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Abstrakt
Denna kandidatuppsats är en uppsats gjord på Programmet för Pedagogisk
Mjukvaruutveckling vid Högskolan i Halmstad år 2004. Uppsatsen tar upp problemet med att
presentera stora mängder text på små skärmar samt vad tidigare forskning framför om design
mot dessa. Syftet med uppsatsen var att undersöka effekter som kan påverka läsförståelsen
och läsbarheten vid läsande på handhållna datorer. Den litteratur vi använde bestod främst av
artiklar inom området för design, framförallt design mot små skärmar. Den primärdata vi fick
fram insamlades genom ett läsförståelse test med efterföljande djupintervju angående
läsbarhet. Resultaten från dessa studier visade på att teckenstorlek och teckensnitt är en viktig
del vid presentation av text på en liten skärm. Gällande radlängders påverkan på läsförståelse
visar undersökningen endast en marginell skillnad. Upplevelsen av läsbarhet visade sig vara
bättre på kortare radlängder, bästa lösningen ansågs vara ett högre teckenfönster placerad
högre upp på skärmen tillsammans med en uppdelning av textmaterialet i mindre stycken.
Scrollning visade sig vara den metod som föredrogs framför sidbyte.

Förord
Uppsatsen syftar till att undersöka effekterna av presentation av text på små skärmar för såväl
studenter, lärare och yrkesverksamma inom IT-området.
Vi vill börja med att tacka de respondenter som deltog för deras ärliga kommentarer som
hjälpt oss att föra arbetet framåt. Vi vill även tacka Jesper Svensson på högskolan i Halmstad
för den tid och det arbete som han har lagt ner för att hjälpa oss. Vi tackar också Marcus
Larsson för den handledning han har lagt ner på prototyperna.
Till sist vill vi tacka våra vänner och familjer för den uppmuntran de har givit oss i både lätta
och tunga stunder.
Uppsatsen har väckt ett intresse att undersöka fler faktorer som påverkar läsförståelsen och
läsbarheten i ett gränssnitt. Vi hoppas även att den väcker idéer och tankar hos den som läser
vår uppsats.
Halmstad, Juni 2004
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1. Inledning
1.1 Problembakgrund
Vi svenskar använder en dator ofta, enligt SCB så använder över 50 % av oss svenskar en
dator dagligen och mer än 70% använder en dator minst en gång i veckan [1]. Det är vanligast
att vi använder oss av en stationär dator eftersom dessa är billigare i inköp och har bättre
prestanda än de bärbara datorer som finns på marknaden även om dessa utvecklas mot en
liknande prestanda som de stationära datorerna. De stationära datorerna dras med flera
negativa faktorer som exempelvis att de kräver en strömkälla och att de är otympliga men
framför allt består en stationär dator av flera olika komponenter som gör att de är svåra att
flytta utan att stänga av systemen.
Även om möjligheterna till en platsobunden datoranvändning ökar genom ett införskaffande
av en bärbar dator så är det fortfarande en del saker som gör att dessa idag inte medför total
rörelsefrihet. De har oftast en begränsad batterikapacitet samt att de fortfarande är något stora
för att tas med var som helst, när som helst. Ett tecken på att teknikbolagen försöker att lösa
detta är den ökande mängden av produkter med små skärmar. Kim och Albers (2003)
framhäver den snabba expansionen av likartade produkter.
Försäljningen av denna typ av datorer med små skärmar har ökat lavinartat, produkter som
faller inom denna kategori är exempelvis mobiltelefoner, Pocket PC:s och PDAer, Personal
Digital Assistants. Under uppsatsens gång kallar vi dessa produkter för handhållna datorer.
Grundplåten till dessa produkters framgång är dess enkelhet att koppla upp sig mot bland
annat Internet var som helst, när som helst (Goose, Tankiella och Kodlahalli 2003). Även
Pham, Schneider och Goose (2000) påpekar att det har skett en förändring gentemot de
föregående två decennierna som har präglats av immobilt Internet medan det nu på senare tid
fokuserats allt mer mot en mobil Internetmarknad som hellre kompletterar och förlänger de
tidigare immobila Internetsystemen än att försöka ersätta dem.
Det har även skett en förändring på fokus bland designforskningen, den handlar nu mer om att
skapa interaktion från att tidigare handlat om formgivning. Stone (2002) menar att denna
förändring har kommit från den ökande användningen av komplexa produkter så som PCs,
DVD spelare och PDAer. Men allt är inte positivt med denna förändring eftersom en enhet
som ska förflyttas behöver vara betydligt mindre än vad en stationär enhet behöver vara, det
inkluderar skärmens storlek
Kamba, Elson, Harpold, Stamper och Sukaviriya (1996) konstaterar att en mindre skärm
kräver mer interaktion med användaren än en större skräm för att visa samma mängd
information. De menar att förhållandet mellan att visa efterfrågad information är
proportionellt mot storleken på skärmen. Kamba et al. (1996) påpekar att utvecklarna har två
motverkande krafter att tänka på vid utveckling av en ny handhållen dator. Dessa är den
fysiska sidan och den funktionella sidan. Den fysiska sidan vill göra skärmen så liten som
möjligt medan den funktionella sidan kräver en viss storlek för att kunna visa tillräcklig
information.
Laarni (2002) menar att den större marknaden för datorer med små skärmar innebär ett viktigt
användbarhetsproblem, nämligen hur man bäst presenterar text och bilder på dessa små
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skärmar. Pham, Schneider, Goose och Pizano (2001) spår att prestandan som dessa små
datorer tillhandahåller kommer att förbättras gällande processorkraft, minne och
skärmupplösning och detta är prestanda som vi utnyttjar med hjälp av vår Table-PC. Laarni
(2002) menar att det är inte bara viktigt att kunna presentera stora mängder information utan
det är fler viktiga faktorer för att lyckas med en design till ett gränssnitt på en liten skärm.
Laarni (2002) påpekar att faktorer så som läsförståelse och läsbarhet är mycket viktiga inslag
vid designen.
Genom att öka skärmens upplösning och därmed få skarpare tecken så menar Pham et al.
(2001) att läsbarheten förbättras. Men det är inte bara skärmens upplösning som spelar roll när
det gäller att skapa hög läsförståelse utan även texten spelar stor roll. Om en text som ska
presenteras på en handhållen dator innehåller djupkunskap och inte är för övergripande så
menar Pham et al. (2001) att det kommer att medföra en högre grad av läsförståelse. Kim och
Albers (2003) skriver om att en av de största begränsningarna för användarna när det gäller
små skärmar är de radlängder av text som får plats på skärmen. Något som Laarni (2002) i
samråd med tidigare forskning också får fram att skärmbredd/längd på raderna är en viktigare
faktor än skärmhöjd/rad antal.

1.2 Problemställning
Att presentera stora mängder text på en skärm innebär att texten måste anpassa sig gentemot
teknikens begränsningar på ett annat sätt än de behöver i en vanlig bok eller tidning. Största
begränsningen är storleken på skärmen där texten visas. Det finns två tydliga trender inom
skärmutveckling, de blir både större och mindre. I denna uppsats kommer vi att undersöka:
Hur bör text presenteras på handhållna datorer för att uppnå en god läsförståelse och
läsbarhet?

1.3 Syfte
Uppsatsen syftar till att undersöka hur textens utseende genom radlängd, textrutans
utformning och scrollning av texten kan påverka läsförståelsen och läsbarheten på handhållna
datorer. Genom att kombinera aktuell forskning med vår undersökning ämnar vi att presentera
designriktlinjer för presentation av text på handhållna datorer. Vidare syftar studien till att
undersöka hurvida tilltänkta användare ställer sig till att migrera till en digital tidning i
framtiden.
Riktlinjerna och de resultat vi presenterar bör vara till nytta för de företag som vill skapa ITlösningar för handhållna datorer. Vidare riktar sig vår uppsats direkt som hjälp för de som
arbetar inom forskningsprojektet DigiNews på Högskolan i Halmstad. Forskningsprojektet
DigiNews är ett samarbete mellan bland annat Högskolan i Halmstad, Philips och TU,
Tidnings Utgivarna, där de tillsammans undersöker möjligheterna till att i framtiden
presentera dagstidningen på ett elektroniskt papper istället för som idag på papper.
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1.4 Avgränsningar
I uppsatsen har vi valt att behandla radlängdens, textrutans utformning och scrollningens
betydelse gällande läsförståelse och läsbarhet, vi diskuterar inte navigationens betydelse för
ovan nämnda områden. Andra faktorer som kan påverka läsförståelsen och läsbarheten som vi
valt att inte inkludera i vår uppsats är synskador, dyslexi, språksvårigheter och andra faktorer
som kan påverka individens upplevelse kring att läsa på handhållna datorer.

1.5 Centrala begrepp
Ett begrepp som vi använder oss av under hela uppsatsen är handhållna datorer, detta
begrepp använder vi som samlingsnamn för de digitala produkter som finns i dagens samhälle
som har små skärmar. Produkter som tillhör gruppen är PDAer, Pocket PC:s, mobiltelefoner,
bärbara datorer med liten skärm, exempelvis Table-PC. Med liten skärm menar vi en skärm
som har ett mått omkring 21*16 cm eller mindre, detta mått är strax större än en A5.
Radlängd använder vi oss som begrepp i uppsatsen och då framför allt i samband med kort,
medium och lång. Vi har i vår uppsats valt att använda oss av Bernard, Fernandez och Hulls
(2002) definitioner kring radlängd. Med kort radlängd menar vi radlängder som innehåller
mindre än 64 tecken. Medium radlängd innehåller mellan 65 och 75 tecken medan
lång radlängd innehåller över 76 tecken.
I vår uppsats använder vi oss av begreppet läsförståelse och vi följer NE, National
Encyklopedins, definition av läsförståelse som lyder enligt följande: ”grad av förståelse av
vad man läser”
National Encyklopedin har definierat begreppet läsbarhet som ”ett enkelt mått på texters grad
av lätt- eller svårlästhet”. Vi använder oss av en modifikation av detta i vår uppsats då vi
använder begreppet läsbarhet i samband med prototypens layout, med läsbarhet menar vi
”hur lätt- eller svårläst texten är på vår prototyp för respondenten”.
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2. Teoretisk referensram
2.1 Problemet med små skärmar
Hayhoe (2001) skriver att den största utmaningen för designers av onlinedokument avsedda
att användas på handhållna datorer är helt klart storleken på skärmen. Designers som idag
designar elektroniska dokument för dessa handhållna datorer måste ha i åtanke att skärmarnas
storlek är närmare ett visitkort än en stationär datorskärm. Skärmstorleken är något som
påverkar prestationsförmågan bland användare, något som Watters och Zhang (2002) påvisar
att många studier har kommit fram till. Watters och Zhang (2002) tar också upp studier som
visar att det medför ett hinder att utföra uppgifter på små skärmar. Enligt Watters och Zhang
(2002) så visar också dessa studier på att läshastigheten på små skärmar försämrades samt att
det på små skärmar krävdes mycket mer bläddrande fram och tillbaka mellan sidorna. Redan
så tidigt som 1992 poängterade Frey, Rose och Garris (1992) att storlek på skärmen och
upplösning är två problem som uppkommer bland annat då mycket grafik ska presenteras på
små skärmar.
När det rör upplösningen på skärmar så tar Hayhoe (2001) upp en studie som visar på att
läsning från en skärm med låg upplösning reducerade läsförståelsen markant. Till exempel så
visade det sig att läsning på en skärm med upplösning på 640*480 minskade användarnas
effektivitet med 50 procent jämfört med läsning på högre upplösning, detta på grund av det
ökade mängden scrollning. Hornbæk och Frøkjær (2003) tar upp att den sämre upplösningen
på en del skärmar också gör att läshastighet blir sämre. På grund av den lägre
skärmupplösningen som kan köras på små skärmar så menar Hayhoe (2001) att designers
måste vara beredda på att använda större teckensnitt på handhållna datorer än de är vana vid
att använda vid design till stationära datorer. Kärkkäinen och Laarni (2002) rekommenderar
att använda åtminstone 14 punkters teckensnitt mot små skärmar eftersom läsbarheten kan
försämras vid mindre teckenstorlek. Då grafik, ljud, animationer och video ska presenteras på
handhållna datorer bör designers tänka på att kapaciteten i dessa inte kan jämföras med
stationära datorers prestanda (Hayhoe, 2001). Kärkkäinen och Laarni (2002) framhäver att
bilder bör användas med omtanke på små skärmar och bör endast användas om de tillför
relevant information, detta för att bilder ofta är stora och kan kräva mycket av
processorkapaciteten. Dessutom menar Kärkkäinen och Laarni (2002) att den lägre
upplösningen på små skärmar medför att informationsvärdet i bilderna kan bli sämre.
Hayhoe (2001) påpekar att hårdvarukapaciteten är begränsad i små handhållna datorer men att
de gradvis kommer att bli bättre, dock så menar han att vissa begränsningar ändå kommer att
finnas kvar. Pham et al. (2000) menar på att de handhållna datorerna i framtiden kommer att
ha mer processorkraft och högre skärmupplösningar vilket medför att läsbarheten kan
förbättras. Kraven på att PDA liknande produkter ska vara i fickstorlek kommer då enligt
Pham et al. (2000) medföra att skärmarnas storlek ändå kommer att vara desamma som
tidigare.

2.2 Effekten av radlängd
Kim och Albers (2003) skriver om att en av de största begränsningarna för användarna när det
gäller små skärmar är de radlängder av text som får plats på skärmen. Något som Laarni
(2002) i samråd med tidigare forskning också får fram är att skärmbredd/längd på raderna är
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en viktigare faktor än skärmhöjd/rad antal. Detta är ett viktigt område att undersöka inte minst
eftersom att till exempel Kim och Albers (2003) tar upp att det på senare tid kommit att bli en
snabb expansion av användandet av handhållna datorer, även Marshall och Ruotolo (2002) tar
upp att dessa handhållna datorer blivit allt vanligare inom skolundervisningen. Frågan om
radlängd blir viktigare att undersöka också på grund av att läsandet av onlinedokument ökat i
mängd enligt Bernard, Fernandez och Hull (2002). Där de menar att vuxna såväl som barn
nuförtiden läser mycket information online, till exempel så har det i en undersökning
publicerad av The Digital Edge år 2000 visats att i en åldersgrupp mellan 25 och 34 år så var
det 25 procent som läste tidningen online i jämförelse med den tryckta tidningens 19 procent.
Även barn spenderar mer tid på att läsa onlinedokument de till och med har online prov i sin
skolgång (Bernard et al. 2002).
Hayhoe (2001) skriver att något att tänka på vid design mot små skärmar är skärmutrymmets
begränsningar. Istället för att som på en stationär datorskärms sida kunna presentera 200 ord
eller mer så blir det ca 50 ord på en Palm Pilot och ca 75 ord på en Pocket PC. När det har
med radlängder att göra så skriver Kim och Albers (2003) att en del rapporter visar på att
människor som läser på skärmar får bästa förståelsen då det är en längre radlängd, från 7,5 till
18,7 cm. Vidare så visade det sig i en undersökning som Kim och Albers (2003) tar upp att
människor som läste på skärmar presterade bäst då radlängden tog upp två tredjedelar i längd
av skärmens totala bredd, detta innebär cirka 80 tecken per rad. Andra studier som Kim och
Albers (2003) tagit del av har visat att prestationen blir bättre med kort eller medium
radlängd. Dock så påpekar Kim och Albers (2003) att det är svårt att jämföra olika
undersökningar inom området då de presenterar olika resultat. Det samma menar Bernard et
al. (2002) då de skriver att de flesta studier som har undersökt radlängder har haft olika
slutresultat. Bernard et al. (2002) tar till exempel upp forskningsresultat där det framkommit
att längre radlängder med cirka 75-100 bokstäver per rad lästes snabbare än väldigt korta
rader med cirka 25 bokstäver per rad, detta utan att effektiviteten i läsningen påverkades.
Även annan forskning har enligt Bernard et al. (2002) visat på att längre radlängder läses
snabbare än kortare. I dessa undersökningsresultat så visade det sig att fullskärms radlängder
(18,7 cm) och 2/3 skärms radlängder (12,5 cm) lästes signifikant snabbare än 1/3 skärms
radlängd (6,2 cm), från detta har det enligt Bernard et al. (2002) dragits slutsatser att längre
radlängder läses mer effektivt från en datorskärm än vad kortare radlängder gör.
Dock så har flera forskare i sina rapporters slutsatser enligt Bernard et al. (2002) föredragit
korta till medium radlängder. Bernard et al. (2002) tar också upp att det rekommenderats av
forskare att kortare radlängder kring 60 bokstäver per rad ska användas istället för längre,
fullskärms radlängder. Detta på grund av att långa radlängder kräver större sidoförflyttande
ögonrörelse, vilket medför att det är större chans att läsaren förlorar fokusen på texten och
inte hittar tillbaka stället i texten där han/hon läste. Bernard et al. (2002) tar upp forskning
som har visat på att en längre radlängd är mer tröttsam att läsa och denna forskning
rekommenderar en radlängd på 40 till 60 bokstäver. Det finns enligt Bernard et al. (2002)
tidigare forskning som stödjer dessa rekommendationer då de där pekade på att kortare
radlängder är mer noggranna när det gäller för läsaren att flytta blicken ner till nästa rad.
I den undersökning som Bernard et al. (2002) utförde undersökte de barn och vuxna med tre
olika radlängder. Dessa var fullängds radlängd på 132 bokstäver per rad, medium radlängd på
cirka 76 bokstäver per rad samt kort radlängd på cirka 45 bokstäver per rad. Resultaten från
dessa undersökningar visade att det inte var någon signifikant skillnad på de tre radlängderna
gällande läshastigheten, detta gäller för både barn och vuxna. Orsaken till att läshastigheten
inte var högre i fullängds radlängden där mindre scrollning krävs menar Bernard et al. (2002)
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kan ha berott på att läshastigheten där kan ha försämrats på grund av de längre radlängderna.
Gällande läshastighet/läsnoggrannhet så visade det sig att det heller inte här var någon
signifikant skillnad mellan de tre radlängderna.
Läsnoggrannheten mättes genom att försökspersonerna fick i uppdrag att läsa texterna så
snabbt samt så noggrant som möjligt. Femton ord för vuxna och tio ord för barn byttes ut i
texten till ord som inte alls hörde hemma i meningen, på detta sätt kunde forskarna få fram
om försökspersonerna noggrant läste igenom texten eller bara skummade i texten. Resultaten
från undersökningen stödde hypotesen att kortare radlängder föredras mer än långa,
fullskärms radlängder. För vuxna var fullängdsalternativet den som ansågs optimal när det
berörde scrollning jämfört med de andra alternativen, troligast för att denna krävde minst
scrollning. Den korta radlängden ansågs av vuxna som den bästa gällde koncentration, medan
medium radlängd ansågs som den mest optimala längden för läsning. Då det rörde barn och
deras effektivitet i läsningen för de tre olika radlängderna så var det ingen signifikant skillnad,
Bernard et al. (2002) menar på att de kan bero på att barn i den testade ålderskategorin inte
har en fullt utvecklad läskunskap och mer koncentrerar sig på att bara läsa och inte funderar
på skillnaden i effektiviteten av de olika radlängderna. Bernard et al. (2002) undersökning
fick samma resultat som den tidigare forskning de visar på i sin rapport. För vuxna
rekommenderas medium radlängd cirka 65 till 75 bokstäver per rad och för barn
rekommenderas kortare radlängd cirka 45 bokstäver per rad, Bernard et al. (2002) menar att
det lönar sig att använda korta radlängder då det är möjligt.

2.2.1 Marginalernas påverkan
En undersökning som Kim och Albers (2003) presenterar pekar på att interaktion mellan
radlängd och marginalens bredd också spelar in då det gäller prestationen. I denna
undersökning kom det fram att människor tenderar till att prestera bäst med 10 cm textbredd
med en 3,8 cm marginal eller 20 cm textbredd med 0 cm marginal. Där marginalen är andelen
tomutrymme i början och slutet av textraden.

2.3 Läsning på små skärmar
Marshall och Ruotolo (2002) skriver om hur handhållna datorer blir allt vanligare inom
skolundervisningen. Frågan som då uppstår är om dessa handhållna datorer som har visat sig
fungera för att organisera personlig information samt andra specifika uppgifter också är
passande för en aktivitet så som läsning. Vanan att läsa från handhållna datorer som dessa är
sällsynt då läsning tidigare är associerat med papper eller åtminstone större skärmar. Marshall
och Ruotolo (2002) har genomfört en undersökning där det låtit två klasser i olika årskurser
använda sig av handhållna datorer då de läst sin kurslitteratur. Det var frivilligt för
studenterna att använda sig av denna teknik eller att läsa från vanligt papper. Från tidigare
undersökningar har Marshall och Ruotolo (2002) fått fram att läsande från en skärm kan ha
vissa prestationsnedsättningar. Detta är enligt Marshall och Ruotolo (2002) huvudskälet till att
många har stannat kvar vid läsande från papper istället för från datorskärmar. Marshall och
Ruotolo (2002) skriver vidare att studier har visat att mobiliteten är det utmärkande drag som
papper har och som måste användas för att locka läsarna till att använda handhållna datorer.
Ytterligare undersökningar som dessa författare tar upp har visat på att läsande från papper
har fördelar så som att det är lätt att göra anteckningar i dem, att de har en färdig
navigationsstruktur samt dess flexibilitet i sin layout. För att läsande från handhållna datorer
ska överta läsandet från papper så måste de visa ett övertag inom dessa områden (Marshall
och Ruotolo, 2002) .
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Resultaten av Marshall och Ruotolo (2002) undersökning visade på att en fördel med att läsa
från en skärm var möjligheten att lokalisera och fokusera på kortare segment av en lång text
och att navigera genom långa textdokument. I intervjuer med försökspersoner om hur de
använde sig av systemen fick de fram att texten inte lästes linjärt utan textmässiga tecken
söktes så som kapitel och överskrifter. Dessa användes i samband med den inbyggda
sökfunktionen. Det visade sig också att försökspersoner hoppade fram och tillbaka i texten
och alternerade mellan skumläsning och fokuserad läsning, tillräckligt för att få ut ett
samanhang. Markering av text användes för att lätt kunna hitta tillbaka till de aktuella delarna
i texten. Fördelen med handhållna datorer är just att de är mobila men mobiliteten måste sättas
i relation till de nackdelar som finns med att läsa på små skärmar så som tillexempel att långa
meningar inte alltid får plats på en sida på dessa handhållna datorer. Även kortare artiklar kan
bli på väldigt många sidor på dessa datorer. Marshall och Ruotolo (2002) hittade i sin studie
två viktiga konsekvenser av att visa en sida text på en liten skärm, dessa var att det var svårt
att förstå sammanhanget i texten och formen med att visa texten på en liten skärm medförde
en skillnad i upplevelsen av texten. På en större skärm är förbättringar i layout och typografi
eftersträvat för att förbättra läsbarheten. På små skärmar måste läsbarhetskravet sättas i
samband med om bättre läsbarhet är värt att eftersträva då detta kommer att innebära att
mindre mängden text kan presenteras på en sida. I intervjuer som Marshall och Ruotolo
(2002) gjorde med försökspersoner kom det fram att de hellre offrade lite av läsbarheten för
en bättre förståelse för samanhanget med hjälp av mer text per sida. Vidare rapporterades det
från projektdeltagarna att vissa material var väldigt känsliga med layouten, ändringar i
layouten förändrade deras tolkning och förståelse av materialet (Marshall och Ruotolo, 2002).
Slutsatser som Marshall och Ruotolo (2002) drog av sin studie visade att läsning på
handhållna datorer under tidspressade och stressiga dagar medförde skumläsning blandat med
fokuserad läsning. Fördelarna med mobiliteten hos dessa handhållna datorer övervägde
nackdelarna med dess reducerade skärm storlek. Det visade sig också att strukturen i de
digitala materialen och navigeringen inom denna struktur (sökfunktioner och hypertext
länkar) hade en stor inverkan på hur och också om de handhållna datorerna användes. Några
av de rekommendationer de ger efter att ha utvärderat sin studie är att fokusera på kortare
material som är mindre känsligt för ändringar i format och på sådant material som är svårt för
studenterna att få tillgång till i pappersformat. Fokusera på sätt som stödjer strukturerade och
lätthanterliga dokument, det vill säga att dokumenten ska vara uppdelade i mindre mer
lätthanterliga stycken och välstrukturerade med en ordentlig innehållsförteckning. Marshall
och Ruotolo (2002) påpekar att det är viktigt att inkludera en funktionell, bra navigering och
sökfunktion, tillsammans med en lätthanterlig noterings funktion

2.4 Läsning av elektroniska dokument
Hornbæk och Frøkjær (2003) har forskat inom området elektroniska dokument och de har
kommit fram till att användare upplever en del problem då de läser dessa elektroniska
dokument. Dessa problem kan vara krånglig navigation, brist på översikt av dokumentet, lägre
klarhet hos elektroniska dokument jämfört med pappersdokument, oklar känsla om
dokumentets längd, lägre läshastighet orsakat av sämre upplösning på en del skärmar, sämre
inlärning jämfört med pappersdokument och möjlig trötthet om läsningen sker över en längre
period. Som möjliga lösningar till dessa problem har det arbetats med visualiseringstekniker
för att underlätta läsandet av elektroniska dokument. I vissa elektroniska dokument visas
innehållet av dokumentet tillsammans med en översikt av dokumentet. Andra dokument visar
en förvrängd version av dokumentet komprimerad för att passa in på en begränsad del av
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skärmutrymmet andra innehåller bara de viktiga delarna av dokumentet (Hornbæk och
Frøkjær, 2003).

2.5 Scrollning
En begränsning som Kim och Albers (2003) tar upp när det gäller små skärmar berör
läsbarheten. Storleken på bokstäverna samt andra saker som presenteras på små skärmar kan
inte alltid helt och hållet förminskas så att det passar skärmens storlek, detta medför att
scrollning blir nödvändigt. Användaren ser ibland sakerna i full eller nästintill fullstorlek men
ser mycket mindre av objektet samtidigt jämfört med hur det är på en större skärm. Kim och
Albers (2003) menar att bara se en del av objektet åt gången gör det svårare att jämföra och
koppla samman en helhet av informationen. Kim och Albers (2003) påpekar att användare
föredrar att scrolla neråt men undviker helst att scrolla horisontellt. Vissa bredare saker som
ska visas på en mindre skärm tillexempel en tabell kan i många fall kräva att användarna
måste scrolla horisontellt (Kim och Albers, 2003). Något som påpekas av Hayhoe (2001) är
att designers bör försöka undvika att designa sidor där det krävs stora mängder scrollning.
Hayhoe (2001) menar att användare av handhållna datorer oftast också är upptagna med andra
arbetsuppgifter då de använder dessa och oftast är ute efter att snabbt och lätt få tag på den
information de söker. Dessa användare vill med andra ord inte behöva scrolla genom en
massa text för att finna det som eftersöks. Även Kärkkäinen och Laarni (2002) har tagit upp
problemet med scrollning då de skriver att scrollning utgör ett problem då det gäller
användarnas effektivitet när det handlar om läsning och förståelse. Kärkkäinen och Laarni
(2002) skriver också att eftersom små skärmar kräver mer scrollning än normalt så är det
viktigt att kunna leda användarens uppmärksamhet till rätt ställe, till exempel genom att
använda sig av scrollningsmarkörer. Via en undersökning om inverkan av små skärmars
effekt på interaktion får Albers och Kim (2000) fram att små skärmar reducerar användarnas
effektivitet med upp till 50 procent på de två uppgifter som studerades i undersökningen.
Effektiviteten mättes bland annat på mängden scrollning som krävdes av användaren för att se
allt på skärmen. Albers och Kim (2000) förväntar att scrollnings aktiviteter kommer att
påverka både hastighets- och utförande tider samt att scrollnings aktiviteter kommer att öka
med att skärmarna blir mindre.
Men det är inte enbart negativt med scrollning något som kan ses i forskningen gjord av
Laarni (2002) då det i hans undersökning visade sig att scrollning lästes snabbare än en
presentationsmetod där all text presenterades i helhet på en sida. Scrollning var också i
undersökningen gjord av Laarni (2002) den snabbaste metoden av de metoder han testade då
det handlade om läsning från en bärbardatorskärm, en kommunikator lik skärm samt en PDA
skärm. I sin undersökning visar Laarni (2002) på att i samråd med tidigare forskning så är
vertikal scrollning en snabbare metod att presentera en text än ett normalt sidoformat. Laarni
(2002) skriver vidare att en lägre tidspress vid användning av denna metod också kan
förbättra läsförståelsen trots att vissa problem kan uppstå vid ögats övergång till en ny rad.

2.5.1 Scrollning kontra Sidbyte
Baker (2003) genomförde en studie gällande läshastighet när det gällde scrollning mot sidbyte
samt om läsförståelsen ändrades. Från tidigare forskning visar Baker (2003) på resultat som
visade att sidbytesdokument lästes snabbare än scrollade dokument, men att de inte var någon
skillnad då det gällde läsförståelse. Baker (2003) genomförde sin studie på tre olika
presentationssätt. Sidbyte där texten presenterades på fyra olika webbsidor där
försökspersonerna behövde byta sidor, fullskärm där texten presenterades på två webbsidor
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där ingen scrollning var nödvändig och det sista presentationssättet var scrollning där
innehållet presenterades på en webbsida där det krävdes scrollning. Resultaten från dessa
studier visade att sidbyte tog betydligt längre tid att läsa än fullskärms- och
scrollningsalternativet. Inga skillnader kunde ses då det gällde läsförståelse mellan de olika
alternativen, inte heller när det gällde tillfredsställning av läsförhållanden mellan de olika
alternativen. Baker (2003) påpekar att det är lite konstigt att tidigare tester har visat att sidbyte
är snabbare än scrollning, han påpekar vidare att det kunde tänkas att scrollning var
långsammare då de krävs fler knapptryckningar än vid sidbyte. Flera försökspersoner menade
dock på att de kände sig mer hemma med att scrolla när de läste onlinedokument. Att
scrollning var snabbare än sidbyte menar Baker (2003) kan vara på grund av att
försökspersonerna var mer vana vid detta och på så sätt kunde de läsa genom dokumentet
snabbare. Försökspersonerna menade att genom sidbyte blev det för mycket hoppande mellan
sidorna då de sökte efter information. Baker (2003) menar att all text på en sida troligast
underlättar sökningen.

2.6 Design principer
2.6.1 Allmänna designprinciper
För att ett skärmbaserat gränssnitt ska vara effektivt så menar Stone (2002) att användarnas
intresse måste fångas upp via den visuella framställningen men även att frammana interaktion
hos användaren. Stone (2002) anser att det är viktigast att gränssnittet är strukturerat på ett
sätt så att användaren förstår det. Eftersom interaktion med användaren erfordras i ett
multimedia gränssnitt så krävs det att grundprinciperna från, MDI, människa-dator-interaktion
och kognitivforskning är kunskaper som bör finnas hos dessa designers (Stone, 2002). Några
MDI principer Stone (2002) tar upp när det gäller design och som designers bör tänka på vid
utveckling av gränssnitt är bland annat att endast visa sådan information som är relevant för
användaren. Endast visa kontroller i användbar form samt att kontrollerna ska vara
konsistenta i sitt utseende. Vidare bör en utseendestandard etableras, om ingen
överenskommelse finns så kan ett standard gränssnittsdesign användas då det gäller utseende
av data och kontroller. Designers bör också undvika att använda fackspråk vid märkning av
olika kontroller utan använda vardagligt språk som är lätt förståeligt för användarna. Grafiska
symboler som nyttjas i olika system som användaren använder bör vara standardiserade då det
gäller deras betydelse. Bildsymboler som ska användas bör likna det objekt eller de processer
som de representerar. Kritisk data som kräver användarens uppmärksamhet ska märkas ut
speciellt så att det kan urskiljas ur mängden. En grundläggande designprincip enligt Dix,
Finlay, Abowd och Beale (1998) är att inte använda sig av versaler i presentation av text då
versaler tar längre tid att läsa. Anledningen till detta är att människor genom
bokstavssammansättningen lär sig känna igen formen på orden och inte alltid behöver läsa ut
hela ordet. Kim och Albers (2003) tar upp resultatet från en undersökning där de visar på att
när människor gör en visuell sökning, så tenderar de att först se saker som är placerade nära
fixeringspunkten, i centrum av synfältet, före de ser det som finns i periferin. Lokaliseringen
av viktigt (eftersökt material) har då betydelse för effektiviteten av sökningar.
Tryckeribranschen har länge haft kännedom och har insett att vissa delar av en sida ses före
andra och det är något de tagit utnyttjat när det gäller layout.

2.6.2 Designprinciper för Internet
Kärkkäinen och Laarni (2002) skriver om tre kategorier riktlinjer när det gäller design av
webbinnehåll. Dessa kategoriers riktlinjer är relaterade till tekniska aspekter av datorer samt
kommunikation, innehållet och struktur samt den sista kategorin som är estetik och layout.
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I den första kategorin finns det enligt Kärkkäinen och Laarni (2002) en stor mängd riktlinjer
då det gäller datorers tekniska begränsningar så som processorkapacitet, uppkopplings
hastighet och skärmstorlek. De rekommendationer som ges när det gäller tekniska aspekter
grundar sig på användarundersökningar, dessa undersökningar kan exempelvis få fram hur
många procent av användarna som har tillräckligt kraftfulla datorer för att köra de specifika
eller de nyaste webbverktygen. Exempel på riktlinjer inom detta område kan då vara att
designa för en uppkopplingshastighet på 56 kilobytes per sekund och att designa för 800*600
pixlars skärmupplösning.
Den andra kategorin gällande innehåll och struktur fokuserar bland annat på relationer mellan
användare och innehållet på webbsidan, hur användarna hittar de som det söker samt hur
denna process kan göras lättare för användarna. Trots att det finns mycket
användbarhetstestningar då det gäller webben så menar Kärkkäinen och Laarni (2002) att
många frågor återstår samt att mycket av det som kommit fram måste utvärderas på nytt då
nya medier kommer ut på marknaden. Exempel på riktlinjer inom denna kategori är att
automatisera så många funktioner som möjligt, detta kan till exempel vara att användarna har
möjlighet att spara inloggningsuppgifterna på sin dator för att slippa komma ihåg
användarnamn och lösenord med mera. Placering och positioner på logotyper, tillhörande
texter, knappar och grafik ska vara konsekvent genom hela sidan. Användaren bör få feedback
var på ens sida de befinner sig, en logotyp bör placeras på en speciell- och konsekventplats
genom hela siduppbyggnadssystemet för att användaren ska helt och hållet veta att han/hon
befinner sig på samma webbsida hela tiden (Kärkkäinen och Laarni, 2002).
När det gäller estetik och layout som är den tredje kategorin så lägger detta tillvägagångssätt
tyngdpunkten på användarnas behov av skönhet, som ställs emot datorns tekniska
begränsningar samt sidans funktion. Kärkkäinen och Laarni (2002) tar upp om att människor
tenderar till att använda tilldragande produkter mer frekvent än produkter som är mindre
tilldragande.

2.7 Design mot småskärmar
Hayhoe (2001) skriver om hur färg, fet- och kursivstil ska användas med eftertanke på små
skärmar då det annars kan bli svårtolkat på grund av att bokstäverna blir förvrängda. Hayhoe
(2001) skriver också att teckensnitt som används bör användas med eftertanke då handhållna
datorer inte alltid har samma utbud av teckensnitt som stationära datorer har. Som vi också
tidigare nämnt så pekar Hayhoe (2001) på att designers måste vara beredda på att använda
större teckensnitt på små skärmar än de är vana vid att använda vid design till stationära
datorer. Rekommendationerna från Kärkkäinen och Laarni (2002) är att använda sig av minst
14 punkters teckenstorlek eller större på små skärmar. De flesta små handhållna datorer är
oftast av stående format medan stationära datorskärmar är i liggande format. Detta är enligt
Hayhoe (2001) något att tänka på när det gäller design mot små skärmar då till exempel de
flesta PDF dokument är skapade för liggande format. Hayhoe (2001) nämner hur viktigt det är
att analysera hur och var systemet kommer att användas och vilka användarna är vid
designmomentet.
När det kommer till grafik som ska presenteras på små skärmar så tar Frey et al. (1992) upp
att det är storleken och upplösningen på skärmen som är det största problemet. Ett sätt att
överkomma detta problem är att dela upp grafiken på flera olika sidor som kan visas på den
tillgängliga skärmstorleken. I jämförelse med möjligheten att på papper som är större i storlek
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kunna presentera grafiska bilder parallellt, det vill säga bredvid varandra, så presenterar små
skärmar där uppdelning av grafiken krävs dessa seriellt, det vill säga under varandra. Denna
seriella uppdelning har ofta visat att det resulterar i fler fel, speciellt då det gäller mer
komplexa system (Frey et al. 1992).
Sidbyte genom uppdelad grafik är enligt Frey et al. (1992) inte den enda lösningen på detta
problem. Grafiken kan också presenteras i en enda stor bild. För att all information ska synas
så krävs då scrollning av grafiken. Sidbyte har dock visat sig leda till färre fel än scrollning.
Det är också vanligt att sidor som måste delas upp i flera delar delas in hierarkiskt. En viktig
aspekt i uppdelning på detta sätt är antalet steg i hierarkin jämförs med hur mycket
information det är per visad sida, desto mindre information som kan visas på en sida leder
oftast till fler steg i hierarkin. Mängden information som kan visas på en sida styrs av
skärmens storlek. Desto fler steg det är i hierarkin ju komplexare blir systemet. Ur forskning
som jämfört hierarkiska sidouppbyggnad med scrollad sidouppbyggnad får Frey et al. (1992)
fram att den hierarkiska uppbyggnaden fungerar något bättre än scrollnings uppbyggnaden.

2.8 Design av webbaserat material för små skärmar
Kärkkäinen och Laarni (2002) menar att istället för att designa likadant som för stationära
datorer så måste designers som designar webbmaterial mot små skärmar tänka igenom vad
syftet med sidan och den service den ska handhålla egentligen är. Det är också något som
Watters och Zhang (2002) tar upp då de skriver att Internetsidor som är designade för
stationära datorer måste på något sätt anpassas för att passa till små skärmar. Watters och
Zhang (2002) menar att det lättaste sättet är att låta användarna av små skärmar hålla sig till
de sidor som är designade speciellt till att passa dem eller helt enkelt lära sig att arbeta med
stora sidor på sina små skärmar. Lättaste metoden enligt Watters och Zhang (2002) är ”dump
and scroll” metoden vilket innebär att all information sänds till systemet med en liten skärm
och sedan används vertikal och horisontell scrollning. En annan lösning till detta problem som
Watters och Zhang (2002) presenterar är att skräddarsy sidor som är anpassat för det system
den ska användas i. Detta sätt kräver dock mycket arbete och gör att sidorna blir kostsamma
att underhålla enligt Watters och Zhang (2002).
Watters och Zhang (2002) skriver om att det finns system som är byggda för att förändra de
standardiserade Internetsidorna, systemet anpassar dem till de handhållna datorer som ska
användas. Förändringen sker baserat på användarprofiler samt den handhållna datorns
profiler. Men egentligen är utmaningen enligt Watters och Zhang (2002) att känna igen vilka
problemen är och skräddarsy presentationsmetoder och navigations funktioner efter dem för
att minimera de effekter som resulterar i att mer information presenteras än vad skärmen kan
visa.
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Kärkkäinen och Laarni (2002) tar upp att designers måste nyutvärdera gränssnitts metaforerna
eftersom nya medier kräver nya metaforer. Vidare skriver Kärkkäinen och Laarni (2002) att
navigationsverktyg kan ta upp alldeles för mycket plats på små skärmar därför kan det bli
nödvändigt att tänka igenom alternativ till dessa så som exempelvis transparenta
navigationsverktyg eller speciella navigationslager. Kärkkäinen och Laarni (2002) nämner att
när det gäller design mot små skärmar är det viktigt att presentera den viktiga informationen
så tidigt eller högt upp på sidan som möjligt eftersom användarna inte ska behöva klicka sig
igenom en massa länkar för att komma åt den information som de söker. Albers och Kim
(2000) menar att vad designers bör tänka på här är att alla länkar så noggrant som möjligt ska
beskriva vad för information de länkar till. Läsare är nämligen enligt Albers och Kim (2000)
väldigt ovilliga att klicka på länkar om de inte är säkra på att den information de är ute efter
finns bortom länken. Albers och Kim (2000) skriver att väntetiden är en av anledningarna till
att människor inte vill klicka på länkar där de inte vet om det som de vill ha finns, detta
speciellt för personer med långsammare uppkopplingshastighet. I fall som dessa nämner
Kärkkäinen och Laarni (2002) att personifiering kan vara aktuellt. Forskning som Albers och
Kim (2000) presenterar visar på att människor vill ha längre förklaringar eller passande
grafiska illustrationer om vart länkarna leder. Dock så visade snygga grafiska illustrationer
inget övertag över enbart text. Något som passar bra då Kärkkäinen och Laarni (2002) menar
att istället för att använda sig av bilder för länkar bör det på små skärmar vara textbaserade
länkar utan ”mouseover” funktion. Anledningen till detta menar Kärkkäinen och Laarni
(2002) är att bilder som länkar kan göra att nerladdnings tiden blir längre.
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3. Metod
Metodbeskrivningen avser att i detalj beskriva det totala tillvägagångssättet vid
undersökningen och enligt Backman (1998) är syftet med den detaljerade redovisningen dels
replikation och dels evaluering. Replikation är till för att en utomstående ska kunna upprepa
undersökningen under exakt identiska förhållanden. Detta innebär att undersökningen ska
kunna genomföras på samma sätt för att verifiera våra resultat. Med evaluering så genomför
man en värdering av det empiriska förfarandet, Backman (1998) menar att man kan anlägga
synpunkter på vald metodik i sig men också dess förhållande till problemställningen och den
bärkraft som finns för de slutsatser och tolkningar som vi senare kan göra av vår
undersökning.
Det finns två huvudvägar inom forskningen, dessa är den kvalitativa vägen och den
kvantitativa vägen. Bryman (1997) menar att den kvantitativa forskningen och dess metoder
inriktar sig på numeriska observationer och att skapa undersökningsresultat som kan
generaliseras till att gälla även andra personer och situationer än de som studerats. Den
kvalitativa forskningen handlar enligt Backman (1998) om att ta fram mjukdata genom
intervjuer, observationer medan Bryman (1997) menar att det är den uttalade viljan att studera
olika personers perspektiv på händelser, saker, normer eller värderingar som kännetecknar
den kvalitativa undersökningen.
Backman (1998) menar att trots det är skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ metodik så
behöver det inte vara skillnad i det perspektiv man begrundar problemet.

3.1 Val av metod
För att välja vilken metod som är lämpligast måste vi först utgå från vad vi ska undersöka,
men framför allt hur vi ska undersöka det. I uppsatsen ämnade vi att undersöka två highfidelity prototyper som vi skapat utefter aktuell forskning inom design mot små skärmar och
testa dessa prototyper gällande läsbarhet och läsförståelse. I vår undersökning ämnar vi att ta
fram designriktlinjer för att presentera text på handhållna datorer. Undersökningen bestod av
en läsförståelsetest med tillhörande frågor. Direkt efter att läsförståelsetesterna var avslutade
genomfördes en intervju med respondenten gällande dess upplevelse att läsa på våra
prototyper. Vår undersökning var av både en kvalitativ och en kvantitativ natur, resultaten av
läsförståelse testet är siffror som kan behandlas i exempelvis SPSS och vid tillräckliga
volymer går det att dra generella slutsatser kring läsförståelse på våra prototyper.
Läsbarhetstestet genererade data av en kvalitativ natur, den data vi fick fram i denna intervju
handlade om personers perspektiv på att läsa på våra prototyper och resultaten handlade om
känslor och upplevelser.
Vi valde att genomföra vår studie som en kvalitativ studie eftersom den täcker in båda våra
undersökningar på ett naturligt sätt, dock så har en del data i vår kvalitativa undersökning en
kvantitativ natur. Genom en kvalitativ studie så kan vi undersöka respondentens känslor och
upplevelser kring att läsa och använda våra prototyper. Om vi istället enbart hade varit
inriktade på att undersöka hur hög läsförståelsegrad som finns i våra prototyper så hade en
kvantitativ metod varit att föredra. Eftersom en kvantitativ metod handlar om att undersöka
många respondenter för att kunna dra generella slutsatser utan att undersöka närmare vad som
ligger bakom resultaten. Genom att intervjua varje respondent djupare än en
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enkätundersökning kan vi skapa oss en tydligare bild kring de faktorer som påverkar
upplevelsen att läsa på våra prototyper. Vi hade för avsikt att kontrollera de situationsfaktorer
som fanns under tiden som testerna genomfördes för att samtliga respondenter ska genomföra
testet på ett liknande sätt. Detta undersökningsförfarande stämmer överens med det som
Bryman (1997) menar är det vanligaste sättet att samla in information inom den kvalitativa
forskningen. Bryman (1997) menar att det vanligaste sättet att samla in information är genom
deltagande observationer. Förutom detta så hade det inneburit en alldeles för omfattande
undersökning om vi delat den i en kvalitativ och en kvantitativ del gentemot den tidsram som
fanns för uppsatsen.

3.2 Primärdata
Det finns många olika sätt att samla in primärdata, vi använde oss av en kombination mellan
semistrukturerad intervju för läsbarhetsundersökningen och ett frågeformulär för att
undersöka läsförståelse. Våra primärkällor är de respondenter vi undersöker, enligt Patel och
Davidsson (1994) så är en primärkälla en ögonvittnesskildring och/eller en förstahandsrapportering.

3.2.1 Urval
Vi valde att undersöka personer som hämtades i vår omgivning. Vår undersökning innehåller
9 respondenter och respondentgruppen består av både högskolestudenter och yrkesverksamma
personer. Vi har undersökt respondenter med ålder från 23 till 55 år. Av respondenterna var
fyra kvinnor och fem män. Vi hade endast ett fåtal specificerade karakteristika på de
respondenter vi sökte. Dessa var att de skulle kunna svenska och vara tillgängliga under ca en
timme i en lokal som vi tillhandahöll. Denna form av urval är något som Trost (2001)
benämner som ett bekvämlighetsurval.
I vår undersökning var respondenterna anonyma därför att det var inte intressant att veta hur
en specifik respondent svarat utan vår undersökning gick ut på hur den enskilda respondenten
presterade i jämförelse med sig själv i de olika momenten. För att säkerställa anonymiteten för
respondenten så fick den undersökte ett eget undersökningsnummer och det var på det sättet
som vi identifierade dem. Vi valde att undersöka 9 personer där varje test tog ca 1 timma att
genomföra, detta gav tillräckligt med data för att vi skulle kunna dra slutsatser kring det
kvalitativa material vi samlade in.

3.2.2 Situationsfaktorer
Undersökningen har genomförts i ett rum på högskolan i Halmstad. Vår undersökning går i
linje med det som Patel och Davidsson (1994) kallar för experiment. Enligt Patel och
Davidsson (1994) är experiment en beteckning på en undersökningsuppläggning som studerar
några enstaka variabler och försöker få kontroll över annat som kan påverka dessa variabler.
Eftersom vi både är intresserade av att undersöka respondenternas upplevelse kring våra
prototyper och om längden på en textrad påverkar läsförståelse så måste vi kontrollera de
andra situationsfaktorerna som påverkar undersökningen.
Andra situationsfaktorer är:
• Omgivningen, genom att minimera antalet störande händelser i omgivningen så
kontrollerade vi att respondenten fokuserade på testerna och inget annat.
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•
•
•
•

Stress, genom att förbereda respondenten på att undersökningen tar en viss tid och
därmed undvika stress.
Tydlig information om testet, genom en tydlig information kring testet minimerade vi
de eventuella frågor som respondenten kan ha kring testet.
Erfarenhet, hur erfaren är respondenten på att läsa på en dataskärm respektive scrolla
en sida.
Nivå av läsning, en respondent som läser mycket har troligtvis en snabbare ord
igenkänning som leder till en snabbare läshastighet.

Patel och Davidsson (1994) menar att det bästa sättet att kontrollera situationsfaktorer är i en
laboratoriemiljö eftersom alla deltagare utsätts för samma variabler. Detta kallas för
laboratorieexperiment. Detta för att försäkra oss om att det är effekterna av radlängd som
spelar roll och inte andra faktorer. Radlängd är den variabel som vi manipulerar, och beroende
på hur vi manipulerar radlängden så kan den så kallade beroende variabeln att förändras, den
beroende variabeln är läsförståelse. Genom att kontrollera dessa variabler anser vi oss styrka
studiens reliabilitet.
Genom att använda oss av en kontroll test, vår pappersreferens, så försökte vi skapa oss en
viss kontrollkälla kring respondentens upplevelser för att läsa på våra prototyper gentemot
varandra och gentemot pappersreferensen. Detta arbetssätt anser vi stärka vår undersöknings
validitet.

3.2.3 Prototypskapande
För att ta fram våra prototyper så började vi med att skapa 9 layoutförslag på papper. Dessa
layoutförslag täckte både liggande och stående format. Av dessa 9 förslag så valde vi ut de 5
som vi ansåg vara bäst utefter den teori vi har funnit inom området design för små skärmar.
Dessa 5 kvarvarande layoutförslag utvecklade vi till att bli våra low fidelity prototyper, med
detta menar vi att vi designade dessa prototyper med hjälp av photoshop och fyllde dem med
aktuella nyheter, designen av de 5 förslagen finns att skåda i bilaga 1. Samtliga prototyper
hade samma nyheter.
Nästa steg för att ta fram våra två high fidelity prototyper var att genomföra en
förundersökning kring vad en större mängd människor tyckte om våra low fidelity prototyper.
Vi genomförde vår studie genom att åka ut till två större matvarubutiker och ställde frågor till
förbipasserande. Vi valde att fylla i enkäterna efter respondenternas svar på våra frågor,
enkäten finns att skåda i bilaga 2. I undersökningen valde vi att undersöka 50 personer och
utifrån detta resultat drog vi en slutsats om vilka 2 prototyper som var generellt mest
omtyckta. Frågorna i enkäten bestod av fyra frågor med förutbestämda alternativ och två
öppna frågor.
De fyra frågorna med förutbestämda alternativ syftade till att få fram vilken storlek som var
mest eftertraktad av undersökningsgruppen, om det skulle vara en sida eller två sidor i
layouten samt vilket förslag de tyckte bäst respektive sämst om. De två öppna frågorna var
med för att få fram varför respondenterna tyckte att just det förslaget var bäst respektive
sämst.
Av de 50 respondenterna så var det 42 personer som önskade sig en storlek som en A4, 7
respondenter ville ha en A5 och en respondent tyckte att det inte spelade någon roll så länge
som designen innehöll 2 sidor. I fördelningen mellan de respondenter som ville ha en
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respektive två sidor i layouten så var det 33 som föredrog en sida och 17 som hellre ville ha
två sidors layout.
Resultaten kring de 5 designförslagen gav resulterade i att förslag 4 var mest omtyckt med 21
röster, efter detta förslag följde förslag 1 med 15 röster. Minst omtyckta var förslag 3 och
förslag 5 med fyra röster vardera medan förslag 2 fick 6 röster, se bilaga 1 för bilder på
förslagen. Resultaten var tydliga eftersom förundersökningen syftade till att ta fram två olika
designförslag som sedan skulle testas gällande läsförståelse och läsbarhet.
Totalt tyckte 72% av respondenterna att antingen förslag 4 eller förslag 1 var bäst, det var
dessa förslag som vi vidareutvecklade och testade i vår uppsats. Det ena förslaget var i
liggande format medan det andra förslaget var i stående format. Detta medförde skillnader i
utseende men framför allt disposition utav den presenterade texten.
High fidelity prototyperna har sina grunder i dessa förslag som vi testat och de presenterades
med ett vanligt förekommande teckensnitt allt enligt de rekommendationer som Hayhoe
(2001) har kring teckensnitt. Prototyperna kommer att presenteras med Times New Roman.
Vidare så följer prototyperna Kärkkäinen och Laarnis (2002) rekommendationer att ha en
större teckenstorlek än om presentationen skulle ske på en stationär datorskärm och våra
prototyper presenteras med 14 punkters teckenstorlek. Samtliga texter har en ljusgrå
bakgrundsfärg (RGB, 232, 232, 232) för att inte det ska vara för stark kontrast mellan text och
bakgrund som svart på vitt har. Texterna är hämtade från högskoleprovet för att vi ville ha
texter med liknade svårighetsgrad. Även frågorna som tillhör texterna kommer från
högskoleprovet. En av dessa texter kommer att presenteras på ett vanligt papper som en
referens för att se hur våra respondenter upplever texten på papper gentemot våra prototyper.
Prototyp 1
Denna prototyp har en liggande layout och presenterades på en Table-PC med en upplösning
på 1024*768 pixlar. Skärmen på denna Table-PC är 21*16cm. Prototyp 1 har en radlängd
motsvarande 44 tecken per rad. Textfönstret täcker därmed 9cm i bredd och är 13,5 cm hög.
Teckenfönstret hade en total yta på 121,5 cm² och detta teckenfönster gränsar endast mot
skärmens ytterkant längst ner. Bilaga 3

Prototyp 2
Prototyp 2 har en stående layout och presenterades med en upplösning på 768*1024 på vår
Table-PC. Skärmytan var 16*21 cm i denna layout. Prototyp 2 har 72 teckens radlängd. Detta
innebär att textfönstret är 14,5 cm brett och i denna prototyp så var det 8,5 cm högt.
Teckenfönstrets totala storlek var 123,3cm². Teckenfönstret i denna prototyp gränsade till
skärmens ytterkant både längst ner och till den högra marginalen. Bilaga 3
Pappersreferens
Pappersreferensen presenterades på ett vanligt A4 med texten uppdelad i stycken med en
radbrytning mellan varje stycke för att säkerställa att våra test undersöker de faktorer vi ämnar
att undersöka, detta anser vi styrker studiens reliabilitet. Texten stod i Times New Roman fast
denna gång i 12 punkters teckenstorlek. Skälet till detta är att 14 punkters teckensnitt på
skärmen i prototyperna upplevs som samma storlek som 12 punkters teckenstorlek var när den
var utskriven på ett papper.
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3.2.4 Procedur
I början av vår undersökning fick respondenten en förklaring om hur undersökningen skulle
gå till. Respondenten blev informerad om att det kommer att vara några frågor på den text de
kommer att läsa, se bilaga 4 för text och frågor. Vi instruerade dem att läsa texten som om det
hade varit en intressant artikel i en vanlig tidning. Medan respondenten läste de respektive
testerna så tog vi tiden för att få en uppfattning om hur noggrant de läste de olika texterna.
Vidare så instruerade vi respondenterna om att det var en efterföljande intervju gällande deras
upplevelse kring att läsa på våra olika prototyperna samt på pappret.
Undersökningsordningen var:
Respondent 1

Papperstest
Text 1

Prototyp 1
Text 2

Prototyp 2
Text 3

Respondent 2

Prototyp 1
Text 1

Prototyp 2
Text 2

Papperstest
Text 3

Respondent 3

Prototyp 2
Text 1

Papperstest
Text 2

Prototyp 1
Text 3

Respondent 4

Papperstest
Text 2

Prototyp 1
Text 3

Prototyp 2
Text 1

Respondent 5

Prototyp 1
Text 2

Prototyp 2
Text 3

Papperstest
Text 1

Respondent 6

Prototyp 2
Text 2

Papperstest
Text 3

Prototyp 1
Text 1

Respondent 7

Papperstest
Text 3

Prototyp 1
Text 1

Prototyp 2
Text 2

Respondent 8

Prototyp 1
Text 3

Prototyp 2
Text 1

Papperstest
Text 2

Respondent 9

Prototyp 2
Text 3

Papperstest
Text 1

Prototyp 1
Text 2

Figur 1: Undersökningscykel
Skälet till att vi använde oss av denna undersökningsordning var att vi inte ville att varken
text eller vilken ordning som respondenten fick texten skulle påverka resultatet vi anser att
detta höjer undersökningens validitet och reliabilitet. Undersökningsordningen såg till att de
tre första respondenterna som skulle göra testet med papperskopian fick var sin textversion.
Undersökningscykeln säkerställde att detta mönster gällde för hela undersökningen. På detta
sätt säkerställde vi att alla texter blev testade i både pappersreferensen och i de bägge
prototyperna.
Den intervju vi genomförde med respondenten efter läsförståelsetesten var semi-strukturerad.
Med det menar vi att vi genom vissa förbestämda frågor skulle se till att respondenten höll
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fokus på det som vi ville undersöka. Bryman (1997) menar att respondenten får mycket fria
tyglar i sina svar när forskaren använder sig av löst formulerade teman eller frågor. Vi valde
att genomföra vår intervju på detta sätt eftersom vi ville att samtliga respondenter skulle
fokusera sin diskussion kring prototyperna på samma saker.
Vår intervju innehöll frågor om respondentens upplevelse om våra prototyper, speciellt vilket
format som var bäst, det liggande eller det stående. Detta hade vi med eftersom det skulle ge
oss svar på hur respondenten upplevde den liggande respektive den stående prototypen.
Vidare valde vi att fråga om respondentens upplevelse kring storleken på textfönstret eftersom
Laarni (2002) menar att det är viktigare med fönstrets bredd än fönstrets höjd. Som följdfråga
på detta valde vi att fråga hur respondenten upplevde radlängden.
Nästa fråga som respondenten fick svara på var om sin upplevelse kring textmängden, denna
fråga hade vi med eftersom vi visste om att det var mycket text att läsa vilket innebar mycket
scrollning. Denna fråga svarade även på om en av prototyperna kändes lättare att läsa ifrån. Vi
hade med en fråga som handlade om respondenten ville ha en knapp istället för att scrolla när
respondenten ska få fram ny text, grunden i denna fråga kommer från Baker (2003).
Vi valde att fråga om respondentens upplevelse kring teckenstorleken, grunden i denna fråga
är från en artikel av Kärkkäinen och Laarni (2002) som sa att 14 punkters teckensnitt eller
större var att föredra på små skärmar.
En artikel av Marshall och Ruotolo (2002) visar på att läsande från en skärm kan ha
prestationsnersättande egenskaper vilket medfört att många fortfarande läser på papper, därför
hade vi med en fråga om respondentens upplevelse att läsa från skärmen.
Efter vi ställt ovanstående frågor så valde vi att fråga om vilken prototyp som var bäst och
vilken som var enklast att läsa på för att få ett rakt svar på vilken prototyp som respondenten
föredrog.
De avslutande två frågorna vi ställde handlade om respondenten i framtiden skulle kunna
tänka sig att läsa en elektronisk dagstidning samt om respondenten hade några övriga
synpunkter på prototyperna eller nått annat kring undersökningen.

3.2.5 Databehandling
Respondenternas svar från läsförståelsetestet är av kvantitativ natur vilket gör att vi kunde ta
den genererade datan och använda oss av SPSS version 11.5 för Windows för att analysera
testresultaten. Svaren från läsbarhetsintervjun transkriberas och vi bröt upp intervjuerna i
olika teman för att se hur varje respondent tyckte om exempelvis teckensnittet, hur det var att
läsa på skärmen, vilken prototyp de tyckte var bäst. Vi har gått igenom vårt transkriberade
material flera gånger för att få med största möjliga mängd i vår tematisering.
Respondenternas svar klustrade vi sedan samman för att skapa oss en bild om hur många av
respondenterna som tyckte vad på våra olika frågor.
I den sista analysen vi genomförde utvärderade vi resultaten kring prototyperna och dess
läsbarhet och jämförde dem med hur respondenterna hade upplevt att läsa från dem. Patel och
Davidsson (1994) säger att resultat från en undersökning av denna typen i princip bara gäller
för den grupp som har deltagit i experimentet. För att kunna generalisera våra
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undersökningsresultat gällande läsförståelse måste vi genomföra vår studie med fler
respondenter.

3.3 Analysmetod
Analysen av våra tester och intervjuer skedde först efter samtliga 9 respondenter hade
intervjuats för att vi inte skulle styra respondenterna utefter de tidigare undersökningarna eller
de resultat som de genererade. Repstad (1998) föreslår att man ska dela upp sitt material i
olika teman när man analyserar det. Vi valde att dela upp vårat i följande teman.
Läsförståelse, här samlades vårt material kring läsförståelsetestet och de resultat som
respondenterna presterade i detta. Tiderna för respektive text och prototyp sammanställdes
och antalet rätt per prototyp respektive text summerades.
Läsbarhet, under detta tema samlades det material som vi samlat in kring läsbarhet. Detta
material analyserades för att få fram vilka respondenter som hade liknande synpunkter kring
våra prototyper men även de olikheter de hade. Här finns det mesta av vårt material och det
var denna del som tog mest tid att genomföra.
Framtiden, i detta temat sammanställde vi det som de olika respondenterna sade i intervjun
kring att läsa en elektroniskdagstidning i framtiden.
När ovanstående tematisering var genomförd så sorterade vi ut det material som var viktigt
för vår undersökning. Efter detta så satte vi in dessa resultat i dess rätta kontext.

3.4 Sekundärdata
Patel och Davidsson (1994) menar att böcker är den vanligaste källan för kunskap
tillsammans med rapporter och artiklar som blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Den
litteratur vi har använt oss i vår uppsats har vi funnit på högskolan i Halmstad. De artiklar vi
använder oss av kommer från 2 databaser skolan tillhandahåller, dessa är IEEE och Emerald,
och från en databas där vi är medlemmar, denna är ACM. Vi har sökt på följande ord i dessa
tre databaser: small screens, design, text, e-ink, e-books, information overload, information
intense så har vi tagit del av den absolut senaste forskningen inom design för små skärmar.
Genom användandet av artiklar i vår uppsats så följer vi Patel och Davidssons (1994)
rekommendation av att använda artiklar för att få tag i den absolut senaste forskningen.

3.5 Metodkritik
Vi valde att undersöka 9 respondenter och när man ser på utfallet i efterhand så hade vi
kunnat genomföra ytterligare en undersökningscykel för att få ett resultat som är mer
generaliserbart. Det hade varit positivt att genomföra denna cykel med respondenter som inte
fallit in inom vårt bekvämlighetsurval eftersom även detta hade kunnat leda till mer
generaliserbara resultat. Denna förstorade undersökning hade främst lett till att våra resultat
gällande läsförståelse hade fått mer tyngd.
En negativ bieffekt av vårt val av texter från högskoleprovet var att dessa visade sig att vara
väl långa och svåra. Framför allt så kan resultaten ha påverkats av att våra respondenter jobbat
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eller studerat tidigare under dagen vilket kunde medföra att respondenterna var trötta och
mindre motiverade att genomföra läsförståelsetestet.
En positiv effekt av vårt undersökningssätt var att all undersökning innebar att vi var
närvarande och att respondenten kunde fråga oss så fort denne stötte på ett problem. Eftersom
vi var närvarande under alla steg så undvek vi att respondenterna avbröt undersökningen.
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4. Resultat
4.1 Inledning
I vår undersökning utförde vi tester på nio personer, fyra kvinnor och fem män, och därefter
genomförde vi en semistrukturerad intervju med var och en. Respondenterna blev inför
undersökningen informerade om att de skulle få vara helt anonyma. Därav benämner vi i
uppsatsen endast respondenterna som respondent 1, respondent 2 och så vidare. Merparten av
respondenterna var högskolestudenter. Respondenternas ålder var mellan 23 och 55 år.

4.2 Läsförståelse
Texterna till läsförståelsetesterna var som tidigare nämnt tagna från högskoleprovet, just för
att få texter som var liknande i svårighetsgrad. Det visade sig dock i undersökningen att text
2, Naturens rätt, genererade betydligt fler rätta svar, totalt 23 rätta svar. Text 1,
Hörselinplantat och talförståelse, hade 16 rätta svar och minst antal rätta svar hade text 3,
Medling vid brott, med 13 rätt.
Vid undersökningen tog vi tiden som det tog för respondenterna att läsa de olika texterna på
de båda prototyperna samt på pappersreferensen. I de flesta fall var det inte prototyperna eller
pappersreferensen som styrde lästiden utan det var textens längd som styrde hur lång tid
respondenterna tog på sig. Rent generellt var text 3 snabbast att läsa med endast två undantag
då text 1 var snabbast att läsa. Text 1 bestod av 1102 ord, text 2 av 1265 ord medan text 3
endast innehöll 922 ord. Text 2 som innehöll 163 ord mer än text 1 lästes i fyra av de nio
testerna snabbare än text 1, dock var det här liten tidsskillnad (mellan 12 och 32 sekunder).

Tid per text för varje respondent
12

tid i minuter

10
8

Text 1, 1102 ord
Text 2, 1265 ord
Text 3, 922 ord

6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Respondent

Figur 2: Diagram som visar den tid som varje text tog för respektive respondent.
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Pappersreferensen lästes snabbast i fyra av de nio fallen och långsammast i tre. Prototyp 1
lästes snabbast i två av fallen och långsammast i fyra medan siffrorna för prototyp 2 var
snabbast i tre av fallen respektive långsammast i två.
Vi analyserade också de båda prototyperna och pappersreferensen gällande antal rätta svar.
Pappersreferensen var den som fick bäst resultat med 20 rätta svar. I jämförelse mellan
prototyp 1 och prototyp 2 var det endast en marginell skillnad i antal rätta svar. Prototyp 1
fick totalt 15 rätta svar mot prototyp 2 som fick 17 rätta svar.

4.3 Läsbarhet
Läsbarheten tolkade vi utifrån de frågor vi ställde i intervjuerna efter läsförståelsetesterna.
Respondenterna fick här svara på hur de upplevde läsbarheten på de båda prototyperna samt
på pappersreferensen. Samtliga respondenter tyckte att teckenstorleken var bra. En respondent
kan tänka sig en mindre teckenstorlek men bara i prototyp 2. Ingen av respondenterna ville ha
ett större teckensnitt. Några respondenter uppgav att det var lätt att läsa på skärmen eftersom
den gav en skarp text och ett bra bakgrundsljus. En respondent framförde önskemål om en
ljusare bakgrund, flera respondenter tyckte dock att den befintliga bakgrundsfärgen var bra.
När det gäller upplevelsen av att scrolla texten så var det en respondent som önskade sig en
knapp för att byta sida medan de övriga respondenterna tyckte bra om scrollningsförfarandet.
Dock så efterlyste ytterligare ett par respondenter denna knapp för att kunna alternera mellan
metoderna för sidbyte. De flesta av respondenterna kunde inte tänka sig att ha en knapp för att
byta sida.

4.3.1 Prototyp 1
Positiva synpunkter som respondenterna tar upp angående prototypen, se bilaga 3, är den
smalare radlängden, det högre textfältet, den enkla scrollningen, det liggande formatet samt en
bra överblick av texten. Med detta menar de att den kortare radlängden men framför allt det
högre textfältet bidrog till en mer avslappnad läsning eftersom respondenterna fick läsa ett
helt stycke och sedan scrolla. Detta i samband med den enkla scrollningen bidrog till att
texten kunde läsas utan längre avbrott.
Få av respondenterna hade negativa synpunkter kring prototypen. Den tydligaste negativa
kritiken var att den kortare radlängden medförde mer scrollning, detta ledde enligt två
respondenter till svårigheter att uppfatta samanhanget i texten. Den andra negativa
synpunkten var att det fanns ett tomt fält till höger om texten, detta medförde att en
respondent tappade koncentrationen på texten flera gånger.
6 av 9 respondenter tyckte att prototyp 1 var den bästa prototypen. Respondent 1 tyckte att
prototypen var bra eftersom den har en hög kolumn vilket medför att det är mycket att läsa
innan det ska scrollas. Den smalare radlängden i prototypen passade respondentens smak.
Ytterligare tre respondenter nämnde att de tyckte om den smalare textrutan. Två av
respondenterna utryckte noggrant att det var den höga kolumnen i prototypen som gjorde att
den var mycket enkel att läsa. Även respondent 3 pratade väl om prototypens teckenfönster.
När det gäller överblicken på texten så tyckte flera respondenter att prototypen var bra, skälet
till detta är bland annat som respondent 4 uttryckte det ”prototypen var avslappnande att läsa
eftersom först fick jag läsa en stund, sedan scrollade jag och efter det kunde jag läsa en stund
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igen”. Ytterligare två respondenter tyckte att det var en bra överblick i prototypen.
Respondent 1 gillade framför allt att teckenrutan började så högt upp i prototypen, detta
medförde enligt respondenten att prototypen var lättare att läsa ifrån. Även det liggande
formatet bidrar till att prototypen är lättare att läsa från enligt respondent 7.

4.3.2 Prototyp 2
Flera av respondenterna tar upp att det stående formatet som denna prototyp har, se bilaga 3,
kändes mer naturligt, det var en bra radlängd och det var lätt att se hur mycket text som
återstod att läsa. Fyra respondenter föredrog en längre radlängd, denna medförde enligt en
respondent mindre flackande med blicken. Enligt tre respondenter så medförde den längre
radlängden både mindre scrollande samt att de kände ett bättre flyt i texten.
Negativa synpunkter som respondenterna tar upp angående denna prototyp är att textfältet var
för litet samt att den visades längst ner på sidan. Flera respondenter ansåg att storleken på
textfältet gjorde att det kändes som att de fick scrolla hela tiden. De hade problem med att
scrollisten var för nära skärmens kant, detta medförde att de antingen scrollade för mycket
eller inte fick tag på scrollisten med pekdonet. En respondent påpekade att all fokus låg på att
scrolla och inte på att läsa texten.
3 av 9 respondenter föredrog denna prototyp framför prototyp 1. Enligt respondent 2,
respondent 5 och respondent 6 så var det stående formatet bättre eftersom det kändes mer
naturligt att hålla prototypen på det sättet. Trots att det stående formatet kändes mer naturligt
ville respondent 6 ha en kortare radlängd i prototypen. Fyra av respondenterna tyckte att det
var en bra radlängd, den längre radlängden medförde att respondenterna flackade mindre med
blicken eftersom det var mer text på varje rad. Respondent 3 uttryckte att sammanhanget
mellan radlängden och den minskande blickförändringen ledde till ett bättre sammanhang i
texten. Respondent 5 tyckte att det var enklare att hålla fokus på texten utan marginalen till
höger om texten. Respondent 1 tyckte att det var enklare att se hur mycket text som var kvar
att läsa i prototypen.
Respondent 1 tyckte inte om att textfönstret var längst ner på sidan och respondenten tyckte
att prototypen visade för lite text på en gång. Även respondent 3 och respondent 9 hade
åsikter kring textfönstret, respondent 3 tyckte att det var för liten textyta medan respondent 9
tyckte att textfönstret inte var tillräckligt högt. Respondent 1 tyckte att det var svårare att
scrolla i denna prototyp eftersom scrollisten var precis vid skärmens kant, detta var något som
respondent 7 också uttryckte. Respondent 8 tyckte också att prototypen var svår att scrolla och
det blev så att respondenten flera gånger scrollade för långt. Tre respondenter tyckte att det
var mycket scrollning i prototypen. Respondent 4 uttryckte att detta medförde att
respondenten tappade fokusen på texten och fick koncentrera sig på att bara scrolla.

4.3.3. Övrigt om prototyperna
I detta stycke så presenteras respondenternas övriga kommentarer respondent för respondent.
Respondent 1 tyckte att det var lättare att läsa mot de båda prototyperna än att läsa på ett
papper samt att textmängden kändes mindre än att om samma text hade presenterats på ett
papper. Respondenten garderade sig lite mot teckenstorleken genom att säga att den ”ska
absolut inte vara mindre, den är bra”. Respondent 1 tyckte att det var lätt att läsa på
prototyperna eftersom ljussättningen i den gav en skarp text vidare tyckte respondenten att det
var bra att ha allt på samma sida för att slippa bläddrande mellan många olika sidor.
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Respondenten ville kunna alternera mellan scrollning och att trycka på en knapp för att byta
text.
Respondent 2 tyckte att det var mer avslappnande att läsa på papper eftersom det blänkte så
mycket från skärmen och dessutom så gav pappersreferensen även en bättre översyn.
Respondenten skulle vilja ha en större scrollist om detta inte går vill respondenten ha en
knapp för att byta sida.
Respondent 3 uttryckte följande kring teckensnittet ”teckensnittet ska absolut inte vara
mindre, eventuellt större men den fungerade bra som den var”. Respondenten tyckte att det
var enklare att läsa på ett papper eftersom skärmen flimrar. Scrollningen gör att det blir enkelt
att kolla tillbaka i texten även om det ibland hade varit skönt ibland med en knapp för att byta
sida.
Respondent 4 tyckte framförallt om ljussättningen i våra prototyper och om teckensnittet så
uttalade sig respondenten enligt följande ”det var absolut en bra teckenstorlek” och
respondenten vill inte ha en knapp för att byta sida eftersom respondenten tror att det kommer
att bli svårt att veta var i texten man är.
Respondent 5 tyckte att teckenstorleken kändes bra. Respondenten nämner att pappersformen
är att föredra men respondenten anger som skäl ”att det beror nog mest på vanan att läsa på
papper”. Vidare uttrycker respondenten sig om att det är jobbigt att läsa på en vanlig skärm
och att respondenten inte vill ha någon knapp för att byta sida, respondenten anser sig vara
van vid scrollning och tycker bra om det.
Respondent 6 tyckte inte att det var layouten som spelade roll utan textens innehåll spelade
störst roll när det gällde hur lätt det var att läsa på en prototyp. När det gäller att läsa på våra
prototyper säger respondenten att ”det var ok att läsa på skärmen”. Respondenten vill ha en
knapp för att byta sida eftersom denne uttryckligen inte gillar scrollning eftersom den var
svår.
Respondent 7 uttryckte sig om att det var en bra teckenstorlek och att den inte var svår att
läsa. När det gäller respondentens upplevelse kring att läsa på skärmen så uttrycker sig
respondenten enligt följande ”skärmen var bra, den gav en skarp text vilket gjorde att det var
lätt att läsa texten”. Respondenten gillade att scrolla eftersom det var så enkelt att leta fram
och tillbaks i texten och vill inte ha en knapp för att byta sida.
Respondenten 8 tyckte följande om teckensnittet ”teckenstorleken var bra och om den hade
varit mindre hade den vart svår att läsa och hade den vart större hade det blivit mer att
scrolla”. Respondenten menade att teckensnittet var bra, tydligt och att det var lätt att läsa på
skärmen. Respondenten hade problem i början med att scrolla, men detta blev bättre efter
hand. Vidare uttryckte respondenten följande ”att jag är vänsterhänt var ett problem eftersom
jag var tvungen att föra handen över texten för att scrolla”.
Respondent 9 tycker att ”det var helt ok att läsa från skärmen. Det var enklare att läsa från
den här skärmen än från en vanlig skärm eftersom man kunde ha skärmen i knäet och jag
kunde sitta skönt i stolen och läsa från den”. I början hade respondenten problem med att
scrolla och detta resulterade i något som respondenten uttryckte som att ”texten bara stack
iväg” trots detta vill inte respondenten ha en knapp för att byta text.
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4.3.4 Pappersreferens
Ett par respondenter föredrog att läsa på papper framför att läsa på en datorskärm. De nämner
att det blänkte på skärmen, flimrade och vanan att läsa på papper som skäl till detta val. Trots
detta så säger 8 av de 9 som deltog i undersökningen att de skulle kunna tänka sig att läsa
tidningen på en liknande teknik i framtiden. Dessa 8 är inte helt kravlösa när det gäller
migreringen från papperstidning till elektroniska nyheter. Saker som de nämner som viktiga
för att kunna ta detta steg är enkelhet i att beställa eller skriva ut vissa artiklar, bilder eller
nyheter. Andra viktiga delar som nämns är att tekniken måste vara enkel att använda,
möjligheten att kunna anpassa bakgrundsfärg och att tekniken ska kunna spela upp både ljud
och bild.
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5. Analys
5.1 Läshastighet
Det primära i vår undersökning var inte läshastighet men eftersom alla respondenter fått
samma instruktioner så kan vi ändå göra en analys av den tidtagning vi gjorde vid försöket.
Eftersom olika personer läser olika snabbt så kan vi i undersökningen inte jämföra
läshastigheten mellan respondenterna. Dock så kan vi jämföra läshastigheter mellan papper
och de två prototyperna. Watters och Zhang (2002) nämner studier som visade att
läshastigheten på små skärmar försämrades. I vårt fall var skärmen 21 * 16 cm vilket är något
större än ett A5 ark detta faller inom vår definition av handhållna datorer. Vi kunde i vår
undersökning inte se att läshastigheten försämrades med läsande på en liten skärm.
Pappersreferensen lästes snabbast i fyra av de nio fallen och långsammast i tre. Prototyp 1
lästes snabbast i två av fallen och långsammast i fyra medan siffrorna för prototyp 2 var
snabbast i tre respektive långsammast i två fall.
Vi kunde inte upptäcka någon direkt skillnad i läshastighet när det gällde radlängd, där våra
radlängder var 44 tecken per rad (9 cm) och 72 tecken per rad (14 cm). Något som Bernard et
al. (2002) också fick fram i sin undersökning angående radlängder där de testade tre olika
radlängder (132, 76 och 45 bokstäver per rad). Däremot visade tidigare utförda studier som
Bernard et al. (2002) tog upp att längre radlängder gav en högre läshastighet än vad kortare
gjorde. Men det finns en annan aspekt att ta hänsyn till i fall som dessa, nämligen något som
bland annat Frey et al. (1992) samt Hornbæk och Frøkjær (2003) tar upp då de menar att det
inte bara är storleken på skärmen som spelar in utan även dess upplösning. Hayhoe (2001)
samt Pham et al. (2000) är ytterligare författare som tar upp den begränsade
skärmupplösningen i handhållna datorer. Men något dessa författare också tar upp är att
handhållna datorer i framtiden kommer att få mer processorkraft och högre skärmupplösning.
Detta var för tre respektive fyra år sedan och vi kan idag se att det finns möjlighet att köra
små skärmar i högre upplösning. Något som vi tagit tillvara på i vår undersökning. Att vi fått
fram siffror som visar på att det inte var någon större skillnad i läshastighet kan därför bero på
att vi använde oss av en hög upplösning på vår Table-PC. I den liggande prototypen använde
vi oss av 1024*768 pixlar och i den stående prototypen 768*1024 pixlar.

5.2 Läsbarhet
Något att tänka på vid design mot små skärmar är att upplösningen inte är lika bra som på
stationära datorers skärmar. Därför är det viktigt när det har med läsbarhet att göra att tänka
på vilket teckensnitt som ska användas och vilken storlek teckensnittet ska ha. Det är också
något som Hayhoe (2001) tar upp då han säger att vid design mot små skärmar så måste
designers tänka på att utbudet av teckensnitt inte alltid är de samma som på stationära datorer
och de måste också vara beredda på att använda större teckensnitt än vad de är vana att
använda till stationära datorer. Vi valde att använda teckensnittet Times New Roman för att
det är ett av de vanligaste teckensnittet och finns på alla sorters system. Storleken på
teckensnittet satt vi till 14 punkter då vi gick efter rekommendationer från Kärkkäinen och
Laarni (2002). Samtliga respondenter var eniga om att storleken på detta teckensnitt var bra,
dock så framförde respondent 3 att teckensnittet eventuellt skulle kunna vara lite större.
Respondent 8 ville absolut inte ha större teckensnitt då detta skulle leda till att det skulle
krävas ännu mera scrollning och därav bli jobbigare. Respondent 2 sa att teckenstorleken på
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prototyp 2 var bra men hade också kunnat tänka sig att det på denna prototyp eventuellt skulle
kunna vara en teckenstorlek på 12 punkter.
De flesta av respondenternas synpunkter på vår fråga om upplevelsen att läsa på den skärm vi
använde oss av vid testerna var positiva. Dock så fanns det några negativa kommentarer
också, bland annat så tyckte respondent 2 att det blänkte mycket på skärmen och denna
respondent tyckte också att det var mer avslappnande att läsa på papper och att översynen är
bättre på papper. Hornbæk och Frøkjær (2003) har forskat inom området elektroniska
dokument och de har kommit fram till att användare upplever en del problem då de läser
elektroniska dokument. Problem som de nämner är just brist på översikt av dokumentet, lägre
klarhet hos elektroniska dokument jämfört med pappersdokument samt en oklar känsla om
dokumentets längd. Även respondent 3 och respondent 5 tyckte bättre om att läsa på papper,
respondent 5 nämnde också att anledningen till att denne föredrog papper var vanan att läsa
från det mediet. Vanan att läsa från papper är också något som Marshall och Ruotolo (2002)
tar upp där de menar att många människor inte är vana att läsa på små skärmar då läsande
tidigare har varit associerat till papper eller åtminstone större skärmar. En anledning till att
många har stannat kvar vid läsande från papper istället för från datorskärmar menar Marshall
och Ruotolo (2002) är att läsande från en liten skärm i tidigare forskning har visat sig ha vissa
prestations nedsättningar.
Positiva bitar som respondenterna lyfte fram var till exempel som respondent 1 nämnde att det
var lättläst med det ljuset. Respondent 1 föredrog också läsande på skärm framför papper för
att slippa bläddrande med papper, allt fanns enligt respondenten på samma sida och det var
bara att scrolla för att komma åt den information som söktes. Respondent 9 upplevde läsandet
på den skärm vi använde i undersökningen som bra och påtalar vidare att det var enklare att
läsa på den skärmen än på en stationär datorskärm. Det respondenten syftade till i detta
sammanhang var mobiliteten, respondenten sa att ”det var enklare att läsa från den här
skärmen än från en vanlig skärm eftersom man kunde ha skärmen i knäet”. Just mobiliteten är
något som Marshall och Ruotolo (2002) tar upp är ett utmärkande drag som papper har och
som måste användas för att locka läsarna till handhållna datorer. Att mobiliteten är en fördel
hos handhållna datorer är något som Marshall och Ruotolo (2002) också tar upp medan de
också menar på att mobiliteten måste sättas i relation med nackdelar med att läsa på små
skärmar så som exempelvis den begränsade ytan som text kan presenteras på. Marshall och
Ruotolo (2002) påvisar att även kortare artiklar kan bli på väldigt många sidor på datorer med
små skärmar.

5.3 Scrollning
Våra texter var så långa att scrollning krävdes för att läsa dessa på prototyperna. Som Kim
och Albers (2003) påpekar så försämras läsbarheten vid användande av små skärmar, detta på
grund av den ökande mängden scrollning som krävs. Vi hade därför en fråga till
respondenterna om hur de upplevde att scrolla i prototyperna. Att betänka i detta fallet är att
vi använde oss av en Table-PC där scrollning inte sker med en mus som pekdon som på
stationära datorer utan med ett pennliknande pekdon. Två av respondenterna upplevde i
början en liten svårighet med det annorlunda pekdonet men de kom snabbt in i hur det
fungerade. På den ena prototypen låg scrolllisten precis i kanten på skärmen. I prototyp 1 låg
den en bit in på sidan. Några av respondenterna upplevde att scrollningen på prototyp 2 var
lite problematisk då scrollisten låg mot kanten på skärmen, de kände ibland att de inte riktigt
fick tag på den med pekdonet. Respondent 2 tyckte också att scrolllisten skulle vara lite större
än den som var på prototypen.
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Kärkkäinen och Laarni (2002) menar att scrollning utgör ett problem då det gäller
användarnas effektivitet när det handlar om läsning och förståelse. Ett problem som också
påpekas av respondent 4 i vår undersökning. Respondenten upplevde ett stort problem vid
scrollningen på prototyp 2, eftersom det krävdes scrollning hela tiden så menade respondenten
att denne förlorade fokusen på texten. Flera av respondenterna ansåg att det i prototyp 2 var
för litet teckenfönster, de tyckte att det krävdes för mycket scrollande då de kunde se så lite av
texten åt gången. Något att tänka på i detta fall är det som Kim och Albers (2003) tar upp att
ju mindre av objektet som visas åt gången gör det svårare att jämföra och koppla samman en
helhet av informationen. Det fanns också respondenter som tyckte att det var mer scrollning i
prototyp 1 på grund av de kortare radlängderna. Det resultat som Bernard et al. (2002) fick
fram i sin undersökning var att fullängdsalternativet ansågs optimal när det berörde scrollning,
troligast för att längre radlängder oftast betyder mindre scrollning. Detta beror ju dock också
på hur högt fönstret där informationen visas är. De flesta respondenter hade trots vissa
problem inget emot att scrolla fram i texten, det var enbart en respondent som inte gillade
scrollningen alls.

5.3.1 Scrollning kontra sidbyte
Vi gjorde i vår undersökning inte någon jämförelse mellan scrollning och sidbyte, vi tog del
av undersökningen av Baker (2003) som fick fram att scrollnings dokument lästes snabbare än
sidbytes dokument. Detta också utan någon förändring i läsförståelsen. Vi valde att ställa en
fråga till respondenterna om de istället för scrollning hellre haft en knapp för sidbyte. Endast
en av de nio respondenterna gillade inte alls scrollningsförfarandet utan ville istället ha en
knapp för sidbyte. Ytterligare fyra respondenter kunde dock tänka sig en knapp för sidbyte.
Respondent 1 ville kunna alternera mellan de olika alternativen, men tyckte dock att om
scrollningen fungerade som i prototyp 1 så var det ett bättre alternativ. Respondent 2 ville ha
en större scrolllist eller en knapp för att byta sida. Att scrollningen inte var något problem på
grund av vanan att scrolla var något som också nämndes. Eftersom de flesta av dokumenten
som presenterar mycket text använder sig av scrollning framför andra alternativ så blir det
nog så att människor blir vana att använda sig av det och därav känner det besvärande att byta
till något annat sätt. Att scrollning var snabbare än sidbyte menar Baker (2003) kan vara just
på grund av att försökspersonerna var mer vana vid detta och på så sätt kunde de läsa genom
dokumentet snabbare. En tidigare undersökning som Baker (2003) tar upp fick motsatt
resultat gällande scrollning mot sidbytes dokument, resultat kan ha berott på att denna
undersökning är från 1998 vilket är fem år tidigare än Bakers. Under denna tid kan det ha
varit så att fler dokument presenterats med scrollning vilket har lett till att människor helt
enkelt hunnit vänja sig mer vid att scrolla.
Baker (2003) fick fram i sin undersökning att sidbyte ansågs leda till för mycket hoppande
mellan sidorna vid sökande efter information. Detta var något som också framkom i våra
intervjuer med respondenterna. Respondent 1 tyckte att det var skönt att slippa bläddra bland
papper, att det var skönt att bara behöva scrolla upp efter den information som söktes, allt
fanns på samma sida. Respondent 3 menade på att scrollningen gjorde det lättare att titta
tillbaka i dokumentet även om en knapp för byte av sida hade varit skönt att ha ibland.
Respondent 7 ville inte ha en knapp för att byta sida, respondenten gillar att kunna gå fram
och tillbaka enkelt i texten. Respondent 4 ville absolut inte ha en knapp för att byta sida på
grund av att respondenten menade på att man inte vet var man hamnar. Respondent 9
upplevde inga problem att veta var i texten en befann sig när scrollning användes. Baker
(2003) menar på att all text på en sida troligast underlättar sökningen.
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5.4 Prototyper
5.4.1 Prototyp 1
6 av 9 respondenter föredrog prototyp 1 framför prototyp 2. Framförallt var anledningen till
detta att de gillade den kortare radlängden. Dock så tyckte respondent 3 att radlängden kändes
bättre i prototyp 2 men ansåg ändå prototyp1 som bäst i och med att respondenten upplevde
att det var enklare att läsa på prototyp 1. Flera andra respondenter ansåg att det var enklare att
läsa på prototyp 1. Laarni (2002) nämner att han i samråd med tidigare forskning fått fram att
skärmbredd/längd på raderna är en viktigare faktor än skärmhöjd/rad antal. I vår undersökning
visade det sig att några respondenter tyckte bättre om prototyp 1 på grund av det högre
textfältet. Respondenterna gav som skäl att de tyckte om när texten började högre upp på
sidan till skillnad från prototyp 2 då de alltid var tvungna att läsa på skärmens nedre del.
Respondent 4 tyckte om när denne kunde se ett helt stycke på en sida och sedan scrolla vidare
och se hela nästa stycke och gillade därför upplägget med ett högre textfält som prototyp 1
hade. Översikten är också något som respondent 8 tog upp som något som kändes bättre på
prototyp 1.
Marshall och Ruotolo (2002) tar upp att en fördel med att läsa från en skärm är möjligheten
att lokalisera och fokusera på kortare segment av en lång text. Att som respondenterna
påpekar kunna se ett helt stycke åt gången kan då leda till att det är lättare att fokusera på den
text som läses. Det liggande formatet var också något som respondenterna uppskattade med
prototyp 1. Positivt i prototyp 1 var också den enkla scrollningen det vill säga att scrollisten
kom ut en bit från skärmens kant vilket ledde till att det var enklare att komma åt den med det
scrollningsverktyg som används på Table-PC:n.
De negativa synpunkter som respondenterna hade på prototyp 1, handlade det mesta om att
vissa respondenter upplevde att de kortare radlängderna medförde att de behövde scrolla mer.
Respondent 2 upplevde att det kändes som om det i prototyp 1 var nödvändigt att scrolla hela
tiden. Respondent 5 tyckte att det krävdes mer scrollning i prototyp 1 men att det inte var
någon fara. Den ökade mängden scrollning på grund av de kortare radlängderna upplevdes
som att det blev svårare att uppfatta sammanhanget i texten. En respondent upplevde det
också problematiskt med tomrummen på sidan om texten i prototyp 1, respondenten tappade
flera gånger koncentrationen på texten.

5.4.2 Prototyp 2
3 av de 9 respondenterna föredrog prototyp 2 framför prototyp 1. Anledningar till detta var att
dessa respondenter upplevde det ståendeformatet som mer naturligt. En av de största
anledningarna var dock den längre radlängden. Respondent 9 tyckte om den längre
radlängden för att det enligt respondenten innebar ett bättre flyt i läsningen av texterna
eftersom det inte var så många radbrytningar. Respondent 5 tyckte att de längre radlängderna
innebar att det var lättare att fokusera på texten och fokuseringen var enligt respondenten
också bättre i prototyp 2 eftersom texten gick från kant till kant på skärmen, inget tomrum på
sidan om texten. En del upplever det besvärligt med tomrum på sidan om texten och vill
istället ha sin text utan marginaler. Kim och Albers (2003) tar upp en undersökning som visar
på att interaktion mellan radlängd och marginalens bredd också spelar in då det gäller
prestationen. Bästa resultat tenderade människor ha fått vid 10 cm radlängd med 3,8 cm
marginal eller 20 cm radlängd med 0 cm marginal.
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Respondent 5 upplevde också att det blev mindre scrollande i prototyp 2 på grund av de
längre radlängderna, det samma upplevde respondent 2. Respondent 2 lyfte också fram som
positiva synpunkter att det var lättare att se hur mycket som fanns kvar att läsa på prototyp 2.
Respondent 6 tyckte om det stående formatet i prototyp 2 men gillade kortare radlängder och
föredrog därför ändå prototyp 1. Som tidigare nämnts så föredrog respondent 3 prototyp 1
men gillade ändå prototyp 2:s längre radlängder, de längre radlängderna innebar enligt
respondenten att det blev mindre flackande med blicken och lättare att uppfatta
sammanhanget i texten. I motsats till detta kan ses den forskning Bernard et al. (2002) tar upp
att kortare radlängder rekommenderas framför långa radlängder eftersom långa radlängder
kräver större sidoförflyttande ögonrörelse. Vilket medför att det är större chans att läsaren
förlorar fokusen på texten och inte hittar tillbaka stället i texten där han/hon läste. Dessutom
tar Bernard et al. (2002) upp att kortare radlängder är mer noggranna när det gäller för läsaren
att flytta blicken ner till nästa rad.
Radlängden i prototyp 2 var 72 bokstäver per rad vilket då enligt de forskningar som Bernard
et al. (2002) tar upp kan medföra ett problem när respondenterna ska byta rad. Dock så har
inga respondenter i vår studie påvisat att de upplevt problem som dessa. Däremot upplevde en
del respondenter att textfältet i prototyp 2 var för litet och visade för lite text åt gången vilket
medförde att de upplevde att de fick scrolla för mycket. Respondent 4 anmärkte på att
scrollning gjorde att denne tappade fokusen på texten. Dessutom upplevde respondent 4 att
den långa radlängden gjorde att meningarna kändes långa. Övriga problem respondenterna
hade med prototyp 2 var scrollisten som låg för nära kanten på skärmen. En av
respondenterna framhöll att det var jobbigt när texten hela tiden var längst nere på skärmen,
så som fallet var med prototyp 2.

5.4.3 Pappersreferens
Några av respondenterna tyckte att det kändes bättre att läsa från papper än från en
datorskärm. Vanan att läsa på papper är en av de orsaker respondenterna nämner, detta tar
även Marshall och Ruotolo (2002) upp. Några respondenter upplevde problemet med
blänkande och flimrande skärm.
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6. Diskussion
Trots vår strävan efter texter som var lika i svårighetsgrad genom att använda oss av
högskoleprovet så visade det sig att det var olika svårighetsgrad på texterna. Detta gjorde att
det blev lite svårare att jämföra enskilda respondenters läsförståelse mellan de båda
prototyperna. Dock så kunde vi slå ut detta i den totala mätningen innehållande alla
respondenter eftersom vi i undersökningen alternerade de texter respondenterna fick läsa på
respektive prototyp.
Tiden det tog att läsa texterna ville vi ha med i undersökningen för att kunna se så att inte
respondenterna lade extremt mycket mer tid på att läsa texten på en av prototyperna. Om detta
varit fallet så hade det varit svårt för oss att kunna mäta läsförståelsen då chansen att
respondenterna genom att ha lagt mer tid till läsning av texten på en av prototyperna också
haft större chans att svara rätt på fler frågor från den texten. I vår undersökning kunde vi se att
lästiden inte främst berodde på läsning på prototyperna eller pappersreferensen utan textens
längd hade den avgörande betydelsen. I sju av de nio fallen så lästes text 3 snabbast som
också var den kortaste av texterna. Text 2 som var den längsta av texterna lästes i fyra av
fallen snabbare än text 1 som var 163 ord kortare. Att det blivit så kan ha berott på att text 1
också var svårare än text 2 som vi fått fram genom att se att text 2 totalt hade sju fler rätta svar
än vad text 1 hade. Vi informerade respondenterna om att vi tog tid på hur länge de läste de
olika texterna, men vi var också noggranna med att påpeka att de ändå inte skulle jäkta med
att läsa genom texterna utan att ta den tid de behövde. Vi informerade också från början att
det skulle komma frågor på texterna, detta för att undvika att respondenterna efter att de testat
en av de objekt skulle komma att börja läsa texterna mer noggrant på de övriga. Detta hade
varit något som hade gjort att vi fått missvisande siffror angående de olika objekten. En till
åtgärd vi vidtog för att undvika detta var att låta tre av respondenterna att börja med att läsa på
pappersreferensen, tre med prototyp 1 och tre med prototyp 2.

6.1 Läsförståelse
Vi kunde ur vår undersökning med nio försökspersoner endast se en marginell skillnad i
läsförståelse när det gällde radlängd. På de nio genomförda undersökningarna så hade
respondenterna på prototyp 2 som hade den längre radlängden totalt endast två fler rätta svar
än vad de hade på prototyp 1. Dessa jämna resultat innebar att vi inte kan dra en tydlig slutsats
om vilken radlängd som genererar bäst läsförståelse utan vi kan endast dra tendenser kring att
de radlängder vi undersökte inte har en betydande roll i detta samanhang. Hade vi haft större
skillnader mellan våra prototyper och testat mer extrema radlängder så hade vi kanske fått ett
annat resultat. Anledningen till att vi testade två relativt lika prototyper har sitt ursprung i vår
förundersökning där våra två prototyper kommer från.
Rapporter som Kim och Albers (2003) tar upp visar på att vid läsande från skärmar så fås den
bästa förståelsen ut från längre textrader från 7,5 till 18,7 cm. Dessa siffror anser vi ha en
väldigt stort omfång, det är stor längd skillnad på 7,5 och 18,7 cm när det har med radlängd
att göra. Därav är resultaten från rapporter som dessa svåra att tolka. Dessutom anser vi 7,5
cm vara en kort radlängd. Båda våra testade radlängder var inom dessa mått. Både Kim och
Albers (2003) samt Bernard et al. (2002) tar upp att det är svårt att jämföra studier om
radlängder på grund av dess olika resultat så är detta något vi håller med om. Kim och Albers
(2003) samt Bernard et al. (2002) visar på hur olika forskare kommit fram till olika resultat
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vad gäller radlängd i både läshastighet och läsförståelse. Även fastän långa radlängder i
forskningsresultat har visat på bättre resultat än korta radlängder så har många forskare i sina
rapporters slutsatser rekommenderat korta till medium radlängder.

6.2 Läsbarhet
Marshall och Ruotolo (2002) tar upp vanan kring att läsa på papper och de problem som gjort
att många har stannat kvar vid läsande på papper. Detta är något som vi känner igen och håller
med om då vi själva upplever det jobbigare att läsa från en stationär datorskärm än från
papper. Däremot tycker vi att läsandet från Table-PC:n som vi använde oss av i
undersökningen mer kunde jämställas med läsande från papper. Detta för att det var ett
behagligare bakgrundsljus, något som också kom fram från en av respondenterna.
Vi frågade i vår undersökning om upplevd textmängd mellan de båda prototyperna och
pappersreferensen. Eftersom texterna vi använde var något olika i längd, text 1 - 1102 ord,
text 2 - 1265 och text 3 - 922 ord, så blev det i vissa fall resultat som inte gick att tolka då
tillexempel en respondent svarade att texten de läste på en viss prototyp kändes kortare än de
andra och det visade sig att det var den kortare av texterna. Några av respondenterna upplevde
ingen skillnad i textmängd mellan prototyperna och pappersreferensen. Där bland respondent
1 som inte tyckte att det kändes som någon skillnad i textmängd mellan prototyperna, dock så
ansåg respondenten att det kändes mindre att läsa från prototyperna än från pappersreferensen.
Två respondenter påpekade att det var texterna som styrde, en svårare text kändes längre än
de andra.
Marshall och Ruotolo (2002) kom i sin undersökning fram till att fördelarna med mobiliteten
hos dessa små handhållna datorer övervägde nackdelarna med dess reducerade skärm storlek.
Mobiliteten var också något som en av respondenterna uppskattade då det kändes friare än att
läsa från en stationär skärm. Mobiliteten anser vi vara viktig om detta media i framtiden ska
komma att användas att läsa nyheter på. Men om människor ska migrera till dessa produkter
så måste de som Marshall och Ruotolo (2002) tar upp visa ett övertag över de fördelar som
finns med papper. Där fördelarna enligt Marshall och Ruotolo (2002) handlade om
navigationsstruktur, flexibel layout och möjligheten att göra anteckningar i texten. Vi anser att
det bör vara lättare att använda handhållna datorer än att använda sig av papper, detta medför
att det i handhållna datorer måste finnas sådana inbygga funktioner som i papper ses som en
fördel. Vi hade en fråga i slutet av vår undersökning om försökspersonerna kunde tänka sig att
läsa dagstidningen på en liknande produkt i framtiden. Trots att orsaker som flimrande och
blänkande kan medföra problem vid läsande från skärmar och att de flesta är vana att läsa från
papper så var det enbart en av de nio medverkande respondenterna som inte kunde tänka sig
att läsa nyheter på en liknande skärm som den vi använde i undersökningen.
Den undersökning som Albers och Kim (2000) tar upp där det kom fram att användarnas
effektivitet reducerades med 50 procent på små skärmar på grund av scrollningen gjordes på
en skärmupplösning på 640*480 pixlar. Upplösningen på skärmen styr mängden scrollning
som krävs. Vår skärmupplösning var 1024*768 respektive 768*1024 vilket är mer än dubbelt
så många pixlar som den i tidigare nämnda undersökningen. Men trots detta krävs en hel del
scrollning även fastän det blir betydligt mindre än vid en sådan mycket mindre upplösning
som det använt sig av i den tidigare nämnda undersökningen. Självklart beror ju också
mängden scrollning på mängden text som presenteras. Något att betänka är också att som
Albers och Kim (2000) tar upp att scrollnings aktiviteter kommer att öka med att skärmarna
blir mindre.
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Längre radlängder visade sig i undersökningen av Bernard et al. (2002) vara bättre när det
gäller scrollning men detta måste givetvis sättas i samband med andra faktorer. Bland annat så
skriver Bernard et al. (2002) att korta radlängder ansågs av vuxna som den bästa då det gällde
koncentration, medan medium radlängd ansågs som den mest optimala längden för läsning.
Den kortare radlängden som vi använde oss av, 44 tecken per rad ansågs som den mest
omtyckta i undersökningen. Respondent 4 tyckte att radlängden i prototyp 1 var mycket bra
och säger också att ”Det känns som om jag minns mest av texten som presenterades i den
prototypen”.
Värt att nämna är att scrollning inte bara medför negativa saker, Laarni (2002) tar bland annat
upp att i hans undersökningar så visade sig att scrollning lästes snabbare än en normal
presentationsmetod där all text presenterades i helhet på en sida.
En av respondenterna framförde att denne upplevde svårigheter att scrolla på prototyperna
eftersom respondenten var vänsterhänt. Detta var något vi inte hade tänkt på då scrollningen
på våra prototyper sker med en penna som pekdon. För denna respondent var scrollisten på fel
sida det vill säga att respondenten var tvungen att föra hela handen över texten. Detta ledde
enligt respondenten till att det kändes otympligt. När scrollnings metoden är annorlunda så
krävs det då att även tänka på sådana som är vänsterhänta. En lämplig lösning hade varit att
ge möjlighet till användaren att kunna välja på vilken sida om texten denna ville ha sin
scrollist. Detta för att just undvika att vänsterhänta användare ska behöva hålla handen över
den text de ska läsa. Problemet som vi stötte på är nog något som många inte tänker på då
detta problem inte uppkommer vid användandet av en stationär dator med en mus som
pekdon.

6.3 Design
En av de viktigaste bitarna när det gäller design för olika sorters system, så håller vi med det
Hayhoe (2001) säger om att det är viktigt att analysera hur och var systemet kommer att
användas samt också vilka användarna är. Det är också viktigt det som Kärkkäinen och Laarni
(2002) tar upp att designers som designar mot små skärmar måste tänka igenom vad syftet
med sidan eller den service den ska handhålla egentligen är. Vet man inte var och hur ett visst
system skall användas så är det mycket svårt att designa något bra, eller till och med designa
något överhuvudtaget. Att veta vilka användarna är anser vi underlätta arbetat då det går att
fråga om användarnas åsikter i vissa frågor. Att designa utan att ha med sig användarna kan
leda till att systemet inte blir som användarna vill ha det och att de inte känner tillfredställelse
att arbeta med det, vilket kan leda till att systemet inte används.
När det gäller allmän gränssnittsdesign så menar Stone (2002) att det är viktigt att detta måste
vara strukturerat så att användaren kan förstå meningen med det. Det vill säga att designers
måste sträva efter att göra ett så pass enkelt och lättförstått gränssnitt så att användarna inte
ska ha något problem att förstå det. Även här är det viktigt att konsultera eventuellt framtida
användare. Detta gjordes i vår förstudie då potentiella framtida användare av en
elektronisktidning fick komma med sina synpunkter på de olika förslag vi byggt upp. På detta
sätt kan designers förlita sig på att de är på någorlunda rätt spår innan de börjar bygga det
inledande systemet.
Stone (2002) menar att ett skärmbaserat gränssnitt måste fånga användarens intresse via den
visuella framställningen samt frammana interaktion för att vara effektivt. Genom att redan i
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inledningsstadiet försöka visualisera hur det tänkta systemet kommer att se ut även om det
bara är någon sorts low fidelity prototyp visualiserat på ett papper, så kan användaren redan
här få en uppfattning hur det färdiga systemet kan komma att se ut. Detta medför att
användarna kan komma med synpunkter om eventuella visuella förändringar redan i
inledningsstadiet.
Kärkkäinen och Laarni (2002) skriver om tre kategorier riktlinjer när det gäller design mot
Internet, den tredje av dessa kategorier handlar om estetik och layout. Där Kärkkäinen och
Laarni (2002) menar på att användarnas behov av skönhet ställs emot datorns tekniska
begränsningar samt sidans funktion. Kärkkäinen och Laarni (2002) skriver också att
människor tenderar till att använda tilldragande produkter mer frekvent än produkter som är
mindre tilldragande. Därför blir det ännu viktigare med att tänka på att fånga användarens
intresse kring systemet genom att göra det mer tilldragande. När det har med interaktion att
göra så gäller det att försöka få de framtida användarna att förstå hur man tänkt sig att själva
menysystemet ska fungera och hur det är tänkt att användaren ska navigera sig runt i det
system som ska byggas.
Enligt Stone (2002) är det viktigt att designers som jobbar med multimedia besitter
grundläggande kunskaper inom MDI för att frammana interaktion med användaren. Stone
(2002) tar upp några viktiga MDI principer som designers bör tänka på. Bland annat att bara
visa användaren den information som denna behöver se. Detta kan också läggas i samband
med det Kim och Albers (2003) tar upp om att människor som gör en visuell sökning först
tenderar till att se det som är närmast fixeringspunkten, i centrum av synfältet. Därför är också
lokaliseringen viktigt för en effektiv layout, det viktigaste ska ses först.
I fall då det gäller design mot små skärmar så måste designers också enligt Kärkkäinen och
Laarni (2002) tänka på att presentera den viktiga informationen så tidigt eller högt upp på
sidan som möjligt eftersom användarna inte ska behöva söka sig till den. Stone (2002) menar
att det är extra viktigt att bara presentera viktig information för användaren när en handhållen
dator används som presentations medel.
Vidare skriver Stone (2002) om MDI designprinciper så som att endast visa kontroller i
användbarform, att de ska vara konstant i sitt utseende samt att grafiska symboler som
används bör vara standardiserade i dess betydelse samt att de ska likna de objekt eller
processer som de representerar. Den andra kategorin riktlinjer som Kärkkäinen och Laarni
(2002) skriver om innehåll och struktur kan ses i parallell mot denna av Stones MDI
principer. Där Kärkkäinen och Laarni (2002) diskuterar att information och funktioner som
liknar varandra ska presenteras konsekvent genom hela siduppbyggnaden.
Till exempel så bör då en logotyp placeras på en speciell- och konsekventplats genom hela
siduppbyggnadssystemet för att användaren helt och hållet ska veta att han/hon befinner sig
på samma sida hela tiden. För att användarna ska känna igen sig så bör med andra ord system
där en uppbyggnad på fler än en sida är nödvändig se ut på samma sätt för att underlätta för
användaren. Att symboler och så vidare används till sådana processer de liknar ska då
underlätta för användaren att alltid veta var denne kommer att hamna om han/hon till exempel
trycker på en knapp med en viss symbol. Albers och Kim (2000) menar att länkar så noggrant
som möjligt ska beskriva vart de leder, eftersom de menar på att läsare är väldigt ovilliga att
klicka på länkar om de inte är säkra på att den information de är ute efter finns bortom länken.
Det har visat sig i forskning som Albers och Kim (2000) tar upp att människor vill ha längre
förklaringar eller passande grafiska illustrationer om vart länkarna leder.
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Trots att Hayhoe (2001) samt Pham et al. (2000) skriver att handhållna datorer med små
skärmar kommer att få bättre processorkraft så är det nog fortfarande viktigt att tänka på att
undvika bilder som länkar och istället använda sig av textbaserade länkar utan ”mouseover”
funktion i enlighet med Kärkkäinen och Laarni (2002) forskning. Detta för att undvika att det
blir långa nedladdningstider. Dessutom bör designers som Stone (2003) tar upp undvika
fackspråk vid märkning av kontroller. Det är nödvändigt att använda sig av språk som
användarna förstår för att undvika eventuella missförstånd.
En sista MDI princip som Stone (2003) tar upp har med kritisk data som måste få
användarens uppmärksamhet att göra. Dessa data ska då enligt Stone (2003) märkas ut
speciellt för att skilja sig ur mängden. Denna märkning kan exempelvis göras genom att
färgmarkera denna kritiska data med en speciell färg. En viktig allmän designprincip som det
inte så ofta är problem med men som kanske bör nämnas är att inte använda sig av versaler i
presentation av text då detta enligt Dix et al. (1998) leder till en betydligt lägre läshastighet.
Detta då på grund av att människor genom bokstavssammansättningen lär sig känna igen
formen på orden och inte alltid behöver läsa ut hela ordet. Detta är som sagt inget stort
problem just nu när det gäller design men det är ändå något som en designer bör ha i åtanke.
Den första kategorin riktlinjer som Kärkkäinen och Laarni (2002) skriver om har med datorns
tekniska begränsningar att göra. Även fast processorkapacitet och skärmupplösning ökar på
handhållna datorer så menar vi på att designers bör tänka på att läsbarheten på dessa datorer är
sämre än på de stationära datorerna. Vidare så bör det tänkas på att även fastän kapaciteten
blir bättre på de handhållna datorerna så kommer det att finnas folk som har kvar och
använder sig av de gamla handhållna datorerna med sämre kapacitet och skärmupplösning.
Designers måste alltså ha förståelse för att de gamla datorerna kommer att användas även fast
de nya bättre handhållna datorerna kommit ut. En parallell till detta kan dras med det
Kärkkäinen och Laarni (2002) skriver om riktlinjer för datorers tekniska begränsningar att
fortfarande så bör det till stationära datorer designas för en upplösning på 800*600 pixlar
samt uppkopplingshastighet på 56 kilobytes per sekund, trots att dagens datorer och skärmar
klarar en högre upplösning samt att allt fler har tillgång till snabbare uppkopplingar mot
Internet. Detta för att nå ut till så många användare som möjligt och användare som ännu inte
uppgraderat sina system.
Vår undersökning gick också ut på att få fram om respondenterna föredrog liggande eller
stående format när det handlade om att läsa från en skärm detta på grund av att det är skillnad
i att designa för de olika alternativen. Det Hayhoe (2001) nämner är att handhållna datorer
oftast är av stående format medan stationära datorskärmar är i liggande format. Det vill säga
att vanan hos designers ligger i att designa för liggande format. Med uppkomsten av
handhållna datorer så var alltså designers tvungna att tänka om.
Grafik är också ett problem att tänka på då det ska användas på små skärmar, problemet är att
de oftast inte går att förminska grafiken så pass mycket att det får plats på en sida på en liten
skärm. Frey et al. (1992) tar då upp att en eventuell lösning på detta är att dela upp grafiken på
flera sidor som författarna benämner som seriell uppdelning. Sidbyte är inte den enda
lösningen på problemet enligt Frey et al. (1992) grafiken kan också presenteras i en enda stor
bild, där scrollning krävs för att se allt på sidan. Det är också vanligt enligt Frey et al. (1992)
att sidor som måste delas upp i flera delar delas in hierarkiskt. Det Frey et al. (1992) påpekar
att tänka på här är att ju mindre information som presenteras per sida leder till fler steg behövs
i hierarkin, skärmens storlek är det som styr den mängd information som kan visas på en sida.
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Med alla sorters nya handhållna datorer som kommer så måste designers hela tiden tänka om i
sitt designande. Det är som Kärkkäinen och Laarni (2002) säger att designers måste
nyutvärdera gränssnitts metaforerna då nya medier kräver nya metaforer. Det är troligast inte
ett lätt jobb att alltid behöva ändra sitt tänkande efter nya sorters handhållna datorer som
kommer. Visst är många sorter lika varandra men ibland också så pass olika att ett nytt
tänkande angående designen krävs. Att designa till en stor skärm är absolut inte det samma
som att designa till en liten skärm. På något sätt måste dock Internetsidor som är designade
för stationära datorer anpassas till att passa till små skärmar enligt Watters och Zhang (2002).
Det lättaste sättet att göra detta är då enligt Watters och Zhang (2002) att helt enkelt låta
användarna av små skärmar hålla sig till de sidor som är speciellt designade till att passa dem
eller helt enkelt lära sig att arbeta med stora sidor på sina små skärmar, något som författarna
kallar ”dump and scroll” metoden. En annan lösning till detta som vi också anser vara bättre
är att som Watters och Zhang (2002) tar upp att skräddarsy sidor som är karakteristiska för de
system de ska användas till. Även trots att som Watters och Zhang (2002) påpekar att dessa
sidor kräver mycket arbete och blir kostsamma att underhålla, så är vi övertygade att det ändå
kommer att löna sig i längden.
Att handhållna datorer som Marshall och Ruotolo (2002) skriver om blir allt vanligare inom
utbildnings området och som Goose et al. (2003) skriver om att handhållna datorer ökar i
försäljning kommer att leda till att fler kommer att använda dessa system vilket leder till att
företag även måste satsa på att här göra en bra design. Det vill säga att det går inte att bara låta
den ökande mängden användare anpassa sig till design som egentligen inte passar dem.
Watters och Zhang (2002) skriver att det finns system som är byggda för att förändra
standardiserade Internetsidorna, att passa till de handhållna datorer som ska användas. Men
Watters och Zhang (2002) skriver också att egentligen så är utmaningen att känna igen vilka
problemen är och skräddarsy presentationsmetoder och navigations funktioner efter dem för
att undvika att presentera mer information än skärmen kan visa. Något som vi kan hålla med
om. Vi tror att det kan vara svårt att utveckla ett system som på ett bra sätt gör sidor som
passar för stationära datorer att passa alla olika sorters handhållna system som finns, även
fastän som Watters och Zhang (2002) påpekar att förändringen sker baserat på
användarprofiler samt den handhållna datorns profiler. Vi tror på att ett skräddarsytt system
kan bli så pass mycket bättre även fast det är mer arbetskrävande och mer kostsamt.
När det handlar om navigationsverktyg så anser vi att det Kärkkäinen och Laarni (2002)
skriver om att navigationsverktyg kan ta upp alldeles för mycket plats på små skärmar
stämmer, därav kan det bli nödvändigt att tänka igenom alternativ till dessa så som
tillexempel transparenta navigationsverktyg eller speciella navigations lager. Vi anser ett
speciellt navigationslager som är konsekvent kvar på samma ställe under hela
siduppbyggnaden kan vara ett bra alternativ. Även ett navigationslager som kommer fram vid
”mouseover” eller liknande kommando kan vara ett passande alternativ. Men om ett alternativ
som detta ska användas så måste designers tänka på att en sådan lösning kan vara processor
krävande. Processorkraft som kanske inte kan undvaras för en process som denna. Då bland
annat Hayhoe (2001) påpekar att hårdvarukapaciteten är begränsad i små handhållna datorer.
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En viktig sak som måste tänkas på vid design mot små skärmar är att detta presentations sätt
kanske inte passar till alla sorters texter eller material. Till exempel så nämnde några
försökspersoner i undersökningen av Marshall och Ruotolo (2002) att vissa material var
väldigt känsliga med layouten, ändringar i layouten förändrade deras tolkning och förståelse
av materialet. Kortare material var enligt Marshall och Ruotolo (2002) mindre känsligt för
ändringar i format, så kortare material är då kanske något som passar bättre till små skärmar.
Marshall och Ruotolo (2002) menar också på att dokument som presenteras på små skärmar
ska vara uppdelade i mindre mer lätthanterliga stycken samt att de ska vara välstrukturerade
med en ordentlig innehållsförteckning. Att dela upp material i mer lätthanterliga stycken anser
vi också vara något som är viktigt, inte minst om vi tittar tillbaka på vår egen undersökning
där vissa respondenter upplevde det som mer lätt läst om de fick läsa ett helt stycke färdigt
och sedan scrolla vidare till nästa stycke.
Något som Marshall och Ruotolo (2002) också rekommenderar efter sina utförda studier är att
fokusera på en funktionell och bra navigering och sökfunktion, tillsammans med en
lätthanterlig noterings funktion. Marshall och Ruotolo (2002) anser också att material som är
svåra för studenterna att få tillgång till i pappersformat är något som kan användas som
elektroniska dokument. Detta är något som vi anser vara bra, att ge ut material som annars
skulle vara svåra för studenter att få tag på själva som elektroniska dokument. Detta gör att en
större bredd kan ges i utbildningen då även svår tillgängligt material kan komma att användas.
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7. Slutsats
I vår problemställning ställde vi frågan: Hur bör text presenteras på handhållna datorer för
att uppnå en god läsförståelse och läsbarhet? Syftet med vår undersökning var att undersöka
teckensnittets-, radlängdens- och textrutans påverkan av dessa faktorer på en handhållen
dator.
Det tydligaste resultatet i vår undersökning behandlar teckenstorleken där samtliga
respondenter ansåg att teckenstorleken var bra. Vi förespråkar därför en teckenstorlek på
14 punkter vid presentation av text på en handhållen dator. Vidare rekommenderar vi
användning av ett vanligt förekommande teckensnitt detta i enlighet med den teori vi studerat.
Då det gäller radlängd finns det lika många resultat som det finns undersökningar, i vår
undersökning där vi har jämfört en radlängd på 44 tecken mot en radlängd på 72 tecken kan vi
endast se en marginell skillnad när det är fråga om läsförståelse men när det gäller läsbarhet
så föredrog merparten av våra respondenter den kortare radlängden. Därför rekommenderar vi
en radlängd runt 44-60 tecken, detta har även en förankring inom den teori vi studerat.
Vi rekommenderar scrollningstekniken när det gäller att byta text som visas eftersom de
resultaten vi fick fram i vår undersökning visar på att majoriteten av våra respondenter tycker
att det är en bra metod.
Genom att dela upp texten i fler stycken och ha en tydlig gräns mellan styckena minskar
läsarens koncentration på scrollningsmomentet. I enlighet med vår studie och den teori vi tar
upp så rekommenderar vi att använda en radbrytning mellan varje stycke då man presenterar
text på en handhållen dator.
Gällande teckenfönstrets utformning så går vår undersökning emot en del av den teori vi
studerat, där teorin anser att det är viktigare med teckenfönstrets bredd än dess höjd.
Resultaten i vår undersökning pekar mot att det är viktigare att ha ett högre teckenfönster än
ett bredare teckenfönster. Vidare är teckenfönstrets placering en viktig faktor då det gäller
läsbarhet. Merparten av våra respondenter tyckte bättre om när teckenfönstret var högre upp i
skärmen. Vi förespråkar ett proportionsvis högre teckenruta kontra teckenrutans bredd samt
att den skall presenteras högt upp i teckenfönstret.

7.1 Vidare studier
Undertiden som vi genomfört vår studie har en rad intressanta frågor gällande ytterligare
undersökningsområden uppstått. Områden som hade varit intressanta att undersöka djupare är
effekten av scrollning i jämförelse med sidbyte, påverkan av mer extrema radlängders
betydelse gällande läsbarhet och läsförståelse samt marginalernas effekt på textpresentation.
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Förslag 1:

Förslag 2:

Förslag 3:

Förslag 4:

Förslag 5:

Bilaga 2
Enkätundersökning Media-IT
Vi heter Fredrik Tornéus och Per Larsson och är studenter på högskolan i Halmstad. Vi
genomför en studie i förhållandet mellan media och IT. Enkätundersökningen innehåller två
allmänna frågor om dig och sedan är det sex frågor om vad du tycker om de designförslag
som vi presenterar gällande presentation av nyheter på ett digitalt media som heter e-papper.
Samtliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och endast resultaten kommer att
presenteras i vårt projekt.
Tack på förhand Fredrik och Per
Ringa in det alternativet som stämmer på dig:
1. Kön:

Man

Kvinna

2. Födelseår: ............................
3. Vilken storlek på e-papperstidning föredrar du:
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5. Vilken eller vilka designer tycker du bäst om:

1

2

3

4

5

Spelar
ingen roll

6. Vilken eller vilka designer tycker du sämst om:
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7. Varför tyckte du att den/de designerna var bäst?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
8. Varför tyckte du att den/de designerna var sämst?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bilaga 3
Prototyp 1:

Prototyp 2:

Bilaga 4
Läsförståelse test 1
Hörselimplantat och talförståelse - Björn Lyxell
En grav hörselnedsättning eller vuxendövhet innebär att större delen av informationen
kring det talande budskapet går förlorad för den hörselskadade individen. Ett sätt för
individen att kompensera för det informationsbortfall som följer är att själv fylla i den
information som saknas. För att denna process skall bli så lyckosam som möjligt krävs att
personens kognitiva förmågor har den karaktäristik som gör det möjligt att snabbt kunna fylla
i och förstå ofullständig information.
Utgångspunkten för den forskning som undertecknad tillsammans med professor Jerker
Rönnberg har utfört har varit att relatera individuella kognitiva förmågor hos grupper av
hörselskadade och vuxendöva till olika typer av taluppfattning (med såväl som utan
hjälpmedel) och där studera vilka kognitiva förmågor som är mer eller mindre kritiska för
taluppfattning. De resultat som redovisas här kommer från ett forskningsprojekt som studerat
relationen mellan kognitiva förmågor och taluppfattning med cochlea implantat hos en grupp
vuxendöva.
De kognitiva förmågorna förblir intakta hos vuxendöva efter dövheten, sånär som på ett
undantag. Det är förmågan att kunna aktivera och utnyttja en fonologisk representation.
Fonologisk representation skulle kunna karaktäriseras som de minnesbilder av olika typer av
ljud som en individ har. Denna förmåga är avsevärt sämre hos en grupp individer med
vuxendövhet än hos en matchad normalhörande population.
Försämringen står också i samband med hur länge de varit döva; ju längre tid som
förflutit med hörselnedsättningen desto sämre blir kvaliteten på minnesbilden av olika typer
av ljud. Här är det dock viktigt att göra två preciseringar.
Den första är att alla vuxendöva inte uppvisar en försämring, utan ett brett spektrum av
prestationer finns representerat.
En andra precisering är att försämringen bara är märkbar på kognitiva uppgifter som
ställer höga krav på utnyttjande av en fonologisk representation, men är mindre märkbar på
uppgifter som omfattas av låga krav. Exempel på kognitiva uppgifter med höga krav på en
fonologisk representation är att avgöra om två ord rimmar på varandra och att dessa två ord
är, visavi varandra, oregelbundet stavade (t.ex. pistage-mustasch). Försämringen av den
fonologiska representationen är med andra ord inte en fråga om allt eller intet, utan begränsad
till vissa typer av kognitiva uppgifter.
Det är viktigt att kunna göra prognoser av utfallet av en cochlea implantat operation i
förväg, för att kunna peka ut vilka individer som kan komma att ha mer eller mindre framgång
med implantaten och även kunna informera dessa personer (samt även deras anhöriga) om ett
sannolikt utfall. Huvudsyftet i det forskningsprojekt som vi drivit i Linköping har varit att
studera möjligheterna till att hitta faktorer som innan operationen gör det möjligt att i någon
mån förutsäga utifall i termer av talförståelse. Mycket lite forskning har fokuserat just på detta
problemområde.

De faktorer som används i kliniska sammanhang idag är hur länge man har varit döv
(där kortare tid ger bättre resultat) och avläseförmåga (där bättre prestation på avläsetest ger
bättre taluppfattning). Tyvärr är dessa två faktorer mindre precisa som mätinstrument vad
gäller att förutsäga grad av talförståelse med implantat.
I de studier som vi genomfört på implantatkandidater i Linköping (och till viss del även
vid Södersjukhuset i Stockholm) har vi testat de kognitiva förmågorna hos dessa personer före
operationen och vid tre månader, ett och två år efter operationen. Vi har hitintills följt cirka 20
patienter. Syftet med de tester vi har genomfört har varit att få en bild över karaktäristiken på
de kognitiva förmågor som är särskilt viktiga för taluppfattning och hur dessa är relaterade till
taluppfattningsförmågan med implantatet vid olika tidpunkter efter operationen. Fyra olika
klasser av kognitiva förmågor ingår i testningen:
Arbetsminne (att kunna lagra och bearbeta information över kort tid), lexikal snabbhet
(snabbhet i att plocka fram information ur det mentala lexikonet), fonologisk förmåga (att
kunna aktivera och utnyttja minnesbilder av ljud) och verbal förmåga (språkförståelse). Inom
var och en av de fyra förmågeklasserna används tre, fyra olika test för att få en så allsidig bild
som möjligt.
Resultaten från de kognitiva testningarna relateras sedan till den grad av taluppfattning
som individen har med sitt implantat. Patienterna inordnas i fyra grova kategorier som rör de
kommunikativa situationer som de klarar av att bemästra med implantatet. Kategorierna är: att
kunna uppfatta och förstå vad som sägs i en telefon, att kunna förstå en talare utan att behöva
se denne, att bli hjälpt i sin avläsning med implantatet (jämför med ”ren” visuell avläsning)
och enbart akustisk orientering. Av de personer som klarar av att enbart lyssna på en
konversation utan att se, klarar några av att uppfatta delar av det som sägs i en
telefonkonversation, men inte i den utsträckningen att man kan säga att de kan föra en
konversation via telefon i en funktionell mening. Samma gäller för de patienter som förbättrar
sin avläsning, men inte till den grad att man kan hävda att de kan följa och förstå en
konversation utan hjälp av avläsning.
När vi därefter studerar karaktäristiken på de kognitiva förmågorna hos personer inom
var och en av de fyra kategorierna finner vi att de som kan uppfatta och förståelse en
telefonkonversation kan ”höra” en talare utan att behöva se denne, samtliga har en intakt
fonologisk representation. Deras fonologiska representation och deras förmåga till att utnyttja
denna är i stort sett likvärdig med vad normalhörande individer klarar.
När de gäller de övriga kognitiva förmågorna är resultaten inte lika entydiga. De
patienter som kan ”höra” i olika former har generellt bättre arbetsminne, är snabbare på att
plocka fram information från sitt mentala lexikon samt har en något bättre verbal förmåga.
Dock finns det undantag i det att vi har exempel på individer som har ett bra arbetsminne och
är snabba i sin framplockning av information från sitt mentala lexikon men som är helt
beroende av att se talaren för att förstå vad som sägs.
Slutsatserna som kan dras från dessa tester är att det med hjälp av kunskap om en
persons intellektuella förmågor går att förutsäga före en implantatoperation vilken form av
talförståelse som en given person kommer att nå med implantatet. Vi kan också peka på att
kunskap om kvaliteten på den fonologiska representationen är den mest utslagsgivande
faktorn.

Enligt vår åsikt måste en utvärdering av utfallet av en implantatoperation sträcka sig lite
längre än till att bara fokusera på förändringen i grad av taluppfattning. Implantatet ger
personen (i de allra flesta fall) möjlighet att deltaga i det sociala livet med helt nya
förutsättningar. En följd av detta är att implantatet även har konsekvenser för dem som står
personen nära, som familj och arbetskamrater. Här är det viktigt att kunna klargöra hur
implantatet upplevs av personen själv på ett subjektivt plan och hur denna upplevelse är
relaterad till taluppfattningen.

Frågor till - Text 1
Uppgifter till texten – Hörselimplantat och talförståelse
1. Vilket huvudsyfte har det forskningsprojekt som refereras i texten haft?
A

Att studera hur cochlea implantat förbättrar hörseln.

B

Att hitta metoder att på förhand avgöra vilka som drar mest nytta av implantat.

C

Att undersöka skillnader mellan olika former av hjälpmedel för vuxendöva.

D

Att mäta och reducera de sociala konsekvenserna av vuxendövhet.

2. Vilken kognitiv förmåga tycks, enligt forskningsresultaten, vara viktigast för att
vuxendöva med implantat ska kunna uppfatta vad som sägs i telefon?
A

Förmågan att uttrycka sig verbalt.

B

Förmågan att bygga upp ett arbetsminne.

C

Förmågan att använda minnesbilder av ljud.

D

Förmågan att snabbt ta fram information ur sitt mentala lexikon.

3. Vilket av nedanstående rubrikförslag sammanfattar bäst textens huvudsakliga
slutsats?
A

”Tal tolkas av intellektet”

B

”Implantat påverkar intellektet”

C

”Tester förutsäger talförståelsen”

D

”Dövhet drabbar talförståelsen”

4. Hur kan textens karaktär bäst beskrivas?
A

Redovisande

B

Analyserande

C

Granskande

D

Argumenterande

Läsförståelse test 2
Naturens rätt - Petra Andersson
Naturens röst tycks i dessa dagar tala till oss starkare än förut. Rösten delges oss av många
förkunnare och förkunnelserna skiljer sig åt, nästan lika mycket som de är många. Somligt går
dock ofta igen: Vi måste anpassa oss till naturens villkor. Samhällen måste byggas mer
ekologiskt och mer naturligt, människors liv måste levas mer anpassade till naturens villkor,
mer ekologiskt och mer naturligt.
Hur levs ett liv som är anpassat till naturens villkor? Vilka är naturens normer för vår
livsföring och våra handlingar?
Enligt många förkunnare ska naturen bevaras. Så hastigt som så stora naturområden och
så många arter försvunnit, måste det som återstår skyddas. ytterligare decimering av dessa
områden får fler utrotade arter och annan förödelse till följd.
Normen att bevara kan begränsas till det skenbart enkla: Lämna skyddsvärda
naturområden i fred från människors påverkan! Bevarandet behöver inte kräva andra insatser
från människors håll, än att vi lämnar en del av naturen åt sig själv. Det kan innebära en något
hämmad framfart, men normen att bevara behöver kanske inte gå längre in i våra liv än så.
Utan att protestera mot normen att bevara, vill andra förkunnare till den normen foga en
norm om att återställa: Förstörd natur ska restaureras.
De förkunnare av naturens röst som talar om restaurering, har lyckat etablera ett slags
retorik i ämnet. Vi känner alla igen den från olika ekologiskt inriktade projekt av många slag.
Retoriken säger att förstörda naturområden ska ersättas med likvärdiga eller mer
högkvalitativa områden. Andra naturområden och grönytor ska, enligt retoriken utvecklas.
Stränder som kommit till skada ska återskapas.
Särskilt värdefulla naturområden som utarmats under senare decennier, ska räddas
genom att man söker förstärka deras karaktär. Det sker genom att man röjer sly, rensar ogräs,
sår och planterar.
Så ser retoriken ut. Det är så det sägs gå till när natur restaureras. Vad allt detta i själva
verket betyder, återstår att se. Av alla de frågor man kunde ställa här, ägnar jag mig främst åt
denna: När allt det som restaurationsretoriken talar om är gjort, vad har vi då fått? Natur?
Har arbetet åstadkommit natur som är jämförbar med den natur som enligt
bevarandenormen ska bevaras? Gör det någon skillnad om det vi kallar natur restaurerats av

människohand eller är av annat ursprung, kanske mer naturligt ursprung? Om det gör skillnad,
vilken skillnad gör det?
Då det gäller konst fäster vi avseende vid ursprung, upphovsmannaskap är av största
betydelse. Är det likadant med vår naturuppskattning?
Till de många förkunnarna av naturens röst hör också de som säger att restaurerad natur
är en omöjlighet. De säger att människor inte kan skapa natur, att allt vad människan gör är
något annat än natur, så som också människan sägs vara något annat än natur.
Människan har utvecklats som alla andra livsformer har utvecklats, varför hålls hon och
hennes verk för naturliga, borde naturens förkunnare inte behöva förkunna att människan ska
närma sig naturen och naturens villkor. Ser man människan som naturlig, borde hon rimligtvis
redan vara där, i naturen. För var vore hon annars?
Det är kanske så enkelt att vi föredrar att leva i en värld där allt inte är av mänskigt
ursprung? Vi kanske gillar att - delvis - omges av sådant som beror på krafter utanför oss
själva?
Jag tror att de flesta av oss, även de som av något skäl och på något sätt föredrar
ursprunglig natur, ändå finner försonande drag i den restaurerade naturen.
Likheterna mellan den restaurerade naturen och den ursprungliga naturen är också stora.
Alla de olika livsformer som lever sina liv i den restaurerade naturen, lever liv som oftast är
till förväxling lika de liv som de skulle ha levat i en ursprunglig natur. Och de ser likadana ut
då de är samma arter och sorter.
Det finns en spänning här: Förkunnelsen säger oss att vi måste övergå till att leva på
naturens villkor. Samtidigt är naturen redan så långt borta att den måste restaureras av
människor, så att det därigenom blir mer av den där naturen, vars villkor människors ska
anpassas till. Som byggde vi själva ett regelverk, för att sedan åberopa reglerna som en egen
kraft, oberoende av att de var människors påfund från början.
Vid komplikationer som dessa uppehåller sig inte förkunnelserna. De går istället vidare,
för att sedan de förkunnat om att bevara och restaurera, börja förkunna om hur våra liv levs då
de levs på naturens villkor.
Hur människors liv på naturens villkor kan te sig, varierar även det med de olika
förkunnarna. Också här har ett slags retorik kunnat etableras. Också den retoriken känner vi
alla vid det här laget igen från olika ekologiskt inriktade projekt. Den retorik i vilken
förkunnarna klär naturens normer för våra liv, säger förstås att vi ska förändra vår livsstil. Vi
ska uppmuntras till verksamheter som präglas av miljötänkande. Vår sociala gemenskap ska
främjas och så även vårt ekologiska ansvarstagande. Retoriken underdriver inte det personliga
ansvaret. Vad jag häller i avloppsvattnet, vad jag slänger i soporna, hur jag använder
energisystemen och hur jag ordnar mina transporter, avgör hur långt vi når på vår väg mot ett
liv på naturens villkor. Sådan är retoriken för naturens normer för våra liv.

Så förkunnas naturens röst, så förkunnas om ett liv på naturens villkor och så förkunnas
naturens normer.
Och aldrig säger retoriken något om varför! Varför bör naturen bevaras, varför behöver
den restaureras sedan bevarandet har gått om intet, varför bör våra liv präglas av ekologiskt
ansvarstagande och återhållsamhet i fråga om vad vi slänger i soporna?
Retoriken låter förstå, om än i svepande ordalag och suddigt formulerade normer, att det
är bra att nå långt i anpassningen av våra liv till naturens villkor. Men vilka är skälen till för
det? Jo, att det är vad naturens röst, enligt dessa förkunnare sagts se ut.
Jag tror att de flesta av oss är i fullt stånd att tänka ut bra svar på frågorna om varför. Jag
tror också att många av oss gärna lever ett liv i naturens närhet, och gärna på sätt som minst
möjligt påverkar naturen negativt. Och många av oss vill gärna bevara och restaurera så
mycket som möjligt - för vår egen skull, för kommande släktens skull eller för svalans flykt
och doften om våren.
Låt oss bara inte förvillas av retoriskt drivna förkunnelser!
Låt oss istället betrakta idén om naturens normer. Gör vi det kommer vi snart att finna
att vi har begått ett allvarligt misstag. Naturen har ingen annan röst än den som människor ger
den. Det finns inget sådant som ett liv på naturens villkor - för naturen ställer inga villkor. Det
finns inget sådant som naturens normer för människors liv och handlingar - för naturen ger
oss inga normer.
Bara människor formulerar villkor och normer. Naturen är. Hur naturen är, säger
ingenting om hur naturen bör vara eller hur människor bör vara eller vad människor bör göra.
Naturen säger ingenting, den tar inte ansvar, den tänker inte. Det får vi göra själva. Så
långt sträcker sig vårt ansvar: också de villkor vi förklarar som naturens, är våra egna.
När någon förkunnare hävdar naturens moraliska rätt, måste vi noga tänka efter. Att
något sker i naturen är inget skäl för att det också bör ske i naturen. Än mindre är det skäl för
människan att ta efter det. De är förkunnare som hävdar naturens moraliska rätt, betonar också
ofta nog att den naturliga och den mänskliga sfären är åtskilda som av en djup klyfta. Det är,
som synes, paradoxalt. Om det är viktigt att hålla dessa sfärer isär, varför ska vi då ta naturen
som norm för det mänskliga?

Frågor till – Text 2
Uppgifter till texten – Naturens rätt
1. Textförfattaren jämför natur med konst och ställer frågan om värderingen av
naturen är beroende av hur naturen har kommit till. Hur besvarar hon själv denna
fråga?
A

Med ett ja – restaurerad natur kan aldrig fås att fungera på samma sätt
som orörd natur.

B

Med ett ja – natur som skapats av krafter utanför människan är helt enkelt
mera värdefull.

C

Med ett nej – det är trots allt svårare att se skillnaden mellan restaurerad
och orörd natur.

D

Med ett nej – restaurerad natur bör i stället ses som en vidareutveckling
av den orörda naturen.

2. Textförfattaren talar om ”förkunnare” i miljösammanhang. Hur kan man bäst
beskriva hur hon betraktar dessa?
A

Som vältaliga men utan svar på frågorna.

B

Som kunniga men utan idéer och visioner.

C

Som kritiska men utan eget ansvarstagande.

D

Som högröstade men utan moraliskt budskap.

3. Vilken av följande citerade meningar sammanfattar bäst textförfattarens
huvudbudskap?
A

”Bevarandet behöver inte kräva andra intressen från människors håll, än att vi
lämnar en del av naturen åt sig själv.”

B

”Ser man människan som naturlig, borde hon rimligtvis redan vara där, i
naturen.”

C

”Jag tror de flesta av oss är fullt i stånd att tänka ut bra svar på frågor om
varför.”

D

”Naturen har ingen annan röst än den som människor ger den.”

4. Hur förhåller sig textförfattaren i huvudsak till ämnet?
A

Redovisande

B

Debatterande

C

Undervisande

D

Moraliserande

Läsförståelse test 3
Medling vid brott – Karin Svanberg
Det första svenska medlingsprojektet startade år 1987 i Hudiksvall. En polis såg
möjligheten att sammanföra ungdomar som begått brott med offren för brotten. Samma år
startades ett medlingsprojekt i Solna/Sundbyberg i Föreningen skyddsvärnets regi, och mot
1990-talets mitt hade en handfull medlingsprojekt startats i olika kommuner i Sverige.
Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har i drygt ett år samordnat och utvärderat en
försöksverksamhet med medling för unga gärningsmän. Försöksverksamheten är en
utvidgning av den spontana utvecklingen av medlingsprojekt som redan fanns i Sverige.
Syftet har varit att ge regeringen underlag för beslut om exempelvis lagstiftning på området.
En särskild utredare har fått i uppdrag att analysera medlingens roll i rättsprocessen och ska
presentera sina slutsatser längre fram.
32 projekt har ingått i försöksverksamheten – alla med olika förutsättningar vad gäller
tid, medel och förkunskaper. De flesta har socialtjänsten som huvudman, ett drivs av en ideell
förening och ett av polisen. Drygt 400 medlingar genomfördes under försöksåret (981015991015). Ärendena hänvisas oftast till projekten från polisen (cirka 70 procent av ärendena).
Medlingarna är mycket ojämnt fördelade över projekten. Fyra projekt stod för över 70 procent
av medlingarna under försöksåret.
Mer än hälften av medlingarna under försöksåret har gällt snatteri eller skadegörelse mot
företag. Vid brott mot företag deltar oftast ägaren eller butikschefen i medlingen. Cirka en
tiondel av medlingarna gällde ett våldsbrott mot en privatperson. En tredjedel av medlingarna
har genomförts med gärningsmän som var under 15 år och alltså inte straffmyndiga. Vid drygt
hälften av medlingarna var gärningsmännen mellan 15 och 17 år.
BRÅ har genomfört två kvalitativa studier av brottoffer respektive gärningsmän som
genomgått medling. De visar bland annat att brottsoffret vid lindrigare tillgreppsbrott mot
företag ofta upplever att medlingen främst är till för gärningsmannen. Brottsoffret upplever
också ofta att även gottgörelsen är till för gärningsmannen. Samtidigt tycks medling i dessa
brott inte i så stor utsträckning ha förutsättningar att ge gärningsmannen den typ av insikt som
förväntas förhindra återfall i brott. Det vill säga en kunskap om brottets konsekvenser som är
känslomässigt förankrad.
Medling vid allvarligare brott, och särskilt brott som riktas mot privatpersoner, verkar ha
större förutsättningar att ge gärningsmännen den typ av insikt. Dessa medlingar ställer dock
högre krav på förberedelserna inför medlingen och i synnerhet på medlarens kunskaper i
brottsofferproblematik. De intervjuade brottsoffren, som utsatts för brott i egenskap av

privatpersoner, uppger alla att de upplevt en lättnad efter medlingen. Händelsen kändes
avslutad och det var skönt att förövaren fick ett ansikte. Det bör dock tilläggas att de två
kvalitativa intervjuundersökningar som gjorts med brottsoffer och gärningsmän är begränsade
i sitt urval och inte kan generaliseras till alla som deltagit i medling inom
försöksverksamheten. De ger snarare en bild av hur offer och gärningsmän har upplevt
medlingen.
Utvärderingen visar att det finns tendenser till två inriktningar på medlingsverksamhet i
Sverige. En vars verksamhet bygger på tanken om att ”stämma i bäcken” och en som är mer
fokuserad på själva mötet och vad som sker i dialogen mellan parterna. Majoriteten av
projekten, särskilt de nystartade, har dock en otydlig inriktning som ligger någonstans mellan
de två inriktningarna.
Medlingsprojekt vars syfte anges vara att ”stämma i bäcken” medlar ofta i ärenden med
unga gärningsmän som begått lindriga brott, främst mot företag. Medlingar av detta slag har
ofta en informativ karaktär och fokuserar på brottets materiella konsekvenser. Medlingarna är
korta, de flesta snatterimedlingar tog under försöksåret mindre än 30 minuter. Det är även i
högre utsträckning i dessa projekt som det sluts avtal om någon form av ekonomisk
gottgörelse från gärningsmän till brottsoffer.
Den andra inriktningen på medlingsverksamhet är mer komplex. Målsättningen är här
att ge de båda parterna aktiva problemlösarroller, där de båda får reda ut med varandra vad
som hänt och varför. Dessa projekt medlar i större utsträckning i grövre brott, som riktar sig
mot privatpersoner. Förarbetet och medlingarna tar i allmänhet längre tid och föregås i högre
utsträckning av ett förmöte.
Dessa projekt betraktar brottet som en konflikt och sätter de båda parternas respektive
behov i första rummet. Behoven ska komma till uttryck och behandlas i det personliga mötet
och dialogen mellan parterna. Det händer ibland att det skrivs ett avtal även i denna typ av
medling, men då handlar det oftast om ett ”ickemateriellt” avtal, till exempel om hur parterna
ska förhålla sig till varandra i fortsättningen.
Medling kan alltså ha många olika syften och innehållet i en medling kan därför se
väldigt olika ut. I utvärderingen kom det fram att försöksverksamhetens projekt i liten
utsträckning utvecklat sin verksamhet utifrån någon underbyggd tanke om hur verksamheten
påverkar deltagarna. Deras verksamhet är inte heller i någon högre utsträckning formad
utifrån en analys av problemen med ungdomsbrottslighet i området där de verkar. Arbetet är
alltså snarare förankrat i sunt förnuft än i kunskap – vilket projekten i och för sig kan komma
långt med. Kvaliteten på medlingsverksamheten skulle dock höjas avsevärt om arbetet utgick
från en analys av problembilden på orten och en tanke om hur verksamheten på bästa sätt
angriper just det problemet.
Om projektets målsättning exempelvis är att minska ungdomsbrottsligheten genom att
”stämma i bäcken” och minska återfall i brott, bör man fundera över var i bäcken det är mest
effektivt att stämma. En ny undersökning från BRÅ om återfall i brott visar att sannolikheten
att återfalla i brott är låg om man, första gången man lagförts för brott, lagförs för snatteri.
Gäller den första lagföringen tillgrepp av fortskaffningsmedel är det dock mer sannolikt att en
ny lagföring kommer att följa på den första. Utifrån denna typ av kunskap kan
medlingsverksamhet mer effektivt riktas mot behoven.

Frågor till - Text 3
Uppgifter till texten - Medling vid brott
1. Vad vill man framför allt, enligt texten, åstadkomma med de mer dialoginriktade
medlingarna?
A

Att gärningsmannen kommer till insikt om sitt handlande.

B

Att ett avtal om framtida förhållningssätt upprättas.

C

Att brottsoffret erhåller en rimlig ekonomisk ersättning.

D

Att såväl gärningsmannens som brottoffrets intressen tillgodoses.

2. Hur uppstod medlingen som metod, enligt texten?
A

Genom enskilda initiativ.

B

Genom socialtjänstens verksamhet.

C

Genom brottsoffrens krav.

D

Genom ny lagstiftning på området.

3. BRÅ har, enligt texten, genomfört kvalitativa studier kring ett mindre antal av de
medlingar som förekommit. Hur bör man betrakta resultaten av dessa studier?
A

Som rekommendationer för framtida medlingar.

B

Som belysande och personliga medlingserfarenheter.

C

Som representativa för flertalet personer som deltagit i medlingar.

D

Som intressanta undantag inom medlingsverksamheten.

4. Hur kan man enligt textförfattaren förbättra de enskilda medlingarna?
A

Genom att upprätta avtal mellan de båda parterna.

B

Genom att tona ned brottets materiella konsekvenser.

C

Genom att ge medlingsverksamheten en gemensam huvudman.

D

Genom att kartlägga den lokala kriminaliteten.

