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Abstract 

The purpose of this study is to come up with a way to present safety-critical information on a 
mobile display. Mobile phone displays are considerably smaller than ordinary computer 
monitors. Thus information must be presented in such a way that it can be browsed through 
in a quick and easy way.  

To compare different ways of presenting text and navigating through the application, a 
number of prototypes where developed in an artefact as per Design Science. These prototypes 
implemented different solutions to present text and different navigation patterns including 
vertical stack, tabs, and expandable list items. Then a survey was done to gather information 
from people who work in the same industry the application is targeted towards.  

The study in this report shows that users prefer Scrolling to view text. This is mainly because 
they are used to it. To make text presentation better, the users suggested that the text should 
be split into smaller parts that can be browsed using an Accordion layout. 

In our study of navigation patterns we found that test users preferred the Vertical stack 
pattern when there were many elements on every page, for instance when displaying lists. 
Tabbed layouts were found to be intuitive and appropriate when there are three to four pages 
with similar content. Using the pattern Accordion layout, to split a tab into additional areas 
was found to facilitate the understanding of the information presented in the specific tab. 

The results from the study that are presented in this report show the usability and user-
friendliness of the different navigation patterns and text presentation methods. These results 
can hopefully be used to develop future applications that show safety-critical information. 

The survey that was done resulted in the questions being answered but the questions had 
some limitations. The first question whose purpose was to investigate different text 
presentation alternatives did not result in many answers and thus no proper conclusion could 
be drawn. 

Due to time constraints we could not look at more than a handful of navigation patterns. The 
authors decided to focus on the navigation patterns that the case company where most 
interested in. 

 

Keywords – User-friendliness, navigation patterns, text presentation, readability, 
comprehensibility  
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att ta fram att sätt att presentera säkerhetskritisk 
information på en mobilskärm. Mobilskärmar är betydligt mindre än vanliga datorskärmar. 
Därför måste information presenteras på ett sätt så att den kan läsas och bläddras igenom 
snabbt och enkelt på en smarttelefon. 

För att jämföra olika sätt att presentera text och navigering igenom en applikation så togs ett 
antal prototyper fram till en artefakt i enlighet med Design Science. Dessa prototyper 
implementerade olika lösningar för att presentera text och olika navigationsmönster såsom 
Vertikal stack, Flikar, och Dragspels layout. Sedan gjordes en undersökning genom en intervju 
och enkätundersökning för att samla in data från personer som befinner sig inom 
sammanhanget där applikationen utvecklas. 

Undersökningen som har presenterats i den här rapporten visar att användare föredrar att 
alternativet Scrolling används för att presentera text. Anledningen till att det alternativet 
föredrogs var för att testanvändarna ansåg att det var det de var vana vid från andra system. 
För att göra textpresentation ännu bättre fördrog testanvändarna att presentationen av text 
skulle kombineras med navigationsmönstret Dragspels layout. Då delas texten upp i mindre 
delar. 

I undersökningen av navigationsmönster så fanns det att testanvändarna föredrog att 
mönstret Vertikal stack används när det finns flera element på varje sida i till exempel en lista. 
Navigationsmönstret, Flikar, fanns vara intuitivt och passande att använda när det finns tre 
till fyra sidor med ett liknande innehåll. Att sedan använda mönstret, Dragspels layout, för att 
dela upp en flik i ytterligare delområden fanns underlättande vid informationssökning. 

Resultaten av undersökningen som presenterats i denna rapport visar användbarheten och 
användarvänligheten hos de olika navigationsmönstren och textpresentationsalternativen. 
Dessa resultat kan förhoppningsvis användas för att underlätta för utvecklare när de står inför 
valet av navigationsmönster och textpresentations alternativ som visar säkerhetskritisk 
information. 

Den gjorda undersökningen resulterade i att båda rapportens frågeställningar besvarades men 
det blev några begränsningar på frågorna. Den första frågeställningen vars syfte var att 
undersöka olika textpresentationsalternativ resulterade inte i tillräckligt många svar om 
läshastighet och läsförståelse för att dra representativa slutsatser. 

På grund av tidsbrist så kunde inte heller mer än ett fåtal navigationsmönster undersökas 
utan rapportens författare valde att fokusera på de navigationsmönster som fallföretaget var 
mest intresserade av efter den inledande litteraturstudien. 

 

Nyckelord – Användarvänlighet, Navigationsmönster, Textpresentation, Lättläst, 
Lättförståelig 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Företag som hanterar kemikalier är skyldiga att ha dokumentation som berör kemikalierna 
tillgänglig för sina anställda [1]. Det traditionella sättet att lagra och hantera denna 
dokumentation är att ha ett antal pärmar säkert förvarade där de anställda kan verifiera 
information om en specifik kemikalie när det behövs. 

cDoc är ett mindre företag som tillhandahåller webbaserade lösningar för företag som befattar 
sig med kemikalier. Deras tjänst erbjuder presentation av kemikaliedokumentationen på en 
webbsida istället för det traditionella pappersformatet. Kemikaliedokumentationen kommer 
ursprungligen från längre dokument som lästs in och sammanfattats av cDoc till mindre, mer 
lättbegriplig, och mer hanterbar data [2]. 

Text som initialt är skriven för att läsas från ett pappersdokument går också att läsa på större 
skärmar och enheter som datorer och surfplattor där man både har en större läsvy och kan 
navigera genom dokumentet. Detta sker dock inte lika smidigt på mobila enheter där skärmen 
är mindre än till exempel på en surfplatta och interaktionen därigenom blir mer omständlig 
[3]. För att presentera information på en mobilskärm krävs det att denna anpassas till det 
mindre formatet [4]. Ett annat problem som små skärmar för med sig är hur upplägget av 
innehållet måste planeras [3]. Designen måste ta hänsyn till att olika smartphones skiljer sig i 
både skärmstorlek och skärmupplösning [5]. Då måste en utvecklare av en applikation tänka 
på att samma pekinteraktioner ska fungera på alla enheter [5] och vilket mönster som 
innehållet ska läggas upp efter [6].  

Examensarbetet, som är en del av utbildningen Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila 
plattformar, utfördes tillsammans med företaget cDoc i Jönköping. Företaget förväntan på 
samarbetet är att en applikation ska utvecklas som gör deras tjänster tillgängliga på mobila 
enheter. Följande rapport beskriver hur undersökningen genomfördes för att besvara kraven 
på användarvänlighet som ställdes av företaget. Först undersöktes och utvärderades vilka 
kriterier som ställs på en applikation för att den ska vara användarvänlig och presentera 
information för en användare på ett lättförståeligt sätt. Med denna kunskap producerades 
sedan en applikation för att presentera säkerhetskritisk information om kemikalier. 

1.2 Problembeskrivning 
Fallföretaget, cDoc, tillhandahåller i dagsläget en webbaserad tjänst där deras kunder kan ta 
del av säkerhetskritisk information om de kemikalier de innehar. På webbsidan visas stora 
mängder information på varje sida och därför är det svårt för en användare att ta till sig 
informationen från en mobil enhet med en liten skärm. Fallföretaget vill således att en 
applikation utvecklas som är anpassad för att visa säkerhetskritisk information om kemikalier 
på små skärmar. Applikationen ska vara användarvänlig och informationen ska vara 
lättillgänglig. Till exempel ska det snabbt gå att hitta relevant information vid olycksfall som 
inbegriper kemikalier. 

Utifrån det specifika problemet som fallföretaget vill ha löst identifieras det generella problem 
som examensarbetet avser undersöka. Genom att undersöka olika teorier och principer för att 
utveckla en användarvänlig applikation ska ett antal prototyper av applikationen utvecklas för 
fallföretaget. Prototyperna ska sedan användas av presumtiva testanvändare. Deras 
uppfattning om prototypernas användarvänlighet utvärderas med hjälp av frågeformulär 
innehållandes relevanta frågeställningar kopplade till presentationen av säkerhetskritisk 
information. Resultaten från undersökningen ska bidra till att ta fram riktlinjer för hur 
säkerhetskritisk information kan presenteras i applikationer på mobila enheter med mindre 
skärmar. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att det finns svårigheter med att presentera en stor mängd 
information på en mobilskärm. Vidare framgår det att kan vara svårt att snabbt kunna 
bläddra igenom en stor mängd data på en mobilenhet för att hitta det som behövs i en specifik 
situation. Beaktandes dessa problemområden blir därför syftet med denna studie: 
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Att undersöka och jämföra olika sätt att presentera information på en 
smarttelefon så att den blir lättförståelig och lättåtkomlig för en 
användare. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i 2 frågeställningar. Den första 
frågeställningen är riktad mot att besvara hur text ska visas och var den ska placeras för att 
lättast uppfattas. Därmed är studiens första frågeställning:  

[1] Hur kan säkerhetskritisk informationstext presenteras på en smarttelefon för att det 

skall vara lätt för en användare att läsa och ta till sig informationen i texten? 

Den andra frågeställningen rör hur en användare interagerar med applikationen. Därmed är 
studiens andra frågeställning: 

[2] Hur kan en applikations olika element placeras för att en användare i kritiska 

situationer snabbt ska kunna navigera i applikationen och hitta rätt information? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en studie att 
genomföras hos cDoc där en applikation ska utvecklas för att presentera säkerhetskritisk 
information om kemikaliehantering. Informationen måste kunna presenteras på en mindre 
skärm för att vara mer lättillgänglig och begriplig på mobila enheter. Avsikten med arbetet är 
att undersöka olika alternativ, utvärdera dessa och därefter ta fram en applikation som 
presenterar säkerhetskritisk information på ett användarvänligt sätt. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien som utförs i den här rapporten tar upp hur en säkerhetskritisk applikation ska 
designas för att den ska vara användarvänlig. Fokuseringen ligger på hur text ska presenteras 
och var olika element ska placeras i förhållande till varandra.  

Utvecklingen av applikationen är för plattformar baserade på Android och kommer att 
utvecklas i Android Studio. 

Avgränsningar: 

 Studien kommer inte undersöka hur färgval påverkar användarvänligheten. 

 Studien kommer inte undersöka hur formgivning av knappar m.m. påverkar 

användarvänligheten.  

 Studien kommer bara undersöka skärmstorlekar mellan 4-6 tum. 

 Studien kommer bara undersöka skärmar med en pixeldensitet över 300 pixlar per 

tum. 

1.5 Disposition 
Första kapitlet inleder med introduktion, bakgrund, problembeskrivning, syfte och 
frågeställningar. 

Andra kapitlet, Metod och genomförande, tar upp de metoder som används för att besvara 
rapportens frågeställningar samt hur arbetet utförts. 

Tredje kapitlet, Teoretiskt ramverk, tar upp olika teoretiska ramverk för hur en applikation 
ska utvecklas för att den ska vara användarvänlig och göra innehållet i applikationen 
förståeligt och lättillgängligt. 

Fjärde kapitlet, Empiri, sammanställer mätdata som har samlats in för att besvara 
rapportens frågeställningar. 

Femte kapitlet, Analys, analyserar rapportens frågeställningar utifrån insamlad data och 
teorier. 

Sjätte kapitlet, Diskussion och slutsatser, behandlar rapportens resultat, slutsats och 
författarnas egna åsikter.  
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2 Metod och genomförande 

I detta kapitel kommer de vetenskapliga metoder som använts att förklaras och motiveras för 
att besvara rapportens frågeställningar.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara rapportens frågeställningar har en datainsamling gjorts genom att göra en 
litteraturstudie, framtagning av prototyper, en intervju och en enkätundersökning.  

Rapportens frågeställningar besvaras genom att först göra en litteraturstudie där olika 
principer undersöks. De principer som kommer användas är principer från andra liknande fall 
som har studerat och utvärderat olika aspekter av användarvänlighet. Efter litteraturstudien 
utvecklas prototyper som testas av användare som sedan besvarar ett antal frågor, i form av 
en intervju och enkätundersökning, vilka är kopplade till deras uppfattning om 
användarvänligheten hos de olika prototyperna. 

2.2 Arbetsprocessen 
För att besvara rapportens frågeställningar valde författarna design science som arbetssätt. I 
design science tas en artefakt fram för ett visst specifikt ändamål [6]. I detta fall är artefakten 
en mobilapplikation som förmedlar säkerhetskritisk information om kemikalier till en 
användare. Andra delen av design science består av att besvara de nya frågeställningar som 
framkommit i samband med framtagandet av artefakten för att på så sätt utöka 
kunskapsbasen [6].  

För att besvara dessa frågeställningar valdes en abduktiv metod. Abduktion är en blandning 
av att arbeta induktivt och att arbeta deduktivt [7]. Induktion innebär att en sannolik slutsats 
dras från gjorda iakttagelser av omvärlden [7]. Genom att arbeta induktivt finns en risk att de 
dragna slutsatserna inte är sanna på grund av att en människa kan minnas fel vad gäller 
iakttagelsen eller att de gjorda iakttagelserna inte är representativa för det undersökta 
området [7]. Motsatsen till att arbeta induktivt är att arbeta deduktivt. Att arbeta deduktivt 
innebär att istället för att göra iakttagelser av omvärlden så utgår arbetet från slutsatser från 
erkänd teori [7]. 

Valet att arbeta abduktivt gjordes på grund av att författarna ville göra jämförelser mellan 
existerande teorier inom användarvänlighet från närliggande områden och insamlad empirisk 
data om de framtagna artefakterna Utifrån den gjorda jämförelsen drogs slutsatser om vilka 
av de existerande teorier som är lämpade att använda i fallet när säkerhetskritisk information 
om kemikalier ska presenteras. 

Den slutliga artefakten från arbetssättet design science ska sedan från den insamlade 
kunskapen exemplifiera ett bra sätt att både presentera och låta en användare navigera sig till 
säkerhetskritisk information. 

2.3 Ansats 
Kvantitativa metoder används för att hitta fakta där en undersökning försöker besvara olika 
trender eller statiska samband [8]. Kvalitativa metoder används för att undersöka detaljer 
utifrån den synvinkel personen som utför undersökningen har [8]. Författarna valde att 
arbeta utefter en kvalitativ metod. Detta gjordes då syftet med undersökningen var att 
undersöka testanvändarnas åsikter.   

Studien kommer att undersöka olika designmönster och deras förmåga att förmedla 
säkerhetskritisk information på ett snabbt och förståeligt sätt. Valet stod inför att göra 
antingen en kvalitativ undersökning där testanvändare får säga vad de tycker om 
applikationen eller en kvantitativ undersökning baserad på strukturerade enkäter. I studien 
valdes en kvalitativ undersökning fast genom att använda en enkätundersökning. Hur 
undersökningen utfördes beskrivs i kapitel 2.5.2 och i kapitel 2.6 beskrivs hur 
undersökningens insamlade data analyseras. Detta valdes för att en kvantitativ undersökning 
kräver ett betydligt större antal respondenter än vad som fallföretaget kan tillhandahålla för 
att resultatet ska bli statistiskt signifikant. Genom att göra insamling av kvalitativ data 
eftersöktes en djupare förståelse av testanvändares anledningar till att de föredrar vissa 
teorier framför andra när säkerhetskritisk information presenteras. 
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Ytterligare analytisk data hade kunnat samlas från applikationen bestående av bland annat 
hur länge användaren har tittat på olika dokument i applikationen, hur länge det tar för dem 
att bläddra sig igenom dokumenten, och ifall de mindre mobilanpassade versionerna inte 
räckte till så att användaren fick titta på det hela ursprungliga dokumentet. Detta valdes dock 
att inte göras på grund av redan uppsatta tidsbegränsningar. 

2.4 Design 
För att undersöka vilka teorier som är bäst lämpade att användas för att besvara rapportens 
frågeställningar togs fem olika prototyper fram. Prototyper är modeller av den slutgiltiga 
produkten som används för att en användare ska få en bild av en applikation och hitta brister i 
densamma [9].  

Det finns flera olika sätt att ta fram prototyper för att underlätta utvecklingen av en 
applikation. Genom att till exempel skapa en designprototyp kan placeringen av knappar och 
funktioner testas mot användare [9]. En annan väg är att skapa high-fidelity prototyper. 
Denna typ av prototyp är skapad så den liknar den slutgiltiga produkten. Fördelen med denna 
typ av prototyp är att testanvändare får en tydligare bild av den slutgiltiga produkten men 
risken finns samtidigt att det tar mycket tid att skapa och modifiera prototyperna [9]. På 
grund av att den bakomliggande funktionaliteten för de olika designidéerna till stora delar var 
samma och därför kunde återanvändas i alla prototyper utan tidskrävande modifieringar 
valde författarna att skapa high-fidelity prototyper. Prototyperna togs fram i samma miljö, 
Android Studio, som applikationen utvecklades i.  

För att besvara rapportens frågeställningar togs fem olika prototyper fram från de teorier och 
principer som samlades in genom den genomförda litteraturstudien. Denna beskrivs 
ytterligare i kapitel 2.5.1. Valet av vilka prototyper som skulle tas fram gjordes utifrån ett 
samtal med två personer på fallföretaget och grundades på vilka teorier och principer som de 
ansåg vara mest tillfredställande. Två av prototyperna togs fram för att undersöka på vilket 
sätt användare föredrar att text presenteras. De olika sätten att presentera text på förklaras i 
kapitel 3.2. Texterna som användes för att genomföra undersökningen gällde två texter med 
säkerhetsinformation tillhörande två olika kemikalier. Texterna kan vidare studeras i bilaga 1. 

De resterande tre prototyperna som togs fram utifrån litteraturstudien i kapitel 2.5.1 valdes 
för att besvara rapportens andra frågeställning. 

 

Figur 2.1: Visar skillnaden mellan de tre olika prototyperna (Dragspels layout, Flikar och 
Vertikal stack). 

De tre prototyperna i figur 2.1 togs fram utifrån det teoretiska ramverk som kommer att 
presenteras i kapitel 3.3 -3.5 med avsikten att undersöka vilket mönster användare föredrar 
att applikationens innehåll läggs upp efter. 
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2.5 Datainsamling 
Data som samlats in för att besvara rapportens frågeställningar är både primärdata och 
sekundärdata. Primärdata är personligt insamlad och tolkad [10]. I denna rapport har 
primärdata samlats in genom enkätundersökningar. 

Sekundärdata är data som redan samlats in av någon annan och kan bestå av olika sorters 
data [10]. Använd sekundärdata i denna rapport härrör från insamlad litteratur som ligger 
inom för rapporten närliggande områden.  

2.5.1 Litteraturstudier 

En litteraturstudie ligger till grund för insamlad sekundärdata. Enligt Patel och Davidsson [7] 
är de vanligaste källorna att inhämta kunskap från vetenskapliga artiklar, böcker och 
rapporter. 

Genom en gradvis inläsning på det aktuella området fås söktermer fram. När lämpliga 
söktermer identifierats kan de användas var för sig eller i kombination för att söka efter 
litteratur med den inriktning som avses undersökas [7]. Det enklaste sättet att hitta 
information är att söka på bibliotek. Där ges tillgång till databaser bestående av digitala 
böcker och artiklar. 

Litteraturstudiens syfte var att skapa en teoretisk grund, vilket beskrivs i kapitel 3, för 
utvecklingen av prototyperna, som beskrevs i kapitel 2.4. Det teoretiska ramverket utgjorde 
också underlaget för en komparativ studie av insamlad empirisk data från testanvändarna och 
teorin, som vidare beskrivs i kapitel 5. 

2.5.2 Undersökning 

En kvalitativ undersökning är en undersökning som saknar en förutsägbar struktur, 
undersökningen ställer öppna frågor till respondenter som sedan får svara med egna 
formuleringar [8]. Till skillnad från en kvantitativ undersökning så har en kvalitativ 
undersökning en större förmåga att upptäcka och lyfta fram nya uppfattningar kring ett 
fenomen [8]. 

En kvantitativ undersökning kan ge kvantifierbar data som sedan kan sammanfattas, 
statistiskt analyseras, och därmed tillhandahålla ett konkret mätresultat som kan jämföras 
med andra liknande resultat [8]. Det finns därför inget behov att gå igenom, analysera, och 
tolka vad en person menade med sitt svar. 

Författarna valde att göra en kvalitativ undersökning i form av en intervju med en person på 
fallföretaget som var insatt i applikationsutveckling och vilka regler och lagar som gäller vid 
presentation av säkerhetskritisk information om kemikalier. Valet gjordes också att 
genomföra en kvalitativ enkätundersökning för att samla in flera testanvändares åsikter.  

Intervju 

För att samla in primärdata genom en intervju kan olika tekniker användas. Exempel på 
tekniker är öppna intervjuer och semistrukturerade intervjuer. En öppen intervju kan samla 
in omfattande ostrukturerad data genom öppna frågor medan en semistrukturerad intervju, 
där data samlas in med ett antal förbereda frågor, kan täcka ett speciellt område [11]. 

Intervjutekniken som valdes för att samla in primärdata för att kunna besvara rapportens 
frågeställningar var en semistrukturerad intervju. Valet att använda denna teknik gjordes på 
grund av att med ett antal strukturerade frågor kunde alla områden täckas samtidigt som 
några öppna frågor gav ett bättre perspektiv på vad den intervjuade personen tyckte om 
prototyperna. De förberedda frågorna kan ses i bilaga 2. 

Enkät 

Primärdata samlades även in i form av en enkätundersökning som riktas mot testanvändare 
av applikationen. Testanvändarna som ingick i undersökningen var anställda på fallföretaget. 
Valet att använda dem som testanvändare var på grund av att de innehar kunskap om lagar 
och regler om vad som måste visas vid presentation av säkerhetskritisk information om 
kemikalier samt att de har erfarenhet om vad som uppskattas av deras kunder vi 
applikationsutveckling. Enkätundersökningen består av en kvalitativ undersökning för att 
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besvara frågor som till exempel vilket sätt att bläddra igenom en text som uppskattas mest av 
användaren. 

Enkäten utformades med bilder på de olika navigationsmönster som rapporten undersöker 
och frågor om vad testanvändaren tycker om dem samt vilka för- och nackdelar som de tycker 
ett specifikt navigationsmönster har. Avslutningsvis fick testanvändarna utvärdera olika 
navigationsmönster och väga dessa mot varandra för att säga vilket sätt eller kombination de 
skulle föredra. Hur enkäten är uppbyggd kan studeras i bilaga 3. 

För att undersöka vilket sätt testanvändarna föredrar att text presenteras på fick de testa 
prototyper med olika sätt att presentera text på. Utifrån prototyperna fick testanvändarna 
sedan svara på frågor om för- och nackdelar samt värdera dem mot varandra. 

2.6 Dataanalys 
Det finns två olika typer av textanalys enligt Solvang och Holme, helhetsanalys och delanalys 
[12]. Helhetsanalys gäller för bland annat intervjuer där man måste se över hela intervjun 
innan man kan dra någon slutsats ifrån den. En delanalys tolkar istället och drar slutsatser 
ifrån ett fenomen som undersöks [12]. 

Sekundärdata i rapporten inhämtas genom en litteraturstudie som förklarades i kapitel 2.5.1 
och består av olika designmönster. De har valts utifrån litteratur som handlar om design för 
mobila enheter. Studien i den här rapporten ska ta fram vilket eller vilka av dem som 
uppskattas mest av testanvändarna. Designmönstren kommer att implementeras i 
applikationen enligt vad som beskrivs i litteraturen som insamlats av författarna. 

Studien genomförde en helhetsanalys av insamlad primärdata. Testanvändarna besvarade 
utifrån de premisser som beskrevs i kapitel 2.5.2 en intervju och en enkät för att framföra vad 
de tyckte om applikationen och dess olika designmönster. Dessa undersökningar utgör 
studiens primärdata och analyserades i sin helhet för att se vilket eller vilka designmönster 
som uppskattades mest. 

2.7 Trovärdighet 
Enligt Patel och Davidsson är validitet hur innehållet i en rapport förhåller sig till ämnet som 
undersöks och om de gjorda mätningarna är giltiga [7]. Genom att studera litteratur inom 
närliggande områden skapades först en bild av vilka teorier som finns. Med informationen 
från tidigare gjorda arbeten kunde arbetet som beskrivs i denna rapport kopplas tydligare till 
det undersökta ämnet. Utifrån den studerade litteraturen i litteraturstudien som beskrevs i 
kapitel 2.5.1 skapades ett teoretiskt ramverk som använts för att analysera rapportens empiri. 
Genom att genomföra analysen av insamlad data i förhållande till rapportens teoretiska 
ramverk säkerställes validiteten hos resultaten. 

För att hålla hög validitet i arbetet gjordes valet att hämta stora delar av litteraturen från 
vetenskapliga artiklar. Val gjordes för att det är enklare att hitta fullt utvecklade teorier från 
artiklar och de kan vara aktuellare då det kan ta tid för en bok att tryckas [7].  

Reliabilitet innebär att redogöra för hur resultaten från en undersökning tagits fram och på så 
vis minska riskerna för feltolkningar vid till exempel avläsning av mätresultat [7]. För att 
säkra reliabiliteten hos resultaten från enkätundersökningen granskades frågorna noggrant 
enligt följande process. Granskningen gjordes först av författarna genom en intern diskussion 
för att utreda om frågorna gick att tolka på ett annat sätt än det som avsågs. Efter det fick ett 
par av projektet oberoende personer läsa frågorna och beskriva hur de tolkade dem. Detta 
gjordes för att säkerställa att frågorna inte tolkades olika och att de resulterande svaren var 
valida. 

I enkätundersökningen, som beskrevs i kapitel 2.5.2, fick testanvändarna svara på frågor om 
prototyperna från kapitel 2.4 . Prototyperna som användes för att undersöka på vilket sätt 
som användare föredrar att text presenteras på hade en unik text per prototyp. För att 
säkerställa att resultaten var tillförlitliga valdes två likvärdiga texter. 

Även den genomförda intervjun utgick från prototyperna från kapitel 2.4. För att säkerställa 
reliabiliteten i insamlad data var en av rapportens författares uppgift att föra anteckningar på 
de svar den intervjuade personen gav till rapportens andra författare. Detta gjordes för att 
ingen data skulle gå förlorad.  
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3 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel beskrivs den teori som utgör grunden för de frågeställningar som används i 
enkätundersökningen. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Rapportens första frågeställning handlar om hur text ska presenteras för att säkerhetskritisk 
information om kemikalier ska vara lättförståelig och lättläst. För att skapa en teoretisk grund 
för hur presentation av text kan göras så tar kapitel ”3.2 Presentation av text” upp olika sätt 
som text kan presenteras på. 

Den andra frågeställningen som rapporten avser besvara handlar om hur de olika elementen 
på en sida ska positioneras för att göra det lätt för en användare att interagera med 
applikationen och snabbt kunna hitta den eftersökta informationen. Teoretisk grund skapas 
till denna frågeställning genom kapitlen ”3.3 Navigationsmönster”, ”3.4 Placering av element” 
och ”3.5 Visning av inlägg och överlagringar”. Dessa kapitel tar upp olika mönster för att 
rapportens författare ska förstå hur navigeringen i en applikation utförs och hur element på 
en sida ska distribueras.  

3.2 Presentation av text 
I artikeln, ”Eye Movement Study of Reading Text on a Mobile Phone using Paging, Scrolling, 
Leading and RSVP” [4], tar Öquist och Lundin upp att även små förbättringar i läsbarhet kan 
ge betydande förbättringar i användarbarhet. Det finns däremot begränsningar för hur 
mycket läsbarheten kan förbättras oberoende av vilken enhet som används och de 
begränsningarna finns i människans fysiska och kognitiva förmåga att läsa en text.  

För att testa läsbarhet hos en text och hur den är presenterad är det vanligast att mäta 
läshastigheten och förståelsen av texten [4]. Utöver att mäta läshastigheten och förståelsen av 
en text tar Öquist och Lundin [4] upp betydelsen av att mäta ögats rörelser för att undersöka 
en texts läsbarhet. En människas ögon kan i en blick bara se sex till åtta bokstäver tydligt och 
detta leder till att ögonen hos läsaren måste förflytta sig mellan olika fixeringspunkter 

i texten. Förflyttningen mellan olika fixeringspunkter kallas saccades [4] och dessa går att 
mäta. Det som mäts är hur mycket ögat rör sig när en text läses och hur många av 
förflyttningarna som missar den tänkta fixeringspunkten.  

Det finns flera olika sätt att presentera text på och här nedan beskrivs helt kort fyra av de 
vanligaste. 

3.2.1 Scrolling 

Att presentera text genom Scrolling innebär att texten presenteras i ett traditionellt format 
och den text som inte får plats på skärmen går att scrolla sig fram till. Texten kan presenteras 
så att det krävs att läsaren måste scrolla både vertikalt och horisontellt ifall all text ska läsas. 
Detta är däremot inte effektivt eller uppskattat av en användare och det är därför vanligt att 
bredden på texten anpassas till skärmens bredd [4]. Detta leder till att scrollningen bara är 
möjligt i vertikal led. 

3.2.2 Paging 

Att använda Paging innebär att texten, liksom Scrolling presenteras i ett traditionellt format. 
Skillnaden är att längden på raderna anpassas till skärmens bredd och att det inte är fler rader 
än vad som får plats på skärmens höjd [4]. Vanligtvis brukar sidan som läsaren befinner sig 
på och det totala antalet sidor visas. Detta görs för att ge en bild av vilken del i texten som 
läsaren befinner sig i. 

3.2.3 Leading   

Presentation av text genom att använda Leading innebär att text presenteras på en rad som 
sedan förflyttar sig över skärmen. Hastigheten på förflyttningen över skärmen kan ställas in 
av läsaren och positionen i texten brukar visas med en förloppsindikator [4].  

Förflyttningen av texten över skärmen kan ske på olika sätt som till exempel bokstav för 
bokstav men sättet som funnits mest effektivt är att förflytta texten pixel för pixel [4]. 
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3.2.4 Rapid Serial Visual Presentation   

Rapid Serial Visual Presentation (RSVP) påminner mycket om Leading genom att en 
förloppsindikator brukar visas och hastigheten av presentationen av text går att ställa in av 
läsaren. Skillnaderna från Leading är att istället för att förflytta texten över skärmen så visas 
ett ord eller ett mindre antal ord åt gången [4].  

3.2.5 Evalueringar av de olika varianterna av text presentation 

Öquist och Lundin [4] tar de upp olika undersökningar som gjorts inom presentation av text 
på mobila enheter. Rahman och Muter har utfört en undersökning där de jämfört RSVP med 
och utan förloppsindikator mot Paging. Detta resulterade i att RSVP sågs som ett godtagbart 
alternativ till Paging men att det inte uppskattat av användarna [13]. En annan undersökning 
genomfördes av Kang och Muter där tre olika varianter av Leading och RSVP analyseras [14]. 
Resultatet av undersökningen visade att användarna fick en likvärdig förståelse för den lästa 
texten oberoende av formatet men att användarna uppskattade Leading med pixel för pixel 
förflyttning mest. 

Andra undersökningar visade till exempel att RSVP är snabbare än Scrolling men mer 
krävande än Paging [15], att läsning med RSVP format resulterar i färre felläsningar än 
Leading [16] och ytterligare en annan undersökning där Scrolling, Leading”, Paging och RSVP 
undersöktes med olika skärmstorlekar resulterade i att Scrolling och RSVP ansågs vara de 
mest passande formaten för att visa text på mobiltelefoner [17]. 

Resultaten presenterade av Öquist och Lundin [4] visar på att formatet Paging är bättre att 
använda i de flesta avseenden. Däremot befanns formatet Leading vara effektivt när det gällde 
läshastighet och förståelse av den lästa texten men de onaturliga ögonrörelserna som formatet 
leder till verkade skapa fysiska påfrestningar hos användarna. 
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3.3 Navigationsmönster 
En användare måste smidigt kunna navigera mellan de olika delarna i en applikation. 
Innehåll som visas på en mobilskärm måste arrangeras vertikalt eftersom de flesta 
mobilskärmar används just vertikalt [3]. Det finns olika sätt att strukturera en applikation på 
så att innehållet kan visas och bläddras igenom i porträtt (vertikalt) läge [3]. 

3.3.1 Vertikal Stack 

 

Figur 3.1: Exempel på hur en Vertikal stack är uppbyggd. Hämtad från Tidwell [3, s.451]. 

Navigationsmönstret Vertikal stack innebär att applikationens innehåll arrangeras vertikalt 
så att användaren rullar nedåt för att bläddra igenom innehållet [3]. Typiskt finns det en rad 
längst upp på skärmen som visar en titel för den aktuella sidan och information om vilken del 
av applikationen användaren befinner sig på [3]. 

Vertikal stack används för att det är ett mönster som kan anpassa sig till olika skärmstorlekar 
eftersom elementen inte behöver arrangeras horisontellt [3]. 
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3.3.2 Flikar 

 

Figur 3.2: Exempel på hur Filmstrip är uppbyggd. Hämtad från Tidwell [3, s.452].  

Har man ett antal olika sidor (max tre till fyra) så kan det vara enklare för användaren om 
applikationen använder en så kallad Filmstrip layout [3]. Detta går ut på att användaren kan 
växla mellan de olika sidorna genom att dra på skärmen åt höger eller vänster [3]. 

Filmstrip layout är lämpligt att använda när flera av sidorna liknar varandra i typ av innehåll 
[3] och kombinerar navigationsmönstret med Scrolling Tabs så man får flikar där man kan 
växla mellan de olika sidorna [18]. 

 

Figur 3.3: Exempel på hur Scrolling tabs kan implementeras. Hämtad från Neil [18]. 
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3.3.3 Botten navigation 

 

Figur 3.4: Exempel på hur Botten navigation mönstret är uppbyggt. Hämtad från Tidwell 
[3, s.456]. 

Botten navigation -mönstret är mest lämpligt för hemsidor och applikationer som är 
utformade som hemsidor. Användaren bläddrar igenom innehållet som i en Vertikal stack 
men har alltid tillgång till ett navigationsfält längst ner på sidan [3]. Detta är för att inte 
innehållet ska störas eftersom innehållet anses vara viktigare än navigationen och därför ska 
finnas längst upp [3]. 

3.3.4 Dragspels layout 

Genom implementation av navigeringsmönstret, Dragspels layout, ges möjligheten att visa 
mer information för användaren utan att behöva lämna den aktuella sidan. Detta görs genom 
att ha element som kan expanderas och kollapsa [18]. 

 

Figur 3.5: Exempel på navigationsmönstret, Dragspels layout. Hämtad från Neil [18]. 
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3.3.5 Trampolin layout 

Navigationsmönstret, Trampolin layout, var det populäraste mönstret 2011 [18]. Mönstret 
innebär att vid start av en applikation så möts användaren av en startsida med flera 
alternativa startpunkter för att navigera sig framåt. Anledningen till mönstrets popularitet var 
att det fungerar på alla operativsystem och att det ger möjlighet att visa upp till nio unika 
startpunkter på startsidan [18]. Mönstrets största nackdel är att det inte ger möjlighet att visa 
ifall en startpunkt är viktigare än en annan [18]. 

 

Figur 3.6: Ett exempel på hur navigationsmönstret, Trampolin layout, kan användas. 
Hämtad från Neil [18]. 

3.3.6 Sidsvepning 

Med navigationsmönstret, Sidsvepning, ges möjligheten att snabbt bläddra mellan olika sidor 
[18]. Det vanligaste sättet att visa förhållandet mellan applikationens sidor och den aktuella 
sidan är att använda sig av indikatorer [18]. I iOS används en horisontell linje med små 
punkter och i Android är det vanligt att visa en sidfot med totala antalet sidor och den aktuella 
sidan. 

 

Figur 3.7: Exempel på navigationsmönstret, Sidsvepning. Hämtad från Neil [18]. 
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3.3.7 Kort 

Kort är ett navigationsmönster som är baserat på metaforen om en kortlek. Korten visar 
information eller snabba åtgärder i ett sammanhang och det finns möjlighet att stapla, blanda, 
kasta och vända korten [18]. 

 

Figur 3.8: Exempel på implementation av navigeringsmönstret, Kort. Hämtad från Neil 
[18]. 

3.3.8 List Meny 

Navigationsmönstret List Meny liknar mönstret Trampolin layout som beskrevs i kapitel 
3.3.4. Mönstret går ut på att varje sida listar ett antal alternativ som användare kan klicka på 
för att komma till nästa sida [18]. Det är passande att använda detta mönster när 
applikationens innehåll är hierarkiskt [18]. 

 

Figur 3.9: Ett List Meny exempel. Hämtad från Neil [18]. 
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3.3.9 Dashboard 

Dashboard ör ett navigationsmönster som liknar mönstret Trampolin layout och List Meny 
[18], som beskrevs i kapitel 3.3.4 respektive kapitel 3.3.6. Navigationsmönstret ger en 
användare en överblick av applikationens mest relevanta information och möjligheten att 
navigera vidare genom att interagera med nyckeltal eller data [18]. 

 

Figur 3.10: Exempel på navigationsmönstret, Dashboard. Hämtad från Neil [18]. 

3.3.10 Galleri 

Galleri är ett navigationsmönster som är passande att använda när innehåll ska visas live. 
Innehållet är arrangerat i ett rutnät utan någon uppenbar hierarki [18]. 

 

Figur 3.11: Exempel på navigationsmönstret, Galleri. Hämtad från Neil [18]. 
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3.3.11 Side Drawer 

Det finns två olika varianter av navigationsmönstret Side Drawers [18]. Den första varianten 
är att mönstret används med inlägg och det andra är med överlagringar. Inlägg och 
överlagringar beskrivs i kapitel 3.5. 

Det är populärast att placera en Side Drawer på vänstra sidan av skärmen med det går även 
att placera den på högra sidan [18]. Däremot ska den inte placeras botten av skärmen då den 
kan orsaka konflikter med inbyggda funktioner i en enhets operativsystem. 

Innehållet i en Side Drawer behöver inte vara begränsat till navigationsalternativ men det är 
lämpligt att vara försiktig med att lägga till för mycket funktionalitet då 
navigationsalternativen är de som är viktigast [18]. 

 

Figur 3.12: Exempel på hur navigationsmönstret Side Drawer kan användas med 
överlagring. Hämtad från Neil [18]. 

3.4 Placering av element 
Vid utveckling av en applikation för en mobil enhet måste tydliga gränser runt applikationens 
element finnas för att göra det lätt för användare med olika typer av fingrar att interagera med 
elementen [3], [19]. Detta ställer krav på att hänsyn tas till enheter med små skärmar när 
applikationen utvecklas [19].  

Tidwell menar i [3] att utvecklaren inte ska vara rädd för att skala ner applikationen till de 
mest grundliga funktionerna. Allt som inte har direkt med uppgiften en specifik sida i 
applikationen har tilldelats ska gömmas så att utrymmet kan användas för de viktigaste 
funktionerna [19].   
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3.5 Visning av inlägg och överlagringar 
En överlagring är när användaren interagerar med ett element på en sida och en ny vy läggs 
ovanför den aktuella sidan [20]. Överlagringar kan användas för att ställa frågor till 
användaren, införskaffa data, introducera funktioner, indikera framsteg, ge instruktioner eller 
visa information och fördelen med att göra detta in en överlagring är att en ny sida inte måste 
startas [20]. 

 
 

Figur 3.13: Bilden visar hur detaljerad information visas genom en överlagring när ett 
element på sidan interageras med. Hämtad från Scott och Neil [20, s.113]. 

Ett alternativ till att presentera information genom överlagring är att presentera 
informationen i inlägg. Efter att en interaktion inträffat med ett element på den aktuella sidan 
äger en omorganisation rum av sidans element för att presentera inläggets information [20].  

 

Figur 3.14: En figur på hur från bilden till vänster övergår till bilden till höger när ett 
inlägg öppnas. Hämtad från Scott och Neil [20, s.129]. 

Ett bra ställe att använda inlägg och överlagringar är i samband med listor [20]. När en 
interaktion med ett element i en lista inträffar kan elementet expandera och visa elementets 
detaljer. Det finns flera sätt som elementets detaljer kan visas på. Till exempel kan de visas 
med inlägg vilket resulterar i att detaljerna visas i det expanderade elementet. Det finns då 
möjlighet att visa flera inlägg samtidigt eller att kollapsa det tidigare elementet när en 
interaktion med ett nytt element inträffar [20]. Alternativet till att använda inlägg när en 
expansion av ett element inträffar är att använda överlagring. Vid en interaktion med ett 
element inträffar en överlagring av den aktuella sidan och bara elementets detaljer visas tills 
användaren väljer att kollapsa det [20]. 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras insamlad information om användares åsikter om olika 
navigationsmönster och om hur text ska presenteras baserad på den utförda 
enkätundersökningen. 

4.1 Insamlad data från intervju om textpresentation 
I de följande kapitlen presenteras data om de undersökta textpresentationsalternativen. 
Insamlingen av data genomfördes genom en intervju, som beskrevs i kapitel 2.5.2, med en 
utvecklare på fallföretaget. De förberedda frågorna till intervjun återfinns i bilaga 2. 

4.1.1 Läshastighet 

Läshastighet är hastigheten en text läses på och måttet för att mäta det är antalet lästa ord per 
minut (wpm). I texten som presenterades genom Paging fick den intervjuade personen läsa en 
text som innehåller 272 ord. Texten kan studeras studeras bilaga 1. Hastigheten den 
intervjuade personen läste texten på var vid avrundning till heltal 233 wpm. Den andra texten 
som den intervjuade personen fick läsa presenterades med Scrolling och hastigheten hos den 
intervjuade personen efter avrundning till heltal var 362 wpm. Texten kan analyseras i bilaga 
1. 

4.1.2 Förståelse av läst text 

Efter att den intervjuade personen läst två liknande texter presenterade genom Scrolling 
respektive Paging så ställdes samma frågor på båda texterna. Utifrån de givna svaren på 
frågorna så är förståelsen nästan likvärdig med en liten fördel för presentationsmetoden 
Paging, där ett av svaren på de ställda frågorna visar mer insikt i frågans ämne. 

4.1.3 Användarbarhet 

När den intervjuade personen ställdes frågor om vad han tyckte om användarbarheten hos de 
två olika sätten att presentera text på svarade personen att Paging uppfattades som att det var 
mycket text, svårt att förstå och ta till sig. Fast det uppfattades ändå som ett korrekt sätt att 
presentera text på. Att presentera text genom Scrolling uppfattades av den intervjuade 
personen som det sätt som text brukar presenteras på. Däremot tyckte personen att det 
krävdes mycket rullande och att det var svårt att hitta den eftersökta informationen. 

4.1.4 Vilket presentationsalternativ föredrar de tillfrågade? 

Av de två sätten att presentera text på, Scrolling och Paging, så föredrog den intervjuade 
personen att text presenteras genom Scrolling. Detta presentationsalternativ föredras för att 
det har likheter med andra system och hemsidor. Den intervjuade personen upplevde också 
att det krävdes mer arbete för att läsa och ta till sig text när den presenterades genom Paging. 

4.2 Insamlad data från intervju om navigationsmönster 
I de följande kapitlen presenteras data från undersökningen av navigationsmönster. 
Insamlingen av data genomfördes genom en intervju, som beskrevs i kapitel 2.5.2, med en 
utvecklare på fallföretaget. De förberedda frågorna till intervjun kan analyseras i bilaga 2.  

4.2.1 Vertikal stack  

Insamlad data om navigationsmönstret, Vertikal stack, visar att den intervjuade personen 
tyckte att det var bra att mer information visas när ett element klickas på. Detta uppskattas på 
grund av att ointressant information döljs och gör det lättare att hitta den information som 
användaren söker efter. 

Nackdelar med navigationsmönstret, som den intervjuade personen påpekade, är att varje 
element i listan innehåller för mycket information. Navigationsmönstret är uppbyggt genom 
att list element är staplade på varandra. Varje element innehåller en titel och ett antal rader 
med information som representerar det som kommer att visas när en användare klickar på 
elementet. Den ytterligare information som visas i varje element uppfattades som överflödig 
och försvårade lokaliseringen av informationen som användaren sökte efter. 
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4.2.2 Flikar 

Den intervjuade personen svarade att navigationsmönstret, Flikar, upplevs som intuitivt. 
Informationen i flikarna upplevs som samlad och uppdelad i tydliga områden. 

4.2.3 Dragspels layout 

Navigationsmönstret, Dragspels layout, uppfattades av den intervjuade personen som ett bra 
navigationsmönster. De fördelar som sågs med mönstret var att bara information inom ett 
område visas i taget och onödig information göms undan. 

Nackdelarna som den intervjuade personen ser med navigationsmönstret är att denne känner 
att det är en viss risk för att det uppstår svårigheter att navigera mellan olika områden. 

4.2.4 Vilket navigationsmönster föredrar de tillfrågade? 

När den intervjuade personen ställdes frågan om vilket navigationsmönster som personen 
skulle föredra att informationen presenterades med så svarade han att alternativen är 
likvärdiga. Den intervjuade personen tyckte att det föredragna sättet att presentera 
information på var att göra en kombination av de olika navigationsmönstren. Den intervjuade 
personen tyckte att Flikar ska användas för att visa de olika informationsområdena. Varje 
område ska sedan fyllas med navigationsmönstret, Dragspels layout, för att visa detaljerad 
information inom ett underområde. När ett underområde expanderats så ska det med hjälp av 
navigationsmönstret, ”Vertikal stack”, gå att klicka sig vidare till ytterligare mer detaljerad 
information. 

4.3 Insamlad data från enkätundersökning om textpresentation 
Detta kapitel sammanställer insamlad data om textpresentationsalternativen från den 
genomförda enkätundersökningen, som beskrevs i kapitel 2.5.2. Enkäten skickades till 
anställda på fallföretaget och resulterade i sex stycken svar. Enkäten kan analyseras i bilaga 3. 

4.3.1 Användarbarhet 

Uppfattningen som testpersonerna fick av textpresentationsalternativet Paging var att det 
fanns mycket text som var svår att överblicka. När det gäller att presentera text genom 
Scrolling så tycker testanvändarna att alternativet är bekant från till exempel hemsidor. De 
nackdelar som testanvändarna ser med att presentera text genom Scrolling är att om det är 
mycket text så krävs det mycket scrollning.  

4.3.2 Vilket presentationsalternativ föredrar de tillfrågade? 

Av de två sätten att presentera text på, Scrolling och Paging, så föredrar testanvändarna att 
text presenteras genom Scrolling. Detta presentationsalternativ föredras för att det har 
likheter med andra system och hemsidor.  

När testanvändarna tillfrågades om de tycker att det krävs mer arbete för att ta till sig 
informationen i något av alternativen att presentera text på så tyckte de att de sätten är 
likvärdiga. 

4.4 Insamlad data från enkätundersökning om navigationsmönster 
Detta kapitel sammanställer insamlad data om navigationsmönster från den gjorda 
enkätundersökningen, som beskrevs i kapitel 2.5.2. Enkäten skickades till anställda på 
fallföretaget och resulterade i sex stycken svar. Enkäten kan analyseras i bilaga 3. 

4.4.1 Vertikal stack  

Insamlade data om navigationsmönstret, Vertikal stack, visar att testanvändarna tycker att 
navigationsmönstret är tillfredställande. De nackdelar som testanvändarna påpekar är att det 
känns som mycket information finns på varje sida. Detta resulterar i att testanvändarna tycker 
att det blir mycket scrollande och att det är svårt att veta var man befinner sig på sidan. 
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4.4.2 Flikar 

Testanvändarna tycker att navigationsmönstret, Flikar, ger en tydlig bild av innehållet. 
Informationen delas upp i olika områden och det känns bekant från hur hemsidor är 
uppbyggda. 

4.4.3 Dragspels layout 

Navigationsmönstret, Dragspels layout, uppfattades av testanvändarna som en enkel design. 
Nackdelarna som testanvändarna ser hos navigationsmönstret är att det är lite otydligt vilken 
information som är viktig. Testanvändarna tycker även att det kan vara svårt att veta var man 
befinner sig ifall det är mycket text i det expanderade elementet. 

4.4.4 Vilket navigationsmönster föredrar de tillfrågade? 

När testanvändarna tillfrågades om vilket navigationsmönster de skulle föredra så svarade de 
att de föredrar navigationsmönstret Flikar. De föredrar detta navigationsmönster på grund av 
likheten med till exempel hur hemsidor är uppbyggda vilket gör att det upplevs som naturligt. 
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5 Analys 

5.1 Hur kan säkerhetskritisk informationstext presenteras på en 
smarttelefon för att det skall vara lätt för en användare att läsa och ta till 
sig informationen i texten? 
I artikeln ”Eye Movement Study of Reading Text on a Mobile Phone using Paging, Scrolling, 
Leading and RSVP” [4], tar Öquist och Lundin upp fyra olika alternativ som text kan 
presenteras på. I undersökningen som den här rapporten redogör för valdes två av 
alternativen vilka var Paging och Scrolling. Valet att använda dessa alternativ och inte 
alternativen Leading och RSVP var att i de två först alternativen är texten stillastående. Detta 
är i fallet som undersökts ett måste då informationen kan behöva kontrolleras i detalj mot ett 
föremål eller verklig händelse. 

I samma artikel [4] presenteras resultatet att Paging är det bästa formatet i de flesta 
avseenden. Däremot fann man att Leading var effektivt när det gäller läshastighet och 
förståelse av läst text. I artikeln presenteras även ett flertal andra undersökningar som 
resulterat i ett antal olika resultat. Utifrån de olika resultaten framgår det att valet av vilket 
sätt som ska användas för att presentera text är beroende på sammanhanget som det ska 
användas i. 

Data som samlades in till den här rapporten gjordes genom en intervju och en 
enkätundersökning. När den intervjuade personen fick testa de olika prototyperna var 
läshastigheten högre när text presenterades i form av Scrolling men förståelsen av den lästa 
texten var högre när text presenterades med Paging. Jämfört med Öquist och Lundin [4] 
stämmer teori och praktik överens gällande förståelse men avviker när det gäller läshastighet. 
Avvikelsen skulle kunna bero på det låga antalet insamlade svar resulterade i att det inte gav 
ett representativt resultat. Från enkätundersökningen som gjordes för att samla in data för att 
besvara rapportens frågeställningar var det få av testanvändarna som svarade på frågorna om 
läshastighet och förståelse av en läst text. På grund av det låga antalet respondenter så går det 
inte att statistiskt säkerställa resultatet från undersökningen vad gäller läshastighet och 
förstålighet av en läst text. 

Data samlades även in från testanvändare om vilka för- och nackdelar de ser med de olika 
alternativen att presentera text på. Uppfattningen var att presentationsalternativet Paging 
uppfattades som att det var mycket text men ändå ett korrekt sätt att presentera text på. 
Scrolling uppfattades som det alternativ som användare känner sig vana med men att det 
krävs mycket scrollning för att läsa text. Resultatet Öquist och Lundin presenterar i [4] visar 
att arbetet som krävs för att läsa en text inte har så stor effekt på hur mycket som användaren 
måste interagera med enheten som texten läses på. I undersökningen som Öquist och Lundin 
[4] utförde krävdes ungefär 150 interaktioner för att läsa en text som presenterades med 
Scrolling mot ungefär 50 interaktioner när texten presenteras med Paging. Insamlade data 
visar att mängden interaktioner inte har en betydande påverkan på vilket alternativ som 
användare föredrar. Data som samlats in visar att användare tycker att det krävs mycket 
scrollning när text presenteras med alternativet Scrolling med det är ändå det alternativ som 
föredras. Användarna värderar likhet med andra system högre än nackdelarna som följer med 
fler interaktioner.     

5.2 Hur kan en applikations olika element placeras för att en 
användare i kritiska situationer snabbt ska kunna navigera i 
applikationen och hitta rätt information? 
För att besvara rapportens andra frågeställning genomfördes först en litteraturstudie där olika 
teorier och principer undersöktes för placering av en applikationens element. I kapitel 3.3 
presenterades olika alternativ för hur applikationens element kan placeras och den 
informationen användes därefter för att ta fram prototyper på olika designmönster. 

Den första prototypen som togs fram använde navigationsmönstret Vertikal stack och det är 
ett navigationsmönster som tillåter att en sida har många element staplade på varandra [3]. 
Tidwell anser i [3] att navigationsmönstret, Vertikal stack, är ett mönster som är väl anpassat 
till att användas på till exempel hemsidor. Detta på grund av att det tar mycket tid att gå 
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mellan olika sidor men om en applikation istället har informationen inbyggd kan det vara en 
fördel att visa den med en sida för varje avsnitt. Enligt den insamlade empirin för att ta fram 
testanvändarnas åsikter om navigationsmönstret, Vertikal stack, så anser den intervjuade 
personen att det är bra att mer information visas när ett element interageras med men att det 
inte passar att använda överallt då mer information än nödvändigt kanske visas. 
Respondenterna på enkätundersökningen svarade även att mer information än vad som 
behövs i det undersökta fallet visas. Det leder till mycket scrollning och att det blir svårt att 
veta den aktuella positionen i texten. I båda de genomförda undersökningarna så påvisas det 
att insamlade data för navigationsmönstret, Vertikal stack, överensstämmer med 
informationen om att det kan vara bättre att dela upp informationen på olika sidor om det 
inte påverkar laddningstiderna, vilket är i överensstämmelse med resultaten i boken av 
Tidwell [3]. 

Likt en Filmstrip layout, kan navigering med hjälp av flikar låta användaren snabbt växla 
mellan olika sidor genom att dra åt höger eller vänster på skärmen [3]. Detta fungerar bra för 
att dela upp olika avdelningar på en sida i en applikation [3]. Enligt den insamlade empirin så 
gör flikarna det extra tydligt vilken avdelning användaren befinner sig på för tillfället. Detta 
ansåg respondenterna i denna rapport var bra och det överensstämmer med teorin om att det 
är lämpligt att använda Flikar när flera sidor har liknande innehåll [3]. 

Det finns flera sätt att använda inlägg och överlagringar men grunden är att mer information 
visas när användaren interagerar med ett element [20]. I prototypen som togs fram med 
navigationsmönstret, Dragspels layout, fick testanvändarna besvara frågor om hur de 
uppfattade mönstret. Den uppfattning som testanvändarna fick av navigationsmönstret var 
att det är ett enkelt mönster. Användaren ges möjlighet att ta del av övergripande information 
som sedan kan expanderas vid behov om fler detaljer efterfrågas. Däremot tycker 
respondenterna i enkätundersökningen att det finns en risk att det blir otydligt vilken 
information som är viktig och att det kan vara svårt att veta den aktuella positionen om det 
expanderade elementet innehåller mycket information. Att använda navigationsmönstret 
genom att visa en lista med rubriker som går att expandera för att visa detaljer om elementet 
är enligt Scott och Neil [20] ett bra alternativ när innehållet tydligt kan delas upp och 
namnges. Utifrån respondenternas åsikter så överensstämmer det med vad som tas upp av 
Scott och Neil [20] om Dragspels layout. 

Vid framtagningen av de tre prototyperna av navigationsmönster användes teorierna från 
kapitel 3.4. En applikation bör ha så få element som möjligt på varje sida [3]. Det bör endast 
finnas element som är nödvändiga för att uppfylla syftet [3]. Extra funktionalitet bör gömmas 
om det inte kommer att användas så ofta [19]. Att dessa teorier är viktiga att ha i åtanke när 
en applikation utvecklas framkom av testanvändarnas svar då de vid ett flertal tillfällen 
påpekade att för mycket information gjorde det svårt att hitta den efterfrågade informationen. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Efter att data samlats in och analyserats så presenteras i detta kapitel rapportens resultat, 
implikationer, begränsningar, slutsatser och rekommendationer. 

6.1 Resultat 
I denna rapport ställdes två frågeställningar. I samband med den första frågeställningen 
undersöktes hur text kan presenteras för att den ska bli lättförståelig samt lättläst. Den andra 
frågeställningen ställdes för att undersöka hur en applikations element ska placeras för att det 
i kritiska situationer snabbt ska gå att hitta den säkerhetskritiska information om kemikalier 
som efterfrågas. 

6.1.1 Första frågeställningens resultat 

I kapitel 3.2 togs fyra olika alternativ för textpresentation upp. Alternativen Leading och 
RSVP bedömdes som inte aktuella i sammanhanget då de inte ger läsaren samma möjlighet 
att gå fram och tillbaka i texten för att kontrollera detaljer. Av de två kvarvarande 
alternativen, Paging och Scrolling, så gjordes en undersökning av dem genom att låta 
användare testa prototyper av alternativen och sedan svara på frågor kopplade till dem. 

Utifrån data som samlats in framgår det att det alternativet som föredras av undersökningens 
respondenter är Scrolling. Detta beror på att respondenterna i valet av vad de föredrar 
prioriterar likheten med andra system.  

Vidare i fallet då säkerhetskritisk information om kemikalier ska presenteras på en 
smarttelefon så är uppdelandet av text, så att bara text om en speciell sak visas åt gången, att 
föredra. Detta kan göras genom att kombinera navigationsmönstret Dragspels layout för att 
presentera text med alternativet Scrolling. Genom att dela upp den text som ska presenteras i 
rubriker och placera den som ett expanderbart element med hjälp av navigationsmönstret 
Dragspels layout blir det tydligt och enkelt för en användare att hitta sökt information. Sedan, 
när det expanderbara elementet expanderas, visas bara önskad information och om inte 
informationen ryms på skärmen så kan användaren scrolla för att se resterande information. 

 

Figur 6.1: Bild på hur Scrolling har kombinerats med navigationsmönstret Dragspels 
layout. 
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6.1.2 Andra frågeställningens resultat 

Rapportens andra frågeställning ställdes för att undersöka vilket upplägg som passar för att 
visa säkerhetskritisk information om kemikalier på en smarttelefon. Det visade sig att alla 
undersökta navigationsmönster har styrkor och svagheter men det som är gemensamt för de 
olika mönstren är:  

 En applikation bör ha så få element som möjligt på varje sida [3].  

 Det bör endast finnas element som är nödvändiga för att uppfylla syftet [3].  

 Extra funktionalitet bör gömmas om den inte kommer att användas så ofta [19]. 

Navigationsmönstret Vertikal stack fanns passande att använda när det finns flera element på 
varje sida, till exempel i en lista som vid interaktion med elementen förflyttar användaren till 
en ny sida. Det som man måste ta i beaktande är att varje element inte ska ha för mycket 
information då det kan försvåra sökandet efter information och kan leda till mycket 
scrollning.  

  

Figur 6.2: I bilden till vänster visas ett exempel på navigationsmönstret Vertikal stack och i 
bilden till höger är ett exempel på navigationsmönstret Flikar kombinerat med Dragspels 
layout”  

Flikar är ett annat navigationsmönster som undersöktes i denna rapport och det befanns vara 
intuitivt och likt andra system. Att använda navigationsmönstret Flikar passar när det finns 
ungefär tre till fyra sidor med innehåll som har en koppling till varandra. Då passar det att 
samla ihop sidorna under ett huvudområde och låta sidorna representera delområden genom 
valbara flikar. 

Det sista navigationsmönstret som undersöktes i rapporten var Dragspels layout. Det är ett 
mönster som ger möjlighet att bara visa den information som en användare är intresserad av. 
Dock finns det svårigheter att visa för användaren om en viss information är viktigare än 
någon annan. Dragspels layout navigationsmönstret är passande att använda i kombination 
med andra navigationsmönster. Till exempel kan det användas med navigationsmönstret 
Flikar genom att ha det inuti en flik för att dela upp informationen i mindre avsnitt. 
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6.2 Implikationer 
Undersökningen som genomförts i denna rapport har grundat sig på olika teorier och 
principer inom användarvänlighet och användarbarhet med en förhoppning att resultaten kan 
underlätta för utvecklare vid valet av hur text kan presenteras och vilket eller vilka 
navigationsmönster som är passande. 

Resultaten från undersökningen kan användas för vidare forskning där olika 
presentationsalternativ kan utredas djupare. Undersökningens resultat kan förhoppningsvis 
även vara till hjälp för utvecklare när de står inför valet att välja hur de kan presentera 
säkerhetskritisk information inom kemiindustrin eller liknande områden. 

I undersökningen sammanställdes även ett resultat om vilket eller vilka navigationsmönster 
som är passande att använda när säkerhetskritisk information om kemikalier ska visas på en 
smarttelefon med dess begränsade skärmstorlek. Även för detta resultat är förhoppningarna 
att det ska underlätta för en utvecklare inom liknande utvecklingsområden att välja ett 
lämpligt navigationsmönster för att bygga en applikation efter.  

6.3 Begränsningar 
Syftet med undersökningen som presenterats i denna rapport var att undersöka fallet med att 
visa säkerhetskritisk information om kemikalier och vilket alternativ som lämpar sig bäst för 
att presentera text och efter vilket navigationsmönster som applikationen bör utvecklas efter. 
I båda av rapportens frågeställningar uppfylldes undersökningens syfte men i båda 
frågeställningen fanns det ett antal begränsningar. 

När data samlades in om de olika alternativen för att presentera text på svarade alla 
respondenter på hur de uppfattade de olika alternativen vad gäller tillgänglighet och 
förståelse. Däremot var det bara ett fåtal som utförde de uppgifter som tillhandahölls för att 
mäta läshastigheten samt förståelsen av en läst text. De fåtal svar som gavs räckte därför inte 
för att kunna dra representativa slutsatser om dessa frågor. Vidare kan det troligen inte anses 
vara ett bra alternativ att försöka samla in den sortens data genom att inkludera testerna i en 
enkätundersökning. Det som bör göras är att utföra dessa tester separat och att personen som 
utför testerna har tillgång till en handledare.  

På grund av tidsbrist så kunde bara ett fåtal navigationsmönster undersökas. De 
navigationsmönster som undersöktes valdes utifrån vilka mönster som fallföretaget tyckte var 
mest intressanta. De valda navigationsmönstren identifierades i den genomförda 
litteraturstudien, som beskrevs i kapitel 2.5.1.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
De dragna slutsatserna som presenteras i det här kapitlet är baserade på svaren från 
personerna som deltog i den genomförda intervjun och enkätundersökningen. På grund av det 
begränsade antalet deltagare går det därför inte att dra några generella slutsatser som gäller 
för alla typer av användare utan slutsatserna gäller endast för gruppen användare som arbetar 
med säkerhetskritisk kemikaliedokumentation. 

De slutsatser som kan dras när det gäller de undersökta alternativen, Scrolling och Paging, vid 
presentation av säkerhetskritisk information om kemikalier är att användare i den undersökta 
gruppen vill att det ska kännas bekant. Texten ska presenteras så att upplevelsen blir den 
samma som för andra system, som till exempel hemsidor. Detta innebär att användare i den 
undersökta gruppen föredrar att scrolla sig fram genom informationen ifall inte hela texten 
får plats på skärmen.  

Vidare så föredrar användare i den undersökta gruppen att den text som ska presenteras delas 
upp i mindre avsnitt. Ett sätt att göra detta på är att kombinera textpresentationen med 
navigationsmönstret Dragspels layout. Genom att dela upp texten med rubriker eller områden 
och placera dem i ett expanderbart element så ges en användare möjlighet att bara visas den 
information som efterfrågas. Detta leder även till att det blir lättare att hitta efterfrågad 
information då det inte visas så mycket information samtidigt. 

Av de undersökta navigationsmönstren i denna rapport som valdes, tillsammans med 
personer på fallföretaget, Vertikal stack, Flikar och Dragspels layout, finns det ett antal 
generella slutsatser som kan dras för andra användare liknande den undersökta gruppen. Det 
övergripande som kan sägas om alla navigationsmönster är att vid användning av dem så bör 



 

25 

utvecklare gömma funktionalitet som inte används så ofta och bara visa så få element som 
möjligt för att uppfylla sidans syfte [3], [19]. 

För vart och ett av navigationsmönstren kan vissa slutsatser dras från den undersökta 
gruppens användare:  

 Navigationsmönstret, Vertikal stack, är lämpat att använda när kemikalier listas. 

Mönstret ger möjlighet att visa mer än bara namnet men varje element får inte 

innehålla för mycket information. Det leder till mer scrollning vilket kan förhindra 

användaren från att hitta den sökta informationen. 

 Flikar är passande att använda när information ska visa endast ett specifikt område 

och det inte går att visa på bara en sida. I sådana fall är det lämpligt att dela upp 

informationen i delområden men för att visa att de hör ihop kan flikar användas. 

 Navigationsmönstret, Dragspels layout, passar bra för användning i kombination med 

till exempel navigationsmönstret Flikar. Genom att dela upp ett delområde i mindre 

delar med Dragspels layout blir det enklare för en användare att skapa en överblick 

över vilken information en sida innehåller. 

6.5 Vidare forskning 
Undersökningen som presenterats i den här rapporten har tagit upp alternativ för att 
presentera text och olika navigationsmönster. Data som samlats in om de olika alternativen 
för att presentera text indikerar vad användare tycker fungerar bäst. Det rör sig därför om 
användbar information men för att säkerhetsställa att det absolut bästa alternativet används 
behövs en djupare undersökning genomföras. Därför rekommenderar författarna av denna 
rapport rekommendera att en undersökning genomförs för att ta reda på vilket alternativ som 
möjliggör för en användare att så snabbt som möjligt ta till sig den visade informationen men 
samtidigt uppnå en hög förstålighet. 

Delen av undersökningen som fokuserade på olika navigationsmönster skulle kunna breddas. 
I denna undersökning gjordes en utredning av ett antal navigationsmönster valda utifrån 
fallföretagets åsikter baserat på den beskrivna litteraturstudien i kapitel 2.5.1. Dock bör det 
påpekas att det finns fler alternativ som inte undersökts i detalj i den här rapporten. Ett 
exempel på ytterligare navigationsmönster återfinns i kapitel 3.3 men det finns ännu fler som 
inte har beskrivits i denna rapport. Därför skulle rapportens författare rekommendera att 
andra navigationsmönster utreds mot de som redan beskrivits och använts i denna rapport för 
att undersöka och utvärdera om det finns mönster som skulle kunna prestera bättre. 

Slutligen skulle författarna rekommendera att en undersökning görs inom närliggande 
områden. I denna rapport undersöktes hur säkerhetskritisk information om kemikalier kan 
presenteras. För att bygga vidare på det borde det vara lämpligt att undersöka om resultaten 
från liknande undersökningar inom närliggande områden överensstämmer med denna 
rapports resultat och då kunna påvisa om resultatet är generaliserbart och användbart eller 
inte i flera fall.   
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Bilaga 1: Texter som används vid undersökning av de olika 
alternativen för textpresentation. 

Text 1: 

Skyddsutrustning 

Andningsskydd 

En exponeringsbedömning kan behöva göras för att avgöra om andningsskydd krävs. Vid 

behov, använd andningsskydd i enlighet med andningsskyddsprogrammet. Baserat på 

resultatet av exponeringsbedömningen, välj följande typer av andningsskydd för att 

minska exponering via inandning: Filtrerande andningsskydd, halv- eller helmask med 

filter som skyddar mot organiska ångor samt partiklar. Tryckluftsmatat andningsskydd, 

halv- eller helmask. Andningsskydd mot organiska ångor kan ha kort servicetid. Rådgör 

med er leverantör av andningsskydd vid frågor om olika skyddsprodukters lämplighet i 

specifika applikationer.  

Handskydd 

Gör en exponeringsbedömning för att avgöra om det finns risk för hudkontakt. Välj vid 

behov ut och använd skyddshandskar och/eller hudskydd som uppfyller lokala 

standarder. Valet ska baseras på faktorer såsom exponeringsnivå, koncentration av 

ämnet/blandningen, frekvens och varaktighet, fysikaliska ytterligheter såsom extrema 

temperaturer och andra användningsförhållanden. Konsultera tillverkare av 

skyddshandskar/skyddskläder för val av lämpligt hand/hudskydd. Observera: 

Nitrilhandskar kan sättas ovanpå polymerlaminathanskar för att förbättra 

fingerfärdigheten. Skyddshandskar av följande material rekommenderas: Polymerlaminat  

Ögonskydd 

Gör en exponeringsbedömning för att avgöra om det finns risk för ögonkontakt. Välj vid 

behov ut och använd ögon/ansiktsskydd för att förhindra ögonkontakt. Följande 

ögon/ansiktsskydd rekommenderas: Ansiktsskydd, Korgglasögon med indirekt 

ventilation.  

Kläder 

Om denna produkt används på ett sätt som innebär en ökad risk för exponering (t. ex. 

sprejning, stor risk för stänk) kan användning av skyddsoverall vara nödvändigt. Gör en 

exponeringsbedömning och välj vid behov ut och använd skyddskläder för att förhindra 

kontakt. Följande material för skyddskläder rekommenderas: Förkläde av 

polymerlaminat.  

Skydds- och hygienåtgärder 

Stanna inte i ett område där syretillgången kan bli nedsatt. Använd allmänventilation 

och/eller punktutsug så att halten luftföroreningar ligger under relevanta hygieniska 

gränsvärden och/eller för att kontrollera damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Om 

ventilationen inte är tillräcklig, använd andningsskydd.  
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Text 2: 

Skyddsutrustning 

Andningsskydd 

Vid exponering för koncentrationer över det hygieniska gränsvärdet måste lämpligt 

godkänt andningsskydd användas. Vid torrslipning, heta arbeten (exempelvis svetsning) 

av den torra färgfilmen kan damm och/eller farliga ångor avges. Våtslipning bör användas 

i möjligaste mån. Om exponering inte kan undvikas genom lokalt utsug ska lämpligt 

andningsskydd användas. Använd korrekt avpassat andningsapparat eller 

andningsskydd med lufttillförsel i överensstämmelse med godkänd standard om en 

riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Valet av andningsskydd måste göras utifrån 

kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen 

för det valda andningsskyddet. Rekommenderad: filter mot organisk ånga (typ AX) och 

partikelfilter (EN 140) .  

Handskydd 

Skyddskrämer kan hjälpa till att skydda händerna men den får dock inte appliceras efter 

det att exponeringen har skett. Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som 

sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med 

beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.  

Ögonskydd 

Skyddsglasögon med sidoskydd. (EN166)  

Kläder 

Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall 

utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna 

produkt hanteras. Rekommenderad: Overaller knäppta i halsen och runt handlederna. 

(EN 1149-1). Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på 

den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av 

en specialist före hantering av denna produkt.  

Skydds- och hygienåtgärder 

Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god 

frånluftsventilation. Om inte detta räcker för att hålla koncentrationer av partiklar och 

lösningsmedelsångor under det hygieniska gränsvärdet skall lämpligt andningsskydd 

användas. Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat 

kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat 

arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. 

Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för 

ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.  
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Bilaga 2: Förberedda frågor till intervju. 

Vertikal stack 

 Vad är din spontana uppfattning vad gäller användbarheten hos följande 

 Navigationsmönster? 

 Vilka fördelar ser du med navigationsmönstret? 

 Vilka nackdelar ser du med navigationsmönstret? 

Flikar 

 Vad är din spontana uppfattning vad gäller användbarheten hos följande 

 Navigationsmönster? 

 Vilka fördelar ser du med navigationsmönstret? 

 Vilka nackdelar ser du med navigationsmönstret? 

Dragspels layout 

 Vad är din spontana uppfattning vad gäller användbarheten hos följande 

 Navigationsmönster? 

 Vilka fördelar ser du med navigationsmönstret? 

 Vilka nackdelar ser du med navigationsmönstret? 

Jämförelse av navigationsmönster 

 Vilket designmönster föredrar du? 

 Varför föredrar du alternativet du valde i frågan ovan eller varför tycker du de är 

 likvärdiga? 

Presentation av text genom pagination 

 Hur lång tid tog det att läsa texten?  

Förståelse av läst text 

 Behöver andningsskydd användas och om det behövs vilken typ ska då användas? 

 Behöver ögonskydd användas och om det behövs vilken typ ska då användas? 

 Vilken information minns du från avsnittet "Skydds och hygienåtgärder"? 

Frågor om användarbarhet 

 Hur uppfattas användbarheten när text presenteras genom pagination? 

 Vilka fördelar ser du med att presentera text på detta viset? 

 Vilka nackdelar ser du med att presentera text på detta viset? 

Presentation av text genom scrollning 

 Hur lång tid tog det att läsa texten?  
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Förståelse av läst text 

 Behöver andningsskydd användas och om det behövs vilken typ ska då användas? 

 Behöver ögonskydd användas och om det behövs vilken typ ska då användas? 

 Vilken information minns du från avsnittet "Skydds och hygienåtgärder"? 

Frågor om användarbarhet 

 Hur uppfattas användbarheten när text presenteras genom scrollning? 

 Vilka fördelar ser du med att presentera text på detta viset? 

 Vilka nackdelar ser du med att presentera text på detta viset? 

Jämförelse av sätt att presentera text 

 Vilket sätt föredrar du att text ska presenteras på? 

 Varför föredrar du det valda alternativet i föregående fråga eller om valet är att de är 

likvärdiga varför tycker du att de är likvärdiga? 

 Tycker du att det krävs mer arbete att läsa texten i något av sätten att presentera 

 text? 

 Varför tycker du att mer arbete krävs för det valda alternativet i frågan ovan eller 

varför tycker du att alternativen är likvärdiga?
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Bilaga 3: Enkät 
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