvecklat fem wire resistiv teknik, som fortfarande är en av de mest 

populära pekskärmstekniker som används idag. År 1977 fick Elographics, stöd av Siemens och skapade 

AccuTouch, den första riktiga pekskärms enhet. AccuTouch var i princip ett böjt sensorglas som blev 

alltmer förfinade under det nästa decennium.  

 

År 1982 utvecklade Nimish Mehta vid University of Toronto för hans examensarbete vad som kan vara 

det första multi-touch systemet, Flexibel Machine Interface. Multi-touch system tillåter användaren att 

manipulera objekt på skärmen och trycka på två eller flera punkter på skärmen samtidigt med båda 

händerna . Flexible Machine Interface kombinerade tryck med fingret med enkel bildbehandling för att 

                                                
7 Beekman, G. (2003). Computer Confluence. Exploring Tomorrow’s Technology. Prentice-Hall. S. 114-115. 
8 Tatnall, A. (2007). Encyclopedia of Portal Technologies and Application. Information Science Publishing. S. 198. 
9 Beekman, G. (2003). Computer Confluence. Exploring Tomorrow’s Technology. Prentice-Hall. S. 16. 
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skapa elementära bildritningar och andra grafiska manipulation. Utanför den akademiska världen fick 

man 1980 se pekskärmarna göra entré i allmänheten inom kommersiell och industriell användning, 

såsom i POS (på engelska point-of-sale), apparater på restauranger, barer och butiksmiljöer. 

 

Hewlett-Packard 150 var förmodligen den första datorn med pekteknik som såldes för personlig 

användning. Användaren kunde röra skärmen för att placera markören och välja knapparna på 

skärmen. Pekmålen var relativt primitiva, det användare endast kunde utföra var grov positionering. 

Mer än ett decennium innan Apple släppte Iphone, och LG, Sony Ericsson och Nokia släppte liknande 

telefoner med pekskärm så lanserade IBM och Bell South 1994 den första pekskärmstelefonen med 

namnet Simon. Det var före sin tid så den fångades aldrig riktigt upp av allmänheten men däremot 

visade det sig att en mobil med pekskärm kan tillverkas och säljas. I slutet av 1990-talet och början av 

2000-talet började pekskärmar att ta sig in i den breda allmänheten via detaljhandeln kiosker, offentlig 

informations displayer, incheckningen på flygplatser, transport biljettsystem och nya bankomater. 

 

Under 2007 lades mycket uppmärksamhet på de lanserade Apple produkterna Iphone och Ipod Touch, 

som var de första enheterna med pekskärm som lyckades att ta emot omfattande uppmärksamhet inom 

media. Under 2008 släppte mobiltelefontillverkare som LG, Sony Ericsson och Nokia egna 

pekskärmmobila enheter. Under 2008 lanserade Microsoft MS Surface en pekskärm som kan liknas 

med ett stort bord. Denna använde man i kommersiella utrymmen för exempelvis spel och detaljhandel 

med display.10 Den nyligen introducerade Ipad från Apple är en av de många implementeringar av 

multi-touch displayer vilket är ett helt nytt sätt för människor att interagera med sin dator. Idag är 

multi-touch teknik grunden för många nya tekniker som syftar till att förbättra interaktionen med 

datorer och mobila enheter. Idag finns det redan många tillgängliga pekskärmsdatorer och med de 

senaste lanseringarna såsom Ipad från Apple har detta inlett en stor diskussion kring 

webbutvecklingens roll i förhållandet till pekskärmsdatorer11. 

 

2.3. Tidigare forskning 

Ett antal olika vetenskapliga studier har genoförts inom pekskärmsinteraktion området. Jag har valt att 

lägga min uppmärksamhet på två särskilda undersökningar eftersom de har gett mig en bättre förståelse 

kring hur jag skulle utföra min studie. Den första studien presenteras i artikeln ”Precise Selection 

Techniques for Multi-Touch Screens” av H. Benko, A. D. Wilson och P. Baudisch. Den andra 

undersökningen presenteras i artikeln ”Hand-On Math: A page-based multi-touch and pen desktop for technical 

work and problem solving” av R. Zeleznik, A. Bragdon, F. Adeputra och H. S. Ko. 

                                                
10 Saffer, Dan. (2009). Designing Gestural Interfaces. O’Reilly Media, Canada. S.6-11. 
11 Wångstedt, K.(2010). IDG.se. Cap&Design. Anapassa din sajt till Iphone och Ipad [www]. Tillgängligt på 
<http://www.idg.se/2.1085/1.327041/anpassa-din-sajt-till-iphone-och-ipad >. Hämtat 20 november 2010. 
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I den första artikeln presenteras en studie som utreder rollen av fingrars storlek i förhållandet till 

pekskärmsinteraktion. Fingrars storlek och bristen på avkännings precision kan göra det svårt med 

interaktionen med en pekskärm. Fem tekniker som kallas för Dual Finger Selection presenteras. Forskarna 

undersöker vilka fördelar som finns med multi-touch kompatibla enheter för att kunna göra det 

möjligt att interagera på pekskärm med två fingrar. Detta innebär att när användaren trycker på ett 

objekt på skärmen så exekveras det med en korrekt och exakt inriktning. Dessa tekniker ger möjlighet 

att användaren kan utföra sina uppgifter genom att interagera med små ikoner på pekskärmar. I denna 

studie har forskarna bidragit med flera lösningar, exempelvis att placera en fast markör offset, vilket 

bidrar till ett större målområde där användaren skall trycka. Detta hjälper användaren att välja en ikon 

på skärmen så som en knapp eller ett textinmatningsfält (på engelska widgets). De tekniker som 

presenteras i denna artikel visar på att det sekundära fingret (icke-pekande) kan ändra snabbt eller byta 

läge på markören utan att störa det primära fingret (det som pekar). Dessa tekniker presenterar en 

iterativ konstruerad uppsättning som låter användaren utföra markörens styrning samtidigt som 

användaren utför val av hjälp läge (i form av offset markörens skala, sänkt hastighet eller en 

kombination). Användarna utövar exakta urvalsinstrument då forskarna bidrar med en "klickande" 

teknik, som kallas för SimPress. Denna teknik minskar felaktiga rörelser när man trycker på ett objekt 

och ger möjligheten att simulera ett hover tillstånd (överplacering av finger) på de enheter som är 

oförmögna att känna fingrets närhet. Denna studie har varit relevant för att se hur man skall lösa de 

olika problem som finns inom pekskärmsinteraktion när det gäller styrning och val av objekt på en 

pekskärm. För att utvärdera dessa tekniker har forskarna genomfört en användarstudie. Efter testen har 

användarna fyllt i ett frågeformulär där de betygsätter sina erfarenheter kring dessa tekniker på en 5 

gradig skala (1 är mest negativt och 5 är mest positivt). Användarna ombads att lämna synpunkter på 

följande kategorier: mental ansträngning, inlärningstid, handtrötthet, njutning och prestanda i låg, 

medium och hög villkor.12 

 

I den andra artikeln presenteras en studie som undersöker en pekskärmssystemprototyp som heter 

Hand-On Math. Hand-On Math är en multi touch- och penna-baserat system där forskarna försöker 

förena olika synsätt såsom fri form av datainmatning via papper och penna, och beräkningar 

operationer (Computer Algebra Systems - CAS) där man löser matematiska problem. Detta pågår 

genom att man ger ett virtuellt papper som förenklar förklaringen av matematiska noteringar som ett 

sätt att ge tillgång till CAS funktionalitet. I detta system kan sidor skapas och organiseras på ett stort 

skrivbord och matematiska uttryck kan beräknas, representeras med diagram och manipuleras med 

hjälp av en uppsättning av en- och två handsinteraktioner vilket snabbt underlättar forskningen genom 

                                                
12 Benko, H., Wilson, A. D. , Baudisch, P. (2006). Precise Selection Techniques for Multi-Touch Screens. CHI '06: Proceedings of the SIGCHI 
conference on Human Factors in computing systems. ACM. New York, NY, USA. 
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att eliminera omständiga och felbenägen transkriptions uppgifter. För utvärdering av detta system 

utförs en kvalitativ analys där nio användare undersökts. Genom en noggrann beskrivning av deras 

interaktioner och kommentarer så belyser forskarna användbarhetsproblemen med detta system.13 

 

3.   TEORI  
I teorikapitlet beskrivs de teorier som har varit relevanta för undersökningen. Dessa teorier har varit 

betydelsefulla för att kunna utvärdera användarstudien av webbplatser på pekskärmsdatorn Ipad.  

 

3.1.   Centrala begrepp 

3.1.1.  Människa-datorinteraktion (MDI) 

Människa – datorinteraktion, på engelska Human - Computer Interaction (HCI) är en disciplin som tar 

hänsyn till interaktion som sker mellan människa och dator vid användning av datorsystem. Fokus läggs 

på att skapa interaktiva system och artefakter där människan sätts i centrum. Det innebär att människan 

inte ska behöva anpassa sig efter systemet, utan systemet skall vara designat så att det motsvarar 

människans behov och krav. Områdena som beaktas inom MDI är formgivning, utvärdering och 

implementering av interaktiva system för användare och de omständigheter som omger dem. MDI är 

mångvetenskaplig och tvärvetenskaplig vilket innebär att det finns väldigt många olika synvinklar. Det 

finns olika aspekter att reflektera kring inom datorinteraktion, ett ämne som spelar en central roll är 

användbarhet som jag kommer att beskriva i avsnittet nedan.14 

 

3.1.2.  Användbarhet 

Enligt ISO (International Organization for Standardization)  definition beskrivs användbarhet: 

”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med 

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang”.15 

 

ISO-definitionen tar utan tvivel hänsyn till att man verkligen bör anpassa lösningen till målgrupperna, 

användningssituationen och målgruppernas förväntningar. Definitionen lägger störst vikt på att 

målgruppernas behov tillfredsställas.16Användbarhet är en aspekt som spelar en central roll vid 

utformningen av webbplatser. Fokus läggs på användaren som ställs i centrum och där systemet ska 

vara så effektivt som möjligt att använda.  

                                                
13 Zeleznik, R., Bragdon, A., Adeputra, F., Ko, H. S. (2010). Hand-On Math: A page-based multi-touch and pen desktop for technical work and 
problem solving. UIST '10 Proceedings of the 23nd annual ACM symposium on User interface software and technology. ACM. New York, 
NY, USA. 
14 Benyon D.,Phil Turner P., Turner S. (2005). Designing Interactive Systems: People, Activities, Contexts, Technologies. Addison-Wesley.England. 
S.14. 
15  Gulliksen, J., Göransson, B. (2010). Användarcentrerad systemdesign – en process med fokus på användare och användbarhet. Studentlitteratur. 
Malmö. S. 62. 
16 Ottersten, I., Berndtsson, J. (2002). Användbarhet i praktiken. Studentlitteratur. Lund. S. 16. 
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Det innebär att olika aktiviteter ska kunna utföras med minimala ansträngningar och att systemet 

innehåller ett lämpligt urval av funktioner och informations som är organiserade på ett lämpligt sätt så 

att de är lätta att lära och minnas. Ett system skall vara uppbyggt på ett sätt så att användaren inte skall 

behöva tänka på själva tekniken av systemet när han använder sig av ett system. Användbarheten är ett 

essentiellt instrument eftersom syftet är att systemet ska vara enkelt att förstå, att använda och snabbt 

att lära sig.17 I samband med webbanvändargränssnitt skall man skapa det grafiska gränssnittet som ska 

vara utformat på ett så enkelt sätt så att besökaren har möjlighet att snabbt få den information som 

användaren vill använda sig av.  

 

Inriktningen med användbarheten är att söka efter olika sätt för att skapa en stadig kommunikation och 

dialog mellan två aktörer: multimedia webb som är skapad av designers och den mänskliga användaren. 

Syftet är att leverera ändamålsenliga, effektiva och tillfredsställande produkter. I detta fall syftar det på 

att skapa användbara webbplatser. Det handlar om att identifiera och förstå både användarens 

psykologiska krav, fysiska krav, sociala krav, verksamhetskrav och organisationens mål och utformning 

för att kunna skapa ett användbart system för båda aktörerna. Ett användbart system är det som är 

utformat och tillverkat så att det är lätt att lära sig och lätt att använda18. Användbarheten kan mätas 

med ett antal egenskaper. Rolf Molich beskriver i sin bok ”Webbdesign med fokus på användbarhet” att en 

webbplats skall vara utformat på ett sätt så att användaren snabbt kommer igång att använda sig av 

webbplatsens funktioner. Molich definierar en användbar webbplats är en webbplats som består av 

fem egenskaper: 

 

⋅ Lätt att lära sig – Innebär för användaren den tid som det tar för denna att lära sig hantera och 

lösa vissa specifika uppgifter med hjälp av en webbplats.  

 

⋅ Effektivitet – Innebär hur snabbt användaren och webbplatsen tillsammans kan lösa uppgiften. 

Effektiviteten är delvis beroende av svarstiden precis som antalet fel som användare gör  

 

⋅ Lätt att komma ihåg - När användare återvänder till webbplatsen efter en period av frånvaro från 

webbplatsanvändning och hur lätt användaren kan återuppta sina färdigheter.  

 

⋅ Begriplig – Användarnas förmåga att förstå hur en webbplats fungerar efter att ha interagerat 

med denna. 

 

                                                
17 Benyon D.,Phil Turner P., Turner S. (2005). Designing Interactive Systems: People, Activities, Contexts, Technologies. Addison-Wesley.England. 
S.56-59. 
18 Cato, J. (2001). User-Centered Web Design. Addison-Wesley. S. 5. 
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⋅ Tillfredsställande - Hur trivsamt det är att använda sig utav webbplatsen.19 

 

3.1.3.  Interaktionsdesign 

Det är många faktorer att tänka på när man designar en webbplats i förhållandet till interaktionsdesign. 

Interaktionsdesign är den process där interaktionen mellan användaren och produkten designas. 

Interaktionsdesignen består av visuella enheter där syftet med interaktionsdesignen främst är att skapa 

produktens förmåga att kommunicera med användaren i en dialog och ge passande möjligheter för 

användaren att interagera med produkten20. I denna studie spelar interaktionsdesignen en viktig roll 

eftersom utformningen av webbgränssnittet borde anpassa sig i hög grad till interaktionen som sker 

med fingrarna. I detta fall bör interaktionsdesigner ta hänsyn till denna sortens interaktion, vilket 

framtvingar annorlunda krav i jämförelse med utformningen av webbplatser där interaktion sker via ett 

fysiskt tangentbord och en mus. Som nämns i boken ”Användbarhet i praktiken” är det viktigt att skapa 

produkter vars syfte är att stödja en användare i att genomföra en uppgift. Denna studie bidrar till att 

upptäcka de brister som finns i interaktionen med webbplatser på pekskärmsdatorn Ipad. Det är därför 

viktigt att förstå vilka krav som är nödvändiga för att på så sätt kunna åtgärda de brister som finns 

inom webbdesign.  

 

3.1.4. Designprinciper för webbplatser 

Designprinciper är de aspekter som interaktionsdesign bör fundera mer kring vid utformning av 

interaktiva datorsystem21. Nedan följer de aspekter som är viktiga vid utformning av webbplatser.   

 

3.1.4.1. Navigering 

Navigering är ett centralt begrepp för denna typ av system. Det fundamentalt interaktiva elementet är 

att användaren klickar på (i detta fall trycka på) hypertextlänkar för att orienterar sig i en 

informationsrymd som består av ett stort antal sidor. För att ett navigationssystem skall fungera på ett 

rätt sätt måste webbplatsens gränssnitt besvara tre grundläggande frågor: Var är jag? Var har jag varit? 

Var kan jag gå? Navigering är en essentiell princip eftersom användaren alltid bör alltid medveten om var 

man befinner sig och hur man kan hantera den valda informationen. Information och olika 

webbplatsers funktioner skall vara lätt att kunna hitta och förstå. Intentionen med navigering är att 

användaren ska interagera med systemet utan att behöva tänka alltför mycket.22 

 

 
                                                
19 Molich, R.(2006). Webbdesign med fokus på användbarhet. Studentlitteratur, Lund. S. 23-24. 
20 Ottersten, I., Berndtsson, J. (2002). Användbarhet i praktiken. Studentlitteratur. Lund. S. 78. 
21 Benyon D., Phil Turner P., Turner S. (2005). Designing Interactive Systems: People, Activities, Contexts, Technologies. Addison-Wesley.England. 
S.64. 
22 Nielsen, J. (2000). Designing Web Usability. New Riders Publishing. USA. S. 188-191. 
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3.1.4.2. Kontroll 

Det är viktigt att användaren förstår vad som händer när man interagerar med en webbplats. 

Användaren bör känna full kontroll över de olika aktiviteter som pågår. Det innebär att användaren styr 

interaktionen, inte att systemet styr användaren. Webbplatsens uppgifter är att visa vad som pågår och 

bör ge rapid respons.23 

 

3.1.4.3. Affordance 

Begreppet affordance hänvisar till de upplevda och egenskaper hos objekt som bestämmer hur objekten 

skulle kunna användas. Denna princip ger starkar ledtrådar till objektens funktion. 

Tack vara den här principen förstår användaren hur ett system kan användas och hur intuitiv man är.24 

 

3.1.4.4. Återkoppling   

Återkoppling, engelska feedback innebär att information skickas snabb tillbaka på vad som har hänt med 

webbplatsen så att användaren förstår handlingens effekt.25 

 

3.1.4.5. Konsekvens 

Ett system bör bete sig på ett förutsägbart sätt. Detta innebär att användaren inte skall ha ansenliga 

svårigheter att interagera med webbplatsen utan skall kunna genomföra saker på samma sätt oberoende 

var användaren befinner sig.26 

 

3.2.  Söderströms modell, tre sorters design 
Grundvalen för de tre webbplatser som använts för att utföra undersökningen är en modell som är 

presenterad av Söderström27. Jag har valt att använda mig av denna modell eftersom Söderström 

beskriver kopplingen mellan gränssnitt och webbplatser på ett intressant sätt. Med hjälp av denna 

modell får man en bättre förståelse för webbplatsens syfte samt hur webbplatserna är strukturerade i 

förhållande till dess syfte. Enligt Söderström kan ett webbgränssnitt klassificeras in i tre typer av 

gränssnitt (se figur 1) som fungerar för att skapa besökarens upplevelse: grafisk design, informationsdesign 

och interaktionsdesign.  

 

⋅ Grafisk design 

Den grafiska formgivningen av en webbplats kräver både estetiska och tekniska delar. 

                                                
23 Nielsen, J., Mack, R. L. (1994). Usability Inspection Methods. John Wiley & Sons. USA, New York. S. 25-62. 
24 Norman, D.A. (1998). The Design of Everyday Things. MIT Press. USA. S. 9. 
25 Norman, D.A. (1998). The Design of Everyday Things. MIT Press. USA. S. 27. 
26 Nielsen, J., Mack, R. L. (1994). Usability Inspection Methods. John Wiley & Sons. USA, New York. S. 25-62. 
27 På kornet, Jonas Söderströms webbplats [www]. Tillgängligt på <http://kornet.nu/skrotokorn.shtml>.  
Hämtat 27 november 2010. 
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Söderström beskriver målet med denna typ av gränssnitt i anknytning till webbplatsens utseende 

där besökaren skall se och tycka om det man ser. Webbplatsen skall utformas på ett sätt att den 

känns inbjudande. 

 

⋅ Informationsdesign 

Enligt Söderström handlar informationsdesign gränssnitt om att besökaren skall hitta och 

begripa webbplatsens innehåll. Denna typ av gränssnitt lägger särskilt fokus på själva strukturen 

av webbplatsens innehåll. Det är viktigt att användaren alltid har full kontroll på var man 

befinner sig på webbplatsen och att man lätt kan navigera och hitta den sökta informationen.  

 

⋅ Interaktionsdesign 

I interaktionsdesign gränssnitt beskriver Söderström användarens roll som en betydelsefull del i 

interaktionen eftersom uppmärksamheten ligger på själva samspelet som sker mellan besökaren 

och webbplatsen. Detta är beroende av användarens utförande, vad och hur besökaren gör och 

handlar. Viktiga designprinciper i denna sort gränssnitt är feedback, respons samt 

felmeddelande som användare får från den besökta webbplatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Enligt Söderström så innehåller de flesta webbplatser alla de typers design som nämnts tidigare. 

Modellen (se figur 2) ger en förklaring till webbplatsers övergripande karaktär. Enskilda webbplatser 

som endast består av grafisk design är ofta reklamwebbplatser där det inte finns mycket information men 

som däremot innehåller filmer och bilder. När det gäller informationsdesign är sökandet och hämtning av 

information den väsentligaste delen av webbplatsens användbarhet.  

e-handel  
webbapplikation 

reklamwebb infowebb 

Figur 1. Söderströms modell,  
              tre sorters design 
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Informations- 
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Figur 2. Söderströms modell,  
              webbplatsens övergripande karaktär 
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I interaktionsdesign ligger huvudsyftet på användarens verksamhet, dvs. att interagera med webbplatsen 

genom att mata in ett betydligt antal data.28      

 

4.  METOD 
I detta avsnitt beskrivs de tillvägagångssätt som har valts för att besvara forskningens syfte. Här ges en 

detaljerad översikt över hur metoder, webbplatser och testanvändare valts ut för att utföra 

undersökningen. Därefter beskrivs hur observationsintervjuerna har utförts . Avslutningsvis diskuteras 

forskningens reliabilitet, validitet och metodkritik.  

 

4.1. Val av metod  
I denna studie har jag använt mig utav ett kvalitativt empiriskt tillvägagångssätt. Vilket innebär att man 

lägger fokus på själva fenomenen innebörden. Det handlar om att förstå fenomenet, ofta med hjälp av 

djupa beskrivningar. Med hjälp av den kvalitativa metoden lyckas man ta fram generella egenskaper hos 

en företeelse genom ett fåtal ingående beskrivna fall29.  

 

Studiens syfte är att ta reda på vilka krav som finns när det gäller användbarheten av webbplatser på 

pekskärmsdatorer. Detta innebär att forskningen lägger fokus på själva användarens beteende i 

samband till interaktionen med webbplatser på pekskärmsdatorn Ipad. Det är viktigt att iaktta vad 

respondenterna gör, dvs. webbplatsens funktionalitet och hur de gör det i förhållandet till webb 

användargränssnitt. Vikten ligger också på respondenternas förklaringar och kommentarer. Utifrån 

denna information och beskrivning från observationsintervjuerna har jag hanterat uppsatsens resultat, 

analys och slutsatser. Jag anser att en kvalitativ metod är mer ändamålsenlig för att utföra 

undersökningen på, eftersom studien är byggd på beskrivande information som är erhållna av 

observationsintervjuer.  

 

De tekniker för insamling av information som jag ansåg vara mest tillämpliga för att få svar på studiens 

frågeställning är observation och intervju. Jag valde att kombinera dessa tekniker eftersom jag ansåg att 

det skulle vara mest användbart för att kunna iaktta och utvärdera webbplatsers användbarhet och 

interaktion mellan användare och webbplatser på en Ipad. Observationsintervjun har skett deltagande 

och strukturerad.  Med deltagande menas att forskaren deltar i det sammanhang som studien beträffar. 

Deltagande observation kan ske i olika grad. Den grad som jag har valt att tillämpa i min studie har varit 

att jag som observatör har ställt mig vid sidolinjen och iakttagit vad respondenterna gör.  

                                                
28 Söderström Jonas (2001) på kornet: en sajt kräver tre sorters design. [www].  Tillgängligt på <http://kornet.nu/3xdesign.shtml>. Hämtat 
28 november 2010. 
29 Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4:e uppl. Studentlitteratur AB, Lund. S. 115. 
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Min deltagande position har skett genom att observera och intervjua verbalt respondenterna utan att 

själv involvera mig i samspelet mellan respondenterna och webbplatserna på pekskärmsdatorn Ipad.  

Jag deltog enbart aktivt när respondenterna hamnade i en svår situation där respondenten inte kunde 

lösa den förutbestämda uppgiften. I denna situation så förklarades det hur man skulle gå tillväg för att 

lösa den önskade instruktionen. Med strukturerad observation avses att man använder sig av ett 

observationsschema, vilket innebär att man bestämmer sig för vad och hur man ska iaktta och notera 

information i förväg. Vid observationsschemat ligger tyngdpunkten på fenomenet som skall 

undersökas. 30 

 

Observationsintervjuerna utfördes i form av en tänka-högt-metod, vilket är en metod som ofta används 

inom människa-datorinteraktion området för att utvärdera olika artefakter. Med användning av tänka-

högt-metoden, blev användaren uppmanad att utföra förutbestämda uppgifter och under tiden som 

uppgifterna utfördes förklarade användaren vad denne gjorde31. Genom att observera användaren som 

utförde riktiga uppgifter kunde man identifiera de aspekter och krav kring webbplatsers användbarhet 

på pekskärmsdatorn Ipad. Som jag har nämnt tidigare uppmanades användarna att ”tänka högt” under 

iakttagelsen. Detta hjälpte att förstå hur väl webbplatserna fungerade i en konkret 

användningssituation. För att undvika att missa viktiga detaljer bestämde jag mig för att videoinspela 

samtliga observationsintervjuer, vilket underlättade hanteringen av de insamlade material som senare 

analyserades. Observationsintervjun visade sig vara en tillämplig teknik för att analysera användarnas 

reaktioner och prestation vid användningen av webbplatser på pekdatorn Ipad. I detta särskilda fall 

undersöktes tre befintliga webbplatser: pepejeans.com, pastan.nu och sas.se vilka beskrivs mer detaljerad i 

nästa avsnitt. 

 

4.2. Val av webbplatser  
Utgångspunkten för urvalet av webbplatser som analyserats är Söderströms modell, tre sorters design som 

beskrivs i avsnittet 3.2.  

 

Enligt Söderström finns det tre kategorier av webbgränssnitt: grafisk design, informationsdesign och 

interaktionsdesign. För varje kategori har det valts ut en webbplats som kännetecknar kategorins 

egenskaper. 

 

Grafisk design – reklamwebb 

När det gäller grafisk design gränssnitt har jag valt reklamwebbplatsen pepejeans.com. Pepe jeans är ett 
                                                
30 Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4:e uppl. Studentlitteratur AB, Lund. Kap. 11. 
31 van Someren, M.W., Barnard, Y.F., Sandberg, J.A.C.(1994).The think aloud method. A practical guide to modelling cognitive processes. Academic 
Press. London. S. 42-43. 
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internationellt modemärke som tillverkar jeans och kläder för en ung målgrupp32. Denna webbplats 

består mest av bilder och filmer om deras produktion och innehåller inte mycket textinformation. 

Detta karakteriserar de egenskaper som beskrivs av Söderström för denna sort design webbgränssnitt.  

 

  
 

 

Informationsdesign – Infowebb 

Denna typ av webbgränssnittsdesign orienterar sig enligt Söderström mot webbplatsens disposition och 

struktur. Det är viktigt att webbplatsens innehåll och information är organiserat på ett sätt att det är lätt 

för besökare att nå den önskade informationen. Ofta hittar man denna typ av webbgränssnitt i 

infowebbar såsom t.ex. webbplatser för myndigheter eller organisationer som har sin huvudpunkt i 

informationsdesign. För denna del av undersökningen har jag valt På Stan, pastan.nu, som är en bilaga 

till webbplatsen Dagens Nyheter och fungerar som guide till nöje och kultur i Stockholm33. Pastan.nu 

hör till de kännetecknen för informationsdesignens inriktning.  

 

 
 

                                                
32 Pepe Jeans. [www].  Tillgängligt på <http://www.pepejeans.com/home-en.html>. Hämtat 02 december 2010. 
33 På Stan. [www].  Tillgängligt på <http://www.pastan.nu/>. Hämtat 02 december 2010. 

Figur 3. Pepe Jeans webbsida. Den fösta 
webbplatsen som undersöktes. 

Figur 4. På Stan webbsida. Den andra 
webbplatsen som undersöktes. 
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Interaktionsdesign - webbapplikation 

Denna typ av webbgränssnitt fokuserar på att utföra olika saker. Detta innebär att besökare interagerar 

med webbplatsen genom att mata in en stor mängd av information. Exempel på detta kan vara e-

handelwebbsidor där användare matar in sina uppgifter för att köpa en vara eller för att boka en resa. 

Här har jag valt flygbolaget SAS (Scandinavian Airlines System International), webbplats sas.se34. I 

denna del av undersökningen interagerade användarna i stor kvantitet med Ipads virtuella tangent bord 

och genom ett program som heter ”fråga Eva” som är SASs interaktiva kundservicemedarbetare. 

Programmet fungerar så att när användaren ställer en fråga till ”henne” (datorprogram) så svarar hon 

direkt eller öppnar en sida där man finner ett svar. Det har valts att inte använda sig av en e-handel 

webbplats på grund av moraliska anledningar. Det är otillämpligt att be respondenterna att mata in sina 

personliga upplysningar så som exempelvis kreditkortsnummer i en webbplats för att handla en 

produkt under en observation.    

 

 
 

4.3. Val av respondenter 
Undersökningen hade som grund en testgrupp som bestod av fem respondenter. Enligt Jakob Nielsen 

finner man i ett användningstest med fem användare 85% av användbarhetsproblemen35.   

Kravet på respondenterna var att de skulle ha goda internet datorvanor när det gäller användbarheten 

av webbplatser på en dator där interaktionen sker genom en mus och ett fysiskt tangentbord. Med goda 

internet datorvanor menas att testpersonerna navigerar på internet minst tre gånger i veckan. Däremot 

skulle respondenterna inte ha någon erfarenhet inom användning av pekskärmsdatorer såsom bärbara 

plattor och mobiltelefoner. Ett ytterligare krav var att testpersonerna aldrig tidigare hade besökt de 

valda webbplatser som nämndes i det förra avsnittet. Testgruppen består av en könfördelning på tre 

kvinnor och två män med ålderspridning mellan 21 och 38 år. 

                                                
34 SAS. [www].  Tillgängligt på <http://www.sas.se/>. Hämtat 02 december 2010. 
35 Jakob Nielsen. (2000). Test with 5 users, Alertbox. Tillgängligt på <http://www.useit.com/alertbox/20000319.html>.  
Hämtat 06 december 2010 

Figur 5. SAS webbsida. Den tredje 
webbplatsen som undersöktes. 
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Urvalet av respondenter har inget representativt syftemål och riktar sig inte till ett statistiskt resultat. 

Den använda datainsamlingstekniken syftar till att ta fram särskilda användbarhetskrav och egenskaper 

som finns vid utformning av webbplatser för pekskärmsdatorer. Insamlingen av data har skett genom 

observationsintervjuer vars innehåll presenteras i form av beskrivningar. 

 

4.4. Utförande av observationsintervju 
Viktiga aspekter som det lagts stort fokus på vid förberedelserna av observationsintervjuerna är 

utformningen av själva observationsschemat. Observationsschemat består av öppna frågor som 

respondenterna skulle svara på och uppgifter på webbplatserna som man skulle utföra. Med hjälp av 

observationsschemat som har fungerat som en sorts checklista, styrde observationsintervjuns förlopp. 

Observationsschemat formulerades på ett sätt att frågorna och uppgifterna skulle följa en naturlig och 

logisk ordning. All text utformades med fraser och begrepp som är bekanta för respondenterna där av 

undveks det att använda tekniska och vetenskapliga facktermer. Uppgifterna och frågorna 

formulerades utifrån studiens frågeställning, kring betydelsefulla användningar och egenskaper hos de 

valda webbplatserna (se bilaga 1). 
 

Under tiden när respondenterna försökte lösa uppgifterna så skulle de verbalt förklara 

händelseförloppet samt deras tankar kring aktiviteten. För varje webbplats som undersöktes 

formulerades trovärdiga scenarion där det tagits fram så realistiska uppgifter som möjligt för att kunna 

svara på studiens frågeställning. Innan observationsintervjuerna genomfördes gjordes en pilotstudie för 

att kontrollera om observationsschemat kunde leda till relevanta aspekter och hur lång tid 

observationsintervjun skulle pågå. 

 

Tre webbplatser som valdes utifrån Söderströms modell som tidigare nämnts i avsnittet 4.2. testades av 

fem respondenter. Undersökningen utfördes i en realistisk miljö. I ett vardagsrum där testpersonen 

kunde sitta på en soffa. Observationsintervjun genomfördes med en respondent i taget.  

Innan observationsintervjun skulle starta presenterade jag syftet med studien och samtliga instruktioner 

på hur observationsintervjun skulle genomföra. Vid observationsintervjuerna användes videoutrustning 

som stöd. En verbal överenskommelse med respondenterna har gjorts där det lovades att 

videoinspelningen enbart är riktad på själva interaktionen mellan händerna och webbplatserna på 

pekskärmsdatorn Ipad och deras röst. Det har även informerats om att testpersonernas identitet skall 

vara anonyma och att videomaterialet enbart skall vara tillgängligt för mig, handledaren och de 

personer som är intresserade av undersökningens resultat. Varje observationsintervju tog i genomsnitt 

cirka en timme och tjugo minuter. Efter att respondenten fått veta all information kring min studie 

placerade jag mig på sidan av testpersonen och bad denna att sätta sig i soffan. Testpersonen fick 
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pekskärmsdatorn Ipad och genast påbörjade man att utföra uppgifterna på de tre webbplatser på 

webbläsaren Safari genom att följa de instruktioner som lästes högt ur observationsschemat.  

 

Under observationsintervjuns genomgång försökte jag att ha ett beteende som inte skulle påverka 

respondenterna med ledande frågor eller förslag. Däremot lät jag till att börja med att varje respondent 

själva skulle försöka lösa uppgifterna så mycket de kunde. När respondenterna hamnade i en svår 

situation där man inte kunde lösa den förutbestämda uppgiften så förklarades det hur man skulle gå 

tillväg för att lösa den önskade instruktionen. När respondenterna klarat de begärda uppgifterna 

ställdes intervjufrågorna som planerade enligt observationsschemat. Frågorna är formulerade på ett sätt 

så att respondenterna skulle ha ett betydligt utrymme för att kunna svara på frågorna samt att en 

diskussion kunde inledas. Med hjälp av respondenternas förklaringar och åsikter kring webbplatsernas 

användbarhet fick man en stor mängd information som bidrog till att undersökningens frågeställning 

kunde besvaras.  

 

4.5. Reliabilitet och validitet  
Forskaren måste besluta hur tillförlitlig och giltig informationen är för att kunna presentera ett pålitligt 

resultat i sin studie. Tillförlighet kallas med begreppet reliabilitet och giltighet med begreppet validitet. 

Med reliabilitet menas ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller ett tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. Validitet är den utformning av en 

forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser och att de resultat och belägg som en 

undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs36. Kortfattad kan man 

säga att validiteten är vad vi mäter och reliabiliteten är hur vi mäter. Dessa begrepp tillsammans leder till 

studiens trovärdighet. I en kvalitativ studie påverkar validiteten och reliabiliteten både datainsamling och 

den analysen av data man har samlat in, dvs. hela forskningsprocessen. I denna typ av studie är dessa 

två begrepp mer inriktade på att kunna beskriva vad man har samlat in och reviderat de insamlade 

material på ett pålitligt och förståeligt sätt. 37 

 

Reliabilitet 

I denna studie teknisk utrustning använts. Genom att använda mig av videoinspelning för att samla in 

information har jag försäkrat nivå på tillförlighet. På det här sättet har jag försäkrat mig om att inte 

missa relevanta kommentarer och handlingar eller missförstå testdeltagarna. Denna teknik med 

videoinspelning tyckte jag fungerade väldigt bra eftersom jag inte har stora erfarenheter inom 

forskning. Innan observationsintervjuerna skulle påbörjas kontrollerades det i förväg att 

videoutrustningen fungerade korrekt. Om jag istället hade använt mig av anteckningar på papper så 
                                                
36 Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4:e uppl. Studentlitteratur AB, Lund. S. 117, 132-134. 
37 Patel, R., Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund. 
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hade hela forskningen resulterat i opålitliga resultat eftersom jag med stor sannolikhet hade missat att 

skriva upp viktig information. Nu fick jag möjlighet att gå tillbaka och titta och lyssna på materialet 

obegränsade gånger. Syftet med att välja vardagsrummet min lägenhets som testplats var för att jag inte 

ville ha något stressande miljö utan ville att testpersonerna skulle ha en naturlig och realistisk 

omgivning. Videokameran placerade bakom testpersonerna för att undvika att stressa dem vilket i sin 

tur hade kunnat påverkar studien. En annan viktig aspekt som hade kunnat påverka reliabiliteten var 

utformningen av observationsschemat. För att skapa en trovärdig checklista fördjupade jag mina 

kunskaper inom användningstest genom att läsa kurslitteraturer: ”Webbdesign med fokus på användbarhet” 

av Molich38, ”Användbarhet i praktiken” av Ottersten och Berndtsson39 och ”Don´t make me think” av 

Krug40. Böckerna beskriver viktiga aspekter på hur man utför ett användningstest och hur man 

förbereder sig inför dessa. Med hjälp av böckerna fick jag de kunskaper som en utredare borde ha för 

att säkerställa en god nivå av reliabiliteten.  

 

Validitet 

Observationsintervjun i form av tänk-högt-metod och insamlingen av information med hjälp av 

videoinspelning har varit relevanta för studiens giltighet. Detta hjälpte till att kunna beskriva hela 

utredningsprocessen noggrant och så objektiskt som möjligt. Studiens syfte är att identifiera 

användbarhetskrav som finns vid interaktionen av webbplatser på pekskärmsdatorer.  

De strukturerade observationsintervjuerna gav utifrån frågorna och uppgifterna en bild om vad 

testpersonerna ansåg om interaktionen med webbplatserna på Ipad. När det gäller utformningen av 

observationsschemat har det inte använts ledande frågor och man har undvikit att formulera frågorna 

och uppgifterna med ett fackspråk. 

 

4.6. Metodkritik 

Under observationsintervjuerna upplevdes att det fanns en risk för att respondenterna blev påverkade 

omedvetet av forskarens och videokamerans närvaro. Respondenterna kände sig frustrerade om de inte 

lyckades lösa en uppgift. Deras tankar riktade sig direkt på att det var deras ansvar och inte att det var 

fel på webbplatsens utformnings. Denna aspekt påverkade testpersonernas självförtroende och 

engagemang och följaktligen testen. För att återhämta respondenternas uppmärksamhet var jag 

tvungen att upprepa studiens syfte och diskutera fram en lösning med respondenten. 

 

Under observationsintervjun undveks det att hjälpa respondenterna. Om jag skulle ge för mycket hjälp 

skulle det kanske vara svårt att identifiera anledningarna som ledde till problem och därefter veta vilka 

                                                
38 Molich, R.(2006). Webbdesign med fokus på användbarhet. Studentlitteratur, Lund. S. 49-58. 
39 Ottersten, I., Berndtsson, J. (2006). Användbarhet i praktiken. Studentlitteratur, Lund. S. 98-107.  
40 Krug, S. (2006). Don´t make me think. New Riders Publishing. USA. Kap. 9.  
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användbarhetskrav som behövs för att åtgärda dessa problem. Den information som har samlats in är 

beroende av min förmåga att genomföra observationsintervjuerna. Under videoinspelningen har det 

samlats in för mycket information och en del av dessa har visats vara sig irrelevant för studiens 

frågeställning. En annan kritik är angående valet och antalet undersökningsdeltagare. Respondenterna 

som har valts är inte representativa. Därför kan resultatet inte användas för att generalisera, utan det ger 

mer information kring själva respondenternas beteende vid interaktionen med webbplatser på Ipad . 

Testen genomfördes med användning av pekskärmsdatorn Ipad och därför går det inte att dra allmänna 

slutsatser för alla pekskärmsdatorer.  

 

5.  RESULTAT OCH ANALYS 
I detta avsnitt presenteras resultat som man kommit fram till med hjälp av observationsintervjuerna. 

För att få en bättre förståelse om ” Vilka särskilda användbarhetskrav bör ställas vid utformning av webbplatser 

för pekskärmsdatorer?”, har det analyserats kring de problematiker som har förekommit vid 

användarstudie av webbplatser på Ipad. Denna studie har valt att följa ett kvalitativt tillväggångssätt 

vilket innebär att de insamlade data analyserats utifrån observationsintervjuernas innehåll. Noggranna 

beskrivningar av respondenternas händelse och samtal som har skett under observationsintervjuerna 

presenteras. Studiens resultat har ingen representativ inriktning och statistiskt uppförande. Syftet är att 

analysera egenskaper hos ett fenomen. Vilket i detta fall är de egenskaperna kring användbarheten av 

webbplatser på pekskärmsdatorn Ipad.  

 

Under observationsintervjuerna har det kommit fram fenomen som rör användbarhets aspekter. För 

att genomföra studiens analys kategoriserades de fenomen som varit av relevant intresse för att svara 

på studiens frågeställning. Tre olika webbplatser: pepejeans.com, pastan.nu och sas.se, utvärderades av fem 

respondenter. Som jag har nämnt i avsnittet ”4.3. Val av respondenter ” är urvalet av respondenterna inte 

statistiskt och ger inga statistiska generaliseringar. Med hjälp av observationsintervjuerna har jag tagits 

fram de egenskaper som inte fungerade vid interaktionen, men först och främst anledningar till varför 

det inte fungerade. 

 

De samtal som pågick under observationsintervjuerna skrevs i kursiv text. Innan varje citat använde jag 

mig av TP1 som motsvarar testperson 1 osv. till fem. 

De övergripande problem som framkommit under observationsintervjuernas tillfällen har 

argumenterats under de följande kategorierna: 

⋅ Länkar och knappar 

⋅ Navigering 

⋅ Återkoppling 
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5.1. Länkar och knappar 
Navigering är en huvudprincip när det gäller webbplatsens användbarhet. Navigeringen är det som gör 

att användaren kan ta sig från sida till sida i en webbplats. Länkarna är det viktigaste formen av 

webbnavigation, såväl inne i löpande text som utbrutna till menyer41. I detta avsnitt presenteras tre 

sektioner som varit relevanta för att förstå var problemet förekom i dessa tre webbplatser. De 

övergripande problemen förklarades under dessa tre sektioner: 

⋅ Länkar 

⋅ Rullgardinsmeny 

⋅ Knappar 

 

5.1.1. Länkar 

Under genomgången av observationsintervjuerna har respondenterna haft svårigheter med 

webbplatsernas länkar. Detta berodde på att länkarna inte var tillräckligt stora för att vara tryckbara. En 

annan aspekt som kommer fram är själva avståndet mellan länkarna. Detta innebär att testpersonerna 

upplevde det svårt att träffa den önskade länken samt rädd för att träffa någon annan länk som var i 

närheten. Respondenterna visar genom sina kommentarer att de skulle föredra om det skulle finnas 

någon typ av hover eller mouseover funktion på pekskärmen. Hover eller mouseover är två engelska begrepp 

som betyder att när pekaren förs över en länk bör denna reagera, t.ex. en färgbakgrund bakom textens 

länk ändras med någon annan färg42. Tyvärr är denna funktion inte applicerbar på grund av Ipads 

pekskärmsteknologi och även om webbplatsen är utformad med hänsyn till hover funktion går det inte 

att använda den. Nedanstående åsikter från testpersonerna presenterar den problematik kring länkarnas 

tryckbarhet som man kunnat konstatera.  

 

TP1: ”Länkarna är för små och nära varandra. Så det är lätt att trycka på någonting annat. Hade jag haft en mus så 

hade det varit mycket lättare och det brukar alltid bli någon form av kontrast, nu är jag på history, kanske ändrar 

färg, men det går inte här.”  

 

TP2: ”Det är bättre om det är större text och avstånd.” 

 

TP4: ”Jag träffade inte riktigt knapparna. Om man har till exempel en sort mouse over då kan man till exempel om 

man trycker har en sort highlights och då kan man se och bestämmer sig att trycka på den. Eller dubbelklicka som man 

gör med musen.” 

 

                                                
41 Sundström, T. (2009). Användbarhetsboken. Studentlitteratur AB, Lund. S. 112-113. 
42 Sundström, T. (2009). Användbarhetsboken. Studentlitteratur AB, Lund. S. 118. 
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5.1.2. Rullgardinsmeny 

Rullgardinsmeny som på engelska kallas för ”drop-down menu”, består av en horisontell balk med 

länkar. På en dator med en mus och ett fysiskt tangentbord rullar en undermeny ner om man klicka 

eller dra musen över dessa. På undermenyn kan man antingen välja en länk direkt, eller gå vidare till 

undermenyer.43 

 

Webbplatsen pepejeans.com består av en huvudmeny där alla länkar använder sig av rullgardinsmeny för 

att navigera vidare till en annan webbplatssida. I den första webbplatsen pepejeans.com skulle 

respondenterna få informations om företagets historia. För att lösa denna uppgift skulle man trycka på 

länken ”company” på sidans huvudmeny.  

Därefter när man tryckte på ”company” så rullade en undermeny ner och man skulle trycka på 

”history” länken (se Figur 6). I denna uppgift har det framkommit svårigheter att trycka på de två 

länkarna. Respondenterna kommenterade denna situation med dessa ord: 

 

 
 

TP1: ”Det hade behövts starkare färg, mer kontrast på länkarna. Bättre om knapparna var vita än de använda 

ljusgrå på svart bakgrund. Det är ganska små ikoner, knappar. Man måste vara försiktig att inte trycka på någonting 

annat.” 

 

Kommentaren från testperson 1 refereras att det var svårt att hitta länken ”company” eftersom den var 

svår att se på grund av dess färgval. Därefter hade testperson 1 svårt att trycka på den med anledning av 

länkens storlek. 

 

TP2: ”Den är väldigt liten. Det är svårt att trycka rätt kan jag säga.” 

TP3: ”Va svårt det var, liten text.” 
                                                
43 Sundström, T. (2009). Användbarhetsboken. Studentlitteratur AB, Lund. S. 137. 

Figur 6.  
I denna bild visas utseendet av rullgardinsmenyn 
efter att man har tryckt på ”company” länken på 
webbplatsen pepejeans.com 
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TP4: ”Det var lite svårt, det var litet, jag vet inte om jag kan zooma in.” 

TP5: ”Det känns bra men lite för stora fingrar.” 

 

Som visas i dessa kommentarer anser man att länkarna på webbplatsen pepejeans.com är svåra att trycka 

eftersom de är mindre i förhållandet till fingertoppsstorleken. Samma problem uppstod när 

respondenterna skulle trycka på länken ”collections” på sidans huvudmeny. 

 

TP1: ”Om det är lite större så funkar det att trycka … man kan göra dem större. De är för nära. Man måste göra 

dem jätte stora om man ska få plats med finger bara på den.”  

 

Testperson 1 pekade på länken ”collections” när denna kommenterade ”om man ska få plats med finger bara 

på den.” I detta moment experimenterade respondenten fingerrörelse för att zooma in, genom att 

placera fingrarna tätt ihop på skärmen och sedan flytta isär dem. Vilket hjälpte respondenten att trycka 

på länken.  

Testperson 2 kommenterade inte denna situation men videoinspelningen visar att respondenten lyckades 

att ta sig till ”collections” sida efter tolv tryckförsök. I denna situation var respondenten tvungen att 

zooma in för att få tag på länken.  

 

TP3: ”Det är väldigt litet. Jag har för stora fingrar. Det är för små knappar. Det vill inte känna av riktigt.”  

 

Videoinspelningen visar att testperson 3 testar olika fingrar för att trycka på länken. För att underlätta 

trycket förstorar testperson 3 skärmens yta med hjälp av fingerrörelse. 

TP3: ”Det tar inte emot när jag trycker.” 

Efter flera försök lyckades testperson 3 att trycka på länken. Även om testperson 3 zoomade in för att få 

tag på länken så verkade det inte fungera så bra. 

 

TP4:”Det verkar fortfarande inte fungera. Jag känner mig vilse. Jag vet inte vad jag ska göra. 

Jag laddar sidan en gång till och gör om. Jag är lite ledsen på den här. Jag förstår inte om det är jag som inte förstår eller 

sidan eller Ipad. På något sätt känner jag mig lite dum just nu. 

Jag zoomar inte därför var det svårt att trycka på knappen collection. Jag tycker att de är små.  

Det är svårt att träffa den. Om man har en mus istället så ser man var musen är. Eftersom den är liten. Genom att 

använda mig av fingrarna måste jag vara noggrann var jag trycker. I och för sig, man kan zooma in, men det känns 

jobbigt att zooma in och zooma ut hela tiden.” 

 

I detta fall jämförde testperson 4 interaktionen med om man istället hade haft en mus.  

Testpersonen menade att med en mus är noggrannheten för att träffa en länk högre. Eftersom 
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muspilen på datorskärmen är mindre än fingertoppen. I denna kommentar förklaras även att det är 

besvärligt att förstora och förminska skärmens yta bara för att trycka på länken.   

 

Webbplatsen pastan.nu består av en huvudmeny där länkarna leder till sidor med hjälp utav 

rullgardinsmenyer och en undermeny. Denna undermeny fungerar som pepejeans.com huvudmeny, det 

vill säga med rullgardinsmeny. Denna undermeny har en rosaaktig bakgrund för att skilja sig från 

sidans huvudmeny och det står ”guide” på vänster sida. Denna fungerar genom att trycka på knappen ” 

Vad vill du göra?”, därefter kommer det fram i form av en rullgardinsmeny olika alternativ där 

användaren väljer vilka aktiviteter som denna är intresserad av. I jämförelse med pepejeans.com 

rullgardinsmeny är denna utformad på ett annat sätt (se Figur 7). Respondenterna har inte haft stora 

svårigheter att trycka på de alternativ som presenterats för dem.  

 

 
 

TP1: ”Det var inte så svårt att navigera på den, de hade lite annorlunda knappar, här är det bara trycka.” 

 

TP2: ”Jag tyckte att, vad vill du göra knappen, kunde vara större men när man väl tryckte på den då blev alternativ 

stora och långt ifrån varandra. Den var bra. Jag gillar det eftersom knapparna är lite större. När man trycker på, vad 

vill du göra, och väljer ett tema, specificeras ännu mer och väljer snävare och det var tydligt var man hamnar.” 

 

TP3: ”Jag har förstorat lite för att knapparna är för små och man ser inget. 

Testperson 3 lyckades vid det första försöket att trycka på alternativ i rullgardinsmenyn.  

 

TP4: ”Det var ganska lätt att trycka på knapparna i alternativ menyn, vad vill du göra.” 

 

TP5: ”Det var lättare att trycka på … men tråkigare. De hade större fokus på informationsnamnet.” 

 

Figur 7.  
I denna bild visar rullgardinsmenyns utseende efter 
att man har tryckt ”Vad vill du göra?” länk på 
webbplatsen pastan.nu 



Webbgränssnitt på pekskärmsdatorer 
 

Fabio Scali  24(39) 

I denna situation har testpersonerna inte haft svårigheter att trycka på de länkar som dykt upp efter att 

man tryckt på länken ”Vad vill du göra?”. Rullgardinsmenyn är utformad på ett sätt att den använder 

sig av större textstorlek i jämförelse med pepejeans.com och med tillräckligt avstånd mellan länkarna. På 

detta sätt tryckte respondenterna på den rätta länken utan att träffa de andra närliggande länkarna. En 

annan fördel var kontrasten, att texten på länkarna var svart och rullgardinsmenyns bakgrund vit. Detta 

hjälpte personerna att se texten bättre. Jag vet inte om denna typ av design är beroende på webbläsaren 

eller ett annat program, däremot demonstrerar den att denna sorts rullgardinsmeny inte förorsakar 

några problem när det gäller peksinteraktion med länkarna. På webbplatsen sas.se, när det gäller bokning 

av flyg använder man sig av ett formulär. Testpersonerna skulle boka ett flyg från Stockholm till New 

York, tur och retur för två personer. När man skulle välja antalet resenärar så dök det upp en 

rullgardinsmeny med samma layout som ”vad vill du göra?” i pastan.nu. 

 

TP2: ”Att välja datum, den är liten, så jag testar att göra allting större. Det är typ omöjligt. Den är för liten.  Jag 

testar med tummen och det går. Jag skulle trycka på den 12:e men det blev den 19:e, det ville jag inte. Jag måste förstora 

och tar upp den här igen.” 

Testperson 2 gick vidare med uppgiften och skulle välja två resenärer.  

TP2: ”Det var ingen konstigt, det var som de andra.” 

Testperson 2 har inte haft några svårigheter med att trycka på länken ”2 vuxna”. När respondenten 

kommenterade att ”var det som de andra” tolkade jag att respondenten hänvisar till pastan.nu 

rullgardinsmeny. 

 

TP4:”Man visste var man skulle trycka, det är som På Stan.” 

Testperson 4 hade samma åsikter som testperson 2 angående denna typ av rullgardinsmeny. 

 

5.1.3. Knappar 

Problematiken kring utformning av knappars utseende gör att det är svårt att förstå om knapparna är 

tryckbara. Problemet visas när man har tryckt på ”lookbook” på webbplatsen pepejeans.com och vidare till 

”men” eller ”women” visas flera olika bilder av företagets kollektion. En uppgift i studien var att 

bläddra sig framåt och bakåt i bilderna för att titta på de olika kläderna. Webbplatsen använder sig av 

en pilikon för att styra navigationen. Problemet som förekom var att alla i ett första moment försökte 

att bläddra sig fram i bilderna genom att dra ett finger på skärmen. Efter flera försök testade 

testpersonerna att istället trycka på pilen och den fungerade.  

 

TP1: ”Det skulle vara bättre om den skulle se ut som en knapp som man kan trycka på.” 

 

TP2: ”På en vanlig dator skulle jag behöva trycka här.” Testperson 2 pekade på pilen. ”men jag antar att jag kan 
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göra även så har” . Testperson 2 drog pekfingret över skärmen. ”det funkar inte. Det var lite otippat.” 

 

TP4: ”Fingerrörelsen fungerar inte, jag trycker i stället.” 

 

5.2. Navigering 

När respondenterna interagerade med fingrarna så har det påverkat webbplatsens navigering. 

Respondenterna har haft problem med att förstå var man befinner sig då man förstorat upp 

webbplatsens storlek för att kunna trycka rätt på länken. I detta moment tappar respondenten 

helhetssynen och har svårt för att hitta den önskade information på webbplatsen. Följande citat nedan 

presenterar det problem som visats sig under studien. Kommentarerna leder fram till att det är viktigt 

att ha en översikt över hela webbsidan under hela besöket för att få en bättre förståelse för var man 

befinner sig och hur man skall styra interaktionen så man inte känner sig vilse.  

 

TP1: ”Det är svårt att göra större eller mindre. Det känns som man inte har en helhet på hemsidan. 

Jag måste göra för mycket gestikulering för att få fram information. Det är lite jobbigt. Jag vill ha en stor skärm från 

början. Jag vill inte hålla på att göra massa rörelser för att se vad jag vill se.” 

 

TP2: ”Nu, här är det lite dumt. Jag vill se hela den här. Jag önskar att det bara fanns en knapp där man kunde 

trycka, och sidan anpassar sig till skärmen direkt.” 

 

TP3: ”Jag hade önskat mig en mus. Det är lättare, här kan man toucha fel. Det är svårt, man blir förbannad. 

Menyerna är för små men man kan förstora dem, det ä bra. Men om jag förstorar vet jag inte var jag är nånstans 

riktigt. När det blir för stort försvinner det så mycket utav… om man vill ha så här stora ikoner. Då försvinner 

allting annat. Man är inte på någon sida längre.” 

 

5.3. Återkoppling 

I detta avsnitt diskuteras hur återkoppling (på engelska ”feedback”) har fungerat under testen av 

webbplatserna. Feedback princip innebär att ett system skickar tillbaka information till användaren om 

vilka handlingar som faktiskt gjorts samt vilket resultat som har uppnåtts44. Under studien har ett 

problem påvisats då respondenterna skulle interagera med en karta på webbplatsen pepejeans.com. 

Respondenterna skulle lösa en uppgift genom att svara på frågan, i vilka städer Pepe Jeans butik finns i 

Sverige. För att svara på denna fråga skulle respondenten interagera med en karta. Kartan ligger under 

sidan ”store locator” och när man tryckte på länken ”store locator” dök en karta upp.  

 
                                                
44 Norman, D.A. (1998). The Design of Everyday Things. MIT Press. USA. S. 27. 
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I denna uppgift hade respondenterna stora svårigheter att interagera med kartan och fick ingen respons 

från webbplatsen när de utförde olika fingerrörelser. 

 

TP1: ”Ingen respons från sajten vid karta interaktion – jag tror den håller på att tänka 

Stora svårigheter att interagera med kartan, när det gäller förminskning och förstoring av karta.” 

 

TP2: ”Var tog jag vägen? Nu sitter jag här och fungerar var jag är. Det känns väldigt instabilt. Man måste vara 

väldigt försiktig.” 

 

TP3: ” Jag förstår inte var jag är nånstans på karta. Det här är jätte svårt. Det hoppar och hackar.” 

 

TP4: ”Det är svårt att zooma in. Jag vill inte komma in på de knapparna som ligger där. Jag är rädd att nånting annat 

kommer att hända.” 

 

TP5: ”Det är svårt att träffa target, kartan är borta. Den här funkar inte riktigt för mig. 

Nu försvann kartan igen.” 

Som man ser från dessa kommentarer hade respondenterna svårt att förstå vad de befann sig på kartan 

och de hade ingen förståelse på vad som händer efter att man hade förminskat eller förstorat kartan. 

Webbplatsens karta gav ingen respons på vad som hände när man interagerade med denna och man 

kunde inte se någon ikon på sidan. Respondenterna blev vilse och hade ingen kontroll över kartan. 

 

6.  DISKUSSION 
Denna studie syftar till att förstå vilka särskilda användbarhetskrav som bör ställas vid utformning av 

webbplatser för pekskärmsdatorer. Fem personer observerades vid interaktionen med webbplatserna: 

pepejeans.com, pastan.nu och sas.se på pekskärmsdatorn Ipad. Under studien har det kommit fram olika 

problem för webbplatsers användbarhet. Dessa problem presenterades och studiens resultat 

analyserades med en kvalitativ procedur. De relevanta företeelser som kommit fram klassificerades i de 

följande kategorierna: länkar och knappar, navigering, återkoppling. I detta avsnitt diskuteras de företeelser 

som man kunnat iaktta under studien och som bidragit till svaret på studiens frågeställning. 

 

Med utgångspunkt i observationen och de analyserade samtalen som har beskrivit i kapitlet 5, Resultat och 

analys märker man att respondenterna har upplevt svårigheter när det gäller tryckbarheten av 

webbplatsernas länkar. Länkarnas träffyta var inte tillräckligt bred i jämförelse med fingertopparna. 

Detta orsakade svårigheter att trycka på en länk och besöka vidare den önskade webbsidan. Utifrån 

respondenternas samtal förstår man att länkarnas text är liten och att avståndet mellan länkarna inte var 

tillräckligt stort.  Detta ökade risken att träffa andra länkar när man ville trycka på den önskade länken. 



Webbgränssnitt på pekskärmsdatorer 
 

Fabio Scali  27(39) 

Däremot visades att rullgardinsmenyn som finns på webbplatserna pastan.nu och sas.se inte framkallade 

några svårigheter vid interaktionen. Rullgardinsmenyerna är utformade på så sätt att de är lätta att 

trycka på eftersom länkarnas text är mer anpassad för fingertoppsstorleken och har tillräckligt avstånd 

mellan varandra så att man inte trycker fel.    

 

På grund av länkarnas storlek var testpersonerna tvungna att förstora webbplatsens sida för att lyckas 

att trycka på länken. Detta orsakade ett annat problem. Testpersonen förlorade förståelse om 

webbplatsens helhet och detta påverkade sidans navigering. Den ständiga upprepningen av 

fingerrörelse gjorde respondenterna vilse som förlorade förståelse om var man befann sig på 

webbplatsen. Detta fenomen gjorde det svårt att förstå webbplatsernas struktur och att få kontroll på 

dessa. Som diskuterades under kapitlet teori så är det viktigt för ett navigationsgränssnitt att kunna 

besvara tre grundläggande frågor för användaren: Var är jag? Var har jag varit? Vart kan jag gå?45  

En aspekt som jag anser vara intressant i detta sammanhang var när ur en av respondenternas samtal 

har kommit fram en begära att ha en knapp på webbsidan som om man skulle trycka på den anpassar 

webbsidan sig automatiskt till pekskärmens storlek.  

 

Interaktionen som sker genom fingrarna för att navigera och styra webbplatserna är en central aspekt 

att ta hänsyn till vid utformningen av webbgränssnitt för pekskärmsdatorer. En av de 

mer betydelsefulla aspekterna att tänka på är träffytan på länkarna. I jämförelse med att klicka med en 

mus så blir precisionen mycket lägre då besökare använder sig av fingertopparna för att trycka på olika 

länkar och knappar. Det är viktigt att den klickbara ytan är större än på en webbsida som är utformad 

för en dator där interaktionen sker genom en mus. Med en muspekare är det lättare att träffa en länk 

eller knapp i jämförelse med en fingertopp. För att underlätta webbplatsens navigering så borde man ta 

mer hänsyn till fingerinteraktionen genom att webbplatsens innehåll är så samlad som möjligt på 

skärmen. På det här sättet behöver man inte flytta fingrarna så långt vilket resulterar i att det blir lättare 

att träffa den önskade knappen eller länken.  

 

Pekskärmsdatorn Ipad stödjer inte hover funktionen. Detta anser jag försämrar webbplastens 

navigering. I respondenternas kommentarer anmärker man att det finns två testpersoner som skulle 

föredra om det skulle finnas någon typ av hover funktion på pekskärmen. Detta beror dock inte på 

webbplatsernas utformning. När man designar en webbplats så måste man ta hänsyn till att denna 

funktion inte finns. 

 

 

                                                
45 Nielsen, J. (2000). Designing Web Usability. New Riders Publishing. USA. S. 188. 



Webbgränssnitt på pekskärmsdatorer 
 

Fabio Scali  28(39) 

När man testade webbplatsen pepejeans.nu utförde respondenterna olika misstag när de bläddra framåt 

och bakåt i webbplatsens bildkollektion. Utifrån respondenternas aktion och samtal berodde detta 

misstag på att den knapp som var ämnad för att bläddra i kollektionen var utformad på ett sätt att man 

inte förstod att man skulle trycka på den. Detta kan även bero på att respondenterna ansåg att 

webbplatsens navigation sker genom fingerrörelser. Utifrån denna slutsats testade användaren att dra 

fingret över skärmen. En aspekt som är grundläggande är att skapa knappar som är designade på ett 

tydligt sätt för att undvika att webbplatsnavigationen blir krånglig.    

 

När respondenterna hade som uppgift att hitta en artikel om Javier Bardem på webbplatsen pastan.nu 

hittade respondenterna artikeln utan svårigheter. Detta berodde på att det fanns en bild av 

skådespelaren. Problemet uppstod när respondenterna skulle trycka på länken som skulle leda dem till 

artikeln. Alla respondenter tryckte direkt på bilden men det fungerade inte eftersom man skulle trycka 

på den understrukna text som stod längre ner under bilden. När man besökte sas.se skulle besökaren 

hitta länken ”fråga Eva” och trycka på den. Bredvid länken finns en bild som framställer en tecknad 

flygvärdinna. Respondenterna hade inga svårigheter att hitta länken. Utifrån det första misstaget där 

man tryckte på bilden för att öppna tidningsartikeln och i det sista beskrivna uppgiften om ”fråga Eva” 

kan jag tänka mig att det kan vara användbart att använda sig av klickbara bilder för att länka till någon 

sida. Bilderna bidrog till att hitta informationen snabbt och den tryckbara ytan var tillräckligt stor. Detta 

kan hjälpa användaren att inte behöva förstora webbplatsen för att trycka på länken resultatet blir att 

man kan trycka med mer noggrannhet utan att träffa andra länkar.     

 

Ett grundbegrepp när det gäller användbarhet på webben är att besökaren alltid måste ha full kontroll. 

I denna studie har man ofta hamnat i obehagliga situationer där man inte haft förståelse för vad som 

händer med webbplatserna. Ett exempel är när respondenterna interagerade med en karta på 

pepejeans.com där de skulle hitta vilka butiker som finns i Sverige. Respondenterna fick aldrig någon 

respons från webbplatsen och de hade svårt att förstå vad det som hände med deras handlingar. Det 

andra exemplet är när man tryckte på länken ”fråga Eva” på webbplatsen sas.se . Plötsligt öppnas ett 

annat fönster som gör att respondenten känner sig vilse och tappar webbplatsens helhet. På den nya 

öppnade sidan kunde man inte se innehållet på eftersom den var för stort för Ipads skärm. När 

respondenten tillslut hittade inmatningsfältet där man skulle skriva in sin första uppgift och skicka 

frågan till kundsupport Eva, ändrade sidan format igen. Dessa företeelser visar att man ska vara 

försiktig med att utforma webbplatser som använder sig av länkar som öppnar nya fönster eller pop-up 

fönster. I detta exempel dyker fönstret upp på ett sätt som är alldeles utanför användarens kontroll. Jag 

anser att webbplatserna som är utformade med pop-up fönster reagerar annorlunda beroende på vilka 

webbläsare och vilka plattformer man använder sig av.  
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7.  SLUTSATSER 
I detta kapitel svaras studiens frågeställning:  

⋅ Vilka särskilda användbarhetskrav bör ställas vid utformning av webbplatser för pekskärmsdatorer? 

 

Studien bidrog framförallt att man ska individualisera de möjliga användbarhetsproblemen som finns 

vid interaktionen med webbplatser på pekskärmsdatorn Ipad.  Utifrån denna kvalitativa forskning fick 

man ett underlag för att förstå vilka särskilda användbarhetskrav som bör ställas vid utformning av 

webbplatser för pekskärmsdatorer. Slutsatsen presenterar följande krav: 

 

⋅ Större länkar - Länkar och knappar bör utformas på ett sätt att de är lätta att trycka på. Detta 

innebär att länkarnas och knapparnas träffyta måste vara anpassbara för fingertoppsstorleken. 

Tryckets precision på länkar och knappar med fingrarna blir lägre i jämförelse med användning 

av en mus. Det är lättare att träffa en textrad med en muspekare i jämförelse med en fingertopp, 

och därför måste webbformgivaren se till att den klickbara ytan är större än på en webbsida 

som är designad för en dator där interaktionen sker genom en mus. 

 

⋅ Större avstånd mellan länkar - Ett annat krav som man borde fundera på när det gäller länkarnas 

och knapparnas tryckbarhet är avståndet mellan dessa. För att undvika att användaren trycker 

på flera länkar samtidigt istället för den önskade länken är det viktigt att avståndet mellan 

länkarna tar hänsyn till fingertoppsstorleken. 

 

⋅ Knappar – Det är viktigt att utforma knappar som följer affordance principen. Innebörden av 

detta är att knapparna skall utformas och vara intuitiva att använda, de skall utföra sin funktion 

som de är designade för. Om knapparna är designade på ett sätt att användaren känner sig vilse 

och inte förstår att de är tryckbara så orsakar det problem inom navigeringen och interaktionen 

med webbplatsen.  

 

⋅ Webbplatsens helhet – Utifrån denna studie har det kommit fram att det är viktigt att användaren 

har en helhetsbild av webbplatsen. Genom att göra stora länkar och stor text, så undviker man 

att användaren behöver förstora webbplatsen och hamna i en situation där det är svårt att förstå 

var man befinner sig vilket resulterar i att förlora webbplatsens kontroll. Enligt Nielsen bör man 

utforma webbplatser som är oberoende av skärmupplösning som anpassar sig till alla tänkbara 

skärmtyper46.  En av respondenterna kommenterade att man ville ha en knapp som anpassar sig 

                                                
46 Nielsen, J. (2000). Designing Web Usability. New Riders Publishing. USA. S. 29. 
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till webbsidans skärmupplösning när man trycker på den. Detta kan vara en bra utgångspunkt 

för att utveckla webbplatser för pekskärmsdatorer.   

 

⋅ Klickbar bild - Det är viktigt att användaren förstår var man skall trycka. Man skall vara försiktig 

med hur man använder sig av bilder på en webbplats. Under studien har det framkommit att en 

bild kan vara användbar för att hitta snabbt information. Det kan vara skickligt att använder sig 

av bilder som länkar. Det är viktigt att alltid ta hänsyn till fingertoppsstorleken och inte göra 

den tryckbara ytan för liten. 

 

⋅ Återkoppling – Webbplatserna bör alltid visa någon form av respons efter att man tryckt på 

länkar, knappar eller utfört andra sorters interaktioner. Det är inte tillräckligt att enbart anförtro 

sig till webbläsarens ikoner som visar till exempel att en webbsida håller på att laddas. 

 

⋅ Ej hover funktion – När man designar en webbplats för pekskärmsdatorer bör man ta hänsyn till 

att det inte finns någon hover funktion på en pekskärm.  

 

När det gäller webbgränssnitt finns det väldigt många faktorer och aspekter att ta hänsyn till. Syftet med 

en webbplats är att alltid skapa en webbplats som är användbar oberoende av olika omständigheter. 

Omständigheter så som vilka plattformer, webbläsare, osv. man använder sig av för att besöka en 

webbplats. Denna studie genomfördes utifrån en användares perspektiv. Genom att iaktta hur man 

interagerar med olika webbplatser på pekskärmsdatorn Ipad och därefter analyserat deras åsikter kring 

interaktionen så har studien bidragit med en bättre förståelse samt upptäckt vilka krav som finns när 

det gäller användbarhet av webbplatser på pekskärmsdatorer. 

 

7.1. Vidare forskning 

I dagens samhälle har användandet av pekskärmsartefakter ökat markant. Flera företag tillverkar och 

släpper alltmer mobiltelefoner och bärbardatorer som fungerar med pekskärmsteknologi. Navigeringen 

av webbplatser på internet är alltmer beroende av dessa artefakter. Pekskärmsteknikens undersöknings 

område är väldigt brett. Jag föreslår att man genomför en undersökning genom att skapa en 

webbplatsprototyp. En prototyp som borde testas på olika pekskärmsdatorer och – mobilenheter samt 

olika webbläsare. Genom att utvärdera prototypens användbarhet med hjälp av användningstester och 

expertutvärderingar kan man försöka komma fram till relevanta och allmänna designprinciper för 

standardisering av webbgränssnitt på pekskärmsdatorer. 
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Bilaga 1 

 

Observationsschema 

Information 

Mitt namn är Fabio Scali och studerar sista året på IT, medier och design – programmet på Södertörns 

högskola. Just nu skriver jag min kandidatuppsats med syfte att undersöka vilka krav som finns när det 

gäller användbarheten av webbplatser på pekskärmsdatorer. Innan vi börjar med testen ska jag ge dig en 

del information på vad vi ska göra under denna observationstid.  

 

Du kanske har märkt att det finns en videokamera. Med din tillåtelse kommer jag att spela in vad som 

händer på Ipad och vad som sägs under vårt samtal. Inspelningen kommer endast att användas för att 

hjälpa mig att samla in information på hur du interagerar med webbplatserna. Videoinspelningens 

fokus kommer att stationera sig på skärmen och dina händer. Din identitet kommer att vara anonym. 

Videon kommer inte att visas till någon utomstående, endast jag som arbetar med denna studie, 

handledaren och de personer som är intresserad av resultatet kan få tillgång till materialet. Detta sätt att 

samla in information på kommer att hjälpa mig under undersökningen eftersom jag inte kommer att 

behöva anteckna så mycket och bromsa observationen. Jag behöver heller inte vara orolig för att missa 

någonting under undersökningen.   

 

När du använder webbplatsen kommer jag att fråga dig så mycket som möjligt för att uppmana dig att 

tänka högt: att säga vad du tittar på, vad du försöker göra, och vad du tänker. Du kommer att försöka 

lösa olika uppgifter som jag kommer att be dig om att utföra. Denna information kommer att ge ett 

stort bidrag till min studie. Under observationen kommer du att besöka tre webbplatser: 

pepejeans.com, pastan.nu och sas.se. Det är viktigt att du förstår att vi testar själva webbplatserna och 

du ska inte oroa dig för att göra misstag. Om ett problem uppstår under observationen så kommer jag 

att hjälpa dig. Däremot kommer jag inte att berätta hur du ska lösa uppgiften. Anledningen är att jag 

vill veta vilken föreställning webbplatsen ger dig. Om jag berättar lösningen så missar vi syftet med 

studien. Observationen kommer att ta ungefär en och en halv timme. Har du några frågor innan vi 

börjar? 

 

Innan vi börja besöka webbplatserna, skulle jag vilja frågeställa några snabba frågor: 

(Kön) 

⋅ Vad är ditt yrke? 

⋅ Hur gammal är du? 

⋅ Hur många dagar i veckan använder du dig av internet, inklusive e-post? 
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⋅ Vilka webbplatser besöker du mest? 

⋅ Vilka webbläsare använder du mest av när du navigera på internet? 

⋅ Har du någon gång använt dig av pekskärmsenheter såsom Ipad eller mobiltelefoner? 

⋅ Har du någon gång tidigare besökt webbplatserna: pepejeans.com, pastan.nu och sas.se?  

Nu är vi klara med frågorna. 

 

1) Pepe Jeans webbplats: pepejeans.com 

Nu kan vi börja besöka den första webbplatsen: pepejeans.com. 

1. Öppna Safari webbläsare och skriv in webbadress pepejeans.com 

 

2. Först ska jag be dig att titta på den här sidan och berätta vad den består av: vad är det som slår 

dig först när du ser den? Vilken sort webbplats tror du att det är? Vad kan du göra här? Vad 

används sidan för? Se dig omkring och berätta lite. Tryck inte på något ännu. 

 

3. Nu ska jag be dig att utföra några uppgifter. Jag vill påminna dig om att det är viktigt att du 

förklarar så mycket som möjligt högt angående vad du gör och tänker när du utför uppgiften. 

 

4. Du vill ha information om företagets historia som finns på ”company”. 

 

5. Tryck på ”history” länken. Som du ser kommer det fram en kortfilm om Pepe Jeans historia. 

 

6. Kan du försöka förstora filmen så att den anpassar sig efter skärmstorleken?  

 

7. Nu när vi är klara med uppgiften så vill jag att du ska gå tillbaka till startsidan. 

 

8. Därefter vill du veta mer om kampanjer inom Pepe Jeans kläder. Tryck på ”collections” och 

sedan på ”lookbook” och ”women” (eller ”men” beroende på respondentens kön).  

 

9. Bläddra dig fram och titta på de olika bilderna. 

 

10. Tryck på ”Jeans gallery” och bläddra dig fram och titta på de olika bilderna. 

 

11. Tryck på ”footwear” och ”women” (eller ”men” beroende på respondentens kön) och bläddra 

dig fram och titta på de olika bilderna. 
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12. Nu har du en uppfattning om vilka sortens kläder Pepe Jeans tillverkar och du blir intresserad 

av att veta var deras butiker ligger i Sverige. Då trycker du på ”Store Locator”. 

 

13. Nu ser du att det dyker upp en karta. Jag vill att du ska svara på frågan: ” I vilka städer finns 

Pepe Jeans butik i Sverige? Du ska svara på frågan genom att interagera bara med kartan. 

 

14. Extra frågor om testpersonen har hamnat i en situation där han/hon har svårt att lösa 

uppgiften: 

a. Var har du hamnat nu? 

b. Vad tänker du på? 

c. Vad söker du efter? 

d. Varför gjorde webbplatsen så? 

e. Vad har webbplatsen gjort nu? 

 

15. Nu är vi klara med den första webbplatsen och innan vi börjar besöka den andra webbplatsen 

vill jag ha några åsikter: 

a. Hur har du upplevt att interagera med fingrarna? Fördelar och nackdelar. 

b. Kan du göra en jämförelse mellan pekinteraktion och musinteraktion? 

c. Har du hela tiden haft en bra förståelse om var du befinner dig på webbplatsen? 

Förklara varför? 

d. Har du alltid haft full kontroll på dina åtgärder? Förklara varför? 

e. Har du haft svårt för att hitta information och lösa uppgifterna? Förklara varför? 

f. Tycker du att innehållet (t.ex. länkar, text, bilder) på webbplatsen är välstrukturerad? 

Förklara varför? 

g. När du har haft svårt för att lösa olika uppgifter? Vilka åsikter eller råd har du som du 

tror skulle underlätta eller lösa uppgifterna i förhållandet till webbplatsens utformning? 

h. Har du några öviga åsikter att tillägga? 

 

2) På Stan webbplats: pastan.nu 

Nu kan vi besöka den andra webbplatsen: pastan.nu. 

1. Skriv in webbadress: pastan.nu 

 

2. Först ska jag be dig att titta på sidan och berätta vad sidan består av: vad är det första som slår 

dig när du ser sidan? Vilken sort webbplats tror du att det är? Vad kan du göra här? Vad 

används sidan för? Se dig omkring och berätta lite. Tryck inte på något ännu. 
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3. Nu ska jag be dig att utföra några uppgifter. Jag vill påminna dig om att det är viktigt att du 

förklarar så mycket som möjligt högt angående vad du gör och tänker när du utför uppgiften. 

 

4. Nu vill du organisera en kväll med en vän och gå ut och äta middag tillsammans och därefter 

vill ni gå på bio. 

 

5. Tryck på länken ”Vad vill du göra”. Som du ser så dyker det upp flera alternativ. 

 

6. Du väljer ”gå ut och äta”. 

 

7. Välj ”prisklass”: ”mellan”. 

 

8. Välj ”kök”: ”franskt”. 

 

9. Tryck på ”visa träfflista”. 

 

10. Nu ser du en lista av alla restauranger i Stockholm som lagar franskmat med prisklass mellan. 

Jag vill gärna att du letar upp restaurangen ”Gyldene freden”. Tryck på den och läs högt all 

information om restaurangen och säg var restaurangen ligger.  

 

11. Nu är vi klara med uppgiften och vi vet nu på vilken restaurang som du och din vän ska äta på. 

Nu ska du leta efter vilken film som ni ska titta på.  

 

12. Gå tillbaka till startsidan. 

 

13. Tryck på ”film” i huvudmenyn. 

 

14. Du vet inte exakt vilken film du ska titta på. Du bestämmer dig för att leta efter en film genom 

att läsa och välja en artikel som presenteras på ”film” sidan. 

 

15. Leta efter artikeln där det finns en intervju med den spanska skådespelaren Javier Bardem som 

spelar huvudrollen i filmen ”Biutiful”. 

 

16. Tryck på den och läs de första meningarna högt. Du tycker att filmen verkar vara intressant. 

 

17. Tryck på länken ”Vad vill du göra”. Som du ser dyker det upp flera alternativ. 
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18. Du väljer ”se en film”. 

 

19. Välj ”datum”: ”i helgen”. 

 

20. Tryck på ”visa träfflista”. 

 

21. Nu har det kommit fram en lista över alla filmer som visas i helgen. Jag vill att du väljer filmen 

”Biutiful”. Tryck på den och läs högt all den information som finns om filmen och berätta 

vilken biograf filmen visas på.  

 

22. Extra frågor om testpersonen har hamnat i en situation där han/hon har svårt att lösa 

uppgiften: 

a. Var har du hamnat nu? 

b. Vad tänker du på? 

c. Vad söker du efter? 

d. Varför gjorde webbplatsen så? 

e. Vad har webbplatsen gjort nu? 

 

23. Nu är vi klara med den första webbplatsen och innan vi börjar besöka den andra webbplatsen 

vill jag ha några åsikter: 

a. Hur har du upplevt att interagera med fingrarna? Fördelar och nackdelar. 

b. Kan du göra en jämförelse mellan pekinteraktion och musinteraktion? 

c. Har du hela tiden haft en bra förståelse om var du befinner dig på webbplatsen? 

Förklara varför? 

d. Har du alltid haft full kontroll på dina åtgärder? Förklara varför? 

e. Har du haft svårt för att hitta information och lösa uppgifterna? Förklara varför? 

f. Tycker du att innehållet (t.ex. länkar, text, bilder) på webbplatsen är välstrukturerad? 

Förklara varför? 

g. När du har haft svårt för att lösa olika uppgifter? Vilka åsikter eller råd har du som du 

tror skulle underlätta eller lösa uppgifterna i förhållandet till webbplatsens utformning? 

h. Har du några öviga åsikter att tillägga? 

 

3) SAS webbplats: sas.se 

Nu kan vi besöka den sista webbplatsen: sas.se. 
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1. Skriv in webbadressen: sas.se 

 

2. Först ska jag be dig att titta på sidan och berätta vad sidan består av: vad är det första som slår 

dig när du ser sidan? Vilken sort webbplats tror du att det är? Vad kan du göra här? Vad 

används sidan för? Se dig omkring och berätta lite. Tryck inte på något ännu. 

 

3. Nu ska jag be dig att utföra några uppgifter. Jag vill påminna dig om att det är viktigt att du 

förklarar så mycket som möjligt högt angående vad du gör och tänker när du utför uppgiften. 

 

4. Nu vill du organisera en resa för dig och en vän till New York. För att lösa denna uppgift och 

få all den information som du behöver om resan kommer du att chatta med ett av webbsidans 

program som heter ”Fråga Eva”. 

 

5. Tryck på länken ”Fråga Eva”.  

 

6. Nu har det dykt upp en ny sida. Genom att använda dig av Ipads virtuella tangentbord kommer 

du att fråga Eva olika frågor.  

 

7. Börjar med att skriva ”Hej”. 

 

8. Fråga om hon har sista minuten destinationer. 

9. Hon pratar om ungdomsbiljetter. Fråga istället hur gammal man ska vara för ungdomsbiljetter. 

 

10. Skriv att du vill flyga till New York. 

 

11. Hon svarar genom att visa fler alternativ som kopplar till webbplatsen. Tryck på ”läs mer om 

New York” och högläs den information som du får. 

 

12. Gå tillbaka till ”Fråga Eva sidan” och fråga om det finns något billigare efter nyår.  

 

13. Fråga vilka resor du kan boka på nätet? 

 

14. Hon svarar genom att visa fler alternativ som kopplar till webbplatsen. Tryck på ”SAS 

lågpriskalender” och högläs den information som du får.  

 

15. Nu är vi klara med uppgiften och vi vet lite mer om att resa till New York. Du ska boka in en 
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resa till New York, tur och retur, för två personer.  

 

16. Gå tillbaka till startsidan. 

 

17. Mata in uppgifterna i ”Boka flyg” formuläret. Välj vilket datum som helst, viktigast är att du 

väljer den billigaste resan. 

 

18. Uppgiften slutföras genom att du läser prisen till resan högt.  

 

19. Extra frågor om testpersonen har hamnat i en situation där han/hon har svårt att lösa 

uppgiften: 

a. Var har du hamnat nu? 

b. Vad tänker du på? 

c. Vad söker du efter? 

d. Varför gjorde webbplatsen så? 

e. Vad har webbplatsen gjort nu? 

 

20. Nu är vi klara med den sista webbplatsen men innan vi är helt klara med observationsintervjun 

så vill jag ha några åsikter: 

a. Hur har du upplevt att interagera med fingrarna? Fördelar och nackdelar. 

b. Kan du göra en jämförelse mellan att skriva med ett virtuellt tangentbord och ett fysiskt 

tangentbord? 

c. Har du hela tiden haft en bra förståelse om var du befinner dig på webbplatsen? 

Förklara varför? 

d. Har du alltid haft full kontroll på dina åtgärder? Förklara varför? 

e. Har du haft svårt för att hitta information och lösa uppgifterna? Förklara varför? 

f. Tycker du att innehållet (t.ex. länkar, text, bilder) på webbplatsen är välstrukturerad? 

Förklara varför? 

g. När du har haft svårt för att lösa olika uppgifter? Vilka åsikter eller råd har du som du 

tror skulle underlätta eller lösa uppgifterna i förhållandet till webbplatsens utformning? 

h. Har du några öviga åsikter att tillägga? 
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