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Sammanfattning
Denna uppsats syftar till att undersöka hur navigeringsstödet i en e-papperstidning bör
utformas för att stödja användares läsbeteenden. En e-papperstidning är en tidning
producerad på e-papper, som erbjuder möjlighet att kombinera läsbarheten från
papperstidningen med möjligheterna hos digitala media såsom uppdateringar,
interaktivitet och videoklipp. Fördelen med e-papper är att det erbjuder samma kontrast
och läsbarhet som vanligt tidningspapper, inget bakgrundljus behövs och drar inte mycket
batteri då energi endast behövs då sidan uppdateras.
Studien ingår i det europeiska DigiNews projektet och är uppbyggd i tre faser, förstudie,
designfas och utvärderingsfas där fokus ligger på utvärderingsfasen. I förstudien har
framförallt future workshop tekniken används i workshops med läsare och
tidningsmedarbetare. Designfasen involverar två fokusgrupper, en användarfokusgrupp
bestående av sex läsare och en designfokusgrupp bestående av tidningsdesigners från fyra
dagstidningar som ingår i DigiNewsprojektet. I designfasen har tre e-papperstidningsprototyper utvecklats; Aftonbladet, Göteborgs-Posten och Sundsvalls Tidning. I
utvärderingsfasen har dessa tre prototyper testas med totalt 36 läsare fördelat på
respektive tidning.
Resultatet leder fram till sex föreslagna riktlinjer gällande design av navigeringsstöd för
e-papperstidningar. Dessa riktlinjer berör bland annat informationsstruktur, feedback,
hypermedia och metaforer.
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Källförteckning

1. Inledning
Tidningsläsning på papper är för många förknippat med en lugn stund på morgonen där
nyheter presenteras på ett översiktligt och enkelt sätt. Tidningen och framförallt
morgontidningen spelar en viktig roll där den snabbt informerar och uppdaterar
människor och skapar en bild, som kan diskuteras med andra som läst tidningen, av vad
som har hänt dagen innan. Papperstidningens utformning har utvecklats till ett enkelt och
för läsaren känt format med ett användarvänligt och lättnavigerat gränssnitt som är
universellt accepterat (Gurtler, 1984). Papperstidningen är fortfarande den mest
betydelsefulla kanalen för tidningar, men sedan IT och Internet revolutionen använder
fler och fler tidningar publiceringssystem som stödjer flerkanalspublicering. Idag
publiceras nyheter av tidningshusen genom flera olika kanaler förutom papper som t ex
på webben, via wap och pdf-tidningar.
Tidningsläsning i stort har teoretiskt sett delats upp i två övergripande beteenden,
nöjesbaserat läsande (ludenic or play theory) och målorienterat läsande (uses and
gratification theory) (Watters & Shepherd, 1997). Nöjesbaserat läsande är oftast kopplat
till vanor och läsning vid vissa tidpunkter och kännetecknas av en njutbar stund där
läsaren tar del av nyheter. Detta är en spontan och avslappnad läsning som oftast är
ganska ostrukturerad. Nöjesbaserad läsning är också ytterst individuell, olika läsare läser
olika nyheter i olik ordning och de läser också olika mycket av de nyheter som
presenteras i tidningen. Läsaren uppfattar de saker som är intressanta för dem och
skumläser och bläddra sig igenom tidningen. Målorienterat läsande däremot
karaktäriseras av att läsaren letar efter en specifik nyhet eller specifik information, det
finns ett underliggande mål med läsningen. Uppgiftsbaserad navigering (navigering för
att finna ett specifikt mål) som används vid målorienterat läsande underlättas om
användaren får en översikt över hela informationsområdet (Darken, 1995; Darken &
Sibert 1996).
Traditionell tidningsläsning på papper kan beskrivas som ett ”bakåtlutat” läsande där
läsaren kan överraskas genom att bläddra i tidningen. Att navigera och hitta olika
avdelningar och typer av nyheter är relativt enkelt och de flesta tidningar följer en ganska
gemensam standard. De största nyheterna presenteras på första sidan med
sidhänvisningar in i tidningen och resterande nyheter presenteras under ett antal olika
avdelningar i tidningen. Papperstidningens format och struktur möjliggör en snabb
genombläddring där det går att skumläsa och skaffa sig en översikt över innehållet. Om
läsaren letar efter en viss typ av nyhet eller information t ex ledaren, eller typer av
nyheter som t ex sportnyheter går dessa oftast snabbt och enkelt att hitta.
En webbtidning kräver ett mer aktivt ”framåtlutat” beteende där användaren oftast utifrån
första sidan väljer ut de artiklar som tilltalar henne (Ihlström & Lundberg, 2004). Många
webbtidningar är väldigt informationsintensiva och är svårnavigerade bland annat
eftersom innehållet är dynamiskt och ständigt uppdateras (Shneiderman, 1998; Preece,
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Rogers & Sharp, 2002; Dix, Finlay, Abowd och Beale, 2004). Ett annat känt fenomen
som försvårar navigering på denna typ av sajter är ”lost in hyperspace” problematiken.
Denna problematik kan t ex innebära svårigheter att förflytta sig från en nod till en annan
och därmed hittas inte eftersökt information, användaren går helt enkelt vilse i
hypertexten (Edwards & Hardman, 1989; McAleese, 1989; Nielsen, 1995; McKnight,
1996). För många läsare erbjuder fortfarande den traditionella tidningen en mer
tilltalande upplevelse jämfört mot andra informationskällor på Internet (Treese, 2003).
Idag tittar tidningshusen på nya alternativa medium som är mer ekonomiskt lönsamma än
publicering på papper (Ihlström & Palmer, 2002; Ihlström & Henfridsson, 2005). Ett
alternativ är elektroniskt papper (e-papper) som kan komma att bli ytterligare en kanal ut
till läsarna. E-papprets tryck och läsbarhet är väldigt likt vanligt pappers och tillsammans
med mobil teknik möjliggörs en e-papperstidning som är lätt att ta med sig och där
nyheter kan uppdateras löpande (mer om e-papper under avsnitt 2). I ett europeiskt
forskningsprojekt som heter DigiNews undersöks just möjligheterna att presentera
nyheter på e-papper istället för på vanligt papper. Projektets mål är att presentera ett
förslag, en lösning som tar hänsyn till alla delar som behöver uppfyllas för att producera,
distribuera samt konsumera digitala nyheter (mer om DigiNews under avsnitt 2).
Eftersom e-papperstidningen förväntas bli en form av konvergens mellan
papperstidningen och webbtidningen (Ihlström, Åkesson & Nordkvist, 2004), är den stora
utmaningen att designa ett fysiskt samt grafiskt gränssnitt som stödjer olika läsbeteenden
och läsvanor från tidigare medium. E-papperstidningens navigeringssystem bör stödja
samma läsbeteenden som finns i andra tidningsmedium, dvs. nöjesbaserat läsande och
målorienterat läsande. Detta innebär att navigeringsstödet måste ge stöd för både
skumläsning och uppgiftsbaserad navigering. Designen behöver också ge stöd för både
sekventiellt samt icke sekventiellt läsande och trots ett förmodat mindre format, med
dynamiskt uppdaterat innehåll, erbjuda en överblick över innehållet.
Denna uppsats beskriver en studie där tre olika e-pappersprototyper utformats
tillsammans med tidningsdesigners och i samarbete med läsare. Dessa prototyper har
utvärderats för att framförallt undersöka hur navigeringsstödet i e-papperstidningen bör
utformas för att stödja användares läsbeteenden. Syftet med studien är att:
•

med hjälp av navigeringsteorier, domänkunskap från tidningsdesigners och
läsares preferenser designa navigeringsstöd för e-papperstidningen

•

utvärdera de föreslagna navigeringsstöden och utifrån resultatet presentera
riktlinjer för hur navigeringsstöd bör utformas för en e-papperstidning.
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2. DigiNews och e-papper
2.1 DigiNews projektet
DigiNews projektet (ITEA 03015) syftar till att presentera en helhetslösning för
produktion, distribution och konsumtion av en framtida e-papperstidning (se figur 1) [1].
Visionen i projektet är en e-papperstidning som får sitt innehåll genom sofistikerade
elektroniska publiceringsverktyg. Tidningen distribueras till prenumeranten via ett
broadcasting medium (som t ex DAB, Digital Audio Broadcast), via Internet eller genom
3G nätverk. Denna teknik gör att e-papperstidningen kan användas i mobila situationer
och tillhandahålla kontinuerligt uppdaterad information. Läsaren kan t ex ta med sig sin
e-papperstidning och använda denna på jobbet, på tåget eller utomlands på semestern.
Målet är att tidningen ska vara väldigt enkel att hantera och interagera med och
presenteras på en tunn, lätt, energisnål samt trådlös terminal.

Network
Infrastructure
DigiNews
Terminal
Editorial process, service
infrastructure &
Publishing tools

Figur 1. De olika komponenterna i en helhetslösning för en framtida e-papperstidning.

DigiNews är ett europeiskt projekt och innefattar en mängd olika intressenter och
deltagare. Teknikföretaget Philips är initiativtagare till projektet (tillsammans med
Tidningsutgivarna i Sverige) och det är deras e-pappersteknik (E-ink, se avsnitt 2.1.1)
som terminalen använder. Utöver Philips så deltar en rad olika företag, mediahus,
tidningsorganisationer och universitet i projektet (se tabell 1). Projektet startade i februari
2004 och avslutas under sommaren 2006.
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Partner
Concentra Media
De Telegraaf
dZine
Fraunhofer FIRST
Halmstad University
Ibermatica
KTH
K.U.Leuven Department of Computer
Sciences
LeMonde.fr
Philips AppTech (Philips Applied
Technologies)
Robotiker
TU (The Swedish Newspaper Publisher
Association)

Land
Belgien
Nederländerna
Belgien
Tyskland
Sverige
Spanien
Sverige
Belgien

Typ
Industri
Industri
Småföretag
Forskningslabb
Akademi
Industri
Akademi
Akademi

Frankrike
Belgien

Småföretag
Industri

Spanien
Sweden

Forskningslabb
Småföretag

Tabell 1. Deltagare i DigiNews projektet

En utav de stora utmaningarna i projektet är att e-papperstidningen kommer presenteras i
ett mindre format jämfört med dagens papperstidning. Ett A4-format (eller mindre)
kommer att förändra användarens upplevelse markant. För att uppnå användaracceptans
är det därför viktigt att designa tidningen så att den matchar användarnas förväntningar
och minimerar gapet mellan de traditionella tidningsmedierna och det nya mediet. Det är
viktigt att användaren kan läsa tidningen på samma sätt som tidigare, att designen helt
enkelt stödjer befintliga läsbeteenden [1]. Detta innebär att användaren ska t ex kunna
läsa och navigera i tidningen genom att bläddra och välja ut intressanta artiklar, titta på
fotografier, hoppa till specifika avdelningar och kunna läsa tidningen både sekventiellt
och icke sekventiellt. Det mindre formatet tillsammans med dynamiskt uppdaterat
innehåll ställer också nya krav på t ex navigeringsstödet jämfört mot befintliga medier.

2.2 E-pappersteknik
E-papper är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika tekniker som används för att
producera skärmar med pappersliknande egenskaper. E-papper har precis som vanligt
papper hög kontrast och ger möjlighet till att läsas i solljus. I dagsläget har e-pappret 170
dpi (dots per inch), vilket är samma upplösning som trycket i en papperstidning. Epapperet är tunt, flexibelt och strömsnålt, det behövs enbart ström för att uppdatera
skärmen, när väl informationen är presenterad behövs ingen strömtillförsel. Tekniken kan
tillämpas på t ex produkter som e-papperstidningar, e-böcker och externa skärmar. Epapper kan ses som en kombination mellan den elektroniska bildskärmen och det tryckta
papperet, det kombinerar de bästa egenskaperna från de två olika teknikerna (Toofani,
2003; Ditlea, 2001). I dagsläget finns det två olika e-papperstekniker ute på marknaden,
”electrophoreses” och ”dipolar rotation”. En tredje teknik är också under utveckling som
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kallas ”electrowetting” vilket möjliggör väldigt snabb uppdatering av bilden och är den
enda tekniken som för

2.2.1 Electrophoresis
E Ink Corporation tillverkar ett elektroniskt bläck som bygger på tekniken
”electrophoresis” och består av miljontals mikrokapslar som inte är större än diametern
av ett hårstrå. Mikrokapslarna innehåller vita positivt och svarta negativt laddade
partiklar. Genom att tillsätta negativt eller positivt laddad elektricitet kan de vita eller
svarta partiklarna flyttas till toppen av mikrokapseln vilket ger en vit eller svart yta på
den punkten. Genom att trycka bläcket på en plastfilm som därefter lamineras av kretsar
skapas en elektronisk display. Det elektroniska bläcket är inte bundet till en viss typ av
bärare vilket gör det möjligt applicera det på olika material som t ex glas, papper eller
plast. E Ink Corporation har licensierat ut tillverkningen av E-ink till ett flertal företag
bland annat Philips [2].

Figur 2. Uppbyggnaden av E-ink [2]

Philips och E Ink utvecklar löpande tekniken för att
förbättra uppdateringshastigheten, läsbarheten,
strömförbrukningen samt formen (Toofani, 2003). Färg
uppnås genom färgfilter och de första färgprototyperna
har 12 bitars färg [2]. Tekniken ger en skärpa som är
sex gånger högre än vanliga LCD-displayer och
skärmen är helt fri från flimmer. Tekniken ger en vid
betraktningsvinkel som kan jämföras med vanligt tryck.
Eftersom tekniken tillåter fixerade bilder som ligger
kvar på skärmen utan att ström behöver tillföras krävs
det låg strömförbrukning.
Figur 3. Färgprototyp från E-ink [2]
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2.2.2 Dipolar rotation
Gyricon Media Inc. har utvecklat en e-pappersteknik
som kallas SmartPaper som bygger på ”dipolar
rotation”. SmartPaper tekniken består av en tunn
transparant plastdisplay innehållandes miljontals små
kulor som kan rotera. Varje kula består av en svart
och en vit halvmåne som roteras beroende på vilken
elektronisk laddning som tillförs. Text och bild
skapas genom att rotera kulorna med hjälp av den
elektroniska laddningen och därmed skapas det
elektroniska trycket. Skärmen behåller sitt tryck till
dess att en ny elektronisk laddning tillförs. Mönstret
behåller sin fixering tills en ny elektrisk laddning
tillkommer (Toofani, 2003). Precis som E-ink har
SmartPaper liknande egenskaper som vanligt papper
när det gäller läsbarhet.

Figur 4. Skylt från Gyricon [3]

2.2.3 Electrowetting
Electrowetting bygger på att små kapslar med vatten och färgad olja manipuleras med
hjälp av elektricitet. När elektricitet
tillförs ändras egenskaperna i den
svartfärgade oljan som dras åt
sidan och därmed synliggörs den
vita bakgrunden och en vit
bildpunkt kan skapas. När
strömmen slås av så sjunker den
färgade oljan tillbaka och en svart
bildpunkt kan skapas. Tekniken
möjliggör en mycket snabbare
manipulering av bildpunkter vilket
medför att skärmen kan uppdateras
snabbare (vilket bl a ger möjlighet
Figur 5. Electrowetting principen [4]
till att t ex spela upp video) [4].

2.2.4 Framtidens e-papper
Sony är för tillfället ensam om att ha en färdig produkt som bygger på e-papper. Sony
LIBRIé är en elektronisk bok som lanserats i Japan och på senare tid även i USA,
användaren kan ladda ner böcker via en hemsida och har även möjlighet att låna böcker
och läsa på LIBRIén.
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Den initiala användningen av e-papper kommer förmodligen att ske inom reklam och
informationskiosker där den högre kostnaden snabbt kan tjänas in. Förmodligen kommer
även e-papper i produktpacketering av olika slag. Nästa steg kan mycket väl vara
applicering av tekniken på mobiltelefoner, digital kameror och eventuellt i skärmar som
används i bilar [5]. Ett annat applikationsområde är manualer som löpande behöver
uppdateras.
Det är ett flertal aktörer som utvecklar e-papper förutom E Ink och Gyricon. Fujitsu och
Siemens är två stora tillverkare som för närvarande bedriver forskning och utveckling
inom området.
E Ink bedriver samarbete med en rad olika aktörer och för tillfället har 65 miljoner US
dollar pumpats in i företaget av bland annat Philips, The Hearst Corporation, UniversalVivendi och Motorola [5].
E-ink och LG.Philips LCD har tillverkat en 10.1” stor flexibel skärm som är mindre än
300 mikrometer tjock – ungefär lika tjockt och flexibelt som ett papper. E-pappret har en
upplösning på 800x600 med 100 PPI och kan visa 4 grader av grått. Tekniken är
utvecklad i ett samarbete mellan E-ink och LG och är producerad vid en av LG:s fabriker
i Korea. Skärmen använder E-ink och ser ut som tryck på vanligt papper och behöver
ingen ström för att visa bilden, enbart för att uppdatera den [6].
E-ink lanserade i november 2005 en e-pappers prototyp
paket som inkluderar en 6” skärm med 170 PPI med en
upplösning på 800x600. Terminalen använder ett Linux
operativsystem och använder en 400 MHz processor.
Terminalen inkluderar bluetoth, USB och serieports
anslutning [7].
Figur 6. Prototyp från E-ink [7]

E-ink har också annonserat att de har börjat tillverka flexibla färgskärmar med 12 bitars
färger i en upplösning av 400x300 med 83 PPI (pixels per inch) där de använder ett
specialtillverkat färgfilter från Toppan. Färgfiltret åstadkommer vita färger som i vanligt
papper och en mörk svart ton tillsammans med en vid grad av färger och toner för bilder.
Färgfiltret åstadkommer alltså en hög grad av kontrast precis som vanligt papper med
väldigt vita och svarta färger. En smart algoritm gör övergången mellan svart och vitt
mjuk för att åstadkomma en läsbarhet som på vanligt papper. Skärmens storlek är 6”.
Enligt E-ink är produkten klar för tillverkning och företaget förutspår massproduktion
under 2006 [8].
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Irex som är ett avknoppningsföretag till Philips har lanserat den första kompletta
lösningen för att läsa och skriva på e-papper. Terminalen som lanseras i april 2006
kommer att erbjuda trådlös uppkoppling samt en tryckkänslig skärm som gör det möjligt
att använda en penna att skriva med som input.
Enligt företaget själva levererar de en lättläst,
strömsnål enhet med möjlighet att hämta data
från flera olika källor som t ex Internet, en PC
eller flashminnen. Terminalen är en lätt mobil
enhet som har en 8.1” stor skärm med en 16
Figur 7. Prototyp från Irex [9]
gradig gråskala [9].
Enligt Fujitsu kommer flexibelt e-papper finnas överallt i framtiden, alltifrån publika
annonsplatser till prislappar på produkter i
köpmarknader. E-papper kommer också användas
rullbara extraskärmar till mobiltelefoner. I stort sett
vilken yta som helst kan användas som e-pappers
”billboards”. Takashi Uchiyama som leder epappersutvecklingen på Fujitsu, säger att de första
kommersiella produkterna kommer att komma ut
Figur 8. Prototyp från Fujitsu [11]
under 2006 på köpmarknader och på pendeltågen.
Nackdelarna med Fujitsus e-papper är att det inte kan vikas och har inte samma skärpa
som vanligt papper. Fördelarna är att e-pappret kan uppdatera sitt tryck i full färg var
tredje sekund, för tillfället kan det dock inte spela upp video. Fujitsus e-papper är 0.8 mm
tjockt, ungefär 8 gånger så tjockt som vanligt papper och ett A4 ark kan rullas ihop till en
cylinder med ungefär samma diameter som en CD skiva [10].
I mitten av november 2005 gick Fujitsu ut med att de ska lansera e-papper om 18
månader. Enligt Fujitsu ska e-pappret göra det möjligt för tidningar att distribuera rörliga
färgbilder. Fujitsus e-papper är gjort av tre skärmlager, rött, blått och grönt och har den
fördelen att det inte behöver ett färgfilter för att visa färg, det sägs även att
färgåtergivningen är klart bättre än t ex LCD skärmar [5].
I Fujitsus pilotprojekt talar man om en rad olika format, möjligen A4 eller större. Priset
kommer att reduceras efterhand, och det talas om att det kan bli så pass billigt att det kan
användas till hylletiketter i köpmarknader [11].
Polymer Vision är ett dotterbolag till Royal Philips Electronics (som även är en
investerare i E-ink) har byggt en prototyp med en rullbar 5” skärm i e-papper som kallas
Readius. Readius är gjord för att läsa dokument på och erbjuder enligt tillverkarna samma
läsbarhet som vanligt papper. Skärmen har en upplösning på 320x240 och erbjuder en 4
gradig gråskala [12; 13].
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Hewlett-Packard (HP) arbetar också med e-pappersutveckling och visade upp en epappersprototyp i slutet på 2004. HP arbetar med färg och siktar mot en lätt, tunn och
potentiellt flexibel skärm där de tilltänkta användningsområdena är elektroniska böcker,
magasin, digitala anslagstavlor och TV. Prototypen som visades upp innehöll 300 böcker
i en ungefär 1 tum tjock terminal där användaren bytte sida genom att dra fingret längs
med kanten. HP arbetar med en tillverkningsprocess där de försöker uppnå en så billig
produktionskostnad som möjligt [14].
Siemens har visat upp prototyper på en ultratunn skärm som är riktade mot att användas i
dyrare magasin. E-pappret är i färg kan visa animeringar, dock i något lägre kvalitet än en
vanlig datorskärm eller TV skärm. E-pappret kostar
ungefär 52 dollar per kvadratmeter och ska vara
tillgängliga på marknaden under 2007. Tekniken behöver
ström för att bilden ska visas och batteritiden är för
närvarande ca 5 månader. Upplösningen är för närvarande
80 dpi men enligt tillverkarna kan upplösningen vara den
Figur 9. Prototyp från Siemens
dubbla år 2008 [15; 16].
[16]

Klocktillverkarna Citizen och Seiko har båda lanserat klockor som använder epappersteknik. De stora fördelarna enligt tillverkarna är att klockorna blir lätta och har en
vid betraktningsvinkel och hög läsbarhet i solljus. Citizen har lanserat en stor klocka som
är tänkt att användas på byggnader medan Seiko har lanserat en liten serie av armbandsur
[17; 18].

Figur 10. Klocka från Sieko [18]

Figur 11. Klocka från Citizen [17]
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Plastic Logic som är en ledande tillverkare av e-pappersproduktion har utvecklat en
tillverkningsprocess som innebär att billigt och kvalitetssäkrat e-papper kan
massproduceras. Företaget är beläget i Cambridge och har dragit till sig en rad
riskkapitalister som bidragit med 50 miljoner US dollar och i december 2005 investerades
ytterligare 24 miljoner US dollar av bland annat Intel. Deras e-papper bygger på E Inks
teknik och de tillverkar för närvarande 10” skärmar med en upplösning på 600x800 med
100 PPI och 4 grader av grått. Tjockleken på skärmen är 0.4 mm och e-pappret är
flexibelt och kan rullas ihop. E-pappret har samma egenskaper som andra produkter som
använder E Inks teknik [19; 20].
Oberoende experter från IDTechEx förutspår att e-papper kommer bli en 30 miljarders
(US dollar) industri år 2015 och en 250 miljarders (US dollar) industri vid 2025 [21].

Figur 12. E-papper från Plastic logic [22]
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3. Teori
“Navigation is a term that describes activities ranging from the first tentative exploration
by an infant to the sophisticated calculations and planning which successfully placed a
man on the moon. Navigation in its narrow sense means to move through space; in its
broader sense, navigation also includes virtual movement through cognitive space made
up of data and the knowledge emerging from those data” (Whitaker, 1998, s.63).

3.1 Navigering
Spatial kunskap (rumsuppfattning eller navigeringsöversikt över ett område) skapas i tre
steg, första steget är kunskap om landmärken, andra steget är kunskap om rutter och i
sista steget införskaffas översiktskunskap (Siegel & White, 1975; Thorndyke & HayesRoth, 1982). Inlärningen behöver nödvändigtvis inte följa denna ordning, översiktskunskap kan t ex erhållas före ruttkunskap. Hur inlärningen går till beror till viss del
på den personliga inlärningen och på hur miljön ser ut (McDonald & Pellegrino, 1993).
Ett landmärke innebär att man känner igen en plats och de karaktäristika som är
kännetecknande för den, utan att för den delen ha någon kunskap om dess position i
förhållande till andra landmärken. Personen känner alltså till att platsen existerar och
känner igen platsen när han kommer till den (McDonald & Pellegrino, 1993). I ett
experiment där vuxna människor fick klassa vad som var bra landmärken, valdes de
punkter där testpersonerna ändrade kurs i sin rutt, eller punkter som knöt ihop flera
möjliga vägval (Siegel, 1981).
Att ha kunskap om rutter mellan olika landmärken utan att för den skull ha kunskap om
hur landmärkena förhåller sig till varandra kallas ruttkunskap. Själva kunskapen är
uppbyggd av vetskapen om vilken väg som ska väljas vid de olika vägskäl som passeras
under resan från ett landmärke till ett annat. Kunskapen är självrefererande och uppnås
genom egen erfarenhet. Detta innebär att användaren kan ta sig fram via kända rutter
mellan kända landmärken, däremot kan personen i fråga inte ta några alternativa vägar
som t ex genvägar (McDonald & Pellegrino, 1993).
Översiktskunskap innebär att användaren har kunskap om olika landmärkens relativa
positioner i förhållande till omvärlden. Denna kunskap kan uppnås genom noggrann
undersökning av omgivningen eller genom att noggrant studera en karta över området.
Utifrån denna kunskap kan användaren sedan beräkna och planera rutter mellan olika
landmärken. Landmärken och rutter ingår som element i översiktskunskapen och utgör
byggblock för att erhålla översiktskunskap (McDonald och Pellegrino, 1993).
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3.1.1 Skillnader och likheter mellan hypermedia och verkliga miljöer
Vid jämförelse mellan navigering i verklig miljö och hypertextmiljö finns det både
likheter och skillnader. Det är främst tre uppgifter som alla utförs både vid navigering i
verkligheten och i hypermedia (Kim & Hirtle, 1995):
•

Identifiera den aktuella positionen i relation till omgivningen.

•

Planera en rutt som tar en från startplats till det mål som ställts upp.

•

Transportera sig längs den planerade rutten mot det uppsatta målet.

Den stora skillnaden mellan dessa två miljöer är att när en individ navigerar i hypertext
kan denne inte manipulera objekten i sin omgivning. I den verkliga navigeringen kan en
person använda alla fem sinnen som navigeringshjälp, i hypermedia används enbart bara
synen (Dahlbäck, Höök & Sjölinder, 1996). Det är inte klart om de hjälpmedel som finns
för navigation i verkligheten, t ex kartor, går att använda likadant i hypertextmiljö.
Dahlbäck, Höök & Sjölinder (1996) menar att det inte är helt klarlagt om det är samma
kognitiva förmågor som används i de båda miljöerna.
En annan aspekt som nämnts i jämförelsen mellan verklig- och hypertextmiljö är att
användaren i hypertext är statisk. Personen sitter alltså still och det är bara skärmbilden
som förändras. Detta i jämförelse mot verklig navigering där en individ fysiskt rör sig
runt i sin omgivning (Dillon och Vaughan, 1997).

3.1.2 Navigering i hypermedia
En av de stora fördelarna med hypermedia (hypertext) jämfört med normal linjär text är
möjligheten att röra sig fritt mellan närliggande informationsområden inom t ex en artikel
eller mellan flera olika artiklar i en tidning (Shneiderman, 1998). Användarens
upplevelse av mediet blir annorlunda jämfört mot vanlig text i och med dess
navigeringsverktyg. Möjligheten att ta sig tillbaka till föregående informationsområde,
använda olika index och klickbara innehållsförteckningar, söksträngar genom
sökmotorer, bokmärken och andra navigeringsverktyg skiljer kraftigt hypermedia från
vanlig text och därmed även upplevelsen av att använda hypermedia jämfört mot linjär
text. I många fall kan hypermedia vara en stor förbättring jämfört med andra medier, men
det finns även en risk enligt Shneiderman (1998) för att det ska bli hyperkaos, ett
fenomen som många andra författare kallar ”lost in hyperspace” (Conklin, 1987; Dix et
al., 2004; Shneiderman, 1998; Nielsen, 1998; Preece et al., 2002).

3.2 Navigeringsproblematik
Ett av de stora problemen med hypermedia är navigering (Dix et al., 2004). Det kan vara
svårt att avgöra var i hypertexten en användare befinner sig. Ett ännu större problem är att
användare ofta inte vet hur de ska ta sig till starten av hypertexten eller till slutet. Detta är
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en naturlig konsekvens av att användaren får fler navigeringsmöjligheter jämfört med om
denne läser en text i en tidning eller en bok.
Ett annat problem som uppstår till följd av att informationen i hypermedia kan vara
väldigt komplex och kompakt är att en användare kan känna sig osäker på om denne
utforskat hela informationsområdet som finns i hypertextdokumentet (Shneiderman,
1998; Dix et al., 2004). Det är möjligt att användaren har följt rutter som medfört att
denne har missat vissa sidor eller bitar av information, vilket medför en osäkerhet för
användaren jämfört mot linjär text. Om en användare läser en artikel om ett specifikt
område på t ex en webbtidning och tittar på relaterade artiklar som finns länkade i slutet
av artikeln, så är det fasta rutter som erbjuds av den som publicerat artikeln. Det är svårt
för användaren att veta om det erbjuds mer information utöver de rutter som presenteras i
form av länkar till de relaterade områdena (Dix et al., 2004).
Preece et al. (1994) menar att det finns framför allt två distinkta, men relaterade
navigeringsproblem i hypermediasystem. Det första problemet gäller den konceptuella
navigeringen vilket innebär att användaren tolkar den grundläggande uppbyggnaden av
systemet annorlunda än hur det faktiskt är uppbyggt. Strukturen hur informationen hänger
ihop missuppfattas helt enkelt av användaren. Det är viktigt att strukturera informationen
så att den blir logisk för användaren och så att denne kan skapa sig en korrekt mental
modell över hypermediasystemet (Shneiderman, 1998). Detta hjälper till att undvika
desorientering och gör det även klart för användaren vilken information som går att finna
i hypertexten, och framför allt vad som inte går att finna i hypertexten.
Det andra problemet som Preece et al. (1994) tar upp är den fysiska navigeringen mellan
olika mediakomponenter, dvs hur navigeringsverktygen är utformade och hur de
fungerar. Designern måste därför se till att underlätta för användaren att skapa sig
adekvata mentala modeller över systemet samt att erbjuda lämpliga navigeringsverktyg så
att användaren kan navigera i det konceptuella utrymmet som denne själv vill.
Edwards och Hardman (1989) beskriver desorienteringsproblemet utifrån tre delar:
•

Användaren vet inte var han ska härnäst.

•

Användaren vet var han ska, men inte hur.

•

Användaren vet inte var han befinner sig i relation till den övriga
informationsstrukturen.

Nya besökare på en webbplats som inte känner till informationsstrukturen får ofta svårt
att navigera (Darken & Sibert,1996). Dessa användare, oberoende om de har ett mål med
sitt besök eller inte, faller lätt in i ett planlöst sökande utan strategi. Detta planlösa
sökande leder oftast till att användaren har svårt att veta var denne befinner sig i
strukturen. Detta i sin tur kan leda till att användaren har svårt att återvända till en besökt
sida på sajten eller överhuvudtaget navigera logiskt. Det krävs att användaren har en
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översikt över informationsstrukturen för att denne effektivt ska kunna samla och
summera eftersökt information (Darken & Sibert,1996).

3.2.1 Informationsstrukturer
Normalt brukar informationsstrukturer delas upp i tre olika övergripande kategorier
(Barfield, 2004). Linjär struktur innebär att användaren följer en viss väg som designern
skapat. Användaren tar sig steg för steg igenom informationsstrukturen och denna
struktur brukar användas till att berätta en historia eller förmedla information som har en
klar och logisk sekventiell indelning. Denna struktur kan jämföras med IKEA:s
planlösning i deras varuhus, där följer kunderna en viss väg med ganska få möjligheter
till att hoppa över en viss avdelning i varuhuset.
1

2

3

Figur 13. Linjär struktur

Den andra kategorin av informationsstruktur brukar kallas linjär struktur med sidogator.
Denna är uppbyggd på samma vis som den linjära strukturen fast med den skillnaden att
vid varje eller vid vissa steg finns en möjlighet till fördjupning i informationen.

1

2

3

a
Figur 14. Linjär struktur med sidogator

Den tredje kategorin kallas trädstruktur och ett vanligt exempel på en applikation som
bygger på trädstruktur är utforskaren i windows. De olika informationsnoderna är
sammankopplade hierarkiskt med överkategorier och underkategorier som det är möjligt
att förflytta sig emellan.
1
2

3

4

a

b

c

Figur 15. Trädstruktur
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Det finns också olika kombinationer av ovanstående och dessa brukar kallas komposita
informationsstrukturer. En vanlig komposit struktur som används på större webbplatser är
en kombination av linjär- och trädstruktur (Barfield, 2004).
1
2

3

4

a

b

c

Figur 16. komposit struktur

3.2.2 Information Overload
En modern upplaga av New York times innehåller mer information än vad en
genomsnittsperson under 1700 talets England stötte på under hela sin livstid. Idag
översköljs den moderna människan av information och fenomenet ”information
overload” blir mer och mer vanligt (Nelson, 1994). Information overload innebär att det
är svårt att få fram kunskap när det presenteras väldigt mycket information. Enligt
Wurman (1989) kan fenomenet uppstå när en individ:
•

inte förstår den tillgängliga informationen,

•

känner sig överväldigad av mängden information som måste bearbetas,

•

inte är säker om en viss information finns tillgänglig,

•

inte vet var informationen exakt går att finna, eller

•

vet var informationen finns, men kommer av olika anledningar inte åt den.

3.3 Möjliga lösningar på navigeringsproblem
En god navigationsförmåga innebär följande (Edwards & Hardman, 1989):
•

Förmåga att kunna skapa specifika rutter.

•

Förmåga att skapa och följa nya rutter lika bra som tidigare kända rutter.

•

Förmågan att känna den egna positionen i förhållande till andra noder i strukturen.

Vid uppgiftsbaserad navigering (se avsnitt 3.4.1), är de två första förmågorna nödvändiga
för att kunna transportera sig mellan platser i en hypertextmiljö. Den tredje förmågan
behövs dock inte för att finna fram till det utsatta målet om användaren har en korrekt
rutt. Denna förmåga måste däremot finnas om användaren vill skapa sig en korrekt
representation över informationsstrukturen. Därför bör översikt över
informationsstrukturen presenteras vilket då effektiviserar navigeringen och minskar
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desorienteringsproblemet (Edwards & Hardman, 1989). På webben är enligt
Shneiderman (1998) översiktskartor en viktig faktor för att hjälpa användarna att
orientera sig i större informationsstrukturer.

3.3.1 Konsekvent utformat gränssnitt
Att designa ett konsekvent utformat navigeringsstöd gällande placering och utseende är
viktigt för att användaren inte ska bli förvirrad. Om navigeringsstödet ändras mellan olika
situationer, t ex ändrar utseende eller navigeringsmenyn byts ut, försvåras navigeringen
för användaren (Fleming, 1998). Möjligheten att kunna förutse var navigeringsstödet
finns och hur det beter sig är ett första viktigt steg när en användare tar navigeringsbeslut.
Att gränssnitt ska vara konsekvent utformade är en allmänt vedertagen designprincip och
en av de viktigare. Användare är beroende av att gränssnittet är konsekvent utformat för
att interaktionen ska bli effektiv och ändamålsenlig (Dix et al., 2004). Trots detta är ett av
de vanligaste felen som gränssnittsdesigners gör just att bryta mot denna princip
(Shneiderman, 1998; Dix et al., 2004). En av svårigheterna med att utforma ett
konsekvent gränssnitt är att principen kan röra många olika delar av ett system och är inte
en enskild egenskap. Hela systemet inklusive t ex använd terminologi, layout, typsnitt,
färger etc. måste designas konsekvent (Shneiderman, 1998).

3.3.2 Feedback
Att presentera relevant feedback som kommer vid rätt tidpunkt och som användaren
förstår är väldigt viktigt (Barfield, 2004). Feedback är den kanal tillbaka från systemet
som indikerar om en uppgift har lyckats eller t ex vilka alternativ som finns tillgängliga
för interaktionen mellan användaren och systemet. Detta hjälper användaren att tolka om
en uppgift är löst och hur denne kan ta sig vidare i systemet (Dix et al., 2004). Feedback
hjälper även användaren att skapa en korrekt mental modell över systemet och som
designer är det viktigt att förmedla en feedback som just understödjer uppbyggnaden av
användarens mentala modell som är densamma som systemets modell. Systemmodellen
innefattar vad som går att göra med systemet samt hur detta görs (Barfield, 2004). Vid
varje interaktion med systemet bör systemet ge någon form av feedback. Om det är en
mindre aktion som utförs, t ex en formatering i ett ordbehandlingsprogram, behöver inte
feedbacken vara lika stark som om det är en kritisk aktion som t ex att spara ett dokument
(Shneiderman, 1998). Vid navigering är det extra viktigt att tydligt ge visuella
indikationer (visual cues) om var användaren befinner sig i miljön för att denne ska
kunna orientera sig (Lynch, 1960). I en tidningsmiljö görs detta bland annat genom
sidnumreringar och avdelningsrubriker.

3.3.3 Metaforer
Metaforer används i gränssnittsdesign för att understödja skapandet av mentala modeller
(Preece et al., 2002; Barfield, 2004). Olika användare har med sig olika erfarenheter från
andra system eller från verkliga miljöer vilket kommer att ligga till grund för hur dessa
tolkar det nya systemet. Om det går att utnyttja dessa tidigare erfarenheter och förmedla
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en metafor som tar stöd i användarens tidigare upplevelser kan en systemmodell snabbare
förmedlas. Detta leder till snabbare inlärning vilket gör att användaren snabbt kan lösa
sina uppgifter ändamålsenligt och effektivt (Dix et al., 2004). En av de mer kända
metaforerna som använts i gränssnittsdesign är skrivbordsmetaforen i de grafiska
gränssnitt som många operativsystem idag tillhandahåller. Denna metafor ger
indikationer på vad användaren kan göra och hur den kan göra det. Papperskorgen har
liknande funktionalitet som en vanlig papperskorg, saker som slängs i den kan plockas
upp så länge som den inte tömts. Dokument kan läggas i mappar och sorteras och
organiseras som i en verklig skrivbordsmiljö (Barfield, 2004).
De flesta människor läser eller kommer i kontakt med tidningar eller känner i alla fall
igen tidningslayout och vet hur tidningar brukar vara organiserade. Tidningsmetaforen
kan därför användas vid gränssnittsdesign av nya medier för att förmedla funktioner som
är liknande i papperstidningen som i det nya mediet (Golovchinsky & Chignell, 1997).
Framsidan av en tidning kan t ex fungera som ett landmärke där dagens viktigaste artiklar
visas och härifrån kan användaren få indikationer om var i tidningen fulltextsversionen av
artikeln finns (Golovchinsky, 1997).

3.3.4 Understödjande av kognitiva modeller
En mental modell är en individs förståelse eller uppfattning kring t ex användning av ett
system. Denna förståelse skapas genom användning och tidigare erfarenheter, en
användare tolkar oftast nya system utifrån liknande tidigare system. De mentala
modellerna hjälper helt enkelt till att lösa nya problem och förklara nya situationer då vi
oftast som sagt utgår från tidigare skapade modeller (Barfield, 2004).
Att människor ofta finner vägen till uppsatta mål utan att använda en fysisk karta får
tillskrivas våra kognitiva kartor, vilka också kan benämnas mentala representationer.
Dessa används för att planera en förflyttning och/eller för att orientera sig. Med hjälp av
de mentala representationerna lagrar hjärnan spatial information om olika element och
dess inbördes relationer i vår visuella omgivning (McDonald & Pellegrino, 1993).
En lösning på desorienteringsproblemet som Dix et al. (2004) och Shneiderman (1998)
föreslår är att tillhandahålla en karta över hypertext dokumentet, som hjälper till att
identifiera användarens position i förhållande till hypertexten. Ett annat förslag på en
lösning till problemet är enligt författarna att tillhandahålla klara länkar till början och
slutet av ett hypertext dokument. Men dessa förslag på lösningar hjälper inte då en
användare har nått en sida från en av flera möjliga rutter och det försvårar därmed för
användaren att identifiera sin position i förhållande till den kontextuella information som
erbjuds gällande positionen. Stora hypertext dokument har väldigt stora och komplexa
kartor där information om noderna är kompakt presenterade. Alternativt presenteras bara
en del av informationskartan och detta kan medföra att användaren inte får tillräckligt
med information för att kunna avgöra var denne befinner sig.
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Beslut gällande navigeringsstrategier kan delas in i hierarkiska nivåer. Beslutet att ta sig
från punkt A till E delas upp i undernivåer. Först behöver personen i fråga ta sig till punkt
B för att sedan t ex välja C eller D för att ta sig vidare till E. Det går alltså att följa en
individs beslut gällande dennes navigeringsstrategi. Varje undergrupp i den här kedjan av
beslut kan kallas beslutsplan. Alla dessa beslutplaner, en på varje nivå i hierarkin, är den
kognitiva lösningen på navigeringsproblemet. Varje undergrupp innehåller oftast högst 3
olika alternativa beslut (Passini, 1984). Nielsen (1995) har i sina studier visat på att
användare vill max utföra 3 ”klick” för att hitta efterfrågad information på webben .

3.3.5 Semantikens betydelse för förståelsen av ett informationssystem
Patel, Drury & Shalin (1998) har i ett experiment visat på fördelarna med att låta områdesexperter vara med vid utformningen av en semantiskt ordnad navigering i ett
informationssystem. De lät helt enkelt områdesexperter koppla samman områden som
hörde samman i hypertexten. Både nybörjare och vana användare fick sedan söka efter
vissa förutbestämda mål i systemet. En grupp arbetade i det semantiskt ordnade
informationssystemet och en grupp arbetade i ett alfabetiskt ordnat system.
Resultatet av experiment som Patel et al. (1998) utförde, visade att det semantiska
navigeringssystemet medförde att nybörjare lättare kunde hitta information och att
hypertexten blev mer lättillgänglig. Detta påverkade inte experternas användande av
systemet negativt vilket var en av farhågorna innan experimentet startades. Vid sökning
efter bestämda mål klarade nybörjarna 84,7% av uppgifterna i det semantiskt uppbyggda
systemet medan de bara klarade 61,1 % av uppgifterna i det alfabetiskt ordnade systemet.
I tester och intervjuer med testpersonerna efter det att de användartestat systemen, visade
det sig att de som använt det semantiska systemet kom ihåg och förstod
navigeringsstrukturen bättre, jämfört med dem som använt det alfabetiska indexet. (Patel
et al., 1998)

3.3.6 Val av informationsstruktur
I ett annat experiment visade det sig att hierarkiska strukturer ger en bättre överblick än
alfabetiskt indexerade och blandade strukturer (Edwards & Hardman, 1989). I
experimentet var den alfabetiskt indexerade strukturen alfabetiskt ordnade i en lista och
den blandade strukturen var en kombination av hierarkisk och alfabetiskt ordnad struktur.
Resultat visade att användare blev mest desorienterade i den blandade strukturen och
detta tolkades som att användaren hade svårt att få en överblick över strukturen och
därmed svårt att skapa sig en korrekt representation av omgivningen. De försökspersoner
som navigerade i den hierarkiska strukturen verkade däremot skapa sig en kognitiv
representation av strukturen i form av en översikt (Edwards & Hardman, 1989).
Enligt Majoor, Rama & Westerink, (2000) förvärvas översiktskunskap ganska snabbt av
användaren om en hierarkisk informationsstruktur används. Detta eftersom huvudmenyn
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eller roten till informationssystemet är överblickbart från start och sedan följer
användaren när denne navigerar.
Det finns dock inget universellt svar på vilken informationsstruktur som ska användas i
olika sammanhang (Barfield, 2004). Det viktigaste är att strukturen är förstålig och
anpassad mot målgruppen. Ofta har information någon form av logisk struktur i sig självt,
även om denna i vissa fall kan vara ambivalent och därmed kan delar passas in under
flera olika kategorier. I vissa fall passar delar av innehållet inte en vald struktur vilket gör
att designern tvingas komprimmissa. I dessa fall finns ett par olika alternativ (Barfield,
2004):
•

Att ”böja” på strukturen för att passa in innehållet

•

Slopa informationen som inte passar in

•

Bryta upp informationen i mindre delar och distribuera ut den in i strukturen

För att undvika ”information overload” bör större mängder information delas upp i
mindre delar, så kallad ”chunking” (uppdelning) av informationen. Uppdelning av
information görs för att helt enkelt skapa en mer greppbar bild och översikt över
informationen. Motsatsen till att använda ”chunking” principen används på
informationsintensiva webbplatser som presenterar mycket länkar och information på en
och samma enskild webbsida. Detta medför en större risk för ”information overload”
jämfört mot att istället dela upp informationen i underkategorier som är länkbara
(Shneiderman, 1998; Barfield, 2004).
En smal och djup hierarkisk meny bör dock undvikas eftersom en sådan medför risk för
”lost in hyperspace” fenomenet. En sådan meny tvingar ner användaren på en väldigt
djup nivå i informationsstrukturen och det kan helt enkelt vara svårt att hitta tillbaka till
tidigare besökta platser (Preece et al., 2002).

3.3.7 Användarens erfarenhet
Hur väl ett användargränssnitt fungerar är givetvis beroende på vem som använder
gränssnittet. En användares tidigare erfarenheter påverkar denne när en ny webbsajt
besöks gällande navigeringsaspekter (Preece et al., 1994; Shneiderman, 1998). Datorvana
och hur ofta en användare besöker en viss sajt påverkar givetvis hur denne kommer att
tolka och använda sajten, men även användarens syfte med att besöka sajten påverkar hur
denne kommer att navigera. Olika typer av användare har olika behov gällande designen
för att kunna skapa en korrekt bild över sajtens uppbyggnad och innehåll (Shneiderman,
1998). Shneiderman delar in användare av webbsajter i förstagångs besökare, periodiskt
återkommande och frekventa besökare. Förstagångsbesökare behöver en översikt av
informationen som presenteras för att skapa en förståelse för t ex vilka tjänster som
erbjuds, vad som sajten inte erbjuder och vad de olika knapparna leder till för händelser.
Periodiskt återkommande besökare behöver en ordnad struktur, igenkännbara

19

landmärken, möjligheten att gå tillbaka och säkerhet medan de utforskar sajten.
Frekventa besökare behöver möjligheter till genvägar eller makros som snabbar upp
återkommande uppgifter samt utökade tjänster som tillfredsställer de olika behov som de
frekventa besökarna har.

3.4 Navigering i tidningar
När det gäller navigering i framför allt webbtidningar har främst ett specifikt
navigeringsproblem uppmärksammats. Eftersom webbtidningar är dynamiska och
förändras kontinuerligt ett flertal gånger per dag kan detta medföra problem för en
användare som söker information som tidigare presenterats på sajten (Dix et al., 2004;
Shneiderman, 1998). Detta gör det helt enkelt svårare att hitta tidigare presenterad
information eftersom denna ofta inte befinner sig på samma plats som tidigare.
Webbtidningar är generellt sett en kategori av hypermediasystem som har en
webbstrukturerad navigeringsstruktur (uppbyggd som en spindelväv av länkar), till
skillnad från en hierarkisk navigeringsstruktur. Detta medför enligt Darken (1995) och
Darken & Sibert (1996) att uppgiftsbaserad navigering försvåras eftersom användaren
inte får en översikt över hela informationsområdet.
Tidningsläsning i stort har teoretiskt sett delats upp i två beteenden, nöjesbaserat läsande
och målorienterat läsande (Watters & Shepherd, 1997). Nöjesbaserat läsande är ofta
kopplat till vanor och läsning vid vissa tidpunkter och kännetecknas av en njutbar stund
där läsaren tar del av nyheter. Detta är en spontan och avslappnad läsning som i många
fall är ganska ostrukturerad. Nöjesbaserad läsning är också ytterst individuell, olika läsare
läser olika nyheter i olik ordning och de läser också olika mycket av de nyheter som
presenteras i tidningen. Läsaren uppfattar de saker som är intressanta för dem och
skumläser och bläddra sig igenom tidningen. Detta gör navigeringsbeteendet svårt att
undersöka eftersom läsaren i många fall har svårt att själv förklara sitt läsbeteende. Det är
också svårt at dra generella slutsatser rörande hur människor i allmänhet nöjesläser
eftersom det är ett högst individuellt beteende (Watters & Shepherd, 1997). Målorienterat
läsande däremot kännetecknas av att läsaren letar efter en specifik nyhet eller specifik
information, det finns ett underliggande mål med läsningen. Detta gör det även lättare att
undersöka och studera. Uppgiftsbaserad navigering som används vid målorienterat
läsande har undersökts i en rad olika sammanhang, både i verklig miljö och i virtuell
miljö.

3.4.1 Uppgiftsbaserad navigering
Uppgiftsbaserad navigering (wayfinding) påverkas generellt sett av både kognition och
beteende (Matthews, 1992). Förmågan att hitta ett specifikt mål baseras på tre distinkta
förmågor; beslutsfattande, beslutsutförande och informationsprocessande.
Uppgiftsbaserad navigering representerar alltså spatiala problemlösningsmetoder. För att
en individ ska bli lyckas med uppgiftsbaserad navigering behövs det
omgivningsinformation. Denna information kan delvis hämtas direkt från omgivningen,
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delvis från tidigare erfarenheter och en del av den nya informationen kan sluta sig till
tidigare erfarenheter.
För att en person ska kunna finna ett mål i en mer eller mindre okänd omgivning behöver
denne en navigeringsstrategi för att lyckas på bästa sätt. En navigeringsstrategi innehåller
val av rutt och andra strategiska aspekter för att förflytta sig från punkt A till B. Den
uppgiftsbaserade navigeringen en dynamisk process där spatial kunskap används för
allmän information gällande omgivningen och för orientering i denna för att nå önskat
mål. I olika experiment har det visat sig att spatial kunskap bygger på flera olika objekt
som t ex landmärken och rutter (Matthews, 1992). Kunskap om en rutt baseras på extra
viktiga vägval, så kallade nyckelvägval. Ett exempel på detta kan vara en plats där flera
olika noder knyts samman. Det har också visat sig att rutter är hierarkiskt organiserade,
både när det gäller vägval och de segment som förankrar dessa. Fel uppstår oftast där
vägvalen är komplexa och/eller i de nedre nivåerna av hierarkin där förståelsen ej är fullständig.
Den uppgiftsbaserade navigeringen bygger på fyra steg (Downs & Stea,1973):
•

Orientering - bestämma position i förhållande till närliggande objekt och målet.

•

Ruttbestämmande - välja en rutt som leder fram till målet.

•

Ruttövervakning - övervaka den valda rutten för att se till att det är rätt rutt som är
vald och att den leder i rätt riktning.

•

Måligenkänning - veta när målet är nära eller när målet är funnet.

Enligt Darken (1995) och Darken & Sibert (1996) underlättas den uppgiftsbaserade
navigeringen om användaren får en översikt över hela informationsområdet. Om det
däremot saknas landmarks som fungerar som vägvisare och om den spatiala
organisationen är dålig, leder detta till ineffektiva sökstrategier och desorientering hos
användaren (Darken och Sibert, 1996). En karta kan ge den översiktskunskap som är
nödvändig för att lyckas väl med den uppgiftsbaserade navigeringen. Kartan ger då ett
översiktsperspektiv som både stärker känslan av var användaren befinner sig i
informationsstrukturen och hur omgivningen ser ut. Enligt Darken och Sibert (1996)
finns det tre principer om hur en översikt bör utformas för att hjälpa användarens navigation. Den första är, visa alla element i strukturen och relationer mellan dem. Den andra är,
visa alltid användarens position i strukturen. Och slutligen den tredje principen är att
alltid orientera översikten i förhållande till användarens position och upplevelse av
informationsstrukturens uppbyggnad.
Det räcker alltså inte för användaren att kunna navigera från punkt A till B på en
webbsajt utan denne måste också kunna tillgodogöra sig och förstå den information som
presenteras. Detta kan leda till överbelastning av användarens kognitiva förmåga.
Kombinationen av navigationsuppgiften, informationsuppgiften och
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uppgiftsbehandlingen kan därmed leda till en desorienteringskänsla hos användaren.
Något som ytterligare kan förvärra problemet är om webbplatsen är väldigt stor (Kim &
Hirtle, 1995).
Det spatiala lärandet är linjärt jämfört mot en tidsaxel. Desto längre tid en människa
vistas i en miljö, ju bättre blir rumsuppfattningen hos denna individ. Det spatiala lärandet
är också individberoende, personer som ofta kommer i kontakt med nya omgivningar och
reser mycket, har en bättre spatial inlärningsförmåga (Matthews, 1992).
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4. Metod
I detta avsnitt presenteras valda datainsamlingsmetoder och undersökningens upplägg i
stort. Vidare presenteras urval, tillvägagångssätt samt hur analysen gått till av insamlad
data. Avsnittet avslutas med en redogörelse för studiens validitet och reliabilitet samt
metodkritik.

4.1 Övergripande metodisk ansats
Denna studie har en kvalitativ ansats vilket kännetecknas av att undersöka arten eller
beskaffenheten hos något (Kvale, 1997). Kvalitativa metoder syftar generellt till att förstå
eller hitta mönster medan kvantitativa metoder generellt sett syftar till att svara på
frågeställningar som rör ”hur ofta”, ”hur många” eller ”hur vanligt” (Trost, 1997).
Kvalitativ forskning inom informations system (IS) området kännetecknas av att det
fokuserar på människors antaganden, kunskap och erfarenhet av det som undersöks
(Orlikowski & Baroudi, 1991; Walsham, 1995). Studien kan metodiskt sett delas upp i tre
övergripande faser:
•

Fas 1, en förstudie innefattandes 8 workshops med tidningsläsare och
proffesionellt verksamma inom tidningsbranschen (designers, journalister etc.) för
att få in användargenererad data gällande vilka navigeringsstöd som kan stödja
användares läsbeteenden.

•

Fas 2, en iterativ designfas där olika prototyper tagits fram tillsammans med en
fokusgrupp bestående av tidningsdesigners samt en fokusgrupp av läsare.

•

Fas 3, en utvärderingsfas bestående av 36 observationer och intervjuer där tre
olika prototyper innehållandes olika navigeringslösningar och navigeringsstöd har
utvärderats av läsare. Detta för att undersöka vilka navigeringslösningar och
informationsstrukturer som läsarna föredrar.

I alla tre faser har en kvalitativ ansats använts för att försöka besvara hur användares
läsbeteenden kan stödjas med hjälp av olika navigeringsstöd i en e-papperstidning.
Eftersom studien behandlar aspekter som läsbeteende och upplevelse av tidningsläsning
och navigeringsstöd valdes denna kvalitativa ansats. Kvalitativa ansatser grundar sina
slutsatser på icke kvantifierbar data som t ex attityder och värderingar (Lundahl &
Skärvad, 1999) vilket stämmer bra överens med denna studie. En nackdel som
kvantitativa undersökningar kan medföra är att det är svårare att undersöka detaljerade
frågor rörande t ex upplevelsen av någonting (Svenning, 1997) vilket är primärt i denna
studie.
Empirin har samlats in inom DigiNews projektet under ett och ett halvt år. Upplägget av
studierna har tagits fram i samarbete med de involverade forskarna vid högskolan i
Halmstad och jag har deltagit vid alla i denna studie presenterade empiriska insamlingar.
Jag har valt att presentera vissa delar av den tidiga datainsamlingen inom projektet som är
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relevanta för denna studie, detta är materialet från fas 1 och fas 2. Dessa delar har till viss
del behandlats i tidigare redovisade artiklar och uppsatser men anses nödvändiga för att
kunna presentera en helhetsbild och besvara problemformuleringen och uppfylla syftet
med studien. Studiens huvudsakliga resultat bygger dock på fas 3 (utvärderingsfasen)
som jag själv designat och genomfört. Utvärderingsfasen har stämts av med min
projektledare och tillika handledare för denna uppsats och under genomförandet hade jag
hjälp av ytterligare 2 forskningsassistenter. Dessa forskningsassistenter hjälpte till att
dokumentera och göra en första grovbearbetning av det insamlade materialet.
I tabell 2 nedan presenteras en översikt över det empiriska materialet som används i
denna studie uppdelat kronologiskt i de olika faserna följt av en noggrannare genomgång
av varje fas.
Aktivitet
Fas 1
1
2
3
4
5
6

Typ
Workshop/
Fokusgrupp
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Fokusgrupp

Deltagare

Fokus

Antal
deltagare

Läsare

Future workshop

6

Tidnings-personal
Läsare
Tidnings-personal
Läsare
Designers

Future workshop
Future workshop
Future workshop
Future workshop
Diskussion gällande mock-ups
och start prototyping
Future workshop
Future workshop
Future workshop

6
6
8
6
2

7
Workshop
Tidnings-personal
8
Workshop
Läsare
9
Workshop
Tidnings-personal
Fas 2
10
Fokusgrupp
Designers
Prototyping
11
Fokusgrupp
Läsare
Scenarios och mock-ups
12
Fokusgrupp
Läsare
Testning av prototyper
13
Fokusgrupp
Designers
Prototyping
14
Fokusgrupp
Läsare
Testning av prototyper
15
Fokusgrupp
Designers
Prototyping
16
Fokusgrupp
Designers
Prototyping
Fas 3
17
Fokusgrupp
Läsare
Förtest prototyp
18
Pilottest
Läsare
Pilottest prototyp
19
Test
Läsare
Utvärdering av prototyper
20
Test
Läsare
Utvärdering av prototyper
20
Test
Läsare
Utvärdering av prototyper
21
Test
Läsare
Utvärdering av prototyper
22
Test
Läsare
Utvärdering av prototyper
23
Test
Läsare
Utvärdering av prototyper
Tabell 2. Sammanställning över datainsamlingen i studien

4
5
3
4
5
4
3
5
3
5
3
1
6
6
6
6
6
6
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4.2 Fas 1 - förstudien
Den första fasen består av en förstudie som bygger på ”future workshops” med läsare och
tidningspersonal. Future workshop metoden som användes modifierades till att även
inkorporera scenariobyggande och mock-ups.

4.2.1 Future Workshops
Metoden future workshop utvecklades för att hjälpa människor att skapa och
implementera kreativa idéer och projekt som kunde förbättra deras samhälle (Junkt &
Müllert, 1996). Konceptet har inom IS forskningen använts bland annat inom området
participatory design för att hjälpa användare att skapa en vision om hur datorer kan stödja
en framtida arbetssituation (Kensing & Halskov Madsen, 1991). En future workshop är
normalt indelad i tre faser: kritikfasen, fantasifasen och implementeringsfasen (Junkt &
Müllert, 1996).
Kritikfasen är en strukturerad ”brainstorming” session som fokuserar på problem
relaterade till det som behandlas. Under den första fasen dokumenteras de identifierade
problemen väl synligt för alla deltagare. Den som leder workshopen ser till att problemen
har en klar koppling till det diskuterade ämnet och försöker även få alla deltagare aktiva
(Kensing & Halskov Madsen, 1991).
Fantasifasen startar normalt med två uppvärmningsaktiviteter. För det första försöker den
som leder workshopen vända på de identifierade problemen i den tidigare fasen till något
positivt istället för något negativt. Målet är att problem löses upp och att möjligheter
istället för svårigheter identifieras. Under den andra uppvärmningsaktiviteten får
deltagarna måla upp en framtidsbild gällande hur de vill att den diskuterade situationen
ska se ut om fem år. Därefter startar en ny ”brainstormings” session liknande den i första
fasen fast denna gång diskuteras framtidssituationen istället för hur det är i dagsläget.
Varje deltagare får sedan prioritera målbilderna för att gruppen ska komma fram till en
koncensus gällande en ”utopian outline”. Denna framtida målbild diskuteras och
utvecklas vidare i mindre grupper (Kensing & Halskov Madsen, 1991). I en studie av
Arvidsson, Ihlström & Lundberg (2002) har fantasifasen utvecklats till att även innehålla
en ”trigger” fas för att medvetenhetsgöra deltagarna om vad som är möjligt att uppnå med
ny teknik (Arvidsson, Ihlström & Lundberg, 2002).
Den sista fasen i future workshop metoden är implementeringsfasen. Denna fas börjar
med att varje grupp presenterar sin bearbetade framtida målbild (utopian outline). Dessa
målbilder utvärderas sen i hela gruppen och det diskuteras bland annat vad som behöver
förändras för att uppnå de olika målbilderna samt vilka målbilder som är intressanta och
realiserbara. Workshopen avslutas med att dra upp riktlinjer för hur en ny gemensam
strategi ska leda till implementering av de nya idéerna och målbilderna (Kensing &
Halskov Madsen, 1991).
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Inom IS området har future workshops främst använts för att starta en förändringsprocess
inom organisatoriska miljöer. Men enligt Löwgren & Stolterman (1999) kan även denna
typ av workshops vara lämpliga vid design av nya IT artefakter som saknar en tydligt
definierad målgrupp.

4.2.2 Scenarion & Mock-ups
Scenarier fokuserar på att beskriva olika intressenters syn på olika användningssituationer
och framförallt aspekter på varför och hur (Carrol, 2000). Scenarierna kan presenteras i
en rad olika former, t ex text, storyboards eller mock-ups. Dessa scenarior möjliggör
diskussioner rörande olika behov, olika kontexter och vilka krav som kan ställas på
artefakterna som ska stödja användningssituationen. De kan även utgöra ett sätt att
kommunicera mellan olika aktörer med olika bakgrund i ett utvecklingsprojekt (Preece et
al., 2002).
Enligt Ehn & Kyng (1991) kan mock-up tekniken vara ett effektivt sätt att ta del av
användares erfarenheter och kunskaper. Pappersprototyper kan vara ett enkelt och
kraftfullt sätt att visualisera användargränssnitt (Benyon, Turner & Turner, 2005). För att
få pappersprototyperna dynamiska kan t ex menyer och flyttbara fönster illustreras med
hjälp av post-it lappar (Löwgren & Stolterman, 2005). Pappersprototyper kan alltså bland
annat visualisera olika funktioner, interaktionstekniker och informationsstrukturering och
fungerar även utmärkt för att kommunicera och diskutera design mellan olika intressenter
i ett utvecklingsprojekt (Preece et al., 2002).

4.2.3 Applicerad future workshop i denna studie
Totalt genomfördes åtta ”future workshops”, fyra med användare/läsare (totalt 23
personer) och fyra workshops med tidningspersonal (totalt 21 personer). Läsarna nåddes
via en annons innehållandes en intresseanmälan på fyra olika svenska dagstidningars
webbupplaga (Sydsvenskan, Göterborgs-Posten, Hallandsposten och Sundsvalls
Tidning). Intresserade läsare tog kontakt med tidningen och urvalet av de som anmält sitt
intresse gjordes utifrån ålder, kön och var de bodde. Målet var att få ihop en representativ
grupp av läsare samt att få till en dynamisk arbetsgrupp till workshopen. Gruppstorleken
varierade från tre till åtta deltagare då ett visst bortfall uppstod vid några tillfällen. Målet
var att få 5-6 deltagare vid varje tillfälle för att inte få för stora grupper då det ansågs
svårare att få till en aktiv diskussion där alla deltagare kom till tals. Överlag var det en
ganska jämn könsfördelning och åldersintervallet var 20 till 70 år.
Tidningspersonalen valdes ut av våra samarbetspartners inom respektive tidning, alla
tidningarna där workshops med tidningsfolk utfördes ingår i DigiNews projektet. Urvalet
gjordes för att få med så många olika perspektiv som möjligt från tidningsorganisationen
och därför ingick representanter från ledningen, designers, marknadsavdelningar, ITavdelningar samt journalister. Tidningspersonalen representerade inte bara publicisternas
perspektiv utan tänkte även utifrån en tidningsläsares perspektiv och skapade scenarion
och mock-ups sett utifrån en läsares perspektiv.
26

För att kunna få användargenererad input till en kravcifikation och även identifiera
övergripande designlösningar ansågs det vara lämpligt att involvera deltagare både från
tidningsorganisationer och vanliga läsare. Detta för att kunna få ut domänspecifik
kunskap och även kunna få detaljerad input till hur lämpliga navigeringsstöd och
navigeringsstrukturer bör utformas för att passa framtida användare
Den applicerade future workshop metoden modifierades till att inkludera scenarier och
mock-ups som kan verka som designunderlag och underlag till kravspecifikationsarbetet
inom DigiNews. Den modifierade workshopen är designad för att ta tre timmar, inklusive
en kvarts rast. Detta är en stor skillnad jämfört mot det traditionella tillvägagångssättet
som är designat för att ta en till två hela dagar (Junkt & Müllert, 1996). Men eftersom
läsare deltog efter vanlig arbetstid och det var svårt att allokera mycket tid av
tidningspersonalen, genomfördes en kortare och mer komprimerad variant av
workshopen. Det ansågs även fullt möjligt att få ut den efterfrågade data som behövdes
genom det upplägg som valdes. Den applicerade workshopen var mer strukturerad
jämfört med original versionen och anpassad för att få ut specifik data rörande krav och
designlösningar. Detta var ytterligare en anledning till att tiden kunde kortas ner.
Den modifierade versionen av future workshops som användes bestod av tre delar, vision,
scenario och slutligen mock-up. Alla tre delar i future workshopen spelades in via två
mp3 inspelare och både presentationen av scenarierna och mock-ups spelades in på video
för att möjliggöra en senare analys av materialet.
Vision
Visionsdelen startade med en kort introduktion och presentation av projektet och
workshopens aktiviteter. Efter det presenterades en rad ”trigger” för att få deltagarna att
tänka i nya banor samt att presentera exempel på dagens och framtidens e-papper. De
”triggers” som användes var olika filmer, tidiga prototyper och annat
informationsmaterial. Efter denna del fick deltagarna lista de främsta och mest kritiska
problem som de såg med att använda en e-papperstidning istället för de tidningar som
används idag. Deltagarna fick också möjlighet att ställa frågor som exempelvis hur
tidningen kommer att uppdateras med nytt material. Kritik delen avslutades att vända
identifierade problem till möjligheter samt stryka en rad identifierade tekniska problem.
Detta för att få deltagarna att tänka i framtid och inte i nutid. Tekniska begränsningar som
nedladdningshastigheter och möjlighet till att uppdatera tidningen via digital-TV nätet
kunde t ex ta bort vissa identifierad tekniska problem som finns i dagsläget.
Scenario
Den andra delen i den modifierade future workshopsmetoden var scenariobyggande. I
denna del fick deltagarna skapa framtida scenarion för olika lässituationer med hjälp av
e-papperstidningen. Deltagarna delades upp i mindre grupper och för att underlätta
scenariobyggandet användes sex olika numrerade kort i olika färger som var märkta med
frågorna: Vem?, Vad?, Var?, Hur?, När? och Idé?
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De 5 första korten utgjorde grunden i scenariot
och idé-kortet användes för att dokumentera
ytterligare eventuella idéer som inte framkom
genom de andra korten. Deltagarna skrev själva
på korten och klistrade upp dessa på ett stort
pappersark där de också hade möjlighet att skriva
ytterligare förklarande text till scenariot (se figur
17). Varje grupp tog fram flera scenarion vardera
och sessionen avslutades med att deltagarna fick
presentera sina scenarion för varandra.

Figur 17. Scenariobyggande

Scenarierna som togs fram i denna del utgjorde en grund till att börja diskutera vilka
funktioner som borde finnas med i en framtida e-papperstidning samt hur dessa skulle
utformas. De visade även på vilka tjänster som efterfrågades och hur dessa tjänster kunde
utformas. Framförallt utgjorde de ett underlag för den fortsatta designprocessen som tog
vid i fas 2 av studien.
Mock-up
I den sista mock-up delen fick deltagarna skapa enkla pappersprototyper utifrån de
tidigare skapade scenarierna. Denna del introducerades med att presentera arbetsmaterial
till att skapa mock-ups (se figur 18). Materialet som användes var utskrifter från dagens
webbtidning samt exemplar från
papperstidningen. Tejp och klister och papper i
olika format samt olika pennor i olika färger,
post-it lappar och klistermärken fanns
tillgängliga för att skapa en kreativ miljö där
deltagarna kunde realisera en design som
stödde deras tidigare skapade scenarion. Denna
del avslutades med att deltagarna fick
presentera sina mock-ups inför alla deltagare
och det gavs möjlighet att ställa frågor och
Figur 18. Skapandet av mock-ups
diskutera de olika designlösningarna.
De mock-ups som skapades fungerade som en visuell representation genererad av
användare och domänexperter för att beskriva sina scenarier och hur de ville att deras
framtida e-papperstidning skulle se ut. Inom DigiNews användes dessa mock-ups främst
för att fungera som ett underlag för att generera krav och hitta förslag på efterfrågade
designlösningar. Men de användes även som underlag för att undersöka vilka nya tjänster
som kan vara möjliga för e-papperstidningar. I denna studie användes främst mock-ups
som underlag för diskussion och inspiration i den iterativa designfasen beskriven i fas 2
nedan. De utgjorde också en analyskälla till att identifiera efterfrågat navigeringsstöd
samt identifiera eventuella nya lösningar på navigeringsstöd i en e-papperstidning.
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4.3 Fas 2 - den iterativa designfasen
Den iterativa designfasen syftade till att producera prototyper utifrån de resultat som
framkom i förstudien samt stöd från teorin. För att fortsätta användarinvolvering samt ta
del av tidningsdesignsexperters domänkunskap har två olika fokusgrupper använts i
denna studie (se tabell 2). Att aktivt och iterativt involvera intressenter med
domänkunskap samt involvera användare är viktigt för att kunna skapa en design som är
anpassad till sin kontext (Löwgren & Stolterman, 2005; Preece et al., 2002). Exempel på
värdefull domänkunskap för denna studien som framför allt designfokusgruppen bidrog
med var t ex hur informationen bör struktureras samt förslag på hur navigeringsstödet
kunde utformas i e-papperstidningen.

4.3.1 Fokusgrupper
Metoden att använda fokusgrupper kommer från marknadsföringsområdet där den
använts för att få input och skapa en bild av en specifik målgrupp. Fokusgrupper har även
traditionellt använts för att testa idéer på, helt enkelt ett bollplank där en mindre utvald
grupp representerar en hel målgrupp (Barfield, 2004). Inom designområdet har
fokusgrupper använts för få med representanter för olika intressenter som bör påverka
eller involveras i designen. En normal fokus grupp består av tre till tio personer som är
utvalda för att skapa en representativ grupp av intressenter eller för att representera en
målgrupp. Validiteten för metoden anses hög eftersom den skapar lättförstådd och
trovärdigt data (Marshall & Rossman, 1999). Normalt dokumenteras diskussionen i
fokusgruppen med hjälp av video eller bandinspelningar för att kunna analyseras vid
senare tillfället. Eftersom fokusgrupper normalt används löpande under t ex en
designprocess, finns även möjligheten att bjuda in dessa deltagare vid senare tillfälle för
att förklara sina kommentarer. Fokusgruppsessioner brukar kunna medföra rika
diskussioner vilka kan leda till konsensus beslut rörande ett valt ämne eller belysa
områden som är problematiska där deltagarna inte kan enas (Preece et al., 2002). Ofta
lyfts problem upp till ytan som olika deltagare inte varit medvetna om vilket leder till en
ökad medvetenhet om olika synsätt. Detta i sin tur hjälper deltagarna att se problem ur
flera olika synvinklar. Gruppdiskussioner är ofta mer dynamiska jämfört med en
traditionell intervju vilket ytterligare kan belysa olika perspektiv och hjälpa till att
penetrera ett problem till fullo. Den sociala kontexten hjälper ofta deltagarna att stöta och
blöta problem och lyfta fram känsliga ämnen som i andra situationer eventuellt hade
förbisetts (Preece et al., 2002).
En session med en fokusgrupp behöver struktureras noggrant och urvalet av deltagare är
ytterst viktigt för resultatet. Det finns en risk att maktstrukturer kan påverka diskussionen
om en chef och en anställd ska presentera sina syner på ett visst problem. Risken består i
att en individ med makt i form av en högre position i en organisatorisk struktur kan
påverka och dominera diskussionen för mycket. Om en session utförs mer ostrukturerat
läggs ett stort ansvar på den som leder sessionen att se till att fokus ligger på de punkter
som ska behandlas. Det kan helt enkelt krävas att denne styr upp diskussionen så att
efterfrågat resultat kan uppnås. Det är också viktigt att ledaren av fokusgruppen
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uppmanar alla att deltaga aktivt och ser till att alla får komma till tals. Annars finns det en
risk att vissa personer dominerar diskussionen för mycket (Nielsen, 1997).

4.3.2 Användarfokusgruppen
Användarfokusgruppen består av sex läsare som svarade på en intresseanmälan i den
lokala dagstidningen (Hallandsposten). Dessa individer valdes också ut till den första
future workshopen som genomfördes. Användarfokusgruppen består av två kvinnor och
fyra män i åldersintervallet 29 till 82 år. Deltagarna har olika utbildningsgrad och alla är
yrkesverksamma förutom en som är pensionär.
Fram tills dags datum har fem sessioner med användarfokusgruppen utförts i denna
studie. I det första mötet med fokusgruppen utfördes en pilotstudie av future workshop
metoden. Detta för att finjustera och testa upplägget av workshopen. Det första tillfället
gav möjligheten att presentera oss för varandra och presentera DigiNews arbetet i stort
samt förklara hur fokusgrupparbetet var tänkt att bedrivas i DigiNews projektet. Under
det andra tillfället som vi träffade användarfokusgruppen diskuterades problem
identifierade vid första tillfället mer utförligt och deltagarna hade en möjlighet att både
behandla gamla såväl som nya frågor som uppkommit. Deltagarna fick också möjlighet
att vidareutveckla samt slutföra sina mock-ups och scenarion som påbörjades vid det
första tillfället. Eftersom denna grupp fick mer tid på sig för både diskussion och analys
på grund av möjligheten till reflektion mellan tillfällena kunde mer djuplodande
diskussioner föras gällande hur de ville att en framtida e-papperstidning skulle utformas.
Vid det tredje tillfället som fokusgruppen träffades utfördes en kortare utvärdering av
fyra olika prototyper där deltagarna fick lämna sina åsikter gällande för och nackdelar
med de presenterade prototyperna (mer om de utvecklade prototyperna nedan) som
avslutades med en gemensam diskussion gällande designförslagen. Det fjärde mötet med
fokusgruppen var även det en utvärderingssession där nya och utvecklade prototyper
utvärderades på ett liknande sätt som tidigare fast denna gång med ett särskilt fokus på
reklamaspekter samt navigering. I det femte och fram tills nu sista mötet med
fokusgruppen utfördes en pilotstudie av testet som beskrivs i fas 3. Denna session
genomfördes enskilt med tre deltagare från fokusgruppen. Förutom återkoppling på
testupplägget gavs även värdefull input gällande de utvärderade prototyperna. Detta
eftersom deltagarna vid det här laget hade tänkt och reflekterat över design av epapperstidningar under en längre tid. Vid de två testerna av prototyperna som utfördes
med användarfokusgruppen användes utvärderingsformulär som senare sammanställdes
som underlag för diskussion med designfokusgruppen (se nedan).

4.3.3 Designfokusgruppen
Designfokusgruppen består av fyra tidningsdesigners från Aftonbladet, GöteborgsPosten, Norrköpings Tidningar och Sundsvalls Tidning vilka alla deltar i DigiNews
projektet. Gruppen utökades vid sista tillfället då fokusgruppen träffades till att även
inkludera en designer från Sydsvenskan som också ingår i DigiNews projektet.
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Vid det första mötet med designfokusgruppen utvärderades de första mock-ups som
producerats i förstudien. Deltagarna fick titta på de korta videopresentationerna från
förstudien där de olika designförslagen presenterades samt förklarades. Samtidigt fanns
den aktuella mock-up:en tillgänglig att studera för fokusgruppen. Syftet med denna
session var att starta tankearbetet kring en framtida e-papperstidningsdesign samt att
identifiera lösningar som var användbara och kunde utvecklas vidare. Vid det andra
mötet med designfokusgruppen hade tre av de fyra deltagarna skapat en egen ”highfidelity” prototyp. En ”high-fidelity” prototyp är en prototyp som är gjord i liknande
material som den slutgiltiga produkten (Preece et al., 2002), i detta fall pdf-prototyper.
De olika prototyperna presenterades och diskuterades vilket ledde till förslag på hur de
kunde utvecklas samt vilka olika för och nackdelar respektive designlösning hade. Under
det tredje mötet med fokusgruppen presenterades resultatet från utvärderingen av
prototyperna genomförd med användarfokusgruppen. Detta resultat diskuterades och
varje designer fick med sig ny input till vidareutveckling av prototyperna. Vid detta möte
diskuterades även vilka egenskaper som var unika med e-papperstidningen och som
borde understrykas i designen. Egenskaper omnämnda var t ex mobilitet,
uppdateringsmöjlighet, läsbarhet och ett ”bakåtlutat” läsande. Vid detta möte
diskuterades även design av menyer, hur prenumerationer skulle hanteras designmässigt
samt hur det grafiska gränssnittet skulle erbjuda ett enkelt sätt att köpa lösnummer av
tidningar och magasin. Deltagarna fick även instruktioner att inkorporera reklam i
prototyperna och det diskuterades hur detta kunde designas. Vid det fjärde mötet
fokuserades arbetet på design av navigeringsstödet samt i vilka nivåer informationen
kunde struktureras upp i. Vissa övergripande designlösningar kunde fastslås och
bestämdes att inkorporeras i de tre prototyperna. De tre prototyperna delades också in i
olika kategorier gällande valda navigeringslösningar. Vid det femte och till dags datum
sista mötet med designfokusgruppen diskuterades vilka specifika
navigeringsstödslösningar som kunde testas i fas 3 (presenterad under 4.4) och hur
prototyperna skulle utvecklas för att genomföra dessa utvärderingar av de olika
navigeringslösningarna. Vid detta möte diskuterades även vilka övriga aspekter som
skulle undersökas vid utvärderingen. Dessa övriga delar redovisas inte i denna studie då
detta inte specifikt rörde navigeringsstödet utan handlade om t ex betalningsmodeller, nya
tjänster etc.
Förutom dessa fem tillfällen utfördes även ett kompletterande möte med en av gruppens
deltagare då denne inte kunde medverka vid två av designfokusgruppens möten. Detta för
att säkerhetsställa input från alla deltagare och se till att hela gruppen var uppdaterad
gällande arbetets utveckling.
Alla fokusgruppsmöten, både med designers och med läsare dokumenterades genom
ljudinspelningar av diskussionerna samt att anteckningar fördes för att kunna gå tillbaka
och analysera materialet vid behov.
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4.4 Fas 3 - utvärderingsfasen
Utvärderingsfasen syftar till att utvärdera de olika navigeringslösningarna som är
representerade i de tre prototyperna. Detta gav en möjlighet att testa både teoretiska såväl
som praktiska designförslag som kommit fram i föregående två faser.

4.4.1 Utvärderingsmetodik
Tänka högt tekniken har använts under de sista 20 åren för att identifiera
användbarhetsproblem genom att dokumentera testpersoners tankar och kommentarer
(Dumas, 2003). Tänka högt tekniken är en kraftfull och enkel teknik för att identifiera
individers direkta upplevelser när de interagerar med t ex en IT-artefakt (Nielsen,
Christiansen, Clemmensen & Yssing, 2003). Nackdelen med tekniken är att det kan vara
svårt att få användare att verkligen tänka högt eftersom användarna ofta är väldigt
fokuserade på att lösa uppgifterna i ett test. För att lyckas med tänka högt tekniken krävs
ofta ständiga uppmaningar från testledaren eftersom testpersonen annars lätt går fullt in i
testet (Preece et al., 2002). Observation är ett populärt sätt att samla information kring
användares interaktion med ett system. Att enbart använda observation kan dock vara
problematiskt eftersom det är svårt att få reda på varför en användare stöter på problem
eller hur denne resonerar. Därför förespråkar Dix et al. (2004) att denna teknik används
tillsammans med tänka högt tekniken och att följdfrågor rörande t ex ”varför” används.
Intervjuer är också vanligt använt för att dokumentera kvalitativ data i utvärdering av ITartefakter och ger en möjlighet att identifiera fenomen som annars kan vara svåra att få
fram med kvantitativa mätmetoder (Preece et al., 2002). Dokumentation av data med
hjälp av testprotokoll är ett resurssnålt sätt att dokumentera data. Det finns dock en risk
att observatören inte hinner dokumentera allt och därför missar viktig data. Dix et al.
(2004) förespråkar att tekniken används i samband med video och ljudupptagning för att
säkra att data inte går förlorad.
När det gäller uppbyggnaden av navigeringstest bör det uppmärksammas att det är flera
olika processer som användaren mentalt kommer arbeta med samtidigt. För att lyckas
med uppgiftsbaserad navigering på t ex en webbplats krävs det av användaren att denne
kan klara av flera olika uppgifter samtidigt. Enligt Kim och Hirtle (1995) kan dessa
uppgifter delas in i 3 kategorier:
•

Navigationsuppgiften, att kunna skapa en rutt och sedan följa den.

•

Informationsuppgiften, att kunna skapa en mening av informationen som finns på
de olika informationssidorna. Det krävs att användaren förstår hur sidorna hänger
ihop för att få en helhetsbild av informationstjänsten och för att kunna analysera
den.

•

Uppgiftsbehandling, att kunna koordinera de båda ovanstående kategorierna.
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4.4.2 Testens uppbyggnad
Totalt sett har 36 tester genomförts med läsare, 12 tester på varje prototyp. Prototyperna
med material från Sundsvalls Tidnings samt Göteborgs-Posten testades på läsare från
Sundsvall och Göteborg och testerna utfördes på respektive tidning. Aftonbladets
prototyp testades på läsare från Halmstad då den är en rikstäckande kvällstidning. Urvalet
av testpersoner baserades på ålder och kön samt att individerna var läsare av den tidning
som prototypen byggde på. Målet var att få en jämn fördelning mellan kvinnor och män
Urvalet gällande ålder baserar sig på en studie genomförd av Tidningsutgivarna år 2004
[23]. I deras fördelning av morgontidningsläsare är;
• 63 % av läsarna mellan 15-24 år,
• 72 % av läsarna mellan 25-44 år,
• 83 % av läsarna mellan 45-64 år,
• 85 % av läsarna mellan 65-79 år.
Genom att kombinera denna statistik med Statistiska centralbyråns statistik över
befolkningsmängden 2003 kunde antalet läsare ur varje åldersgrupp tas fram. Genom att
sedan dividera detta tal med det totala antalet invånare i Sverige samma år, fick jag fram
procentsatsen på den önskvärda fördelningen:
• 15-24 år = 13 % (36*0,13 ≈ 5)
• 25-44 år = 33 % (36*0,33 ≈ 12)
• 45-64 år = 37 % (36*0,37 ≈ 13)
• 65-79 år = 17 % (36*0,17 ≈ 6)
Urvalet gällande ålder uppfyllde i stort ovanstående och åldersspridningen i testerna
presenteras i tabell 3 nedan.
Ålder
15-24
25-44
45-64
65+

Antal testpersoner
6
12
12
6

Tabell 3. Åldersfördelningen i testen under fas 3

Sundsvalls Tidning och Göteborgs-Posten skötte urvalet av sina läsare genom att
kontakta läsare som passade ovanstående kriterier. De testpersoner som testade
Aftonbladet valdes ut genom att kontakta studenter och anställda på Högskolan i
Halmstad som passade in på urvalskriterierna.
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Testet har utformats för att undersöka de olika alternativa navigeringsstöden som finns i
prototyperna. Detta för att kunna komma fram till vilka navigeringsstöd som bäst lämpar
sig för att stödja användarnas läsbeteende. Ett uppgiftsbaserat upplägg valdes för att
kunna generera data gällande användarnas upplevelse av navigeringsstödet. Även om
testet enbart undersöker målorienterat läsande bör det ändå ge tydliga indikationer på om
navigeringsstödet stödjer användarens läsbeteende. Eftersom nöjesbaserat läsande är
relativt svårt att undersöka på grund av högst individuella preferenser (Watters &
Shepherd, 1997) och på grund av att navigeringsstödet bör vara som viktigast vid
målorienterat läsande, valdes ett uppgiftsbaserat test.
För att dokumentera testet användes ett par olika tekniker för att säkerhetsställa data.
Användarna ombads tänka högt och återge deras tankar när de löste de olika uppgifterna,
detta för att få ut så mycket kvalitativ data som möjligt. Testformulär användes för att
dokumentera observationerna. Dessa formulär hade förberetts med en rad olika
navigeringsalternativ tillsammans med utrymme för att få med övrig information och
problem. Detta för att underlätta dokumentationen rörande hur användaren navigerade.
Vid varje test deltog en testledare och en observatör som dokumenterade observationerna
på formulären (se figur 19). Jag utförde all dokumentation av observationerna för att
säkerhetsställa att de bitar som var relevant för studien dokumenterades. Detta gav mig en
möjlighet att ställa följdfrågor vid behov men mitt största fokus kunde läggas på att
enbart observera. Testerna innehöll också en rad följdfrågor samt avslutande
intervjufrågor (se nedan). Detta för att kunna få ut så mycket data som möjligt rörande
varför testpersonerna betedde sig på ett visst sätt samt få fram upplevda problem som
kanske inte kunde observeras. Intervjufrågorna gav även möjlighet att ställa specifika
frågor kring de olika navigeringslösningarna.

Figur 19. Genomförande av ett test

Prototyperna testades på två olika ”tablet-pc”, Sundsvalls Tidning som bygger på en
interaktion med penna använde en speciell ”tablet-pc” som enbart var tryckkänslig med
en speciell penna. Aftonbladet och Göteborgs-Posten som var byggda för pekskärm
34

använde en ”tablet-pc” med vanlig tryckkänslig skärm. Alla testerna dokumenterades
med video som spelade in de bärbara enheternas skärmar och en mp3 spelare användes
upptill för att spela in ljudet. Detta för att säkerhetsställa att all data dokumenterades.
För att utvärdera testens uppbyggnad och om efterfrågad data verkligen framkom från
testen genomfördes ett förtest och pilottest. Förtestet genomfördes med tre personer från
användarfokusgruppen, detta möjliggjorde att alla de tre prototyptesten kunde utvärderas.
Huvudsyftet var att stämma av så att frågorna och uppgifterna fungerade och som sagt
undersöka om det var för studien relevant data som framkom. Tiden som varje del av
testet tog stämdes också av och tekniken för att dokumentera utvärderingarna testades.
Efter det att förtesterna var utförda modifierades vissa frågor och uppgifter och en
prototyp fick också modifieras då det framkom några problem med denna. Efter det att
protokoll och prototyper modifierats genomfördes ett sista pilottest för att stämma av de
genomförda förändringarna.
Testen som utförts är uppdelad i två olika delar, ett huvudtest och ett jämförande test på
en alternativ prototyp. Hela utvärderingen tog i genomsnitt ca en timme att utföra och
startade med en presentation av DigiNews, e-papper samt testupplägget i stort. Det
klargjordes att det inte var testpersonerna som utvärderades utan prototyperna samt att
vissa prototyper medvetet hade vissa brister gällande navigeringsstödet för att kunna
utvärdera olika navigeringslösningars betydelse. Under hela presentationen undveks ord
som direkt kunde kopplas till webbtidningen eller papperstidningen, enbart generella
tidningstermer användes. Detta för att inte påverka testpersonernas mentala modell över
e-papperstidningen. Introduktionen tog ca 10 minuter och efter den var färdig gavs det
möjlighet för testpersonen att ställa frågor om något var oklart.

4.4.3 Huvudtestet
Testet startade med en kortare session av fri läsning där användaren fick bekanta sig med
prototypen. Detta gav en god möjlighet att identifiera initiala problem med
navigeringsstödet samt vilka delar av navigeringsstödet som användes direkt. Under den
korta fria läsningen avbröts läsaren vid ett tillfälle där en fråga om var denne befann sig
ställdes. Detta för att få en insikt i om användaren förstod strukturen och noterade de
visuella indikationer som visade var i tidningen användaren för tillfället befann sig.
Denna fråga gav också en indikation på om användarens mentala modell baserade sig på
en webbtidning eller på en papperstidning. Ett svar som ”jag befinner mig i början av
tidningen” gav indikationer på att användaren använde en mental modell byggde på en
traditionell papperstidning. En följdfråga ställdes även rörande hur testpersonen visste var
den befann sig i tidningen för att se om de visuella indikatorerna användes i tidningen
(sidnumrering, rubriker, avdelningsindikatorer etc.). Den fria läsningen avslutades när
testpersonen hade tagit sig runt i större delen av prototypen eller på ett eller annat sätt
markerade att denne ville gå vidare i testet. I de flesta fall utnyttjade bara testpersonerna
ca fem minuter till den fria läsningen innan de var redo att gå vidare i testet. Den första
delen av testet avslutades med en fråga gällande hur försökspersonen uppfattade
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tidningen, som en papperstidning eller som en webbtidning eller som en blandning av de
båda. Denna fråga ställdes för att ytterligare få en indikation på vilken mental modell som
användes från start.
Den fria läsningen följdes av den första navigeringsuppgiften som var att leta upp ledaren
alternativt TV-guiden i tidningen. Detta för att ytterligare få en indikation på om
testpersonen tänkte i papperstidningsupplägg (ledaren brukar ligga i början av tidningen)
eller hade en mental modell från webbtidningen. Uppgiften avslutades med en fråga om
var de för tillfället befann sig i tidningen som ställdes av samma anledning som tidigare
nämnts.
Efter detta följde tre uppgifter som var utformade så att testpersonen tog sig till de olika
nivåerna i informationsstrukturen i prototypen, första sidan, innehålls/index sidan samt
avdelningsindex om det fanns inbyggt i prototypen. Under dessa uppgifter observerades
eventuella problem och varje uppgift avslutades med en följdfråga om testpersonen
upplevde några problem med att finna nyheten.
Efter att användarna hade indirekt letts till de olika nivåerna i informationsstrukturen och
därmed tagit del av alla tänkbara sätt att navigera i de olika prototyperna, följde en rad
uppgifter för att kunna observera hur navigeringsstödet användes. Eftersom det finns flera
olika sätt att navigera i prototyperna skapades dessa uppgifter främst för att se vilket
navigeringsstöd som läsarna föredrog. Läsarnas navigeringsbeteende samt eventuella
problem observerades och efter varje uppgift följde en följdfråga om testpersonen
upplevde några problem med att finna nyheten och i så fall vilka.
I prototyperna från Sundsvalls Tidnings och Göteborgs-Posten fanns även en uppgift där
testpersonen skulle skumläsa hela artikeln och säga till när de kommit till slutet på
artikeln. Detta för att undersöka olika alternativa visuella indikationer på att artikeln
fortsatte till nästa sida samt undersöka olika typer av bläddringslänkar som användes på
artikelnivå.
Den första delen av testet avslutades med 12 navigeringsspecifika frågor som berörde den
aktuella prototypen som testades. Dessa frågor behandlade en rad områden som rör
navigering, informationsstruktur samt det grafiska användargränssnittet i stort och gav en
möjlighet till att få ut ytterligare kvalitativ data. Eftersom de summerande frågorna
ställdes efter huvudtestet fick testpersonen en chans att reflektera över
navigeringsaspekter efter det att alla uppgifterna var slutförda. Dessa frågor hade till viss
del en koppling till följdfrågorna som ställdes under testets gång. De fungerande som
ytterligare en datakälla förutom observationen och frågorna under själva testet och gav
också en möjlighet att se om testpersonernas åsikter förändrades ju längre tid de
spenderade med att navigera i prototypen.
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4.4.4 Det jämförande testet
Den andra delen av testet var ett jämförande test med en annan prototyp. Detta för att få
fram ytterligare data gällande testpersonernas åsikter rörande designen av
navigeringsstödet. Aftonbladet användes som jämförande test när Sundsvalls Tidning och
Göteborgs-Posten utvärderades på grund av att det är en rikstäckande kvällstidning som
många läsare kommit i kontakt med antingen i pappersform eller på webben. Detta
borgade för att erfarenhetsfaktorn inte skulle bli avgörande, det vill säga att
testpersonerna har svårt att navigera på grund av att det är en helt okänd tidning. Alla
prototyperna bygger på avdelningar som i någon grad redan används antingen i
pappersform eller på webben. När Aftonbladet testades användes Göteborgs-Posten som
jämförande prototyp, de flesta av testpersonerna i Halmstad hade kommit i kontakt med
Göteborgs-Posten tidigare och några av dem prenumererade även på denna tidning.
Det jämförande testet var uppbyggt precis som huvudtestet, dock något mer komprimerat
eftersom färre uppgifter utfördes än vid huvudtestet. Men även här fick testpersonerna
först fritt navigera följt av en uppgift som kunde relateras till placering i
papperstidningen. Även vid det jämförande testet användes sedan uppgifter som tog
testpersonerna till de olika nivåerna i tidningen och gjorde testpersonerna
uppmärksammade på prototypens hela navigeringsstöd. Avslutningsvis användes även
här ett par uppgifter för att se vilket navigeringsstöd som användes när testpersonerna var
medvetna om prototypens navigeringsstöd.
Vid det jämförande testet fokuserades observationen på samma delar som vid huvudtestet
och samma följdfrågor användes, detta för att vid behov kunna utnyttja alla data som
framkom även här. Det jämförande testets huvudsakliga syfte var dock att ta reda på vilka
navigeringslösningar och vilket navigeringsstöd som användarna föredrog när de hade två
olika förslag att välja på. Detta undersöktes genom att ställa fyra avslutande frågor där
testpersonerna fick besvara vilken prototyp de tyckte var lättast att hitta i, vilken prototyp
som hade bäst innehållsstruktur och gav bäst översikt samt vilken prototyps
navigeringssystem som de föredrog. Alla frågor kompletterades med följdfrågor kring
varför en testperson föredrog en viss lösning för att få ut så mycket data som möjligt.

4.5 Analys av insamlad data
Jag har vid två tillfällen gått igenom alla presentationer av de scenarier samt mock-ups
som producerats under förstudien för att identifiera intressanta förslag på navigeringsstöd
samt skapa mig en bild av de mest frekvent förekommande navigeringslösningarna. Jag
har även använt mig av en noggrannare analys av funna navigeringsobjekt i mock-ups:en
genomförd av två andra magisterstudenter (Ovesson & Wikström, 2005). Denna analys
har sedan använts som underlag när prototyperna skapades i fas 2. Resultatet från
studiens första fas fungerade alltså som input till fas 2 och användes i samband med
prototypskapandet.
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En kvalitativ analys kan förberedas och organiseras innan den empiriska delen av studien
genomförs (Backman, 1998). Analysprocessen kan struktureras genom att skapa teman
eller kategorier av den teori som används, dessa teman eller kategorier kan sedan i många
fall även appliceras på det empiriskt insamlade materialet för att underlätta och
strukturera analysen. I fas 2 och fas 3 användes följande teoretiska teman för att skapa
prototyperna samt analysera det resultat som genererades från testerna:
•

Landmärken, rutter och översikt

•

Skillnader och likheter jämfört mot traditionell tidningsdesign

•

Hypermedia

•

Informationsstruktur

•

Konsekvent utformat gränssnitt samt Feedback

•

Metaforer samt understödjande avvändarens kognitiva modell

•

Stöd för uppgiftsbaserad navigering

I den iterativa designfasen har ovanstående teoretiska teman använts för att skapa och
utvärdera navigeringslösningar i prototyperna. Dessa teman tillsammans med resultatet
från förstudien har använts som underlag för att vägleda designen av navigeringsstödet.
Det insamlade materialet från utvärderingarna har digitaliserats genom att föras in i
excelark för att underlätta en översikt över resultatet. Det var främst observationsprotokollen som användes som underlag till digitaliseringen. Men även video och mp3
filer användes som komplement i de fall där det fanns notiser i protokollen om att inte all
data hade hunnit dokumenteras. Ljudfilerna från mp3 inspelningarna klipptes upp så att
varje svar på intervjufrågorna gick att söka i en databas för att enklare kunna hitta och
lyssna på svaren från intervjuerna samt kunna enkelt jämföra olika respondenters svar.
De olika uppgifterna som utfördes hade redan innan testet utfördes kategoriserats utifrån
den teoretiska tematiseringen. Analysen av observationerna och intervjufrågorna kunde
därför göras genom att summera och jämföra observationer och intervjusvar från de olika
respondenterna utifrån de olika teoretiska områdena. Detta i sin tur möjliggjorde att en
slutsats som byggde på både teori och empiri kunde genereras gällande hur
navigeringsstödet i e-papperstidningen bör utformas för att stödja användares
läsbeteenden.

4.6 Studiens validitet och reliabilitet
Reliabilitet och validitet är två begrepp som används främst när kvantitativa
undersökningars trovärdighet diskuteras (Merriam, 1994). Dessa går dock att använda
som underlag för att diskutera även kvalitativa undersökningar. Validitet är ett begrepp
som behandlar en undersöknings giltighet, helt enkelt om det som avsågs att mätas
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verkligen mättes (Svenning, 2000). En våg kan t ex användas för att mäta längden på en
människa men validiteten bli lägre jämfört mot om ett måttband hade använts.
Reliabilitet innebär att mätmetoden är korrekt och att inga slumpmässiga mätfel infinner
sig (Lundahl & Skärvad, 1999). I stort innebär det att om två exakta fenomen undersöks
med samma mätteknik ska resultatet bli detsamma. För att öka reliabiliteten i en studie är
det viktigt att experimenten genomförs på ett så lika sätt som möjligt utan någon yttre
påverkan eller att exakt samma intervjufrågor ställs.
I denna studie har ett flertal kvalitativa metoder och tekniker använts för
datainsamlingen. Valet av ett kvalitativt tillvägagångssätt beror på att läsbeteende och
läsares upplevelser ansågs svåra att fånga i ett traditionellt kvantitativt test. Testet i
utvärderingsfasen baserades på de teoretiska områden som identifierats för att
säkerhetsställa att aspekter kring navigeringsstödet verkligen undersöktes och att för
studien valid data samlades in. Intervjufrågorna utformades också på så sätt att så många
områden som möjligt rörande navigeringsstöd behandlades för att säkerhetsställa att
materialet verkligen var relevant och giltigt för studien.
När det gäller reliabiliteten i studien så kan främst fas 1 och 3 behandlas eftersom det är
svårt att tala om reliabilitet när det gäller en kreativ process som design av prototyper. De
workshops som genomfördes i fas 1 följde alla samma strikta struktur. Reliabiliteten är
dock något problematisk gällande fas 1 eftersom val av triggers samt val av mock-up
material i hög grad påverkade de scenarion och mock-ups som skapades. Reliabiliteten i
fas 3 kan dock anses som relativt hög eftersom uppgifterna och frågorna var
fördefinierade. Utvärderingarna testades i först ett förtest med tre respondenter och
slutligen i ett pilottest med en respondent för att verkligen säkerhetsställa att korrekt och
för studien relevant data samlades in. Eftersom det var samma individer som utförde alla
test verkar även detta för hög reliabilitet på grund av att frågorna och uppgifterna
beskrevs på samma vis för alla testpersoner.

4.7 Alternativ metod och metodkritik
För att få förslag på navigeringslösningar och generera data rörande användares och
domänexperters preferenser användes workshops där scenarion och mock-ups
genererades i fas 1 av studien. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att utföra
vanliga intervjuer eller enkäter, men eftersom design kan vara svårt att beskriva i ord
valdes ett mer praktiskt tillvägagångssätt för att kommunicera design och diskutera
navigeringsstöd. De problem som identifierades med det valda tillvägagångssättet i fas 1
var framförallt valet av triggers och mock-up material som påverkade de scenarier och
mock-ups som genererades. Under fas 1 användes ett par olika triggers i form av videos,
bilder och prototyper och i efterhand kunde det ganska tydligt identifieras vilka triggers
som använts eftersom det alltid fanns ett par olika designförslag som kunde kopplas
tillbaka till en eller flera triggers. Valet av att tillhandahålla A4 papper som mock-up
material kan också ha påverkar storleken av de mock-ups som gjordes.
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För att fortsätta att involvera domänexperter och läsare användes fokusgrupper för att
löpande kunna utveckla navigeringsstödet i prototyperna. Fokusgruppsarbetet har
fungerat utmärkt för att producera prototyper och förslag på navigeringsstöd där
framförallt designfokusgruppen känns svår att ersätta med ett annat tillvägagångssätt eller
metod. Användarfokusgruppen hade kunnat ersättas med andra typer av studier där läsare
hade kunnat ge input, men det faktum att personerna i gruppen gavs möjlighet att
reflektera under en längre tid gjorde att diskussionen kunde föras på ett högre plan
jämfört med att introducera e-papperstidningskonceptet för nya läsare varje gång. Den
kritik som kan framföras mot det applicerade tillvägagångssättet gällande
användarfokusgruppen rör urvalet. Individerna i användarfokusgruppen är alla relativt
teknikintresserade, därmed inte sagt att de var enbart positiva till en e-papperstidning,
men förmodligen hade än mer input kunnat genereras från fokusgruppen om en mer
diversifierad grupp hade använts. Eftersom annonsen som de intresserade svarade på
gällande deltagande i fokusgruppen presenterades i webbupplagan av Hallandsposten,
innebar det att det var läsare som använde webbtidningen som svarade. Hade istället en
annons presenterats i papperstidningen kunde urvalet till fokusgruppen även ha inkluderat
folk som inte använder datorer.
När det gäller alternativ metod för fas 3 i studien hade ett kvantitativt experiment kunnat
genomföras istället för den mer kvalitativa undersökning som nu genomfördes. Ett
kvantitativt test hade kunnat fokusera på t ex effektivitetsaspekter som hur lång tid och
hur många fel som uppstår när ett visst navigeringsstöd används. Men eftersom det
handlar om läsning och läsbeteenden tycker jag att det är viktigare att få med
användarnas upplevelse av navigeringsstödet snarare än hur effektivt det är. Jag tror att
tidningsläsning inte handlar om att lösa en uppgift snabbast möjligast utan det är andra
värden som efterfrågas från läsaren. Detta till trots hade det även varit intressant att
undersöka effektivitetsaspekter och traditionella användbarhetskriterier som ett
komplement till det mer kvalitativa testet som nu utfördes. Det främsta problemet med
utvärderingsfasen var urvalsförfarandet som inte inberäknade erfarenhet av
webbtidningar. Erfarenhetsvariabeln rörande framförallt webbtidningar påverkade
uppenbarligen testresultatet. I många fall kunde ett beteende härledas till webbnavigering,
men eftersom urvalskriterierna inte hanterade vana av webbtidningar kunde detta inte
säkerhetsställas till fullo.
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5. Resultat
I följande avsnitt presenteras resultat från studiens tre olika faser. Huvuddelen av
resultatkapitlet hanterar fas 3 – utvärderingsfasen, då det är främst denna del som ligger
till grund för studiens slutsatser.

5.1 Fas 1 - förstudien
De data som samlades in i förstudien användes främst inom DigiNews projektet till att
generera användarkrav men de delar som specifikt rörde navigeringsstöd har
sammanställts för sig.
De mock-ups (se figur 20) som skapades under förstudien har analyserats i två olika
omgångar. Det första tillfället skedde i designfokusgruppen då varje mock-up
tillsammans med den förklarande videopresentationen låg till grund för att identifiera nya
idéer gällande gränssnittet i stort för e-papperstidningen. Vid det andra tillfället
granskade jag varje mock-up åter igen tillsammans med den inspelade presentationen av
mock-up:en. Vid detta tillfälle undersöktes främst vilka generella användarkrav som
behövde ställas på en e-papperstidning. Kraven gällde det grafiska gränssnittet,
interaktionen samt krav rörande olika funktioner.

Figur 20. Exempel på mock-ups

Vid den här analysen tog jag även fram de tendenser som gick att spåra rörande
navigeringsstödet från de olika mock-ups som producerats:
•

Informationsstruktur - tydlig uppdelning i avdelningar eller sektioner av tidningen

•

Index - indelat i tre nivåer (framsida, innehållssida över avdelningar och
avdelningsindex där avdelningens artiklar presenteras)

•

Menyer - erbjuda ett enkelt sätt att förflytta sig mellan avdelningar och sidor
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•

Sidindikatorer - tydliga indikatorer som kan ge en översikt om var användaren
befinner sig i tidningen samt stödjer känslan av en början och ett slut av tidningen,
t ex sidan 35 av 60.

•

Visuellt stöd gällande vilken sektion eller avdelning som användaren befinner sig
i tidningen. Detta genom att t ex färgkoda en avdelning (sporten på Aftonbladet
sammankopplas med färgen rosa)

•

Tumnaglar (thumbnails) – ett sätt att erbjuda överblick men också ett sätt att
indikera ett djup gällande t ex antalet bilder tillgängliga för en artikel.

•

Rubriker – använda olika rubriker för att hjälpa användaren att orientera sig på en
sida

•

Stöd för både sekventiellt och icke sekventiellt läsande:
o Bläddringsfunktion - erbjuda stöd för både ett traditionellt läsande sida för
sida samt stödja ett snabbt sätt att skumma igenom sidor (bläddra igenom
flera sidor väldigt fort)
o Hyperlänkar – erbjuda ett stöd för snabb navigering till olika artiklar eller
avdelningar utan att behöva bläddra.

Materialet från förstudien har även analyserats av två andra magisterstudenter. I deras
studie analyserades 27 mock-ups från sex av de åtta workshops som genomfördes.
Studenterna tittade på områdena layout, navigering, interaktion samt funktioner och
använde detta som ett underlag för att undersöka hur väl mock-ups fungerar för att skapa
användarkrav (Ovesson & Wikström, 2005).
Jag har i tabell 4 valt att presentera de delar från deras resultat som rör navigeringsstöd
som ett komplement till det egna resultatet från förstudien. Numreringen i tabell 2 som
gäller ”Future workshop” är inte sammankopplad till tabell 4 nedan.
Future
workshop

1

2

3

4

5

6

Totalt

Antal mockups
Framåt/Bakåt
knappar
Navigering
via sektion/
avdelning
Sidnumrering
Färgkodade
sektioner

3

3

4

2

5

10

27

2

1

3

2

2

3

13

1

2

2

2

5

9

21

3
1

1

2

1

2
1

5
1

14
3

Tabell 4. Sammanställning av navigeringsstöd i mock-ups
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5.2 Fas 2 - den iterativa designfasen
I denna del av resultatet presenteras de tre framtagna prototyperna samt vilka resonemang
som ligger bakom designen av navigeringsstödet. Förklaringarna utgår från de teoretiska
områden som presenterades i kapitel 3.

5.2.1 Aftonbladets prototyp
Aftonbladets prototyp är byggd i ett något mindre format än A4 och bygger på en
tryckkänslig skärm där interaktionen sker genom att klicka med fingrarna.

Figur 21. Första sidan på Aftonbladet

Figur 22. Innehållssidan på Aftonbladet

Landmärken, rutter och översikt
Prototypen använder sig av en stor Aftonbladet logotyp på första sidan samt
innehållssidan (se figur 21 och 22) för att tydligt visa vilken tidning det handlar om.
Övriga landmärken är innehållssidan som är en central informationsnod i tidningen samt
de olika avdelningarnas index med tydlig rubrik i toppen av tidningen (se figur 23 och
24). Prototypen understödjer framförallt en navigeringsrutt som utgår från innehållssidan
vidare till avdelning och sedan direktlänk från avdelningsindex alternativt sekventiell
bläddring från avdelningsindexet. Innehållssidan är utformad för att förmedla en översikt
över tidningens innehåll men även framsidan är tänkt att ge den första övergripande
översikten.
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Figur 23. Avdelningsindex för nyheter

Figur 24. Avdelningsindex för övrigt

Skillnader och likheter jämfört mot traditionell tidningsdesign
Aftonbladet prototypen liknar främst papperstidningen då den använder en framsida och
en innehållssida med designinslag från papperstidningen. Innehållssidan är inte
hypertextlänkad utan fungerar som en översikt och informationsnod där användaren kan
finna uppgifter gällande avdelning och vilken sida en artikel befinner sig. Innehållssidan
är utformad så att alla artiklar i en normal upplaga av Aftonbladet ska få plats. De olika
avdelningsindexen stödjer däremot en hypertextnavigering genom att erbjuda
direktlänkar till de olika sidorna i respektive avdelning.
Hypermedia
Prototypen ger stöd för både sekventiell som icke sekventiell navigering genom framåt
och bakåt pilen i menyn i botten samt avdelningsindex direktlänkar. De länkar som
prototypen innehåller är:
•

Meny: Funktionen är inte utbyggd i prototypen, denna är tänkt att ta användaren
till en övergripande meny där inställningar för enheten, köp av tidningar etc. ska
finnas.

•

Innehåll: Leder till innehållssidan

•

Nyheter, Sport, Nöje, Övrigt: Leder till respektive avdelnings index. Från de
olika avdelningsindexen kan sedan direktlänkar till avdelningens olika sidor
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användas. Alternativt kan sekventiell bläddring genomföras genom att använda
framåt och bakåt pilarna.
•

Tillbaka: denna knapp finns enbart tillgänglig när läsaren befinner sig på
innehållssidan och leder läsaren tillbaka till den plats denne befann sig när hon
klickade på knappen. Samma funktion som tillbaka knappen i en webbläsare.

•

Aftonbladet logotypen: Logotypen på innehållssidan leder tillbaka till första
sidan.

•

Video och bildmaterial: En del artiklar har multimediainnehåll kopplat till en
ikon som placerats i bilderna som hör till artikeln. Detta leder till att antingen en
film spelas upp eller att en bildserie visas (se figur 25)

Inga övriga delar av tidningsmaterialet är klickbart, varken markeringar att en artikel
fortsätter på nästa sida eller artiklar på förstasidan samt på innehållssidan är länkade.
Informationsstruktur
Prototypen innehåller fyra övergripande informationsnivåer; första sidan, innehållssidan,
avdelningsindex samt artikelnivån (se figur 25 och 26). De olika nivåerna är
sammankopplade i en hierarkisk trädstruktur. Vid val av en viss avdelning kan läsaren
enbart välja att gå upp en nivå i trädstrukturen till innehållsnivån eller ta sig ett steg ner i
strukturen (se figur 23). Detta görs genom att antingen klicka på en direktlänk till en av
avdelningarnas sidor eller bläddra framåt i avdelningen. Den fjärde nivån, artikelnivån
följer en linjär struktur för att stödja sekventiellt läsande med möjlighet att antingen ta sig
upp till avdelningsnivån eller till innehållssidan, som ligger ytterligare en nivå uppåt i
trädstrukturen.
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Figur 25. Artikelnivå, länk till multimediamaterial

Figur 26. Artikelnivå, artikel uppdelad på två sidor

Konsekvent utformat gränssnitt samt Feedback
Prototypens meny i botten förändras beroende på vilken nivå i informationsstrukturen
som läsaren befinner sig. Detta till följd av menyns placering i botten och storleken på
knapparna (behövde vara tillräckligt stora för att kunna använda fingrarna till att klicka).
Följande menyalternativ fanns tillgängliga på de olika nivåerna i tidningen:
•

Första sidan: ”Å” (bläddra bakåt), ”Meny”, ”Nyheter”, ”Innehåll” samt ”Æ”
(bläddra framåt).

•

Innehållssidan: ”Tillbaka” samt de olika avdelningarnas knappar ”Nyheter”,
”Sport”, ”Nöje” och ”Övrigt”.

•

Avdelningsindex: ”Meny”, ”innehåll” och ”Æ”

•

Artikelnivån: ”Å”, ”Meny”, ”Innehåll”, ”Avd. index” samt ”Æ”.

För att förmedla feedback gällande var läsaren befinner sig i tidningen finns en
sidindikator på artikelnivån i övre vänstra hörnet. Sportavdelningen är färgmarkerad i
rosa precis som i papperstidningen, detta både på artikelnivån men även på
innehållssidan. För att ge feedback om vilka menyalternativ som inte är tillgängliga har
de knappar som inte går att använda designats i en ljusare grå ton (se figur 23 och 24).
Innehållssidan samt avdelningsindexsidorna innehåller även instruktioner för hur
användaren ska gå tillväga för att navigera vidare i tidningen. På artikelnivå finns det
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indikatorer i form av en röd pil som visar om artikeln fortsätter på nästa sida (se figur 26).
Om det är en rad artiklar som löper över flera sidor som behandlar samma ämne markeras
även detta genom en röd pil uppe vid rubriken.
Metaforer samt understödjande avvändarens kognitiva modell
Den traditionella papperstidningen har främst använts som metafor då framför allt
framsidan och innehållssidan tillsammans med det större formatet ger klara kopplingar
till papperstidningen. Även på avdelningsindex återspeglar Aftonbladet den traditionella
tidningen då tumnaglar används för att representera hela sidor i den aktuella avdelningen
(se figur 23). De inslag som finns från webbtidningen förmedlas främst genom
namngivningen på knappen ”Tillbaka”. Ytterligare delar i designen som förmedlar den
systembild som finns är namngivningen och uppdelningen i avdelningsindex samt
innehåll som är tänkt att ge stöd för läsarens uppbyggnad av en korrekt mental modell.
Stöd för uppgiftsbaserad navigering
Prototypen är egentligen främst utformad för att ge stöd för ett nöjesbaserat läsande
genom att främst fokusera på det sekventiella stödet. Detta görs bland annat genom de
tydliga pilarna fram och tillbaka samt att använda en hierarkisk linjär
informationsstruktur. Designen utan hyperlänkar på framsidan och innehållssidan är
ytterligare exempel på att designen främst uppmanar till ett sekventiellt och nöjesbaserat
läsande.
Avdelningsindexens hyperlänkar i form av ”tumnaglar” som representerar de olika
sidorna i respektive avdelning är dock designade för att ge stöd för en snabbare
navigering. Detta kan främja den uppgiftsbaserade navigeringen då avdelningsindexen
bör förmedla översikt samt ge en direktlänk till efterfrågad sida eller artikel.
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5.2.2 Göteborgs-Postens prototyp
Göteborgs-Postens prototyp är byggd för A5 formatet men utformades för att även
fungera att testa i ett något mindre format än A4. Interaktionen sker via en tryckkänslig
skärm där läsaren interagerar med en penna eller direkt med fingrarna.

Figur 27. Första sidan på GP

Figur 28. Tumnavigering på GP

Landmärken, rutter och översikt
Prototypen använder sig av en GP logotyp på första sidan samt en mindre logotyp på
indexsidan (se figur 27 och 29) för att visa läsaren vilken tidning det handlar om. Det
centrala landmärket förutom logotyperna är indexsidan som är den viktigaste sidan
navigeringsmässigt i prototypen eftersom navigeringsstödet endast innehåller framåt och
bakåt samt index (se figur 28).
Prototypen understödjer endast tre möjliga navigeringsrutter. Det går att använda
direktlänkar från förstasidan, gå via avdelningslänkar från indexsidan (länkar som leder
till till GP:s respektive avdelningar) samt använda sekventiellt bläddrande. Framsidan
samt indexsidan är utformade för att förmedla översikt över tidningens innehåll.
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Figur 29. Index sidan på GP

Skillnader och likheter jämfört mot traditionell tidningsdesign
GP prototypen är en hybrid mellan papperstidningen och webbtidningen sett utifrån
navigeringsstödet. Prototypen stödjer både direktlänkar, avdelningslänkar samt
sekventiell läsning men. Men eftersom direktlänkar endast används på första sidan måste
läsaren bläddra för att finna specifika nyheter som inte presenteras på första sidan vilket
navigeringsmässigt påminner mest om den traditionella papperstidningen. Indexsidan
innehåller alla de avdelningar som finns i pappersversionen av tidningen, men endast 11
av 16 avdelningar är utbyggda i prototypen som användes i testet.
Hypermedia
Prototypen ger stöd för både sekventiell som icke sekventiell navigering genom framåt
och bakåt pilen i ”tumnavigeringen” (se figur 28). Denna navigeringsmeny är framtagen
av före detta magisterstudenter från Halmstad under ett annat studentprojekt inom
DigiNews (Henriksson, Lindqvist & Söderblom, 2005). Navigeringsmenyn som är
trasparant är tänkt att kunna användas med en enhandsfattning där läsaren interagerar
med tummen. Menyn är flyttbar längs kanten för att kunna placeras så att den inte stör
läsningen. Detta görs genom att klicka på valfritt ställe längs högerkanten så placerar sig
menyn där. Precis som Aftonbladet innehåller även ”tumnavigeringen” knappen ”Meny”
som är tänkt att ha samma funktion som i Aftonbladets prototyp. Navigeringsstödet
innehåller även en bläddringsfunktion som tar läsaren en sida framåt eller bakåt i
tidningen. Hela prototypen är sekventiellt uppbyggd, det går att bläddra från första sidan
igenom alla avdelningars artiklar tills slutligen första sidan kommer fram igen. Detta
handlar alltså om ett sekventiellt navigeringsstöd för att bläddra i tidningen. Det finns
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även en funktion att helt dölja menyn för att underlätta läsning, detta görs genom att
klicka ”Hide”.
Framsidan innehåller som tidigare nämnts direktlänkar till de artiklar som presenteras på
första sidan. Indexsidan innehåller endast avdelningslänkar men under
avdelningsrubrikerna presenteras ett par utvalda nyheter. Även om användaren klickar på
en specifik nyhet under en avdelningsrubrik på indexsidan förs denne till avdelningen och
inte direkt till artikeln som presenteras. Anledningen till detta är att prototypen är främst
designad för A5 formatet vilket gör att läsaren förmodligen hade blivit tvingad till att
använda en penna för att kunna klicka tillräckligt precist på en specifik artikel. Eventuellt
hade det också kunnat blir problematiskt med direktlänkning från indexsidan eftersom
läsaren då hade kunnat kastas direkt in i en avdelning. Eftersom prototypen är uppbyggd
som den är ges dock möjlighet att undersöka detta eftersom direktlänkar finns från första
sidan.
När läsaren befinner sig i en avdelning och läser dess artiklar finns en pil nere i högra
hörnet av de artiklar som fortsätter till nästa sida. Denna markör är länkad vilket innebär
att användaren kan antingen bläddra till nästa sida via ”tumnavigeringen” eller via
markören i artikelns nedre kant (se figur 30).
Till skillnad från Aftonbladet är GP:s annonser klickbara, om användaren t ex klickar på
en Claes Ohlsson annons presenteras ett reklamutskick från annonsören. Slutligen så
designades denna prototyp utan en direktlänk tillbaka till förstasidan för att undersöka hur
detta påverkade användarna. Det enda sättet att ta sig till första sidan är genom att gå till
index och sedan en sida bakåt.
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Figur 30. Avdelning Utland, artikelnivå

Figur 31. Artikelnivå, forts. från föregående sida

Informationsstruktur
Prototypen bygger egentligen enbart på en informationsnivå. Denna nivå har dock fasta
punkter i form indexsidan samt de olika avdelningarna. Tidningen bygger därmed på en
linjär struktur men innehåller som sagt möjlighet att hoppa avdelningsvis via indexsidan.
Den linjära strukturen innehåller sidogator i form av annonsmaterialet, läsaren får upp
annonsmaterial som måste stängas ner för att användaren ska kunna återgå till den plats
som denne befann sig på.
Konsekvent utformat gränssnitt samt Feedback
Prototypens övergripande navigeringsstöd är konsekvent utformat och ser likadant ut
oavsett var användaren befinner sig. För att indikera att en artikel fortsätter på nästa sida
alternativt att artikeln är en fortsättning från föregående sida används två olika markörer.
En blå klickbar pil i nedre högra hörnet markerar en fortsättningen på artikeln och en grå
pil uppe i vänstra högerhörnet markerar att det är en fortsättning från föregående sida.
Den grå markören är dock inte klickbar vilket innebär att läsaren endast kan bläddra
framåt om denne väljer att använda artikelmarkörerna för att navigera. Detta i sig är
inkonsekvent, men utformades på det här viset för att se om läsaren använde
artikelmarkörerna istället för ”tumnavigeringen”. Om användaren förlitade sig på
artikelmarkörerna borde en reaktion uppstå och slutsatser kan genereras rörande
användarnas preferenser.
För att förmedla feedback gällande var läsaren befinner sig i tidningen finns en indikator
uppe i högra hörnet. Denna indikator visar avdelning samt på vilken sida i avdelningen
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läsaren befinner sig. Indikatorn anger även det totala antalet sidor på den aktuella
avdelningen, t ex ”Utland 1/10”. Indexsidan innehåller däremot inte information om var i
en avdelning en specifik artikel finns, utan enbart att artikeln finns under avdelningen.
Metaforer samt understödjande avvändarens kognitiva modell
GP:s prototyp är en hybrid gällande papperstidningen och webbtidningen och använder
metaforer från båda tidningskanaler. Designen ger tydliga indikationer på att saker är
klickbara genom de stora blå pilarna, men eftersom tidningen är linjärt uppbyggd så är
strukturen främst hämtad från den traditionella tidningen. Valet att använda namnet
”index” bör ge en tydlig koppling till webben, men bläddringspilarnas funktion i
”tumnavigeringen” är inte desamma som i en webbläsare. Framsidan på tidningen kan
jämföras med en första sida på webbtidningen då den innehåller direktlänkar, däremot
finns det ingen direktlänk tillbaka till första sidan vilket gör att användaren måste bläddra
för att komma tillbaka. Detta är ytterligare ett exempel på att systemmodellen är en
hybrid mellan webbmetaforen och pappersmetaforen.
Stöd för uppgiftsbaserad navigering
Prototypen erbjuder stöd för uppgiftsbaserad navigering enbart genom första sidan.
Denna förmedlar en översikt och möjliggör för användaren att direkt ta sig till intressanta
nyheter vilket inte indexsidan gör. Eftersom indexsidan inte innehåller information om
var i tidningen en viss artikel finns bör detta leda till att användaren får svårare att utföra
uppgiftsbaserad navigering om inte den eftersökta uppgiften finns på första sidan. I detta
fall tvingas användaren att först fundera ut vilken avdelning artikeln kan finnas under
(om den inte är angiven på indexsidan) och sen bläddra sig fram till eftersökt
information.

5.2.3 Sundsvalls Tidnings prototyp
Sundsvalls Tidnings prototyp är liksom Göteborgs-Postens byggd för A5 formatet med
utvärderades i ett något större format på grund av den ”tablet-pc” som användes.
Interaktionen sker via en tryckkänslig skärm där läsaren använder en penna, skärmen
reagerar endast på denna penna och fungerar därför något annorlunda än en vanlig
pekskärm. Användaren kan därmed hålla skärmen hur som helst utan att behöva oroa sig
för att av misstag komma åt länkat material i tidningen.
Landmärken, rutter och översikt
Prototypen använder sig av tidningens logotyp i toppen på alla tidningens sidor och
avdelningar för att tydligt visa att det är Sundsvalls Tidning som läses (se figur 32 och
33). Tidningen är uppdelad i avdelningsindex (se figur 33) som alla bör fungera som
landmärken. Dessa avdelningsindex kan nås via direktlänkar i en meny till höger i
prototypen. Första sidan (se figur 32) bör också kunna fungera som ett landmärke för
läsaren precis som i föregående prototyper.
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Figur 32. Första sidan på ST

Figur 33. Lokalindex på ST

Tidningen möjliggör en rad olika navigeringsrutter. Det går att navigera via direktlänkar
från första sidan, använda avdelningsindexens direktlänkar eller bläddra sekventiellt
genom tidningen. Även denna prototyps framsida samt avdelningsindex är designade för
att förmedla översikt över tidningens innehåll.
Skillnader och likheter jämfört mot traditionell tidningsdesign
Sundsvalls Tidnings prototyp är liksom Göteborgs-Postens en hybrid mellan
papperstidningen och webbtidningen sett utifrån navigeringsstödet. Prototypen stödjer
navigering via direktlänkar till artiklarna både via första sidan och från
avdelningsindexen. Sekventiell navigering stöds precis som föregående två prototyper via
bläddringsknappar som tar läsaren till nästa alternativt till föregående sida. Det som
skiljer denna prototyp mot föregående är att läsaren här även har tillgång till
direktnavigering till alla avdelningar via menyn till höger. Tidningens olika avdelningar
är desamma som dem som finns i papperstidningen.
Hypermedia
Prototypen ger stöd för både sekventiell som icke sekventiell navigering genom framåt
och bakåt pilen i menyn i botten samt avdelningsindexens och första sidans direktlänkar.
I övrigt är inget annat material länkat på de enskilda artiklarna utan all navigering sker
via menyn i botten samt menyn till höger. Menyn i botten av tidningen innehåller
förutom bläddringsfunktionen följande alternativ (inga av dessa är utbyggda i
prototypen):
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•

tidningar: tar läsaren till en meny
där denne kan köpa olika tidningar
och magasin samt välja tidigare
inköpta tidningar.

•

E-böcker: leder till en meny där
användaren kan välja tidigare
inköpta e-böcker samt beställa nya
böcker.

•

profil: Leder till en meny där
läsaren kan personifiera sin tidning
samt sköta inställningar av
terminalen.

•

dokument: leder till användarens
sparade dokument.

•

sök: sökfunktion i tidningens
material
Figur 34. Artikelnivå, forts. från föregående sida

Informationsstruktur
Prototypen består av 3 informationsnivåer; framsidan, avdelningsindexen och
artikelnivån. Sundsvalls Tidning har en komposit sammansatt informationsstruktur som
stöder både linjär och icke linjär navigering. Högermenyn med länkar till de olika
avdelningsindexen tillsammans med bläddringsknapparna i botten möjliggör navigering
antingen sida för sida eller avdelning för avdelning. Direktnavigering stöds som nämnts
tidigare med hjälp av länkar till artiklar både på framsidan och på avdelningsindexen.
Precis som Göteborgs-Posten saknar Sundsvalls Tidning direktlänk till första sidan, för
att komma tillbaka till denna måste användaren bläddra ett steg tillbaka från sidan 2 i
tidningen..
Konsekvent utformat gränssnitt samt Feedback
Gränssnittet är konsekvent utformat och ingen förändring av dess funktionalitet eller
utseende sker oavsett var användaren befinner sig. För att indikera att en artikel fortsätter
på nästa sida alternativt att artikeln är en fortsättning från föregående sida används två
olika markörer. En grå pil som pekar åt höger (se figur 34) indikerar en fortsättning och
en grå pil som pekar åt vänster indikerar att sidan är en fortsättning på en artikel
Prototypen använder en avdelnings och sidindikator i botten på funktionsmenyn. Denna
indikerar avdelning, vilken den aktuella sidan är samt tidningens totala antal sidor, t ex
”Sport: 16/37”.
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Metaforer samt understödjande avvändarens kognitiva modell
Sundsvalls Tidning använder mest webbmetaforen då både design och funktionalitet
efterliknar webben. De delar som har koppling till papperstidningsmetaforen är främst
artiklarna som presenteras sida för sida utan scrollfunktion samt den sekventiella
bläddringsfunktionen som i de andra prototyperna. Framsidan kan jämföras med
webbtidningen då den är klickbar, avdelningsindexens olika artikelrubriker kan även de
jämföras mot webben eftersom dessa är hyperlänkade. Det saknas dock visuell feedback
på att avdelningsindexens artikelrubriker är länkar.
Stöd för uppgiftsbaserad navigering
Prototypen erbjuder stöd för uppgiftsbaserad navigering via första sidan och
avdelningsindexen. Eftersom ”flikmenyn” till höger hela tiden är tillgänglig för läsaren
kan man snabbt hoppa via avdelningar enbart genom en knapptryckning. Därifrån är alla
artiklar under den aktuella avdelningen hyperlänkade, vilket gör att läsaren med hjälp av
totalt sett två ”klick” kan nå all tillgänglig information i tidningen.

5.3 Fas 3 - utvärderingsfasen
5.3.1 Utvärdering av Aftonbladets prototyp
Alla tillgängliga navigeringsstöd användes överlag direkt av merparten av testpersonerna.
Initialt användes bläddra funktionen mest av hälften av försökspersonerna och tre av de
tolv tespersonerna bläddrade snabbt igenom hela tidningen. De problem som
identifierades under de första fem minuterna var att alla testpersonerna försökte klicka på
förstasidans artiklar samt de presenterade rubrikerna på artiklar på innehållssidan. En av
testpersonerna undvek att använda menyn i botten av prototypen och men fick motvilligt
börja använda denne efter ett flertal försök att klicka på sidornas innehåll. Kommentarer
som framkom var att användarna saknade direktlänkar, ”Saknar direktlänkar,
avdelningsindex är mycket bra, men det borde ligga enklare till”.
När testpersonen tillfrågades om var denne befann sig vid ett specifikt tillfälle under den
fria läsningen angav 8 av 12 testpersoner att de såg det i toppen, antingen via rubriken
eller noterade sidnumreringen. Resterande 4 testpersoner angav att de antingen drog
slutsatsen om var de befann sig utifrån innehållet alternativt att de mindes vilken länk de
precis klickat på.
Fördelningen över svaret gällande hur mycket prototypen kändes som en papperstidning
respektive en webbtidning angivet i procent fördelade sig enligt tabell 5.
6
40

7
80

8
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75
80
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Tabell 5. Summering tidningskänsla Aftonbladet
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3
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4
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5
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När testpersonerna fick i uppgift att leta upp ledaren i tidningen bläddrade endast 1 av
testpersonerna. Resterande 7 letade upp var ledaren låg på innehållssidan och 3 personer
gick direkt till avdelningsindexet övrigt (1 person gick till avdelningen nyheter istället för
övrigt). Den person som bläddrade sa att ”ledaren bör finnas i början av tidningen” och
bläddrade dit, de 4 personer som gick direkt till avdelningsindex angav att de använde
slutledningsförmåga för att komma fram till att ledaren borde ligga där. Väl på
avdelningsindex övrigt bläddrade 5 personer till ledaren och 6 personer använde
direktlänken till ledarsidan (1 person såg inte ledarsidan på avdelningsindex).
De problem som observerades var att många testpersoner fortfarande försökte klicka på
innehållssidans artikelrubriker samt att det var vissa problem att se ledarsidans tumnagel
på avdelningsindex nöje. 3 testpersoner var först inne på nyhetsindexet men gick över till
övrigt så snart de inte hittade ledarsidan där.
Vid frågan om några problem upplevdes angav 4 testpersoner att de inte upplevde några
problem. Resterande 8 tyckte antingen att ledaren låg under fel avdelning (borde ligga
under nyheter) samt att avdelningen övrigt ”känns som en för stor och generell
avdelning”. En av testpersonerna tyckte att ledarrubriken som var placerad nere till höger
på innehållssidan var felplacerad och borde ligga upp till vänster i början av innehållet
eftersom det är där den ligger i papperstidningen.
På frågan om var testpersonerna befann sig i tidningen så angav 5 personer ”i början på
tidningen” och resterande 7 angav sidnummer. På följdfrågan gällande hur testpersonerna
visste var de befann sig angav alla att de såg det längst upp i toppen av tidningen.
Den tredje uppgiften som uppmanade testpersonerna att ta sig tillbaka till första sidan och
leta upp en viss artikel var problematisk för 2 individer som inte lyckades hitta nyheten
överhuvudtaget. Resterande försökspersoner tog sig till första sidan genom att antingen
bläddra eller använda nyhetsindexet där en direktlänk till första sidan fanns. Det tog upp
emot en minut för hälften av testpersonerna att lyckas ta sig till första sidan vilket
indikerade vissa problem. Väl på första sidan noterade testpersonerna artikeln och tog sig
via innehållssidan till avdelningsindexet för sporten. Alla testpersoner förutom de 2 som
inte hittade artikeln använde sedan direktlänk för att ta sig till artikeln.
De problem som noterades var att de flesta försökte klicka på artikeln på första sidan
samt att 2 personer kom in på fel avdelning utan att notera att det var nyheter och inte
sporten som de befann sig på. En person upplevde problem med menyn i stort och sa att
”jag måste i så fall bläddra för att komma till artikeln” som ett konstaterande att denne
inte kunde finna några direktlänkar.
På frågan om testpersonerna upplevde några problem angav 5 personer att de inte
upplevde några problem. Resterande testpersoner angav att de antingen ville kunna gå
direkt från framsidan eller att de hade problem att läsa vad som stod på tumnaglarna i
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avdelningsindexet. En person uppgav också att det var ”jobbigt att menyn hela tiden
ändrar sig”.
Problem som observerades vid de resterande uppgifterna av testet var främst att
testpersoner hade problem med att veta under vilken avdelning en eftersökt nyhet låg.
Endast hälften av testpersonerna använde innehållssidan aktivt till att leta upp under
vilken avdelning en nyhet låg, resterande sökte utifrån slutledningsförmåga vilket ibland
ledde dem fel. Av de 6 testpersoner som använde innehållssidan aktivt letade 5 av 6 efter
under vilken avdelning nyheten låg. En person noterade både avdelning och sidnummer
för att veta exakt var denne skulle hitta de eftersökta artiklarna. Några testpersoner (3 st)
använde även första sidan som ett sätt att leta upp information om var artiklar befann sig.
Flertalet av testpersonerna upplevde problem att hitta information på innehållssidan
eftersom det presenterades så många artikelrubriker där. En person sa ”jag stör mig på
innehållssidan, den är helt oanvändbar" och syftade på problemet att hitta information
där. Flera testpersoner fick också leta under flera olika avdelningar innan de hittade rätt
artikel och menade att det var svårt att veta under vilken avdelning som artiklar var
presenterade. Många ansåg också att avdelningsindexens tumnaglar var svårlästa och det
var endast då det användes stora rubriker på sidorna som tumnageln representerade som
dessa fungerade riktigt bra.
Ingen av de 12 testpersonerna bläddrade i någon större omfattning när de väl sökte efter
specifika uppgifter utan alla försökte ta sig via avdelningsindex och sedan använda
direktlänkar.
Trots att flera problem uppmärksammades under den uppgiftsbaserade navigeringen
uttryckte i genomsnitt hälften av testpersonerna att de inte upplevde några problem med
att hitta uppgifterna. De problem som angavs var desamma som hade observerats, främst
att det var svårt att veta under vilken avdelning respektive artikel låg på och att det var
svårt att hitta information på innehållssidan och storleken på tumnaglarna i
avdelningsindexen gjorde dem svårlästa. Citat som framkom under denna del som
representerar dessa problem är:
•

”När man läser tidningen på papper tänker man inte i avdelningar. Avdelningarna
måste man lära sig.”

•

” Det är lite svårt att se under vilken kategori nyheten ligger under”

•

” Svårt att veta vilka nyheter som ligger under vilken avdelning”

•

”...jag såg inte infon på innehåll”.

För att se om testpersonernas känsla för vilket medium prototypen mest efterliknade hade
förändrats, ställdes samma fråga som i starten av testet. Resultatet presenteras i tabell 6.
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Testperson
Papper:

1
50

2
20

3
30

4
100

5
70

6
25

7
50

8
0

9
60

10
80

11
20

12
50

Medeltal
46,25 %

Webb:
50
80
70
0
30
75
Tabell 6. Summering tidningskänsla Aftonbladet

50

100

40

20

80

50

53,75 %

5.3.2 Avslutande navigeringsfrågor Aftonbladet
Den första frågan som ställdes i den avslutande intervjun som berörde Aftonbladets
prototypen gällde om det var lätt att hitta. 10 av de 12 testpersonerna tyckte överlag att
det var enkelt att hitta och angav att avdelningsindelningen var en orsak till detta. De
problem som dessa 10 personer angav var att de framförallt saknade direktlänkar från
innehållssidan och första sidan, ”... om innehållslänkar funkat hade det varit guld".
Några individer ställde sig negativa till menyn i botten, detta hängde dock ihop med
bristen på direktlänkar. Två av testpersonerna ställde tyckte det var svårt att hitta i
prototypen och angav att det var för många avdelningar, inga direktlänkar samt att det var
svårt att hitta information på innehållssidan.
En intressant generell kommentar var ”Ja, layouten gjorde det enkelt. Det som är svårt är
blandningen mellan webb och papperstidningen”.
Alla testpersoner förstod hur de skulle bläddra, 2 personer tyckte dock det var förvirrande
med pilar som indikatorer på att artiklar fortsätter på nästa sida då dessa inte var
klickbara. Något som bekräftar att testpersonerna överlag undvek att använda
bläddringsfunktionen under de uppgiftsbaserade testen var ett svar från en testperson:
”Ja, men använde dem bara i nödfall”.
På frågan om försökspersonerna ville att bläddringsfunktionen skulle utformas på ett
annorlunda sätt tyckte merparten att detta inte behövdes då det fungerade bra. En
kommentarer som visar åter igen på att några testpersoner föredrog hyperlänkar var:
”Behöver inte pilarna direkt, gick så fort att ta sig via avdelningsmenyn”. Det framkom
genom svaren på denna fråga att två testpersoner helt hade missuppfattat pilarnas
funktion då de förslog att dessa skulle bläddra sida för sida som i en vanlig
papperstidning.
Testpersonerna var överlag positiva till menysystemet i tidningen men det framkom att
några upplevde problem med att menyssytemet förändrades: ”Det är tydliga knappar,
förvirrande dock att de byts och ändras när man läser tidningen”. Vid denna fråga tyckte
även två personer att det skulle vara mer avdelningar i tidningen och en ville ha färre
avdelningar.
Alla testpersoner tyckte att navigeringsstödet var lätt att lära sig och tyckte att det var en
bra innehållsstruktur i tidningen gällande de olika nivåerna som tidningen är uppdelad i
(första sidan, innehållssidan, avdelningsindex samt artiklar). Det framkom dock att en
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direktlänk till första sidan saknades. Svaren på denna fråga bekräftade tidigare svar
gällande efterfrågan av direktlänkar då bland annat en person uttryckte att ”det är bra
med en första sida, avdelningsindex behövs inte, jag vill ha direktlänkar från
innehållssidan istället”.
När det gäller frågan om det var lätt att skapa sig en översikt över informationen tyckte
alla utom 2 testpersoner att så var fallet. Översikten gavs genom innnehållssidan samt
första sidan enligt svaren. Däremot tyckte 7 personer att det var svårt att få en känsla över
mängden innehåll och vad man läst och inte läst. De kommentarer som framkom var att
det var svårt att uppskatta hur tjock tidningen är, även om ett par personer uttryckte
kommentarer som ”man ser att tidningen är 50 sidor tjock på innehållssidan”. En person
efterfrågade totala antalet sidor som en hjälp för att veta hur mycket information som
finns i dagens tidning. Kommentarer från de som tyckte det var enkelt att få en känsla för
mängden innehåll och vad som var läst löd som så här: ”Ja, känns som man håller
tidningen i handen på innehållssidan. Känns som man vet ungefär vad som är läst och
inte läst”.
Alla testpersoner upplevde att de hade kontroll över sin läsning även om en person inte
tyckte kontrollen var hundraprocentig, och alla angav också att de förstod hur de skulle ta
sig vidare i tidningen när de började läsa den. Hälften av försökspersonerna svarade att de
tyckte det var lätt att se och förstå vad som var en länk och andra hälften var av motsatt
åsikt. De flesta som inte tyckte det var tydligt vad som var hyperlänkat angav
innehållssidan som exempel på att det var svårt att veta vad som gick att klicka på.
Avslutningsvis så tyckte 7 av 12 försökspersoner att det var enkelt att se markörerna
gällande avdelning och sidnummer. Resterande 5 angav att de antingen inte använde
markören eller tänkte på dem eller att de ansåg att den borde placerats i nedre högra
hörnet. 3 av dessa 5 efterfrågade även totala antalet sidor som angivelse. En testperson
uttryckte följande ”Jag tänker inte i sidor överhuvudtaget, rubriken syns ju så tydligt”.

5.3.3 Jämförande frågor, Aftonbladet och Göteborgs-Posten
På frågan vilken tidning försökspersonerna tyckte var lättast att hitta i svarade 6 personer
Aftonbladet, 3 personer Göteborgs-Posten och 3 personer ansåg att de var lika lätta att
hitta i men att Göteborgs-Posten övervägde lite. Anledningarna som angavs för
Aftonbladet var sidnumreringen, vana av tidningen, bättre överskådlighet och lättare
meny samt större format. Avdelningsindexet angavs också som en anledning av ett par
personer, ”bättre översikt och jag slapp att bläddra så mycket”.
De anledningar som angavs för Göteborgs-Posten var att läsare kände igen sig i
tidningens avdelningar, indexsidan gav en bättre överblick och att direktlänkarna till
avdelningarna var bra, flera ansåg dock att det var förvirrande att behöva bläddra under
avdelningarna. Ytterligare en anledning som en person tog upp till Göteborgs-Postens
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fördel var att prototypen hade en avdelningsindikator som visade var i sektionen läsaren
befann sig.
På frågan om vilken tidning som hade bäst innehållsstruktur tyckte 7 personer
Aftonbladet och 5 personer Göteborgs-Posten. Den främsta anledningen som nämndes
var avdelningsindexet. De personer som tyckte Göteborgs-Posten var bättre angav
indexet som främsta anledningen. Flera personer ville dock föra på Aftonbladets
avdelningsindex i Göteborgs-Postens prototyp. ”Jag gillar GP:s index mer än
Aftonbladets men jag vill ha Aftonbladets avdelningsindex i GP...”, ” ...det vore bra med
GP:s index upplägg på avdelningsindexet”.
Hälften av testpersonerna tyckte att Aftonbladet gav den bästa översikten över innehållet
och den andra hälften tyckte Göteborgs-Posten. Endast en av testpersonerna relaterade
diskussionen till första sidan på Aftonbladet, resterande diskuterade bara innehållssidan
och avdelningsindexet från Aftonbladet och Göteborgs-Postens index. En testperson sa:
”Båda var bra [paus], eventuellt Aftonbladet eftersom den är mer som en
papperstidning”.
Den avslutande frågan handlade om vilken tidnings navigeringssystem som testpersonen
föredrog i stort. Även här gick försökspersonernas åsikter isär, jämt fördelat på 6
personer som fördrog Aftonbladet och 6 personer som föredrog Göteborgs-Posten.
Svaren liknande tidigare kommentarer kring översikt och direktlänkar som testpersonerna
angett men ”tumnavigeringen” nämndes här som en orsak till att 2 personer gillade
Göteborgs-Postens navigeringssystem före Aftonbladets. En annan person tyckte att
”tumnavigeringen” störde läsningen och gillade mer Aftonbladets menyssystem då det
låg ”utanför tidningen”. Slutligen så nämndes ofta flera saker som var bra i de olika
prototyperna:
•

”Aftonbladet eftersom den är mer som webben. GP var bra i och med att man kunde
bläddra från första sidan”

•

”Jag gillar GP:s index men Aftonbladets avdelningsindex”.

5.3.4 Utvärdering av Göteborgs-Postens prototyp
Det mesta av prototypens navigeringsstöd användes utan några problem snabbt av
försökspersonerna. 3 personer hade uppenbara problem att använda ”tumnavigeringen”
vilket märktes genom att dessa försökspersoner enbart försökte använda indexknappen
samt direktlänkar till avdelningar via indexsidan. Bläddringsknapparna på
”tumnavigeringen” användes alltså inte vilket starkt begränsade möjligheterna att
navigera. De 3 personer som inte använde bläddringsfunktionen i ”tumnavigeringen”
kunde enbart växla sida på artiklar som löpte över flera sidor genom den länkade
markören (pilen) i artikelns nederkant. Eftersom enbart den blå pilen (nästa sida) är
länkad och inte den grå pilen (markören som visar att artikeln fortsätter från föregående
sida) kunde alltså dessa personer bara läsa nästa sida vilket skapade viss frustration.
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De övriga testpersonerna som snabbt förstod bläddringsfunktionen i ”tumnavigeringen”
verkade använda denna flitigast av det erbjudna navigeringsstödet i prototypen. 2
personer uttryckte specifikt att de redan under den fria läsningen saknade en länk till
förstasidan som var den sida som låg uppslagen när försökspersonerna startade testet.
På frågan om var testpersonen befann sig vid ett givet tillfälle under den fria läsningen
samt hur denne kunde veta det angav 6 personer att de såg det genom rubriken i toppen. 5
personer mindes varifrån de kom, alltså var de hade klickat för att ta sig till den aktuella
sidan och 2 personer hänvisade till papperstidningen i form av t ex ”sporten ligger där i
papperstidningen”.
Fördelningen över svaret gällande hur mycket prototypen kändes som en papperstidning
respektive en webbtidning angivet i procent fördelade sig enligt tabell 7, Testperson 8
läste inte webbtidningen och angav därför enbart papper som referens.
Testperson
Papper:

1
15

2
0

3
30

4
50

5
60

6
30

Webb:
85 100 70
50
40
70
Tabell 7. Summering tidningskänsla Göteborgs-Posten

7
93

8
50

9
70

10
10

11
0

12
60

Medeltal
39 %

7

/

30

90

100

40

57 %

När testpersonerna fick i uppgift att leta upp ledaren i tidningen använde samtliga index
och letade upp direktlänken till ledaren. Inga problem observerades och men två
försökspersoner kommenterade under uppgiften att ledaren borde ha legat tidigare på
indexsidan, längre upp till vänster. När frågan om de upplevde några problem ställdes
svarade alla 9 personer nej. Resterande 3 personer sa att ledaren borde vara placerad
längre upp till vänster på indexsidan: ”Ledaren låg långt ner på index, borde ligga
tidigare.”.
På frågan om var de befann sig för tillfället svarade 3 personer ”på ledaren”. 4 personer
svarade i början på tidningen och 3 personer angav sidnummer för avdelningen. Den 2
sista testpersonerna svarade: ”Ingenstans” och ”På en vänstersida i tidningen”. När
testpersonerna tillfrågades hur de kunde veta var de befann sig svarade 6 personer att de
såg rubriken i toppen av sidan och resterande 6 relaterade sina svar till papperstidningen:
”Ledaren brukar ligga i början av tidningen”.
Vid den tredje uppgiften ombads testpersonerna att ta sig tillbaka till första sidan och leta
upp en specifik nyhet. 6 testpersoner hittade relativt snabbt tillbaka till första sidan
genom att klicka på ”index” och sedan tillbaka pilen i ”tumnavigeringen”. Resterande
försökspersoner stötte på problem och letade antingen under en längre tid, eller fick hjälp
att hitta första sidan. Alla testpersoner utom en, som fick hjälp av testledaren att hitta,
använde sedan direktlänken från första sidan för att komma till artikeln. 4 testpersoner
angav att de upplevde problem att hitta första sidan och 8 ansåg inte att de haft problem.
2 respondenter av dessa 8 angav dock att de ville ha en direktlänk till förstasidan.
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Den fjärde uppgiften som utfördes var en uppmaning att hitta en specifik artikel samt
snabbt skumläsa den och säga till när testpersonen kommit till slutet. 8 testpersoner
missuppfattade avdelningslänken på indexsidan och trodde det var en direktlänk till
nyheten. Tydliga problem uppstod då många testpersoner gick tillbaka och testade flera
gånger och kommenterade att det var något fel på prototypen: ”jag klickar ju på länken!”.
10 försökspersoner bläddrade sedan från första sidan på sporten för att komma till den
aktuella artikeln och 2 testpersoner hittade inte nyheten.
6 stycken testpersoner använde tumnavigeringen för att bläddra under avdelningen,
resterande använde artikelmarkören. Alla testpersoner som fann artikeln fortsatte även att
läsa nästa sida där artikeln fortsatte. 4 personer uppgav att de upplevde problem med att
finna nyheten, alla nämnde att de saknade en direktlänk från indexsidan. En person sa:
”jag bläddrade på fel ställe” och hänvisade till att denne använt artikelmarkören vilket
innebar att det endast gick att läsa en artikel. Av de individer som sa att de inte upplevde
några problem angav 2 att de efterfrågade en direktlänk från indexsidan. 10 av
testpersonerna sa att det var pilen i texten som gjorde att de fortsatte läsa på nästa sida
och 2 angav att det var textens utformning som gjorde att de läste vidare.
Under de resterande 3 uppgifterna användes indexknappen för att först ta sig till rätt
avdelning och sedan bläddrade testpersonerna därifrån. Flera av testpersonerna stötte på
problem med att det inte var direktlänkat från indexsidan. Trots att de nu hade använt
indexsidan ett flertal gånger trodde de fortfarande att de skulle komma direkt till nyheten.
Många blev även osäkra om de kommit rätt och fick antingen gå tillbaka och testa
avdelningslänken igen eller stanna upp och titta i toppen. Detta för att försäkra sig om att
de inte hade klickat fel. 4 testpersoner ville använda artikelmarkören istället för
”tumnavigeringen” och stötte på problem när en artikel avslutades och det inte längre
fanns någon pil framåt.
4 testpersoner hade svårt att hitta nyheten på indexsidan och letade därför under fel
avdelning, detta hände upprepade gånger för flera av testpersonerna. Exempel på citat
rörande detta var:
•

”Lite svårt att veta exakt var nyheten ska ligga.”

•

”Jag trodde att nyheten skulle ligga under en annan avdelning.”

•

”Var inte självklart att veta att nyheten låg under senaste nytt.”

I de flesta fall kunde dock merparten hitta informationen på indexsidan och därmed kom
de också till rätt avdelning. Under dessa sista uppgifter uttryckte 6 personer löpande att
de upplevde problem som:
•

”Jag vill hellre använda pilarna i botten, dessa uppmanar till klick.”

•

”Jag saknar en genväg”
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•

”Jag vill inte behöva bläddra för att hitta.”

•

”Det var väldigt långt att bläddra.”

Övriga 6 personer hade inga större problem att hitta i tidningen och upplevde heller inte
några problem.
För att se om testpersonernas känsla för vilket medium prototypen mest efterliknade hade
förändrats, ställdes samma fråga som i starten av testet. Resultatet presenteras i tabell 8.
Testperson
Papper:

1
15

2
70

3
30

4
50

5
65

6
35

Webb:
85
30
70
50
35
65
Tabell 8. Summering tidningskänsla Göteborgs-Posten

7
85

8
50

9
70

10
30

11
0

12
60

Medeltal
47 %

15

/

30

70

100

40

49 %

5.3.5 Avslutande navigeringsfrågor Göteborgs-Posten
På frågan om testpersonerna tyckte det var lätt att hitta svarade 11 ja och 1 tyckte:
”sådär”. Många som svarade ja hade dock tilläggande kommentarer som: ”Nyheterna låg
långt in i tidningen”, ”relativt, skulle vilja ha underrubriker som fungerar som länk”, ”ja,
efter ett litet tag”. Alla utom en person förstod hur de skulle bläddra men 10 av
testpersonerna ville förändra bläddringsfunktionen. De förändringar som efterfrågades
var direktlänkar på index samt möjlighet att kunna klicka både fram och tillbaka på
artikelnivån.
Hälften av försökspersonerna tyckte ”tumnavigeringen” var bra, 3 stycken tyckte den var
svår att använda eller otydlig och resterande 3 tyckte den borde flyttas eller att den hade
otydliga ikoner: ”…jag tycker inte symbolerna är så klara, svårt att se att det är en pil”.
Alla utom en försöksperson tyckte det var lätt att lära sig navigeringsstödet och överlag
var testpersonerna positiva till innehållstrukturen i tidningen. Många hade dock
kommentarer gällande att indexsidan borde struktureras på ett annorlunda sätt eller att
den kändes rörig. 3 personer kommenterade första sidan där två efterfrågade ett enkelt
sätt att komma dit och en tyckte inte den behövdes över huvudtaget.
8 personer tyckte det var enkelt att få en översikt över informationen och 4 av dessa
angav första sidan som skäl och 3 avdelningsindexet. De 4 personer som inte tyckte det
var enkelt var inte direkt negativt inställda, mer neutrala: ”sådär”, ”lite svårare att få
översikt än på papper”.
Överlag hade testpersonen svårt att få en känsla för innehåll och vad som är läst eller inte
i tidningen. 11 personer angav att de hade svårt att få en känsla för innehållet och 8
personer ansåg att det var svårt att få en känsla för vad som var läst eller inte:
•

”Nej, vet inte vad som ligger i avdelningarna”
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•

”Ingen känsla för mängden innehåll…”, ”…Ja, under normala förhållande hade det
nog varit enklare att veta vad som var läst eller inte.”

•

”Inte på samma sätt som i papperstidningen…”, ”…Går nog få en ganska bra känsla
för vad som är läst eller inte.”

•

”Ingen känsla för mängden innehåll.”

Alla testpersoner kände att de fick kontroll över läsningen och alla förstod även hur de
skulle komma vidare i tidningen: ”Ja. Såg den blåa pilen i artikeln, det kändes helt
naturligt.”. Samtliga testpersoner tyckte också att det var enkelt att se vad som var en
länk, en person angav dock att det var svårt att veta att länkarna på indexsidan gick till
avdelning istället för artikel.
På frågan om vad försökspersonerna tyckte om avdelnings och sidmarkören var 6
positiva till denna: ”Ja, noterade dem tidigt och de var till hjälp”, “Den var bra, jag såg
innehållet i avdelningen...”. Resterande 4 personer hade inte noterat indikatorn och en av
dessa sa: ”…den var väldigt liten, jag såg den inte”. De sista 2 testpersonerna sa att den
inte behövdes. Flera personer var positiva till att det totala antalet sidor angavs: ”man såg
även att det gick att komma vidare här eftersom det var mer sidor där uppe”.

5.3.6 Jämförande frågor, Göteborgs-Posten och Aftonbladet
4 försökspersoner tyckte det var enklare att hitta i Göteborgs-Posten på grund av
indexsidan. 8 testpersoner angav Aftonbladet som den prototyp som var enklast att hitta i,
anledningar som togs upp var främst avdelningsindexet och innehållssidan. Andra svar
som framkom var:
•

Aftonbladet, indexet [avdelningsindex] var bättre eftersom man kunde gå direkt. Men,
GP:s index var tydligare.

•

Aftonbladet, avdelningsindexet var bra där…”, ” GP kände jag till så det var lite
enklare där än Aftonbladet”.

•

”Aftonbladet för det var färre avdelningar och lättare att gå direkt i den”

På frågan om vilken tidning som hade bäst innehållsstruktur tyckte 9 personer
Aftonbladet och 3 Göteborgs-Posten. Kommentarer som framkom var att testpersonerna
främst gillade innehållssidan och avdelningsindexet på Aftonbladet. På Göteborgs-Posten
sa 2 försökspersoner att det var skönt att slippa en nivå i Göteborgs-Posten jämfört med
Aftonbladet och den tredje: ”GP, men det kan bero på att jag är van vid den”.
3 testpersoner tyckte att GP var enklare att få en översikt över innehållet i, dessa tyckte
att innehållssidan var rörig på Aftonbladet och att där var för mycket information.
Resterande angav Aftonbladet med förklaringar att det berodde på avdelningsindexet och
innehållssidan. En testperson som föredrog Aftonbladet sa: “Aftonbladet, pågrund av
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avdelningssidan [avdelningsindex], Aftonbladets innehåll var däremot lite svår...”, “...allt
var med på innehållet, det blev för mycket info”.
Avslutningsvis så föredrog 7 testpersoner Aftonbladets navigeringssystem och 5
Göteborgs-Postens. Fördelar som angavs för Aftonbladet var åter igen avdelningsindexet
och att den var snabbare med: “enklare översikt”. Fördelar som togs upp av de 5
testpersoner som föredrog Göteborgs-Postens navigeringssystem var:
•

“GP, känner mig mer hemma på indexsidan.”

•

”GP, för man kunde gå direkt” [hänvisade till direktlänken på första sidan].

•

“…jag gillar inte att menyn ändras på Aftonbladet…”, “GP:s navigering var bättre.”

5.3.7 Utvärdering av Sundsvalls Tidnings prototyp
10 av de 12 testpersonerna använde i stort sett direkt alla delar av det tillgängliga
navigeringsstödet; länkar från första sidan, högermenyn, avdelningsindexen samt
bläddringsknapparna. De flesta valde att främst använda högermenyn och direktlänkarna
i avdelningsindexen för att skaffa sig en överblick i tidningen. Två testpersoner såg inte
bläddringsknapparna direkt och den ena fick instrueras att de fanns tillgängliga efter det
att den fria läsningen var över.
Problem som observerades under den första fria läsningen var att 3 testpersoner
missförstod vänsterpilen i bottenmenyn. Dessa trodde att det var samma funktion som i
en webbläsare och blev konfunderade när den i själva verket tog dem en sida tillbaka i
tidningen. Flera testpersoner klickade på markören i artiklar (Æ) som indikerade att
artikeln fortsatte till nästa sida. Markören antogs fungera som en länk och eftersom flera
testpersoner inte identifierade bläddringsknapparna direkt kunde de inte fortsätta framåt i
artikeln. En testperson förstod inte att avdelningsindexens artikelrubriker var
hyperlänkade.
När testpersonen tillfrågades om var denne befann sig vid ett specifikt tillfälle under den
fria läsningen angav 10 personer vilken avdelning de befann sig på, 1 person sidnummer
samt avdelning och 1 person svarade ”längre bak i tidningen”. 7 av 12 testpersoner sa att
de såg var de befann sig genom färgmarkeringen i högermenyn. 1 person noterade
sidindikatorn i botten på prototypen och 2 personer mindes vilken länk de hade klickat
på. 2 person såg det på innehållet och den person som angivit ”längre bak i tidningen” sa
att denna del ”brukar ligga långt bak i tidningen”.
Fördelningen över svaret gällande hur mycket prototypen kändes som en papperstidning
respektive en webbtidning angivet i procent fördelade sig enligt tabell 9.
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Testperson
Papper:

1
0

2
10

3
85

4
60

5
80

6
30

7
50

8
25

9
80

10
50

11
75

12
20

Medeltal
47 %

Webb:
100 90
15
40
20
70
50
Tabell 9. Summering tidningskänsla Sundsvalls Tidning

75

20

50

25

80

53 %

När testpersonerna fick i uppgift att leta upp TV-guiden i tidningen bläddrade inga av
testpersonerna. 2 personer använde avdelningslänken ”nöje” i högermenyn och resterande
använde avdelningslänken ”TV-guiden” i samma meny. Inga problem observerades och
alla testpersoner hittade direkt informationen. När frågan om de upplevde några problem
ställdes svarade alla nej.
På frågan om var testpersonerna befann sig i tidningen angav 3 personer att de antingen
befann sig längst bak i tidningen eller ”i del 2, på slutet”. 2 personer angav
sidnumreringen tillsammans med vilken avdelning och resterande angav enbart vilken
avdelning de befann sig på. På följdfrågan gällande hur testpersonerna visste var de
befann sig angav 4 personer att de såg markeringen på fliken i högermenyn, 4 personer
såg det genom rubriken i toppen av tidningen. 2 personer såg sidmarkören i botten av
tidningen och en person sa enbart ”känslan”. De sista 2 personerna angav referens till
papperstidningen:
•

”Brukar vara i slutet på tidningen”

•

”Den brukar ligga där”

Den tredje uppgiften som uppmanade testpersonerna att ta sig tillbaka till första sidan och
leta upp en viss artikel var problematisk. 4 personer hade stora problem att ta sig tillbaka
till första sidan. De flesta provade att klicka på logotypen som inte var länkad i denna
prototyp. De 4 personer som hade problem tog sig till slut till första sidan efter att
antingen fått hjälp eller försökt under en någon minuts tid. Övriga testpersoner gick via
lokalindex och stegade en sida tillbaka, även dessa personer verkade ha mer eller mindre
problem och de tvingades testa flera olika alternativ innan de hittade rätt. 6 personer
använde sedan direktlänken till nyheten och övriga 6 gick via lokalindex och dess
direktlänkar, ingen använde bläddringsfunktionen. Vid frågan om användarna upplevde
problem svarade alla nej. Enbart en person angav: ”Nej, men svårt att hitta första sidan”.
De två sista uppgifterna i huvudtestet av Sundsvalls Tidnings prototyp bestod i att hitta
förutbestämda artiklar, uppgiften inkluderade även att testpersonen skulle skumläsa hela
artikeln och säga till när den var slut. Den första uppgiften hade ingen markering i
artikeln som visade att artikeln fortsatte, den andra uppgiften hade en pil i slutet på första
delen av artikeln som visade att artikeln fortsatte på nästa sida. Vid båda uppgifterna
navigerade alla testpersoner via avdelningsmenyn till höger och valde sedan direktlänk
från respektive avdelningsindex utan några som helst problem. 9 personer fortsatte att
läsa artikeln utan markering att texten fortsatte till nästa sida. 3 testpersoner avbröt
läsandet efter första sidan på artikeln. När testpersonerna utfrågades om vad det var som
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gjorde att de fortsatte läsa artikeln till nästa sida angav 7 att det berodde på textens
utformning och 2 fortsatte av en slump: “Jag chansade på att den fortsatte”.
Den andra uppgiften där testpersonerna skulle skumläsa artikeln var mer problematiskt,
denna gång fanns en sidmarkör som visade att artikeln fortsatte på nästa sida. 8 av de 12
testpersonerna försökte klicka på markören flera gånger på raken och deras interaktion
verkade avbrytas helt då denne inte fungerade. Efter ett antal försök gick dock alla över
till att använda sidbläddringsfunktionen i botten av menyn istället för att växla sida. Alla
testpersoner uppmärksammade dock markören och växlade sida för att fortsätta till
artikelns slut. När frågan ställdes om vad som fick testpersonen att fortsätta till nästa sida
angav 10 att det var pilen i texten som markerade och 2 personer sa att det var textens
utformning.
Inga testpersoner angav att de hade haft några problem att finna de två nyheterna när de
tillfrågades.
För att se om testpersonernas känsla för vilket medium prototypen mest efterliknade hade
förändrats, ställdes samma fråga som i starten av testet. Resultatet presenteras i tabell 10.
7
60

8
25

9
80

10
40

11
75

12
30

Medeltal
55,5 %

Webb:
20
90
15
40
20
60
40
Tabell 10. Summering tidningskänsla Sundsvalls Tidning

75

20

60

25

70

44,5 %

Testperson
Papper:

1
80

2
10

3
85

4
60

5
80

6
40

5.3.8 Avslutande navigeringsfrågor Sundsvalls Tidning
Den första frågan som ställdes gällde om det var lätt att hitta. Alla 12 testpersoner angav
att så var fallet. Främsta skälet som angavs var menyn till höger, men även
överskådlighet samt strukturen i de olika avdelningarna nämndes av ett par personer:
•

”Ja väldigt överskådlig, får en väldigt god översikt.”

•

”Ja, uppbyggt väldigt lätt. Behövs inte många minuter innan det gick lätt att hitta.”

•

”Det var självklart, förmodligen på grund av menysystemet.”

•

”Ja, menyn till höger hjälpte och rubrikerna i här [pekar på ett avdelningsindex]var
bra.”

Alla testpersoner uppgav att de förstod hur de skulle bläddra, 1 person jämförde
bläddringen med webben vilket visade på att han hade förstått och en av testpersonerna
hade fått hjälp av testledaren för att förstå bläddringsfunktionen. Slutligen sa en av
respondenterna att denne var osäker på sidmarkören i artiklarna, ”denna verkar inte
fungera”.
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På frågan om försökspersonerna ville att bläddringsfunktionen skulle utformas på ett
annorlunda sätt tyckte merparten att detta inte behövdes då det fungerade bra. 2 personer
ville att funktionen skulle fungera som på webben: ”Som på webben, tillbaka dit jag var
och inte tillbaka en sida. Jag kommer nog läsa mer som på webben och inte som på
papper”. 2 personer ville ha tydligare feedback på piltangenterna och en av dessa ville
även ha en bläddringsanimering. Slutligen efterfrågade en försöksperson en ”scroll”funktion som på webben.
Alla testpersonerna var positiva till menysystemet i tidningen och den enda negativa
kommentarerna var: ”Lite "knapp-sjuka" utseendemässigt”. Testpersonerna tyckte också
att navigeringsstödet var lätt att lära sig och inga negativa kommentarer framkom vid
denna frågan.
Testpersonerna var också väldigt nöjda med innehållsstrukturen i tidningen, nedan följer
ett utdrag från kommentarerna:
•

”Tycker den är bra”.

•

”Ja ganska bra, men jag vill ha en personlig sida (personifierade nyheter på en
sida).”

•

”Ja, bra indelning”

•

”Bra att få en översikt på första sidan men jag saknar en genväg till den. Ganska bra
översikt här [avdelningsindex]... ...bra namn på avdelningarna”.

•

”Fulländat!”

På frågan om testpersonerna tyckte det lätt att skapa sig en översikt över informationen
svarade 9 av 12 att så var fallet. 2 personer ville ha en mer informativ sida och angav att
första sidan inte uppfyllde det som efterfrågades för att skapa översikt. Den sista
personen tyckte att ”det är för smått”. De personer som tyckte att det var lätt att skapa en
översikt angav främst högermenyn som skäl.
När det gällde frågan om testpersonerna fick en känsla för mängden innehåll samt vad
som var läst tyckte flertalet att det var ganska svårt att få denna känsla. Endast 2 personer
tyckte att prototypen gav en känsla för mängden innehåll samt hur mycket de hade läst av
tidningens innehåll. Flertalet personer uttryckte sig i termer som:
•

”Svårare, kanske lättare om man bläddrar.”

•

”Det får man inte en känsla av.”

•

”Inte lika bra som papperstidningen”.

•

”Svårt att veta hur mycket innehåll [paus], väldigt svårt”. (Testpersonen har inte
noterat avdelnings- och sidmarkören i botten av tidningen).
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Alla testpersoner upplevde att de hade kontroll över sin läsning. Testpersonerna förstod
även hur de skulle komma vidare, även om någon uttryckte det i termer som ”ja, så
småningom”. De flesta nämnde högermenyn som skäl: ”Ja, menyn till höger uppmanar
till klickning, sen är problemet löst”. 11 av 12 testpersoner tyckte även att det var lätt att
se vad som var en länk, den som var av motsatt åsikt sa att det var en chanstagning.
Övriga testpersoner tyckte att numreringen på avdelningsindexen samt ”läs mer”
uppmanade till att klicka.
Avslutningsvis uppfattade ganska få av försökspersonerna markören gällande avdelning,
sidnummer och totala antalet sidor. 4 testpersoner tyckte den var bra och att det
underlättade att markören inkluderade totala antalet sidor. Exempel på citat som visar på
att resterande testpersoner hade svårt att uppfatta eller förstå markören är:
•

”Svårt att veta om det är totala antalet sidor. Inte självklart gällande
avdelningsindikatorn.”

•

”Har inte sett den tidigare, kanske kan ge en del info om hur mycket info som finns i
dagens tidning.”

•

”Har sett den, men inte tänkt på den här, inte förstått riktigt hur den funkar.”

5.3.9 Jämförande frågor, Sundsvalls Tidning och Aftonbladet
På frågan vilken tidning försökspersonerna tyckte var lättast att hitta i svarade 10
personer Sundsvalls Tidning och 2 personer Aftonbladet. Anledningarna som angavs för
Sundsvalls Tidning var avdelningsmenyn till höger och avdelningarna i stort. Andra saker
som nämndes var att prototypen hade ”mer logik” och var ”lättare och trevligare”. 2
personer tyckte att Aftonbladet kändes som fotografier av papperstidningen som
digitaliserats. De 2 försökspersoner som fördrog Aftonbladets prototyp hade två olika
argument. Den ena tyckte att de små översiktsbilderna på avdelningsindexet tillsammans
med de vita marginalerna gjorde att denne gillade Aftonbladet och den andra testpersonen
sa: ”Jag tyckte Aftonbladet var lättare eftersom jag slapp använda pennan”.
På frågan om vilken tidning som hade bäst innehållsstruktur tyckte 4 personer
Aftonbladet och 8 personer Sundsvalls Tidning.
De personer som tyckte Aftonbladet var bättre sa att det var avdelningsindexet med
tumnaglarna tillsammans med främst innehållssidan som gjorde att strukturen var bättre.
Övriga 8 försökspersoner som tyckte att Sundsvalls Tidnings innehållsstruktur var bättre
kopplade sitt resonemang till menyn till höger. En av testpersonerna sa även att ett av
skälen till att Sundsvalls Tidning var bättre var att denna hade ett mer specificerat
innehåll och att det var svårt att veta var informationen ligger i Aftonbladet på grund av
för få avdelningar.
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8 försökspersoner tyckte att Aftonbladet gav den bästa översikten över innehållet, 1
tyckte de två prototyperna var lika bra och 3 personer angav Sundsvalls Tidning.
Merparten som tyckte att Aftonbladet var bäst angav innehållssidan som anledningen,
resterande angav avdelningsindexet på grund av visualiseringen av informationen genom
tumnaglarna. De som tyckte att Sundsvalls Tidnings prototyp gav den bästa översikten
kopplade detta till högermenyn där fliksystemet gav en bra översikt.
Den avslutande frågan som behandlade vilken tidnings navigeringssystem som
testpersonerna föredrog i stort gav ett ganska entydigt svar. 10 personer fördrog
Sundsvalls Tidning men färre klara argument framfördes vid denna fråga. Trots detta
återkopplade de flesta liksom tidigare sina argument till avdelningsindexet samt den
högerställda menyn i form av ett fliksystem. Ett par personer hade gärna velat se
Aftonbladets innehållssida inkorporeras i Sundsvalls Tidnings prototyp med argument
som: ”då hade ST känts mer komplett”.
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6. Diskussion
Jag tror att e-papperstekniken kommer att medföra stora förändringar inom flera olika
områden. Ett av dessa områden är tidningsbranschen som står inför en ny utmaning, att
producera en produkt som är bättre, billigare och mer njutbar att använda jämfört mot
andra tidningskanaler. För att lyckas med detta tror jag att flera bitar måste uppfyllas.
Tekniken måste t ex utvecklas och bli billigare och tidningshusen måste anpassa sig mer
och mer till löpande deadlines. Men kanske viktigaste av allt, läsarna måste tycka att den
nya produkten medför ett mervärde jämfört med befintliga kanaler.
Navigering är en viktig faktor och tittar man t ex på webben, finns det fortfarande många
problem relaterade till just navigering. Användare har svårt att hitta information och går
vilse i hypertexten (Edwards & Hardman, 1989; McAleese, 1989; Nielsen, 1995;
McKnight, 1996). Denna studie har undersökt hur navigeringsstödet i en framtida epapperstidning bör utformas för att stödja användarens läsbeteenden. Detta har gjorts
genom en massiv datainsamling där både läsare och domänexperter har påverkat
designen av navigeringsstödet. Jag tror att det hade varit svårt att lyckas skapa en väl
fungerande design utan detta tillvägagångssätt. Jag anser precis som Löwgren &
Stolterman (2005) att användares och domänexperters input är nödvändig för att skapa
väl fungerande IT-artefakter.
Målet med studien var att undersöka hur ett väl fungerande navigeringsstöd för detta nya
medium bör utformas. För att lyckas med detta togs flera alternativa lösningar fram som
sedan utvärderades för att kunna få en insikt i vad som är viktigt gällande navigeringsstöd
kopplat till läsbeteende. Materialet från förstudien låg tillsammans med navigeringsteori
och gränssnittsteori som grund för designen av navigeringsstödet. Designen utfördes
iterativt med en hög grad av medverkan från användare såväl som domänexperter. Detta
för att kunna eliminera eventuella problem med designen löpande under processens gång.
De designidéer som togs fram under arbetet realiserades av tidningsdesigners och
studenter vid Högskolan i Halmstad. Att layouten skapades av tidningsdesigners tror jag
var nödvändigt eftersom det annars hade varit svårt att få fram trovärdiga prototyper som
ingav tidningskänsla. Svårigheten med tidningskänsla baserat på egen erfarenhet är att
antingen finns den där eller inte, det är svårt att sätta fingret på exakt vad det är.
Resultatet av förstudien och designfasen var tre olika prototyper som byggde på ett par
grundläggande teoretiska skillnader. Prototyperna var uppbyggda med olika
navigeringsstrukturer, olika typer av visuell feedback, olika sätt att förmedla
översiktskunskap och var hyperlänkade på olika sätt. Prototyperna innehöll också delar
som gick emot generella designriktlinjer för att kunna utvärdera vilket var viktigast,
tidningskänsla eller designriktlinjer. Ett exempel på detta är Aftonbladet som utformades
med en inkonsekvent meny som förändrades beroende på var användaren befann sig i
tidningen. Detta bryter klart mot ett konsekvent utformat gränssnitt (Shneiderman, 1998).
Anledningen till att prototypen trots allt utformades på detta vis, var för att bygga så
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mycket som möjligt på papperstidningsmetaforen och minimera antalet knappar i
prototypen.
För att kunna utvärdera de olika lösningarna på navigeringsstöd genomfördes 36 tester,
12 tester av varje prototyp. Nedan följer en kortfattad analys och summering av resultatet
från utvärderingsfasen.

6.1 Landmärken, rutter och översikt
Navigering sker utifrån tre viktiga delar, landmärken, navigeringsrutter och
översiktskunskap (Siegel & White, 1975; Thorndyke & Hayes-Roth, 1982). Första sidan
verkar vara ett viktigt landmärke för läsare och fråntas de möjligheten till att enkelt ta sig
tillbaka till första sidan, skapas också problem. I alla tre utvärderingarna framkom detta
resultat. Om första sidan görs svårttillgänglig får läsaren problem då denne vill ta sig
tillbaka dit för att kunna skapa navigeringsrutter som bygger på landmärket.
Testpersonerna visste att första sidan fanns eftersom de startade med just den sidan och
många försökte ta sig tillbaka till den. Andra viktiga landmärken verkar vara
avdelningsindexen i Aftonbladet och Sundsvalls Tidning samt indexsidan på GöteborgsPosten. Precis som Siegel (1981) kom fram till, verkar det som om landmärken som
innehåller punkter där individer ändrar kurs i sin rutt, eller punkter som knyter ihop flera
möjliga vägval, uppfattas som betydelsefulla.
Innehållssidan på Aftonbladet verkade också fungera som ett landmärke för många
testpersoner. Denna sida uppfattades dock som ett problematiskt landmärke. Användarna
tvingades att gå till innehållssidan för att kunna välja nya avdelningar, men möjligheten
till att skapa rutter från den, begränsades starkt eftersom artikelrubrikerna inte var
direktlänkade. Testpersonerna hade därför svårt att skapa alternativa vägar och genvägar
vilket McDonald & Pellegrino (1993) menar är viktigt för att utnyttja översiktskunskap
och kunna skapa effektiva navigeringsstrategier.
I testerna framkom också vikten av första sidan som ett sätt att förmedla översikt vilket
mer eller mindre framkom i alla tester. Detta kan jämföras med webben där de flesta
användare återvänder till förstasidan när de skall välja en ny artikel (Ihlström &
Lundberg, 2004). Framförallt Aftonbladets framsida som efterliknar en traditionell
papperstidnings framsida, fick kommentarer om att den förmedlade översikt. Enligt
Darken & Sibert (1996) måste en användare ha översikt över informationsstrukturen och
dess innehåll för att effektivt kunna hitta information.

6.2 Metaforer samt understödjandet av avvändarens kognitiva
modell
Preece et al. (1994) menar att det gäller att förmedla den konceptuella navigeringen för
att användaren snabbt ska förstå hur systemet fungerar. Detta har gjorts i prototyperna
genom att använda metaforer från webbtidningen och papperstidningen. Metaforer har
visat sig viktigt för att understödja användares skapande av en korrekt mental modell
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(Barfield, 2004). Överlag uppfattade alla testpersoner e-pappersprototyperna just som en
hybrid mellan dessa två tidningsmedier. Problemet som diskuterades under designfasen,
var vilka metaforer som skulle användas samt hur de skulle förmedlas för att underlätta
för läsaren att skapa sig en korrekt mental modell över hur prototypen fungerade. I
testerna visade det sig att ungefär hälften av testpersonerna valde att använda
papperstidningsmetaforen och andra hälften utnyttjade webbmetaforen i sin tolkning av
hur tidningen var uppbyggd och fungerade.
Bläddringstangenter som utformats som pilar användes i alla tre prototyper. Dessa hade
även samma funktionalitet som bygger på papperstidningsmetaforen. I framförallt
Sundsvalls Tidnings prototyp missuppfattade många testpersoner funktionaliteten. De
trodde att det var samma funktionalitet som i en webbläsare. Detta kan bero på flera olika
saker, men förmodligen utgjorde piltangentens design en klar koppling till webbläsares
fram och tillbaka knapp. En ytterligare aspekt som kan ha påverkat var att läsarna inte var
lika beroende av bläddringsfunktionen som i de två andra prototyperna. De bläddrade helt
enkelt mindre och lärde sig därför inte hur den fungerade.

6.3 Hypermedia och informationsstruktur
Övriga navigeringsaspekter som hade en koppling till papperstidningsmetaforen var den
låsta navigeringsstruktur som Aftonbladet använde. Denna prototyp är byggd med många
kopplingar till papperstidningen vilket togs emot med blandade reaktioner. En del
användare tyckte om det, men nästan alla stördes av att inga direktlänkar placerats på
innehållssidan eller på framsidan. Motsatsen till detta upplägg har Sundsvalls Tidning
och det visade sig också att testpersonerna var överlag mycket nöjda med denna typ av
webbmetafor och komposita informationsstruktur. Göteborgs-Posten var på sätt och vis
en hybrid mellan de två andra prototyperna gällande hyperlänkar och
informationsstruktur. Även här, liksom i Aftonbladet uttryckte merparten av
testpersonerna att de efterfrågade direktlänkar.
När det gäller antal nivåer i informationsstrukturen tyder resultatet på att tre eller fyra
nivåer fungerar bäst beroende på hur de är sammankopplade. I Aftonbladet uttryckte
många testpersoner att de tyckte det var onödigt att hela tiden behöva ta sig till
innehållssidan för att komma till en ny avdelning. I Göteborgs-Posten efterfrågades ett
avdelningsindex som liknade Aftonbladets upplägg med direktlänkar till sidor eller
enskilda artiklar.
Ingen form av ”lost in hyperspace” kunde identifieras vid interaktionen med de olika
prototyperna. Detta kan bero på flera olika anledningar men valet att bygga prototyperna i
fasta sidor som inte var ”scrollbara” kan vara en viktig orsak. Den linjära strukturen som
alla prototyperna använde på artikelnivå kan vara en annan orsak till att
försökspersonerna inte gick vilse i informationsmaterialet. Slutligen kan det också helt
enkelt bero på att det är mindre material i e-pappersprototyperna jämfört med en
webbtidning.
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Innehållssidan på Aftonbladet visade sig innehålla för mycket information för ett flertal
testpersoner. Under testens gång eller i intervjusvaren framkom kommentarer som
liknade dem som Wurman (1989) använder för att förklara fenomenet ”information
overload”. De kände sig överväldigade av mängden information och var inte säkra på om
en viss information fanns tillgänglig. Ett annat problem var att artikelrubrikerna inte var
ordnade utifrån papperstidningen. Det som tydligast visade detta var ledaren som var
placerad en bit ner på innhållssidan, de flesta testpersoner sökte längst upp till vänster i
innhållsförteckningen då de ansåg det mest logiskt att presentera ledaren där.

6.4 Konsekvent utformat gränssnitt samt Feedback
Som nämnts tidigare reagerade flera testpersoner över Aftonbladets inkonsekvens i
navigeringsmenyn i botten. Flera testpersoner uttryckte detta i intervjufrågorna och det
gick även att observera problem som uppstod på grund av detta.
Alla tre prototyper utformades med olika typer av feedback. Aftonbladet använde
färgmarkering på innehållssidan samt i sportavdelningen, pilar i artiklarna som
markerade att en artikel fortsatte och en sidnumrering som byggde på papperstidningen.
Göteborgs-Posten hade länkade markörer på artikelnivå, dock enbart med länkning
framåt i artikeln samt en avdelningsindikator som angav vilken sida i avdelningen läsaren
befann sig på. Sundsvalls Tidning använde liksom Aftonbladet, icke länkade markörer i
artiklarna och hade en färgmarkering i högermenyn som markerade vilken avdelning
läsaren befann sig på. Denna prototyp använde även en sidindikator som byggde på
papperstidningen fast med tillägget av totala antalet sidor tillsammans med information
om avdelning. I testerna visade det sig vara problematiskt att använda länkade markörer
på artikelnivå såsom i Göteborgs-Posten. Några testpersoner tyckte att det var onödigt
med ett redundant navigeringsstöd och det skapade förvirring i den initiala användningen
av prototypen. Detta är ytterligare en indikation på att konsekvens gällande utformning
av navigeringsstödet (Shnedierman, 1998; Dix et al., 2004).
Markören på artikelnivå visade sig utgöra viktig feedback då många fler testpersoner
noterade att en artikel fortlöpte på nästa sida, jämfört med om inte denna markör fanns
tillgänglig. Färgmarkeringen verkade också fungera väl i Sundsvalls Tidning, då flera
testpersoner relaterade till denna då frågan om var de befann sig i tidningen ställdes. När
det gäller sidindikator är resultatet inte lika tydligt. Göteborgsposten som använde en ny
designlösning verkade fungera tillfredsställande, frågan är om den fungerar lika väl om
användaren inte är van vid papperstidningen. Indikatorn har en tydlig koppling till
Göteborgs-Posten i pappersformat med sina olika bilagor och avdelningar. Det visade sig
även vid det jämförande testet i Halmstad att några testpersoner upplevde problem med
indikatorn och angav att det förmodligen berodde på att de inte var vana vid tidningen.
Ett par testpersoner som använde Aftonbladet efterfrågade det totala antalet sidor som
presenterades i Sundsvalls Tidning. Ett intressant fenomen var att denna indikator knappt
användes i testet på just Sundsvalls Tidning. En orsak kan vara att feedbacken placerats i
botten av tidningen och att den helt enkelt inte fångade testpersonernas blick.
74

I övrigt fungerade feedbacken väl enligt testpersonernas kommentarer. De flesta använde
rubrikerna i toppen som feedback på var de befann sig. Feedback är viktigt för att hjälpa
läsaren att tolka om den nått fram till rätt plats och för att hjälpa henne att ta sig vidare i
systemet (Dix et al., 2004).

6.5 Uppgiftsbaserad navigering
Testpersonerna hade överlag väldigt få problem med den uppgiftsbaserade navigeringen.
Den tidning där testpersonerna snabbast hittade information var Sundsvalls Tidning. Det
verkade även som om testpersonerna väldigt snabbt skapade sig en översikt och förståelse
över tidningen. Nästan alla hänvisade till högermenyn som den viktigaste anledningen till
detta. Enligt Majoor, Rama & Westerink (2000) förvärvas översiktskunskap snabbt av
användaren om en hierarkisk informationsstruktur används. Detta eftersom huvudmenyn
eller roten till informationssystemet är överblickbart från start. Något som också
förmodligen påverkade effektiviteten positivt gällande den uppgiftsbaserade navigering i
Sundsvalls Tidning var att testpersonerna kunde nå alla artiklar var de än befann sig
genom två ”klick”. Detta stöds även av Nielsen (1995) som menar att användare inte bör
behöva mer än tre ”klick” för att nå fram till efterfrågad information.

6.6 Avslutande kommentarer
Denna studie har varit både spännande och utmanande att genomföra. Mängden
information som behövts bearbetas har varit enorm, men det har varit ett roligt material
att arbeta med. Förslag på fortsatt forskning är att genomföra en studie som undersöker
hur navigeringsstöd bör utformas för att stödja nöjesbaserat läsande. Denna läsning
representerar den största delen av tidningsläsning och det hade varit intressant att
undersöka om de riktlinjer som framkommit i denna studie, även är applicerbara för att
understödja nöjesbaserat läsande.
Att få möjlighet att arbeta inom DigiNews har varit ett privilegium, projektet har givit
tillgång till tidningarna på ett sätt som förmodligen hade varit svårt att uppnå på något
annat vis. Mina möten med både läsare och tidningsmedarbetare har varit fängslande och
intressanta då jag vid varje tillfälle alltid fått ny kunskap i bagaget.

6.7 Slutsats
De slutsatser som jag dragit från resultatet gällande hur navigeringsstödet i en framtida epapperstidning bör utformas för att stödja användarens läsbeteenden är följande:
•

Använd 3 olika informationsnivåer med framsida, innehållssida och
avdelningsindex. Innehållssidan bör struktureras som motsvarande papperstidning
och kan med fördel ange sidhänvisning för att stödja sekventiellt läsande.

•

E-papperstidningen bör innehålla samma avdelningar i möjligaste mån som
motsvarigheten i papperstidningen. Undvik att presentera för mycket information
i för få avdelningar för att underlätta uppgiftsbaserad navigering i tidningen.
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•

Navigeringsstödet bör innefatta direktlänkar till artiklar från alla nivåer i
informationsstrukturen inklusive första sidan, innehållssidan samt
avdelningsindexet, för att stödja uppgiftsbaserad navigering.

•

För att förmedla översikt över informationen kan tumnaglar som representerar
tidningssidor med fördel användas.

•

Avdelningsindikatorer samt sidnumrering bör placeras i toppen av tidningen.
Sidnumrering bör utgå från papperstidningens modell och bör även relatera till det
totala antalet sidor för att ge en känsla över mängden av innehåll i tidningen.

•

Feedback om att en artikel löper över flera sidor bör inkorporeras. Denna bör
dock inte vara länkad om en annan bläddringsfunktion finns tillgänglig.

76

Källförteckning
Arvidsson, F., Ihlström, C., & Lundberg, J. (2002). ”Visions of Future News – Consensus
or Conflict?”, i Proceedings of the 25th Information Systems Research Seminar in
Scandinavia, Denmark. CD-ROM.
Barfield, L. (2004). Design for new media: interaction design for multimedia and the
Web. New York: Pearson Addison Wesley.
Benyon, D., Turner, T., & Turner, S. (2005). Designing Interactive Systems – People,
Activities, Contexts, Technologies. Essex: Pearson Education.
Carroll, J. M. (2000). “Five reasons for scenario-based design”, Interacting with
computers, Vol. 13, No. 1, 43-60.
Conklin, J. (1987). Hypertext: An Introduction and Survey. Computer, 17-41.
Dahlbäck, N., Höök, K. & Sjölinder, M. (1996). Spatial Cognition in the Mind and in the
World - the case of hypermedia navigation. The Eighteenth Annual Meeting of the
Cogntive Science Society. July, 1996. San Diego: University of California.
Darken , R. P. (1995). Wayfinding in Large-Scale Virtual Worlds. CHI’95 Proceedings.
Darken, R. P., & Sibert, J., L. (1996). Way finding Strategies and Behaviors in Large
Virtual Worlds. CHI’96 Proceedings, 142-149.
Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. D., & , R. (2004). Human Computer Interaction, London:
Prentice Hall.
Dillon, A. & Vaughan, M. (1997). "It´s the journey and the destination": Shape and the
emergent property of genre in evalutating digital documents. I Tudhope, D. (ed)
NewReview of Multimedia and Hypermedia, Vol. 3, 1-106. Taylor Graham Publishing.
Downs, R. M. & Stea, D. (1973). Cognitive Maps and Spatial Behavior. Process and
Products. I Image and Environment, (Downs, R.M. and Stea, D. Eds.). Chicago: Aldine
Publishing Co.
Dumas J. S. (2003). User-Based Evaluations, i Jacko, J. A. & Sears, A. The HumanComputer Interaction Handbook, Lawrence Erlbaum Associates, 1093-1117.
Edwards, D. & Hardman, L. (1989). Lost in Hyperspace: Cognitive Mapping and
Navigation in a Hypertext Environment. I McAleese, R. (ed.) Hypertext: theory into
practice, 105-125. Oxford: Intellect Ltd.

Ehn, P., & Kyng, M. (1991). “Cardboard computers: Mocking-it-up or hands-on the
future”, i J. Greenbaum and M. Kyng (eds.), Design at work, 169-198. Hillsdale:
Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Fleming, J. (1998). Web Navigation: Designing the User Experience. Sebastopol:
O’Reilly & Associates.
Golovchinsky, G. (1997). What the Query Told the Link: The integration of Hypertext
and Information Retrieval. Conference on Hypertext and Hypermedia. Proceedings of the
eighth ACM conference on Hypertext, 67-74.
Golovchinsky, G. & Chignell, M. H. (1997). The Newspaper as an Information
Exploration Metaphor. Information Processing & Management, 33, 663-683.
Gurtler, A. (1984). The history of newspaper design, Swiss Typographic Journal.
Henriksson, S., Lindqvist, M. & Söderblom, M. (2005). E-newspaper Navigation Designing navigational aids for a new electronic medium. Magisteruppsats. Halmstad:
Högskolan i Halmstad.
Ihlström, C. & Henfridsson, O. (2005). Online Newspapers in Scandinavia: A
Longitudinal Study of Genre Change and Interdependency, IT & People, Vol. 18, No.2,
172-192.
Ihlström, C. & Lundberg, J. (2004). A Genre Perspective on Online Newspaper Front
Page Design. In Journal of Web Engineering, Vol. 3, No. 1, 50-74.
Ihlström, C. & Palmer, J. (2002). Revenues for Online Newspapers: Owner and User
Perceptions. Electronic Markets: the International Journal of Electronic Commerce &
Business Media, Vol. 12, No. 4, 228-236.
Ihlström, C., Sabelström Möller, K. & Åkesson, M. (2005). The Challenge of Production
in e-paper Publishing - from new consumption to new workflows. I proceedings of
TAGA 2005, Toronto.
Ihlström, C., Åkesson, M. & Nordqvist, S. (2004). From Print to Web to e-paper - the
challenge of designing the e-newspaper. In Proceedings of ICCC 8th International
Conference on Electronic Publishing, ELPUB 2004, Brasilia, 249-260.
Jungk, R., & Müllert, N. (1996). Future Workshops - How to Create Desirable Futures.
London: Institute for Social Inventions.
Kensing, F., & Halskov Madsen, K. (1991). “Generating Visions: Future Workshops and
Metaphorical Design”, i J. Greenbaum and M. Kyng (eds.), Design at Work, 155-168.
Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Kim, H. & Hirtle, S. C. (1995). Spatial Metaphors and Disorientation in Hypertext
Browsing. Behavior and Information Technology, Vol. 14, 239-250.
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och
ekonomer. Lund: Studentlitteratur.
Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambridge: MIT Press.
Löwgren, J., & Stolterman, E. (1999). “Design Methodology and Design Practice”,
Interactions, jan + feb, 13-20.
Löwgren, J., & Stolterman, E. (2005). Thoughtful Interaction Design : A Design
Perspective on Information Technology. Massachusetts: The MIT Press.
Majoor, B., Rama, M., D. & Westerink, J. (2000). Interacting with infotainment
applications: navigation patterns and mental models. Behaviour and Information
Technology, Vol. 2, 97-106.
Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Designing Qualitative Research (3rd ed.).
Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Matthews, M. H. (1992). Making sense of place. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.
McAleese, R. (1989). Navigation and browsing in hypertext. In R. McAleese (Ed.),
Hypertext: Theory into practice. Oxford: Intellect.
McDonald, T. P. & Pellegrino, J. W. (1993). Psychological Perspectives on Spatial
Cognition, i Gärling, T. och Golledge, R. G. (ed.) Behavior and Environment:
Psychological and Geographical Approaches, kap 7. New York: Elsevier.
McKnight, C. (1996). What makes a good hypertext? In H. van Oostendorp & S. de Mul
(Eds.), Cognitive aspects of electronic text processing. Norwood, NJ: Ablex.
Nelson, R., M. (1994). We have the information you want, but getting it will cost
you!: held hostage by information overload. In Crossroads, Vol. 1, Issue 1 (September,
1994), 11-15. New York: ACM Press.
Nielsen, J. (1995). Hypertext and multimedia: The Internet and beyond. New York:
Academic Press.
Nielsen, J. (1997). “The Use and Misuse of Focus Groups”, IEEE Software, Vol. 14, No.
1 (Jan.-Feb.), 94-95.

Nielsen, J. (1998). Introduction to Web Design. CHI 98, Conference Proceedings, ACM
Press, 107-108.
Nielsen, J., Christiansen, N., Clemmensen, T. & Yssing, C. (2003). Mindtape - a
Technique in Verbal Protocol Analysis, HCI International, Lawrence Earlbaum
Associates, 188-192.
Orlikowski, W.J. & Baroudi, J.J. (1991). Studying Information Technology in
Organizations: Research Approaches and Assumptions. Information Systems Research,
Vol. 2, No. 1, 1-28.
Ovesson, F. & Wikström, K. (2005). From Visions to Specification - Using user designed
mock-ups for envisioning user requirements for the future e-newspaper. Magisteruppsats.
Halmstad: Högskolan i Halmstad.
Passini, R. (1984). Wayfinding in Architecture. New York: Van Nostrand Reinhold
Company Inc.
Patel, S., Drury, C. & Shalin, V. (1998). Effectiveness of expert semantic knowledge as a
navigational aid within hypertext. Behaviour and Information Technology, Vol. 6, 313324.
Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., & Carey, T. (1994). Humancomputer interaction. Wokingham, UK: Addison-Wesley.
Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2002). Interaction Design: Beyond Human-Computer
Interaction. New York, NY: John Wiley & Sons.
Ditlea, S. (2001). The electronic paper chase. Scientific American, 285(5), 50-55.
Shneiderman, B. (1998) Designing the User Interface: strategies for effective HumanComputer Interaction. Massachusetts: Addison-Wesley.
Siegel, A. W. (1981). The Externalization of Cognitive Maps by Children and Adults. i
Liben, L. S., Patterson, A. H. & Newcombe, N. (ed.) Spatial representation and behavior
across the life span: Theory and application, 167-194. New York: Academic Press
Siegel, A.W. & White, S.H. (1975). The development of spatial representations of largescale environments. I H.W. Reese (ed) Advances in Child Development & Behavior, 10,
9-55. New York: Academic Press.
Svenning, C. (1997). Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag.
Thorndyke, P. W., Hayes-Roth, B. (I982). Differences in spatial knowledge acquired
from maps and navigation. Cognitive Psychology, 14, 560-589.

Trost, J. (1997). Kvalitativa Intervjuer. Lund: Studentlitteratur.
Toofani, M. (2003). Elektroniskt papper: Flexible displays – cast off rigid constraints.
Stockholm: TidningsUtgivarna och framkom.
Treese, W. (2003). Why the newspaper has a great user interface. Attack of the killer
virus COLUMN: Putting it together, Vol. 7, 13-15.
Walsham, G. (1995). Interpretive case studies in IS research: nature and method.
European Journal of Information Systems, Vol. 4, 74-81.
Watters, C. R. & Shepherd, M. A. (1997). The Digital Broadsheet: An Evolving Genre.
HICSS (6) 1997, 22-29.
Whitaker, L. A. (1998). Human Navigation. In C. Forsythe, E. Grose & J. Ratner (Eds.)
Human Factors and Web Development. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah.
Wurman, R. S. (1989). Information Anxiety. New York: Doubleday.

WWW-dokument
[1] ITEA (03015). DIGINEWS project: Projektbeskrivning. 2005-07-27. URL:
http://www.itea-office.org
[2] E Ink Corporation. 2005-12-23. URL: http://www.eink.com/
[3] Gyricon. 2005-11-22. URL: http://www.gyricon.com
[4] Philips Research. 2005-12-23. URL: http://www.research.philips.com/
[5] www.smarthouse.com. 2005-12-23. URL:
http://www.smarthouse.com.au/Computing/Industry/?article=/Computing/Industry/News/
R5J3A3R7
[6] www.designtechnica.com. 2005-12-23. URL:
http://news.designtechnica.com/article8565.html
[7] www.i4u.com. 2005-12-23. URL: http://www.i4u.com/article4281.html
[8] www.extremedigitalpaper.com. 2005-12-23. URL:
http://www.extremedigitalpaper.com/article/EInk+LG+Show+Off+EPaper+Prototype/16
2975_1.aspx
[9] newtech.aurum3.com. 2005-12-23. URL:
http://newtech.aurum3.com/content/view/62/18/

[10] www.thepeninsulaqatar.com. 2005-12-23. URL:
http://www.thepeninsulaqatar.com/Display_news.asp?section=World_News&subsection
=Rest+of+the+World&month=October2005&file=World_News2005100233159.xml
[11] australianit.news.com.au. 2005-12-23. URL:
http://australianit.news.com.au/articles/0,7204,17243141%5E31923%5E%5Enbv%5E15
309,00.html
[12] www.publish.com. 2005-12-23. URL:
http://www.publish.com/article2/0,1895,1856628,00.asp
[13] www.gearlive.com. 2005-12-23. URL:
http://www.gearlive.com/index.php/news/article/philips_announces_readius_rollable_dis
play_technology_09010953/
[14] sfgate.com. 2005-12-23. URL: http://sfgate.com/cgibin/article.cgi?f=/c/a/2005/11/07/BUGP0FIINV1.DTL
[15] news.com.com. 2005-12-23. URL: http://news.com.com/2061-11199_35895420.html
[16] www.vnunet.com. 2005-12-23. URL:
http://www.vnunet.com/vnunet/news/2143990/flexible-tv-coming-package-near
[17] www.playfuls.com. 2005-12-23. URL:
http://www.playfuls.com/news_0405_Citizen_Launches_30_mm_15_Kg_13m_Long_E_
Paper_Clock.html
[18] addict3d.org. 2005-12-23. URL:
http://addict3d.org/index.php?page=viewarticle&type=news&ID=13979&title=The%20fi
rst%20watch%20that%20uses%20flexible%20e-paper%20hits%20the%20stores
[19] www.tmcnet.com. 2005-12-23. URL:
http://www.tmcnet.com/usubmit/2005/dec/1217260.htm
[20] www.redherring.com. 2005-12-23. URL:
http://www.redherring.com/Article.aspx?a=14702&hed=Epaper+Closer+to+Reality&sector=Industries&subsector=Computing
[21] www.idtechex.com. 2005-12-23. URL:
http://www.idtechex.com/printelecreview/en/articles/00000399.asp
[22] Plastic Logic. 2005-12-25. URL: http://www.plasticlogic.com./
[23] Tidningsutgivarna - Svenskt dagspress 2004, fakta om marknad och medier. URL:
http://www.tu.se/uploaded/document/2004/5/13/Svensk_Dagspress_2004.pdf

