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Förord
Idag saknas forskning på området kring typografi på små skärmar. Det går
att återfinna riktlinjer men dessa är antagna av branschfolk. Mobilen blir
ofta en stor del av det sociala umgänget; klipp ska visas, vägar ska hittas,
nyhetsartiklar ska läsas och dispyter ska redas ut via lättillgängliga informationskanaler som exempelvis Wikipedia eller IMDb. Allt detta ger en fascinerande utveckling av informationsflöden och tillgänglighet, men det
ställer nya krav på utformningen av information. Många tester och undersökningar har gjorts på hur den bästa läsförståelsen uppnås på papper, en
hel del har också gjorts på skärm. Nu är det tid att börja undersöka läsförståelsen på olika skärmformat. Detta är viktigt för framtiden eftersom tekniken utvecklas snabbt och behovet av mindre skärmar kommer att kvarstå. En mobiltelefon måste exempelvis kunna vara smidig och lätt att ta
med sig, annars motverkar det syftet med varför dessa telefoner togs fram
till att börja med. Denna rapport bygger på undersökningar kring mobilanvändningen idag och på läsbarhetstester vi själva utfört. Resultaten har
visat att vissa tidigare regler om typografi på webb inte blir tillämpliga på
mobilskärmar. Kontrastverkan och teckensnittsklass får en större betydelse
och kan användas med nya möjligheter på smartphones. Att vi sett indikationer på att seriff och negativ text kan vara positivt på små skärmar har
varit mycket intressant och banar väg för nya riktlinjer gällande typografi i
digitala medier. Vikten av att prioritera elementen på mobilskärmar är stor
och ställer krav på att tänka igenom layout och textsättning vid mobilanpassning. Detta arbete utgör en ingång till hur typografi på smartphones
kan sättas.
Vi vill tacka Victor Haglund och Pablo Anttila på DesigneMobile, Gunnar R
Johansson på Expressen och Johan Kuno på Semara productions/konsult
Expressen samt Bjarne Frykholm, tidigare anställd Aftonbladet, för deras
tid och medverkan i intervjuerna.

Johanna Pihlgren
My Christensen
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1 Introduktion
1.1 Inledning
Detta arbete är en analys av texthantering på smartphones. I dagens mediabrus har mobiltelefonerna tagit en allt större plats. Det är svårt att hitta
säkra källor på antalet smartphoneanvändare i Sverige idag men 2011 uppskattade svenska aktörer inom mobil marknadsföring att cirka 2,7 miljoner
av Sveriges befolkning har en smartphone (Gustaf Lexell 2011 [internet]).
Enligt Goasduff och Pettey - Gartner (2012) [internet] såldes hela 149 miljoner smartphones i världen bara under det fjärde kvartalet 2011, det var
en ökning med 47,3% från samma period 2010. Detta innebär att stora
kvantiteter text läses på mobilskärm utan referenser till hur texterna bör
struktureras. På grund av det ökade mobilsurfandet bör det tas fram riktlinjer för hur text på mindre skärmar ska utformas. Det är viktigt att användarna kan uppfatta information som delges på en väldigt begränsad yta
på ett bra sätt utan onödiga ansträngningar. Med detta som grund görs här
en samling undersökningar för att ta reda på hur text på små skärmar bör
presentras och struktureras. Arbetet utgår från tidigare arbeten och analyser inom design för mobiltelefoner. Arbetet utgår också från egna tester
och undersökningar samt de vedertagna grundregler som gäller för design
på skärm, vilka i viss mån blir tillämpliga även inom mobiltelefoni. Dessa
grundregler rör val av typsnitt, hög färgkontrast, tydlig struktur i layout,
texter bör sättas i större typgrad samt att scroll i sidled är negativt för användaren.
1.2 Bakgrund
I detta arbete har intervjuer utförts med:
•

Johan Kuno, frilansande grafisk formgivare på Semara Productions samt konsult på Expressen och en av grundarna till Expressens mobila sida (bilaga 4)

•

Gunnar R Johansson, mobilredaktör på expressen.se (bilaga 4)

•

Bjarne Frykholm, tidigare redaktör och projektledare som deltagit i
utvecklingen av Aftonbladets mobiltjänster (bilaga 3)

•

Victor Haglund, tekniskt ansvarig och utvecklare på designbyrån
DesignMobile, vilka jobbar med att ta fram mobilanpassade hemsidor (bilaga 2)

•

Pablo Anttila, art director på designbyrån DesignMobile

Samtliga är överens om att företag behöver synas via mobilen för att nå ut
till sina konsumenter. De är också överens om att det bästa sättet är att
göra en mobilanpassad hemsida som är utformad efter budskapsprioritering då skärmformatet är mindre. Budskapsprioriteringen går ut på att
komprimera texten till det mest väsentliga och skala bort onödig och överflödig information (bilaga 2, 3 och 4).
Vi ser att mobiltelefonen har gått från ett medium för röstkommunikation
till en miniatyrversion av en dator. Alla tjänster ska kunna användas via
mobilen, all information ska kunna gå att nå. Utvecklingen går snabbt och
det medför att en utveckling av layout, bildhantering och typografi också
måste anpassas för det nya formatet. Idag finns många mobilanpassade
hemsidor men när vi surfar in på ett flertal sidor är långt ifrån alla lätta att
använda eller strukturerade på ett användarvänligt sätt. Längre texter är
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svårlästa på mobiltelefoner, att hitta rätt information snabbt kan ibland
innebära svårigheter (Ballard 2007). Vad vi kan se finns idag ingen offentliggjord forskning kring just typografi på mobilskärmar, inga konkreta
tester har gjorts på just texthantering och läsförståelse på mobilt format. Vi
har hittat källor som vagt berört området men främst gällande generell
hantering av applikationer på mobiltelefoner, dessa källor kommer att presenteras i uppsatsen. Kindle, som är en e-boksläsare, har i sin mobilapplikation en valmöjlighet av att ändra kontrast, bakgrundsfärg, textstorlek och
i viss mån spalter. Detta visar på att företag idag är medvetna om att typografi måste kunna anpassas till en mindre skärm. I reaktiv webbdesign
möbleras sidans layout om för att passa användarens skärm men bemöter
inte frågan om textens längd i förhållande till läsbarhet (Ethan Marcotte,
”Responsive web design”. Netmagazine, No. 221 2011-11).
1.2.1 Typsnitt
Hellmark (2006, s 26) säger att det är läsvana hos användaren som avgör
om en seriff eller sanserif är mer lättläst. I litteraturen (Heine 2005, s 47;
Bergström 2009, s 133) hävdas det att sanserifer är bättre på skärm än
seriffer. Bergström (2009, s 133) skriver att den lågupplösta skärmen med
sitt starka ljus fräter sönder seriffens hårlinjer och lämnar kvar ”en grötig
massa”. Idag är upplösningen på moderna mobilskärmar så pass bra att det
inte utgör ett problem, exempelvis har Apples iPhone 4S har en upplösning
på 326 ppi och Galaxy Nexus en upplösning på 315 ppi (pcworld.com 2012
[internet]). Detta gör att huruvida det är en seriff eller sanserif på skärmen
ur den aspekten blir obetydligt. Hellmark (2006, s 26) menar bestämt att
seriffen lämpar sig bäst för tryckt text. Den sneda ansvällningen i seriffens
uppbyggnad sägs underlätta för ögonen då de söker av ordbilder (Bergström 2009, s 132). Seriffen lämpar sig bra för stora textmängder då dess
klackar hjälper läsaren kvar på raden (Koblanck 2003, s 51). 1996 kom
typsnittet Georgia (linotype.com 2012 [internet]), Georgia har robusta detaljer men ger intrycket av att vara luftigt. Georgia anses av många formgivare vara ett bra skärmanpassat typsnitt (Bergström 2009, s 129).
Sanserifen med sin enkla uppbyggnad gör sig bra i bland annat små typgrader då den behåller sin tydlighet. Detta har bidragit till att den anses
vara lättast att läsa på skärm/webb (Hellmark 2006, s 26; Heine 2005, s
47). Typsnittet Verdana skapades 1996 och var i första hand utvecklat för
att se bra ut på skärm. Skaparen Matthew Carter tog extra hänsyn till gemena i, j och l samt versala I, J, L och 1 i utformningen, då de har en tendens att förväxlas med varandra (microsoft.com 2012 [internet]). En annan
aspekt som ger Verdana en fördel är den höga x-höjden som bidrar till att
typsnittet ser luftigare och större ut (will-harris.com 2003 [internet]).
Bergström (2009, s 133) talar om stängda och öppna sanserifer. Han menar att öppna sanserifer inbjuder till läsning och för läsaren framåt.
Att Georgia och Verdana är betydande typsnitt märks tydligt genom att det
finns stöd för dem på de flesta digitala enheter. Det är anledningen till att
Expressen och Aftonbladet använder dessa på sina mobilanpassade sidor
tillsammans med typsnittet Helvetica (bilaga 3, 4).
1.2.2 Typgrad
För att välja en optimal typgrad bör man titta på hur typsnittet är konstruerat. Utifrån typgraden bestäms sedan radlängd och radavstånd. I längre
tryckta texter brukar en bra storlek generellt ligga i området 8–11pt (Hellmark 2006, s 27).
I och med skärmens ljusstyrka och begränsningar i upplösning sägs sanserifen vara mer lämpad för webb, då man inte riskerar att förlora detaljer i
typsnittet (Bergström 2009, s 133). Enligt Bergström (2009, s 133) bör
man inte använda en seriff som är mindre än 13pt på webben. Dock bör
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inte heller texten sättas i för stor typgrad då den ofta blir svårläst (Hellmark 2006, s 30). Sundström (2005, s 46) menar att det finns problematik
i typgrad för text, texten ska vara stor nog att den blir bekväm att läsa men
samtidigt tillräckligt liten för att tydligt kunna överblickas. För att möjliggöra för användaren att själv kunna modifiera typsnitt bör sidor programmeras med den relativa enheten ”em” eller i procent istället för pixlar eller
punkter. Detta gör att storleken ändras relativt till default-inställningarna
istället för att ”hårdkodas” till ett bestämt mått. Det möjliggör för användaren att själv ändra typgraden på skärmen för att kunna ta till sig texten. För
vissa användare uppstår problem när inställningarna är sådana att typgraden visas som mindre är normalt, detta utifrån att normalgraden är 100 %.
Typsnitten kan förminskas olika mycket utan att det påverkar läsbarheten i
relativa enheter (em, procent), Arial kan förminskas till 86 % av originalstorleken och fortfarande läsas, Verdana till 69 %, Georgia till 76 %, Times
New Roman kan förminskas ned till 86 % (Sundström 2005, s 48). Johan
Kuno, konsult för Expressen, menar att många mobilsidor ofta använder
för liten typgrad (bilaga 4).
1.2.3 Ljusrum och radlängd
Ljusrum i typografin ger ögat en paus och bidrar med möjligheter att fokusera om i texten (Garcia 1997, s 75). Hur ögat registrerar text på skärm
skiljer sig från tryck. Garcia (1997, s 58) utförde experiment i fokusgrupper
som visade att ögat registrerar text på skärm i mer svepande drag. Fokus
utgår från mitten och rör sig sedan vänster till höger istället för att läsa
texten uppifrån och ned, som i tryck. Eftersom ögat rör sig mer horisontellt
än vertikalt på skärm är vikten av bra radavstånd större än i tryck (Garcia
1997, s 58). Detta gäller speciellt för personer med lässvårigheter då dessa
har ett större behov av att kunna hitta fokuspunkter (Sundström 2005, s 54
ff). Radavståndet i tryckta medier anpassas individuellt efter typsnitt, typgrad och satsbredd. Ett typsnitt som i sin form har höga staplar och mycket
underhäng behöver generellt sett mindre radavstånd då det skapar sitt eget
ljusrum (Hellmark 2006, s 32). Ett typsnitt med hög x-höjd kan behöva lite
extra radavstånd för att inte uppfattas som kompakt (Hellmark 2006, s
32). Många formgivare förespråkar att radavståndet generellt ökas med två
till tre punkter, det anses främja läsbarheten (Bergström 2009, 134). Bergström (2009, s 134) påpekar också att läsbarheten kan försvåras om radavståndet ökas för mycket. Johan Kuno, frilansande grafisk formgivare och
konsult på Expressen, berättade att m.expressen.se arbetar mycket med att
öka läsbarheten via luft och marginaler, ”(…) generös radhöjd och ordentligt styckesavstånd” (bilaga 4). Både Victor Haglund och Pablo Anttila (utvecklare resp. art director, DesignMobile) understryker vikten av ljusrum i
text. De menar att det är svårt att hitta ett bra radavstånd eftersom olika
skärmar och olika enheter presenterar layouten på olika sätt. Anttila (DesignMobile) säger att marginaler är viktigt för att ge läsaren en möjlighet
att få en bra överblick av texten. Detta gör att användaren vet att det som
syns är det som finns. Haglund (DesignMobile) berättar att nedkortade
texter baserat på budskapsprioritering i kombination med marginaler ger
bäst förutsättningar för att läsa på mobilskärm. På DesignMobile programmeras layouten i regel med minst tio pixlar marginal på höger och
vänster sida. Det som ska åstadkommas med marginalerna är att skapa
maximal kontrast mellan bakgrund och text, detta utan att det ska se för
ansträngt ut. Som tidigare nämnts går ljusrum, radavstånd, radlängd, typgrad och typsnitt hand i hand. De påverkar varandra. Ljusrummets funktion är att lätta upp och ”reducera” röran i en text. Den har en positiv inverkan och en lång text kan kännas lättare att ta sig an om ljusrummet och
marginalerna används på rätt sätt (Lake; Bean 2008, s 83 f).
I tryck anpassas radlängden till typgraden och marginalerna. En större
typgrad tillåter längre rader och en mindre typgrad behöver kortare rader
för att kunna läsas med enkelhet (Hellmark 2006, s 31). En utgångspunkt
för radlängden är att den inte bör vara längre än två alfabet (ca 56 nedslag)
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och inte kortare än ett alfabet (ca 28 nedslag). Detta grundas på att läsaren
inte ska behöva vrida huvudet då hon läser, utan endast kunna förflytta
ögonen ett par–tre gånger per rad (Hellmark 2006, s 31). Att hänvisa till
vedertagna typografiska regler för skärm är svårt när det gäller mobiltelefoner. Rörande radlängd finns riktlinjer för tryckta källor och mer antagna
riktlinjer för dataskärm men för små skärmar är det ännu oklart vad som
fungerar bäst. Sundström (2005, s 54 ff) menar att radlängden för svensk
text inte bör vara under 40 tecken eftersom svenskan har så pass mycket
långa ord att det skapar ohållbara avstavningar. Pablo Anttila (Art Director,
DesignMobile) använder helst 15 % av layouten till marginal, detta genererar en radlängd på runt 25–35 tecken. Effekten blir fler rader som är kortare, vilket blir statiskt att läsa. På Aftonbladet säger Bjarne Frykholm (f.d.
redaktör och projektledare, Aftonbladet) att radlängden är svår att sätta
just på grund av att det finns så pass många olika mobila enheter på marknaden. Texterna flödar fritt efter mobilens skärm men på Aftonbladet har
layouten anpassats efter iPhone. Aftonbladet använder sig bara av 1 pixel
marginal på sin mobila sida, detta för att få plats med mer text på varje rad.
Frykholm (Aftonbladet) menar att detta är positivt på små skärmar. På
Expressen berättar Johan Kuno (frilansande formgivare, Semara Productions) att radlängden även där är satt till att skalas om efter enhet hos användaren men att de har en utgångspunkt på 3 % marginal. I tryckta medier brukar indrag var den vanligast förekommande styckesindelningen. I
webb används ofta blankraden som markering för ett nytt stycke (Bergström 2009, s 139).
1.2.4 Kontrast
Vid design av sidor för mobilskärmar ska hög färgkontrast väljas, mobila
skärmar har ett större behov av hög kontrast för att förstärka tydligheten
på liten yta (Ballard 2007, s 137). Linjer bör göras tjockare, också för att
förstärka kontrast. Detaljer bör begränsas, det är liten yta och alla mobiler
har inte bra upplösning vilket gör detaljer överflödiga. Diskret design är
bortkastad tid på skärm, det kommer inte att synas (Ballard 2007, s 137).
Hellmark (2006, s 33) beskriver att om kontrasten mellan papprets ljushet
och bokstävernas svärta dämpas något blir texten lättare att läsa. Det är av
den anledningen skönlitterära böcker oftast har svagt gult papper. Samma
princip använder sig Expressen av i deras iPhone applikation. Gunnar R
Johansson (mobilredaktör, Expressen) berättar: ”Vi har testat en mängd
varianter kring detta just för vår iPhone-app och vi landade i en bakgrund
som inte är helt vit utan har ett litet inslag av grått. Just för läsbarheten”.
Johan Kuno (frilansande grafisk formgivare, Semara Productions) tillägger
att svart text på vit bakgrund inte är ett självklart val, just för att kontrasten
blir alldeles för hög i och med skärmens ljusstyrka. Dock menar han att
detta är svårt att tillämpa för en mobilsajt där användarbasen är stor. Äldre
mobiler har sämre skärm, vilket resulterar i att det är svårt att experimentera lika mycket med färger och kontrast. Bjarne Frykholm (f.d. redaktör
och projektledare, Aftonbladet) hävdar dock att bästa kontrasten och läsbarheten uppnås med svart text på vit bakgrund.
1.2.5 Bildhantering
Att använda bilder är ett bra komplement till text då människans ögon dras
till bilder före text framför allt till bilder som föreställer andra människor
(Lake; Bean 2008, s 78 ff). Förhållandet mellan upplösning och filstorlek är
en kompromiss som Aftonbladet arbetar mycket med. Bjarne Frykholm
(f.d. redaktör och projektledare, Aftonbladet) berättar att när iPhone 4 kom
med sin retina-skärm ökade kraven på bildkvaliteten, ”(…) Vi kommer så
småningom att skicka bilder med högre upplösning till de mobiler som
klarar det”. Problemet är att i och med bättre bildkvalitet blir filstorleken
större, vilket i sin tur leder till längre laddningstid för användaren.
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Bilder får sämre kontrast och färgerna blir annorlunda på mobila enheter.
Detta gör att tjocka linjer är att föredra för att göra bilderna tydligare. Ballard (2007, s 134 ff) rekommenderar att bilder ska vara ordentligt beskurna
och ha hög kontrast för att göra sig bra på mobilskärm. Bilderna ska vidareförmedla så mycket information som möjligt med minimal detaljrikedom. Detaljer i bilder är svåra att få fram på en mobilskärm och gynnas
därför inte. Färger framstår annorlunda och kravet på kontrast ökar, detta
gör att bilder gynnas av starkare linjer och högre färgkontrast. På mobilskärmar blir bortfall av detaljer något som får räknas med för att få fram
kärnan i bilden. Vid intervjuerna återkom problematiken angående att
högupplösta bilder tar lång tid att ladda in. Victor Haglund (utvecklare,
DesignMobile) nämner att upplösningen på bilder måste hållas på en nivå
som är anpassad efter respektive mobiltelefons skärmupplösning. Att ha
högupplösta bilder gynnar inte en användare vid en enhet med sämre upplösning eftersom detta gör att det tar onödigt lång tid att ladda in bilden. På
Aftonbladet berättar Bjarne Frykholm (f.d. redaktör och projektledare,
Aftonbladet) att bildkvaliteten blir en kompromiss mellan upplösning och
filstorlek. Ökas filstorleken ökas också nedladdningshastigheten vilket gör
att det tar längre tid för användaren att ta del av bilden.
Pablo Anttila (Art Director, DesignMobile) säger att placering av bilder i
text inte är en bra metod på mobila sidor. Bilderna stör läsningen då skärmytan är så pass liten. Anttila (DesignMobile) jobbar helst med bilder i
bakgrunden där andra element kan placeras, bakom menyer, knappar eller
logotyper. Annars placeras bilder i externa gallerier så att användaren kan
fokusera enbart på bilden. Bortsett från nyhetssidor anser Anttila att behovet av bilder på mobila sidor inte är lika stort. I tryck behövs bilder för att
förstärka budskapet och få trycksaken att sticka ut medan det minskade
utrymmet på mobila skärmar ger att allt onödigt istället måste tas bort.
1.2.6 Mobilanvändning i rörelse
I Ballards bok (2007) om utformning av webbapplikationer för mobiltelefoner fastställs problem med att personer som surfar via sin mobiltelefon
ständigt är i rörelse och därmed hela tiden utsätts för distraherande faktorer. Ballard (2007, s 15) väljer att prata om att mobilanvändare befinner
sig i en rad ”mikrokontexter”. Dessa utgörs av den fysiska kontexten, syftande till miljön användaren befinner sig i, och den sociala kontexten, syftande till de personer som finns i användarens omgivning. Det kan också
förekomma personer eller applikationer som stör via själva mobiltelefonen.
Det som utgör en stor skillnad i att surfa på mobil jämförelsevis med en
stationär dator är att mobilen är med användaren oavsett var personen
befinner sig. Förutsättningarna för hur användaren kan ta till sig information och hanterar applikationer via sin mobil blir beroende av hur mycket
störningsmoment som finns runt användaren. I en undersökning som Nokia gjorde 2005 testades applikationer ute i fält just av dessa anledningar.
Nokia ville ta reda på hur stor inverkan störningsfaktorerna hade på mätningarna ute i fält i förhållande till att göra testerna inne på ett laboratorium. Nokia hade två fokusgrupper med tio personer per grupp. Grupperna
fick i uppgift att ta sig från ett centralt område i Helsingfors till ett annat
via tunnelbana och samtidigt klara av att utföra ett antal uppgifter på sin
mobiltelefon (Kaikkonen 2005, s 8 f). Dessa uppgifter rörde nedladdning
och användning av en mobilapplikation. Undersökning visade att utfallet
blev likvärdigt med resultaten som framkommit i laboratorium, bortsett
från att uppgifterna i genomsnitt tog tio minuter längre tid att genomföra.
Samma problem framkom i båda miljöer, endast tre av dessa problem var
avsevärt värre ute i fält jämfört med laboratorium. Dessa rörde uppfattningen om huruvida nedladdningen av applikationen påbörjats, att förstå
hur användarna godkände åtkomsträttigheter för applikationen samt att
förstå hur applikationen skulle raderas (Kaikkonen 2005, s 11). Kontentan
av undersökningen var att samma resultat framkom vid test i fält som vid
test i laboratorium.
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1.2.7 Utformning av mobilanpassade sidor
Gällande struktur på mobilapplikationer menar Ballard (2007, s 70 f) att
det inte är hållbart att applicera ordinarie hemsida på mobila skärmar.
Detta för att det blir för stora kvalitetsförluster. Ballard menar att det inte
heller är hållbart att skapa ett mellanting som ska fungera på alla enheter
utan stora kvalitetsförluster. Applikationerna måste anpassas för de ändrade behov som uppstår när en person hanterar en mobil enhet. Detta
stöds också av Victor Haglund (utvecklare, DesignMobile). Haglund (DesignMobile) menar att företag tappar besökare om sidan inte mobilanpassas. Många hemsidor är svårhanterliga på mobila format. Texter går inte
att läsa, mycket inzoomning krävs vilket skapar besvärlig scrollning och det
blir svårt att hitta information. Dessutom är kostnaden av att ta fram en
mobilanpassad hemsida ungefär fjärdedel av att ta fram en applikation som
laddas ner till mobilen (Haglund, DesignMobile). Ballard (2007, s 75) säger
att tunga textpartier på skärm inte är att rekommendera av tre huvudanledningar. Den första anledningen är att det uppstår en s.k. kognitiv krock,
det vill säga en kollision i förmåga att orientera sig och bibehålla fokus, när
användaren ska läsa och scrolla samtidigt. Detta kan härledas till att människan endast har förmåga att hålla fokus på en sak åt gången (Sören Nordlund, Univ. Adj. psykologi). Den andra anledningen är att sämre upplösning och reflektioner på skärmen kan göra texten svårläst. Den tredje anledningen är att ögats normala process för textscanning inte stöds på mobila skärmar. Ögat söker vanligen efter fraser eller substantiv. På mobiltelefon är det för lite negativt utrymme och frekventa radbrytningar, vilket gör
ögats sökprocess svår (Ballard 2007, s 75). Haglund (DesignMobile) berättar att på DesignMobile har de som regel att alltid hålla texterna korta och
tydliga. Han menar att mobilanvändare sällan har tid att djupdyka i längre
texter utan har andra behov baserat på att mobilanvändare oftast är ute i
rörelse när de surfar. I dessa situationer vill användaren ha information
snabbt och konkret utan att vänta på att tunga textpartier ska laddas in.
Även vid reaktiv webbdesign kvarstår problemen med långa texter och
motverkar syftet med att snabbt kunna hitta information. I reaktiv webbdesign ändras layouten så att det strukturellt går att orientera sig oavsett användarens enhet. Mängden information kvarstår dock så vida sidan inte
programmerats till att gömma textpartier (Pablo Anttila, Art Director, DesignMobile). Ballard (2007, s 103) menar att en text ska hållas till en
skärmvisning, om texten är längre ska det lösas genom att användaren får
klicka sig till nästa sida. Varken Expressen eller Aftonbladet kortar ned sina
artiklar då deras erfarenheter är att läsarna vill ha artikeln i sin fulla längd
(Bilaga 3; 4). När det gäller design av webbsidor och mobilanpassade hemsidor är det viktigt att formge utifrån följande tre punkter (Koblanck 2003,
s 94):
•

Enkel design

•

Funktionell design

•

Erbjuda interaktion

För att skapa ett bekvämt gränssnitt ska läsaren vägledas i ett ”Z-mönster”
(Lake; Bean 2008, s 81). Lake och Bean menar att om designen är uppbyggd med hjälp av Z-mönstret främjas läsbarheten och intresset för sidan.
Fokalpunkten är en annan viktig aspekt, en sida som saknar fokalpunkt
upplevs ofta som tråkig och förvirrande. När fokalpunkten är bestämd
måste läsarens intresse behållas; bilder ses före text, större text ses före
mindre text och färgad text ses före svart text (Lake; Bean 2008, s 76).
Design på mobiltelefoner ska grunda sig i att skapa utrymme, inte ta bort
det. Ballard (2007, s 137) anger också några regler att tänka på vid mobildesign: Skär bort mycket, det är en liten yta att jobba med och därmed
måste så mycket som möjligt tas bort.
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1.3 Projektmål och avgränsningar
Målet med detta arbete är att ta reda på hur text bäst utformas och struktureras gällande typgrad, ljusrum, teckensnittsklass, textlängd och radlängd
för att enklast kunna läsas och uppfattas på en mobilskärm. Undersökning
kring bilders funktion och placering på skärm kommer också att göras.
Vårt arbete utgår från trenden med mobilanpassade hemsidor vilket har
genererat en vidgning av text som läses på små skärmar. Undersökningarna baseras på en normativ, svensk person utan funktionsnedsättningar.
Vi tittar på kontrastverkan gällande negativ textsättning men inte på specifika färgval. Typsnitt kommer att nämnas men specifika typsnitt kommer
inte att ingå som ett testmoment. Detta arbete fokuserar enbart på programmerad text på webb, inte på utformningen av pdf:er eller annan text i
bildform. Vissa av resultaten är dock även applicerbara på utformningen av
text som presenteras i bildform. En del av undersökningen kommer att
gälla bildens informativa funktion i text. Bildens upplösning och kvalitet
kommer att nämnas men inte undersökas.
Vi har valt att avgränsa vårt arbete från att innefatta hur handikapp av
olika slag bör bemötas. Vi har också avgränsat vårt arbete från att innefatta
markering av länkar, menystrukturer och generell layout. Vi har inte tagit
hänsyn till läsplattor eller motsvarande skärmformat.
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2 Metod
2.1 Tillvägagångssätt
De metoder vi har använt oss av är litteratur och informationssökning,
analys av befintliga mobilsidor, enkätundersökning, intervjuer med sakkunniga, programmering och läsbarhetstest med fokusgrupper. Kombinationen av dessa metoder föreföll mest lämpligt för att få fram ett bra resultat
angående typografi på smartphones. Val av metod har baserats på att skapa
underlag för fokusgruppen genom enkät, litteratur och intervjuer med sakkunniga, därefter skapa ett läsförståelsetest för att undersöka faktorerna
praktiskt.
2.1.1 Litteratur och informationssökning
För att kunna utvärdera typografi krävs insikt i tidigare gjorda studier,
forskning och analyser. Sökningen i denna rapport har gällt typografiska
regler om uppdelning av text, val av typsnitt, spaltbredd, typgrad, radavstånd, kontrastverkan, struktur, läsvanor, fokalpunkt i texten och ljusrum.
Litteratur, artiklar och undersökningar har hittats via Högskolan Dalarnas
bibliotek, via Google Scholar, via sökning av referenser i digitala källor, vid
sökning av referenser i tryckta källor och via sökord på Google. Sökord vi
använt oss av är: typography for web, typografi för webb, typography,
smartphone/s, typografi för smartphones, webbdesign, research on web
design, screen design, digital typography, graphic design, smartphone
design, mobiltelefon, readability online, reaktiv/responsive web, upplösning smartphones, statistik smartphones Sverige, mobilanpassade hemsidor och läsbarhet internet. Dessa sökord har genererat onlineartiklar, information på företagssidor samt referenser till tryckta källor.
2.1.2 Analys av befintliga mobilanpassade sidor
En enklare analys av några befintliga mobilanpassade hemsidor genomfördes av oss själva i egenskap av grafiker. Detta gjordes för att få en inblick i
vad som finns på marknaden nu, och för att se om det fanns några uppenbara trender gällande mobilanpassad design samt hur vi upplevde dess
funktion. Sidorna vi tittade på var m.berns.se, mobil.dn.se, mobil.aftonbladet.se, mobil.eniro.se och mobil.nordea.se. Sidorna valdes utifrån att det skulle vara olika kategorier inom vanliga intresseområden samt
sidor där längre textstycken kan förekomma. Analysen innefattade val av
typsnitt, utformning av text samt styckesindelning, radlängd, läsbarhet i
rörelse (här syftat till gående person i offentlig miljö), marginaler och ljusrum, färger, bilder och sidans generella uppbyggnad.
2.1.3 Enkätundersökning
En allmänt hållen enkät gjordes i Google docs och skickades ut till potentiella smartphoneanvändare. Enkäten sammanställdes online och skickades
ut via mail till samtliga inskrivna studenter vid Högskolan Dalarna. Detta
innefattade människor av alla åldrar med olika bakgrund från olika delar
av landet eftersom många studenter vid Högskolan Dalarna läser på distans. Enkäten skickades ut under vecka 16 (2012) och antalet registrerade
på email-listan uppgick till 9681 personer. Högskolan Dalarna vet inte hur
många av dessa 9681 email-adresser som är avaktiverade. Vi gjorde enkäten på svenska vilket innebar att inga utbytesstudenter deltog, vi vet inte
hur många av personerna på email-listan som inte är svensktalande. Enkätundersökningen innehöll frågor angående vid vilka tillfällen mobilen
används, vilka kategorier av sajter som besöktes, hur användare ställde sig
till längre texter på mobilskärm, hur användaren ställde sig till seriff och
sanserif på mobilskärm, hur användaren ställde sig till typgrad på mobilskärm samt hur användare upplevde bilder på mobilskärm (bilaga 1).
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2.1.4 Intervjuer med sakkunniga
Företagens perspektiv på mobilanpassningen införskaffades genom intervjuer med sakkunniga inom branscher som utvecklar mobila sidor. Kontakt
togs med en designbyrå och två tidningar. Designbyrån DesignMobile valdes då de arbetar med att ta fram mobilanpassade hemsidor till företag. Vi
valde att kontakta Expressen och Aftonbladet då de är stora aktörer på
nyhetsmarknaden. Textframställning är en stor del i deras arbete och vi var
intresserade av att se hur de har valt att arbeta mot den mobila utvecklingen. Tre av Intervjuerna genomfördes via mailkontakt, en utfördes via telefon. Frågorna till tidningarna gällde hur länge företagen haft sina mobilanpassade hemsidor, hur de resonerat kring layout och texthantering och
marginaler, hur tidningarna ställer sig till reaktiv webbdesign samt vad de
grundat uppbyggnaden av sidorna på. Frågorna till designföretaget gällde
hur stort intresse byrån upplever att det finns för mobilanpassade sidor,
vad byrån behöver tänka på när en sida ska mobilanpassas, hur byrån resonerar kring utformningen av texter och ljusrum, hur byrån jobbar med
bildplacering, hur byrån jobbar med färger och kontraster samt vad byrån
tror om framtiden för mobilanpassad design (bilaga 2, 3 och 4).
2.1.5 Programmering av läsbarhetstest
Ett mobilanpassat läsbarhetstest programmerades till fokusgruppen. Vid
utformningen av testen användes en PC-dator, programmeringen utfördes i
programmet Notepad++ Portable samt med hjälp av onlinetjänsten jQuery
Mobile. Programmeringen baserades på ett html dokument, jQuerys css
samt ytterligare ett css-dokument gjort av oss för att manipulera text (bilaga 5, 6).

Övre raden från vänster: Startsida test 1; Del 3, ljusrum - meny med subkategorier; Lästest del 3, ljusrum - subkategori 4.
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Undre raden från vänster: Startsida test 2; Del 2, minne; Del 3, åsikter.

2.1.6 Läsbarhetstester
Två läsbarhetstester utfördes. Test 1 var uppbyggt på sex olika delmoment.
De olika delarna var:
•

Textlängd

•

Radavstånd och typgrad

•

Ljusrum

•

Seriff och sanserif

•

Text med bild och utan bild

•

Positiv och negativ textsättning

Varje del innehöll olika subkategorier där olika versioner av text presenterades i enlighet med det typografiska moment som testades. Textlängd innehöll tre texter: Scrollningsfunktion, text uppdelad på flera
sidor med en ”nästa”-knapp för att klicka sig vidare samt en nedkortad
och sammanfattad text. Typgrad innehöll tre olika varianter med olika
storleksgrad: Default-typgrad, ökning till 1.1 em samt ökning till 1.2
em. Ljusrum innehöll fem texter med olika variation på marginaler,
styckesindelning och radavstånd: 0 pixlar Marginal, defaultradavstånd (120 % av typgraden) och en styckesindelning med blankrad; default-marginal, standard radavstånd och flera styckesindelningar med blankrader; radavståndet 150 %, default-marginal och flera
styckesindelningar med blankrader; marginalen 15 pixlar, indrag vid
styckesindelning istället för blankrader och radavstånd 180 %; defaultmarginal, radavstånd 180 % och indrag istället för blankrad. Seriff och
sanserif sattes i Georgia och Verdana. I sista delen sattes en text med
bild på sidans nederkant samt en text utan bild. I del sex sattes en svart
text på vit bakgrund och en vit text på gråsvart bakgrund (för tabell, se
kapitel 3; Resultat). Bortsett från del två och tre är ingen modifiering
gjord på typgrad, radavstånd eller marginaler. Default-inställningar
styrs av mobil och jQuerys css. Analysen av testet bestod i följande delar:
•

En tidtagningsdel för samtliga moment utom momentet med bild i
text.

•

En del där deltagarna fick anteckna vad de kom ihåg från varje text

•

En del där deltagarna fick ge sina åsikter och diskutera kring textstrukturen
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Vid tidtagningen var syftet att se hur lång tid det tog för personerna att läsa
respektive text. Detta för att avgöra hur svårläst texten var. Antecknandet
hade till syfte att se vilken minnesfrekvens texterna hade. Åsikterna gav
vidare information om hur de deltagande själva upplevde texternas struktur. Resultatet av varje delmoment registrerades och den typografi och
textbearbetningsmetod med bäst utfall utgick som grund för test 2. Vid det
första tillfället fick fokusgruppen se alla delar var för sig, vid test 2 fick de
se en sammansättning av de olika delarna. Detta för att se hur sammansättningen av de olika kategorierna påverkade läsbarheten (bilaga 5, test 1).
Test 2 utgick från samma analysmetod som test 1 och hade fyra texter. En
text var baserad på de resultat som gav bäst utfall på minne: Lång text med
sidbyte, seriff, negativ textsättning samt största typgraden (1.2 em). En text
var baserad på vad som anses bäst via bakgrundsfakta från litteratur och
intervjuer vi erhållit: Sammanfattad text, svart text på vit bakgrund, sanserif och default-typgrad. En text var baserad på vad som gav bäst utfall på
fokusgruppens egna åsikter: Lång text med scrollfunktion, seriff, negativ
textsättning samt default-typgrad. Sista texten var baserad på vad som gav
bäst utfall av fokusgruppens lästid: Sammanfattad text, mellanstor typgrad
(1.1 em) samt sanserif satt i svart text på vit bakgrund (för tabell, se kapitel
3; resultat). Samtliga texter hade bilder satta under rubriken samt defaultmarginaler med flera blankrader för styckesindelning (bilaga 6, test 2).
Miljön som testerna utfördes i var Högskolan Dalarnas kafeteria kvällstid.
Vid denna tid fanns vissa utomstående personer i omgivningen. Testerna
utfördes individuellt men i samma lokal som de andra testdeltagarna. Deltagarna tilläts att samtala med varandra om orelaterade ting under tiden
testerna utfördes. Detta för att mobiltelefoner ofta används när personer är
i rörelse vilket innebär att mobilanvändare konstant utsätts för störningsmoment.
De risker som kan ha påverkat test 1 var:
•

Vid del två (textstorlek) kan texternas innehåll ha varit för lika
varandra och därmed lätta att röra ihop

•

Vid del fyra (typsnitt) kan en text ha innehållit information som
uppfattats som svår och därmed svår att minnas

•

Vid del fem (bilder) var texten formulerad på ett sådant sätt att
deltagarna hade velat se en tillhörande bild där bild saknades

Generella riskfaktorer för båda testerna var:
•

Minnet styrs efter intresse av ämne

•

Då default-typgraden är det som användaren normalt sätt läser
kan vana ha påverkat de tester där default-typgraden användes

•

Stress kan ha skapats av tidtagningen

•

Deltagarna var medvetna om att de skulle komma ihåg det som
lästes vilket kan ha tagit fokus från textstruktur

Testernas texter varierade mellan olika ämnen. Kategorierna var recept,
sadlar, typografi, bildhanteringsprogram, kända personer, företag samt
högtidsdagar. Samma ämneskategori förekom inom alla delar för att inte
skapa förvirring inom varje delmoment. Texterna skrevs av oss själva för
att undvika komplikationer med plagiering. Ämnena valdes utefter vad vi
själva hade kunskap om. Texterna var anpassade till läsning i vertikal riktning (bilaga 1). De sammanfattade texterna var alla under 80 ord, de längre
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texterna var 125–300 ord. Över lag varierade texternas läsbarhetsindex (så
kallat lix-värde) mellan mycket lättläst/barnbok (<30) och lättläst/skönlitterär (30–40). Några av våra texter befann sig inom ramen för
medelsvår–svår (40–60) (lix.se 2012 [internet]).
2.1.7 Fokusgrupp
Fokusgruppen bestod av fem personer från vår bekantskapskrets. Fyra av
dessa personer var studenter från Högskolan Dalarna och en var arbetande. Studenterna kom från programmen byggingenjör, byggarbetsledare
samt socionomprogrammet. Den femte personen var it-forensiker vid Borlänge polisstation. Åldersgruppen på de medverkande var 20–30 år. Två
var kvinnor, tre var män. Personerna i vår fokusgrupp fick använda sina
egna mobiler för att surfa in på vår egen mobilsida där testerna fanns, detta
gav en naturlig spridning av enheter. Följande mobiltelefoner ingick: HTC
Desire, HTC Wildfire, iPhone 4s, Samsung Galaxy S och Samsung Galaxy
S2. Fokusgruppen samlades vid två olika testtillfällen. Vid första tillfället
genomförde deltagarna test 1 och vid andra tillfället genomförde deltagarna
test 2. Testerna utfördes individuellt med testdeltagarnas egna mobiltelefoner, diskussioner förekom i grupp.
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3 Resultat
3.1 Analys av befintliga mobilanpassade sidor
m.berns.se: På startsidan möts besökaren av Berns logotyp, centrerad på
sidan. Under logotypen i vertikalriktning finns tre menyval. Efter dessa
följer sex menyval, dessa är placerade i 2x3 rader med tillhörande
bild/emblem. Längst ned på sidan finns fem stycken ikoner. Sidan har en
mörkgrå bakgrund, med vit text satt i en sanserif. Som styckesindelning
används blankrad. Bildupplösningen på den mobilanpassade hemsidan är
något låg och upplevs därför som pixlig. Under menyvalet ”Berns Hotel”
möts användaren av två menyknappar. Dessa är placerade i vertikalriktning under varandra. Efter knapparna följer en kortare beskrivning av
Berns Hotell, texten är kortfattad och vi behöver knappt scrolla, detta är
genomgående för alla texter på m.berns.se. Sidan har generösa marginaler,
vilket ger texten en radlängd på ca 41 tecken. Bilder används sparsamt och
det finns separata gallerier för bilder, dessa använder en ”swipe”-funktion.
mobil.dn.se: Det första som möter användaren är en reklambild som tar
upp större delen av skärmen. Under sidhuvudet finns en meny med olika
slags nyhetskategorier, denna meny scrollas i sidled med hjälp av en
”swipe”-funktion. Under menyn finns huvudnyheten för dagen, den är centrerad på sidan och satt i en större typgrad. Efter huvudartikeln kommer
några få utvalda artiklar, de är uppradade efter varandra i en punktlista.
Mellan varje artikel finns en tunn grå linje som avgränsning, vilket fungerar bra och är tydligt. De flesta artiklarna har en liten fyrkantig bild satt till
höger. Under de utvalda artiklarna kommer sex kategorier med fem nyheter i varje, dessa är även färgkodade. Det finns även ett citat. Citatet är satt i
en seriff, vilket gör att detta står ut mer än den övriga texten. På startsidan
används en sanserif, svart text på vit bakgrund. Det finns en liten marginal,
och radlängden blir ca 52 tecken vilket är normalt för tryckta medier. Väl
inne i en artikel möts användaren av sidhuvudet och en annons. För att
komma till artikeln krävs vertikal scrollning. Artikelns uppbyggnad är:
rubrik, ingress, annons, brödtext. Här är bakgrunden också vit och marginalerna är oförändrade. I artiklarna är radlängden 49 tecken per rad, men
typgraden är liten. Texten är satt i en sanserif och blankrad används som
styckesindelning. Bilden från förstasidan följer inte alltid med när användaren klickar in sig på artikeln.
mobil.aftonbladet.se: Besökaren möts av Aftonbladets logotyp, efter det
följer en meny i horisontell riktning med fem olika val. Det ena valet heter
”Mer” och under den finns ca 43 stycken ytterligare val. Startsidan har
nästintill obefintlig marginal, vilket ger en radlängd på ca 44 tecken. På
första sidan används sanserif och en vit bakgrund. Det finns många bilder
intill artiklarna. Ungefär i mitten av startsidan finner vi sportdelen, denna
del har rosa bakgrund. Sedan följer ytterligare en del med vit bakgrund.
Mellan varje artikel finns en tunn röd linje som avgränsning, vilket fungerar bra och är tydligt. Väl inne i en artikel möts användaren av samma bild
som fanns på startsidan. Artikelns uppbyggnad består av: rubrik, underrubrik, ingress, annons, brödtext. Artikeln saknar fortfarande marginaler och
har en radlängd på ca 44 tecken. Texten är satt i sanserif med indrag som
styckesindelning. Vissa artiklar inleds med en stor annons.
mobil.eniro.se: Eniros logotyp ligger i vänster hörn och är liten. Bredvid i
horisontalläge ligger tre menyalternativ. Mitt på sidan finns två textfält för
sökning och under dem ligger en större version av Eniros logotyp. Sidans
bakgrundsfärg är gul. Det är lätt att skriva in vem man söker efter. Efter
sökningen kommer resultatet upp i en lista. Det finns en direktknapp för
att ringa upp personen användaren sökt efter. Vid vidareklick på den person man sökt på kommer personens adress upp. Typgraden är ganska liten
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och upplevs därmed svår att läsa i rörelse. Sidan har svart text på gul bakgrund och sanserif används, sidan har små marginaler. Här finns även en
knapp med telefonnumret, en knapp för vägbeskrivning och en för karta.
mobil.nordea.se: Högst upp på sidan finns en blå bård med Nordeas logotyp. Under finns en knapp för att logga in. Under följer åtta olika menyval,
varje knapp har ett piktogram i enlighet med menyvalet. Knapparna har en
ljusblå färg, texten är skriven i en sanserif. Vissa av menyvalen leder vidare
till ett stort urval av länkar. Vid klick på en nyhet möts användaren av en
kompakt text utan styckesindelning. Det är svart text på grå bakgrund,
sanserif, ca 41 tecken per rad samt väldigt små marginaler. När användaren
befinner sig inne i en artikel finns det två menyval överst på sidan, ”Tillbaka” och ”Meny”. Logiskt sätt bör ”Tillbaka” gå till föregående sida, men
den går istället till startsidan. Texten i artiklarna är något svårläst. Sju av
åtta menyval har samma layout. Menyvalet ”Aktieindex” skiljer sig med en
mörkblå bakgrund med orange och vit text satt i sanserif.
Tabell – Analys befintliga mobilanpassade hemsidor, 2012-04-10
m.berns.se

mobil.dn.se

Mörkgrå
Vit
Sammanfattad
Sanserif
Blankrad

Vit
Svart
Lång
Sanserif
Blankrad

Vit & rosa
Svart
Lång
Sanserif
Indrag

Gul
Svart
Kort
Sanserif
–

Ljusblå
Svart
Sammanfattad
Sanserif
–

Generösa

Små marginaler

Mycket små

Små marginaler

Mycket små

Radlängd

41 tecken

49–52 tecken

44 tecken

–

41 tecken

Bilder

Sparsamt

Sparsamt

Många

–

Piktogram

Något svårläst

Svårläst

Svårläst

Bakgrundsfärg
Textfärg
Textlängd
Teckensnittsklass
Styckesindelning
Marginaler

Läsning i rörelse a
a

Mobil.aftonbladet.se mobil.eniro.se mobil.nordea.se

Svårläst

Testet utfördes av en gående person i offentligmiljö

3.2 Enkätundersökning
Enkäten fick 1282 svarande, vi anser att det är en tillräcklig mängd personer för att ge en god indikation på vanor och beteende hos smartphoneanvändare. Resultaten redovisas i bilaga 1, dock innehåller inte alla diagram
ett sammanlagt utfall på 100 % detta är baserat på att alla svarande inte
besvarat alla frågor samt att de som inte har en smartphone enbart fyllt i
”Nej” på frågan om de äger en smartphone och sedan inte besvarat resterande frågor. Frågorna återfinns i bilaga 1.
Enkäten visade att många människor använder sin smartphone till att
surfa flera gånger dagligen, detta innebär att det är en stor mängt text som
ska läsas. Från studien framkom att människor använder sina smartphones
för att utföra en mängd olika ärenden; svara och läsa mail, utföra bankärenden, läsa nyheter, söka efter fakta etc. De eftersökta texterna ska ofta
läsas när användare befinner sig i varierande omgivningar där många störande moment förekommer. Hälften av de svarande anger att det fungerar/går bra att läsa långa texter på mobilen, knappt en fjärdedel anger att
det är svårläst och några upplever att det är så pass jobbigt att de inte ens
läser texter på mobilen. För att få en indikation på vad för upplägg användaren vill ha gällande information på sin mobil ställdes en fråga om hur
användare föredrar textens uppbyggnad på mobilskärm. Två tydliga åsikter
framkom; att hela texten som förekommer på ordinarie hemsida ska visas
men i ett mobilanpassat format med tydliga indelningar eller att texten ska
kortas ned så det går att få en tydligare och mer lättläst överblick. Dessa två
textstrukturer fick ungefär lika delar av de svarande. Det som upprepas
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Något svårläst

bland de svarande är att scroll i sidled är direkt negativt och upplevs som
ett stort störningsmoment. Hälften av de svarande anger att de inte har ett
problem med textstorleken på sina smartphones. Av de som skrivit egna
kommentarer nämner många att de själva zoomar in för att läsa texten på
ett bra sätt. Andra åsikter som framkom var att det ofta är för liten text,
detta stöds av att strax över en femtedel svarat att de alltid upplever typgraden som för liten. Här följer ett utdrag från resultaten av textanalysdelen:
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Hur upplever du att det är att läsa längre texter på mobil?
A: Inga problem att läsa längre texter B: Det fungerar C: Det är svårt att läsa
D: Jag vägrar läsa längre texter på mobil E: Vet ej
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Hur föredrar du textens uppbyggnad på mobilskärm?
A: Samma som ordinarie hemsida B: Nedkortat och sammanfattat C: Det är onödigt med långa texter på mobil, det kan man läsa vid datorn D: Jag läser gärna
långa texter på mobil E: Vet ej F: Annat (egen kommentar)

21/68

E	
  	
  	
  27	
  %	
  
D	
  	
  	
  20	
  %	
  
C	
  	
  	
  30	
  %	
  
B	
  	
  	
  23	
  %	
  
A	
  	
  	
  1	
  %	
  
0	
  

10	
  

20	
  

30	
  

40	
  

Hur upplever du textens storlek på mobil?
A: Den är ofta för stor B: Den är ofta för liten C: Jag har inte upplevt några problem
D: Min mobil anpassar texten så att den blir lätt att läsa E: Annat (egen kommentar)
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Hur upplever du skillnaden mellan seriff och sanserif på mobil?
A: En seriff är mer lättläst B: En sanserif är mer lättläst C: Ingen aning D: Båda
fungerar lika bra

Undersökningen visade att användarna generellt föredrar bilder i text
framför en ren text. I alternativet där de svarande fått kommentera själva
har många angett att huruvida en bild ska förekomma eller inte är baserat
på textens innehåll. Om bilden är relevant för texten och fyller en funktion
blir bilden en viktig faktor, annars inte. Enkäten visade också att bildens
placering är avgörande för om den anses vara önskvärd eller inte. Bilder
mitt i texten utgör endast ett störningsmoment då det bryter läsningen,
detta blir mer märkbart på en liten skärm. En annan viktig fråga som de
svarande tog upp gällde bildernas upplösning och storlek var att om bilden
är för högupplöst så att det tar lång tid att ladda in den upplevs bilden mer
som ett störningsmoment. Om bilden är för stor och leder till att användaren måste scrolla ses bilden också som ett störningsmoment. Hälften av de
svarande hade konsekvent angett att en bild gör texten mer intressant.
Över hälften hade svarat att bilder gör texten mer informativ, en fjärdedel
angett att bilder ofta är dåligt placerade på mobilanpassade sidor. Här följer resultatet av bildanalysen:
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Gör bilder texten mer intressant?
A: Ja B: Nej C: Vet inte D: Annat (egen kommentar)
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Hur upplever du bilder på en smartphoneskärm?
A: Jag blir mer intresserad av att läsa texten B: Bilderna tar upp onödig plats på
liten skärm C: Bilder stör texten D: Det är bra men är ofta dåligt placerade på mobilanpassade sidor E: Varken eller F: Annat (egen kommentar)

3.3 Läsbarhetstester
På grund av de spridda resultaten från test 1 sammanställdes test 2 utifrån
varje faktor som testades i test 1 (tid, minne, åsikter). Vi lade även till en
kategori som vi döpte till ”Litteratur”. Denna del var baserad på den bakgrundsinformation vi fått genom litteraturstudier.
Vi gjorde egna bedömningar från minnesanteckningar och åsikter under
testerna i fokusgruppen och satte en skala ”Bra”, ”OK” respektive ”Dåligt”.
För minnesanteckningarna sattes betyget ”Bra” om vi upplevde att testdeltagaren uppfattade informationen väl, det vill säga att personen klarade av
att återge informationen väldigt snarlikt i förhållande till textens innehåll.
Betyget ”OK” sattes då personen hade uppfattat huvudbudskapet med texten men missat detaljer eller vissa delar av innehållet. ”Dåligt” sattes då
personen kom ihåg väldigt lite, inget alls eller hade uppfattat texten fel.
Betygsskalans funktion vid testdeltagarnas åsikter utgick ifrån hur tesdeltagarna själva hade uttryckt sig, det vill säga om de var positiva–mycket
positiva så sattes betyget ”Bra”, om de tyckte att texten var överkomlig–
fungerar att läsa sattes betyget ”OK” och om texten upplevdes negativ–svår
så sattes betyget ”Dåligt”.
Av samtliga resultat från test 1 var det endast två resultat där alla deltagare
i fokusgruppen föredrog samma subkategori i respektive del, det gällde
delarna som undersökte upplägg av ljusrum samt bild som komplement till
text. I delen med ljusrum var det subkategori 2, vilken baserades på de-
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fault-marginal med blankrad, som testdeltagarna över lag föredrog. I delen
där en text presenterades med bild och en utan bild valde testdeltagarna att
text ska sättas med bild. Genom detta fick dessa två subkategorier utgöra
standard i uppbyggnaden av samtliga delar i test 2. Det fanns viss spridning i delen för ljusrum men valet grundades på att fokusgruppen hade bra
minne från subkategori 2 i delen för ljusrum samt att deras åsikter var positiva kring detta upplägg på ljusrum i text och att den subkategorin hade
kortast medelhastighet per ord. I delen för bilder uppskattade samtliga i
fokusgruppen bilder som komplement till text, de hade även bra minne
från denna subkategori.
Tabell 1 – Test 1, 2012-05-10.
Tid medelv
sek/ord

Minne a

Åsikter b

Del 1 Textlängd

Scroll
Sidbyte
Sammanfattad

3,6
3,21
0,27

OK
Bra
OK

Bra
Dåligt
Bra

Del 2 Typgrad

Default
Mellan
Stor

0,37
0,34
0,34

Dåligt
Dåligt
Bra

Bra
OK
OK

Del 3 Ljusrum

Utan marginal, blankrad
Default marginal, blankrad
Default-marginal,
ökat radavstånd, blankrad
Mycket marginal,
mycket radavstånd, indrag
Default-marginal,
mycket radavstånd, indrag

0,28
0,26
0,31

Bra
Bra
Bra

Bra
Bra
OK

0,28

OK

Dåligt

0,27

Bra

OK

Del 4 Teckensnittsklass

Seriff
Sanserif

0,34
0,37

Bra
Dåligt

OK
OK

Del 5 Bild

Bild
Utan bild

–
–

Bra
OK

Bra
Dåligt

Del 6 Kontrast

Svart text
Vit text

0,27
0,32

OK
Bra

OK
Bra

a
b

Medelvärde av hur de deltagande minns texterna
Den mest frekventa åsikten

Test 2; Del 1; Minne – var baserad på vad fokusgruppen mindes mest ifrån.
Det var inget av textalternativen i den första testdelen som utmärkte sig,
därav valde vi att testa alla textlängder i läsbarhetstest 2. Till Del 1 valdes
text med sidbyte och stor typgrad då fokusgruppen hade bäst utfall på
minne från dessa delar. Val av teckensnittsklass blev seriff samt negativ
textsättning (vit text på gråsvart bakgrund) eftersom även dessa fick bäst
värde på minne.
Test 2; Del 2; Litteratur – var baserad på vad litteraturen angett som riktlinjer. Denna del sattes med en svart sanserif på vit bakgrund. Defaulttypgraden användes då detta är vad som är förinställt på mobiltelefoner
och borde därför grundas på någon slags referens. Texten var sammanfattad, det baseras på att Ballard (2007) anser att text på små skärmar ska
hållas till en skärmvisning.
Test 2; Del 3; Åsikter – baserades på vad som fick bäst utfall av fokusgruppens egna åsikter. Åsikterna om texter satt i scroll respektive sammanfattad fick lika värden, men i de diskussioner som följde kring texterna fram-
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kom att ingen ansåg scroll vara ett problem och flera föredrog att få texten i
sin helhet. Detta i kombination med att ett högt antal ur enkätundersökningen fastställt att de föredrar texter i dess fulla skala gjorde att vi tog in
text med scrollfunktion i denna del. Vad gäller typgraden så sattes denna i
default-värden då det fick bäst kommentarer av fokusgruppen. En seriff
valdes då två i gruppen ansåg sig föredra denna och två personer ställde sig
likgiltiga till val av teckensnittsklass, endast en person föredrog sanserif.
Alla deltagare i fokusgruppen var positiva till vit text på gråsvart bakgrund
och tre stycken föredrog negativ textsättning.
Test 2; Del 4; Tid – grundades på de resultat som gav bäst utfall av testdeltagarnas lästider. Här valdes en sammanfattad text som sattes i en något
förstorad typgrad, 1.1 em. Den något förstorade typgraden och den största
typgraden (1.2 em) hade samma medelhastighet i sekunder per ord, dock
läste en person i fokusgruppen snabbast på 1.1 em, en hade samma tid på
default-typgraden och 1.1 em samt en hade samma tid på 1.1 em och 1.2 em.
Detta gav att tre av fem läste snabbast på den något förstorade typgraden
vilket gav den bäst utfall på tid. En sanserif sattes i svart text på vit bakgrund eftersom dessa också hade bäst resultat på tidtagningen.
Tabell 2 – Test 2, 2012-05-14.
Tid medelv
sek/ord

Minne a

Åsikter b

Del 1 Baserat på minne c

0,37

OK

OK

Del 2 Baserat på litteratur d

0,38

OK

Bra

Del 3 Baserat på åsikter e

0,34

Bra

OK

Del 4 Baserat på tid f

0,46

OK

Dåligt

a
b
c
d
e
f

Medelvärde av hur de deltagande minns texterna
Det mest frekventa tyckandet
Längre text med sidbyte, seriff, vit text på gråsvart bakgrund, stor typgrad
Sammanfattad text, sanserif, svart text på vit bakgrund, default-typgrad
Längre text med scroll, seriff, vit text på gråsvart bakgrund, default-typgrad
Sammanfattad text, sanserif, svart text på vit bakgrund, mellan typgrad
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4 Analys
4.1 Befintliga mobilanpassade sidor
m.berns.se: Informationstexterna som fanns på m.berns.se blir något svårlästa i rörelse. För tryckta medier bör en fet skärning av typsnittet användas om texten sätts negativt, detta hade möjligen kunnat användas i detta
sammanhang för att förenkla för läsaren. Sidan i övrigt var lätt att navigera
genom och designen gav inget konstlat intryck.
mobil.dn.se: Artiklarna på mobil.dn.se upplevdes som relativt svåra att läsa
i rörelse.
mobil.aftonbladet.se: Texten på sidan uppfattades som väldigt svår att läsa
i rörelse. Det är generellt sett väldigt kompakt text och är layoutmässigt
väldigt lik en nyhetstidning.
mobil.eniro.se: Typgraden var ganska liten och upplevs därmed svår att
läsa i rörelse. Det är en lättanvänd hemsida utan onödig information.
mobil.nordea.se: Texten i artiklarna var något svårlästa. I menyvalet ”Aktieindex” är texten satt i orange och vit sanserif på mörkblå bakgrund, detta
gör att texten blev väldigt svår att läsa. I övrigt var den mobilanpassade
hemsidan lättanvänd.
Vi upplever att alla mobilanpassade hemsidor generellt sätt har arbetat
dåligt med ljusrummen vilket leder till att texterna blir svåra att orientera
sig i. Under analysen av befintliga mobilanpassade sidor beräknade vi medelvärde av radlängd utifrån fyra av fem mobilanpassade sidor. Den sida
som inte räknades med var mobil.eniro.se eftersom den endast hade sammanfattad adressinformation enligt sökning vilket inte skapade tillräckligt
med text för att ge en adekvat radlängd. Medelvärdet på radlängden var 44
tecken (43,75 tecken), vi är inte säkra på om detta är bra för smartphones
även om det ligger inom det antal som är rekommenderat för tryck. Två av
fem sidor använde sig av blankrad som styckesindelning, en av fem använde sig av indrag och två av fem använde inga styckesindelningar. Vi
anser att blankrad bör användas som styckesindelning på webbsidor anpassade för mobilskärmar då det ger en luftigare känsla på en mindre yta.
Typgraden på alla sidor var relativt liten, vi upplever att detta gör att texten
blir svårläst i rörelse. Alla texter var även satta i en sanserif, som riktlinjer
och litteratur säger att de bör på webb. De citat som förekom på mobil.dn.se i seriff syntes dock väl och var lättlästa. Dessa var satta i något
större typgrad.
Bilder användes relativt sparsamt, och på de ställen där de användes var de
ofta i låg upplösning vilket kan ge ett dåligt intryck. Det är vanligt att använda en ljus bakgrund och svart text på webb. Två av fem hemsidor hade
ljus bakgrund som var tonad i en färg (Nordea-blå, Eniro-gul). Två hade vit
bakgrund (Aftonbladet och DN), en hade mörkgrå (Berns). Färger utgör ett
intressant inslag i layouten men det får inte störa läsbarheten vilket vi ansåg att det gjorde på Berns sida grundat på att det använts ett ganska tunt
typsnitt satt i liten typgrad. På grund av att texten inte var anpassad till
mörk bakgrund blev den onödigt svårläst. Vi tror att ett kraftigare typsnitt
hade behövt användas för att tydliggöra kontrasten, alternativt sätta typsnittet i fet skärning.
mobil.nordea.se har valt att endast använda ett ord i sina menyval, möjligen för att simplifiera upplägget för användaren. Texter hålls korta och koncisa bortsett från deras nyheter. I dessa texter fanns inga styckesindelningar alls vilket gör längre texter till en svårorienterad ordmassa. Avsaknaden
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av styckesindelningar påverkade texter på Nordeas mobilsida mycket negativt. Vi upplevde det näst intill omöjligt att hålla fokus i de längre texterna.
Vid jämförelse med exempelvis mobil.dn.se så blir skillnaden i läsbarhet
med många styckesindelningar gjorda med blanksteg märkbart bättre.
Företagen bör enligt oss tänka igenom textutformningen för mobilanpassade applikationer, om texterna blir svårlästa kan effekten bli att antalet
användare som besöker sidorna via sin smartphone minskar.
De befintliga mobilanpassade sidorna hade över lag ett bra upplägg gällande att förenkla strukturen för att göra sidan lättorienterad för användaren. Det var stora, tydliga knappar och på vissa sidor hade även frågan om
textstruktur bemötts och bearbetats. Vi ser att det finns utrymme för att
jobba med bildplacering och bildfunktion på flera sidor. Vi ser också att det
finns utrymme för att se över marginaler och typgrad på flera sidor.
4.2 Enkätundersökning
Den första frågan i enkäten gällde om personen har en smartphone, dessa
siffror gav inte en tydlig indikation på hur många personer som har en
smartphone eftersom vi i utskicket av undersökningen angav att enkäten
gällde användandet av smartphones. Detta kan ha gjort att många människor som inte har en smartphone valde att inte svara.
4.2.1 Användning, textstruktur och typgrad
Att mobilanvändare ofta befinner sig i varierande omgivning ställer enligt
oss större krav på textens utformning då människan endast kan hålla fokus
på en sak åt gången (Sören Nordlund, univ. Adj. psykologi). Hur detta samspelar med textens längd skiljer sig i svaren för vår enkät. Även om hälften
av de svarande inte tycker att läsning på mobilskärm är ett problem är det
ändå en markant del av de svarande som upplever det som besvärande i
någon grad. Scroll i sidled uppgav ett flertal svarande som ett problem i
enkätundersökningen. Detta är inte förvånande eftersom radlängden ska
anpassas efter att ögat ska kunna uppfatta hela raden (Hellmark 2006).
Om raden bryts och scroll i sidled blir nödvändig för att se resterande del
av raden tappar ögat fokus vilket leder till onaturligt läsning. Kommentarerna kring att textens typgrad på mobil ofta upplevs som för liten får även
medhåll från Johan Kuno som arbetat vid Expressen, han berättar att mobilsidor tenderar till att använda en för liten typgrad. Användare av iPhone
har i enkätundersökningen angett att ”reading function” kan användas för
de som surfar via Safari 5. Denna funktion mobilanpassar sidan i en annan
vy. Givetvis påverkar även mobilens programvara upplösningen, vilket gör
att det skiljer sig mellan enheter.
4.2.2 Teckensnittsklass
Betydelsen av seriff eller sanserif är svår att avgöra baserat på svaren av
enkätundersökningen. Vi kan inte av denna undersökning tydligt utläsa
huruvida användare reflekterar över vilken teckensnittsklass som används.
Vi såg en liten trend åt sanserif men majoriteten menar att de inte vet vilken som känns bäst och ser inte någon skillnad. Vi hade anat att den generella användaren inte medvetet uppfattar skillnaden mellan seriff och sanserif. Vår teori är att eftersom båda typerna av teckensnittsklasser förekommer frekvent i texter i vår vardag så känns inget av dem främmande
eller uppmanar till reflektion. Litteraturen stödjer att människors uppfattning om sanserif och seriff styrs av läsvana (Hellmark 2006). Då vi befinner oss i en tid där många är vana att läsa både seriffer och sanserifer är det
möjligt att färre reagerar på skillnaden. Det kan också vara så att det sällan
sätts texter med seriffer på nätburna sidor vilket ger att få personer har
erfarenhet av att läsa seriffer på skärm då inga exempel på seriff eller sanserif gavs i anknytning till frågan i enkätundersökningen.
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4.2.3 Skärmvisningsläge
De flesta har angett att de läser text med mobilen i stående riktning eller
varierar sig mellan vertikal och horisontell. Vi bedömer av svaren att få
personer läser i horisontell riktning i någon större utsträckning, vilket
borde ha att göra med att det mesta som vi läser rent allmänt är i vertikal
struktur så att läsaren kan se mer längd av text snarare än bredd. Detta kan
också relateras till att radlängden blir för lång om mobilen riktas horisontellt och kolliderar då med ögats nedslagspunkter (Hellmark 2006). Sidan
blir generellt lättare att överblicka om mobilen är i vertikal riktning eftersom nätburna sidor generellt byggs på höjden och inte på längden.
4.2.4 Bild i text
En klar majoritet av de svarande angav att de föredrar en bild som komplement till texten. Vi tror att en bild hjälper människor att få grepp om
sammanhanget och också tillför lite färger och liv i texten. Många hade
dock uttryckt i de egna kommentarerna att de endast uppskattar en bild om
den tillför något till texten. Vi anser detta vara logiskt då en bild tar upp
mycket yta på mindre skärmar och dessutom kan ta tid att laddas in, detta
utgör störningsmoment för läsningen. Om bilden inte tillför något i informativt syfte så väger inte nyttan av bilden upp för dessa störningsmoment.
En fjärdedel av de svarande tycker att bilder över lag är dåligt placerade
även på mobilanpassade sidor. Vi har själva sett att det inte alltid finns en
tydlig struktur för bilders placering på mobilanpassade sidor.
4.2.5 Sammanställning av enkätanalys
De svar vi fått genom enkäten stämmer väl överens med övriga resultat vi
fått från andra källor. Användare vill inte surfa på ordinarie hemsida på
mobilen då detta ger scrollning i alla vinklar och tvingar användaren till
upprepade inzoomningar (Ballard 2007). Textens längd är en smaksak;
vissa vill ha hela texten, andra tycker att en sammanfattning är att föredra.
Exempelvis så säger Bjarne Frykholm i en intervju (bilaga 3) att de inte
kortar ned artiklarna på Aftonbladets mobilanpassade sida, då deras erfarenheter är att läsarna vill ha artiklarna i sin fulla längd. Det som gemensamt kan sägas av det vi kunnat se är att textstrukturen är viktig, tydliga
uppdelningar med blankrader gör att texten blir lätt att orientera sig i. Enkäten säger att tunga textstycken bör undvikas, textstyckena bör lättas upp
med mer ljusrum. Detta är inte förvånande med tanke på att mobilanvändare ofta lyfter blicken för att se sig om i sin omgivning, samtala med någon eller utföra någon handling. Vid dessa tillfällen vill användaren kunna
hitta tillbaka i texten på ett smidigt sätt (Ballard 2007). I tunga textpartier
som inte är tydligt uppdelade blir det lätt för ögat att tappa tråden. Om
användaren råkar röra mobiltelefonen på fel sätt kan scrollfunktionen
flytta texten och det försvårar läsningen ännu mer om texten endast utgörs
av ett stort textparti. Vad det gäller typgrad kan vi se att det finns ett visst
utrymme för att förstora ”normalgraden”, eller default-graden för mobila
skärmar. Är det liten grad blir det svårt att läsa texten. Är användaren desssutom i en miljö med många störningsmoment blir det emellanåt svårt att
bibehålla fokus. Detta försvåras än mer om användaren är utomhus vilket
ger en annorlunda ljussättning. Att fokusera på en mindre text som dessutom är på en mindre enhet är väldigt ansträngande. Mobiler har inzoomningsfunktioner och för många räcker detta för att lösa problemet med för
små texter, men en annan aspekt är att det utgör ytterligare ett moment
som användaren måste utföra för att få ta del av informationen. Vi ser att
många kommenterar att de behöver zooma ofta, även om det inte anses
vara ett problem att zooma visar det att många har problem med att läsa
default-sättningen av typgrad.
En annan faktor som är vital för mobilanvändning är att det går snabbt att
leta upp det som eftersöks. Det blir därför inte förvånande om användaren
irriterar sig på att tunga bilder ska laddas in i skärmvisningen. Är det up-
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penbart att en bild ska visas gör människans nyfikenhet att hon måste
vänta tills den laddats in, är bilden en del av informationen har användaren
inget annat val än att vänta. Bilder har utan tvekan ett underhållningsvärde
och kan absolut tillföra mycket i en text, men förutsättningarna är att det
sker på ett smidigt sätt. Har användaren en liten skärm och möts av en bild
som är så pass stor att den tar upp hela skärmvisningen och därmed blockerar ut den mer relevanta texten tappar bilden sin dragningskraft. Vi ser att
vid programmering av mobilanpassade sidor bör bildernas storlek på
skärmvisningen anpassas även efter mindre smartphone-skärmar (Anttila,
DesignMobile). Gällande upplösning finns problemet att skärmarna skiljer
sig mycket mellan olika smartphones. Programmeringen bör därför anpassas till att känna av vilken enhet som används och ladda in anpassad bild.
Detta är något som vissa företag gör idag (Anttila, DesignMobile). Bildens
medverkan är inte självklar på mobila skärmar. Flera uttrycker tydligt att
det baseras på textinnehåll. På ett mobilt format är ytan begränsad, detta
ställer större krav på den information som läggs in. Finns det ingen mening
med bilden bör den heller inte förekomma (Ballard 2007). Bilden gör dels
att användaren måste scrolla mer då bilden tar upp yta som texten annars
skulle ligga på, dels att sidan högst troligen tar lite längre tid att ladda.
Bilder bör inte placeras mitt i texten då den delar upp texten på ett sätt som
inte går hand i hand med en mindre skärmyta.
4.3 Intervjuer
4.3.1 Grunden till mobilanpassade hemsidor
I dessa intervjuer förekommer termerna ordinarie hemsida, syftat till den
ordinarie hemsidan som presenteras på vanliga datorskärmar för stationära datorer eller laptops, native applikation, syftat till applikationer som
laddas ned och sparas på mobiltelefonen och webbapplikation, syftat till
mobilanpassad hemsida (förenklad variant av ordinarie hemsida) som
användaren surfar in på via sitt mobila nätverk.
Inledningsvis i intervjuerna med tidningarna Aftonbladet och Expressen
(bilaga 3, 4) berättade Aftonbladet att mobilanpassning av nyhetssidan var
nödvändig för att användare skulle vilja läsa nyheter på mobiltelefon.
Bjarne Frykholm, tidigare anställt på Aftonbladet menar att även om det är
möjligt att surfa på ordinarie hemsida är detta något som många undviker.
Gunnar R Johansson på Expressen svarade att Expressen vill vara där läsarna är. Detta tolkar vi som att en mobilanpassning är nödvändig för att
tillmötesgå behovet av tydligare och mer lätthanterlig struktur för mindre
skärmar. Att kunna läsa nyheter via mobilen upplevs som en naturlig del i
det ökade användandet av smartphones, men eftersom nyheter innehåller
mycket text krävs ett anpassat upplägg för att användaren ska kunna ta del
av nyheterna på ett bra sätt. Många företags respons på de utökade användningsområdena för mobil är att skapa ”native applikationer” (applikationer som laddas ned till mobilen). Victor Haglund (bilaga 2) på DesignMobile berättar att kostnaden av att göra en mobilanpassad hemsida (i
intervjun omnämnd som webbapplikation) kan vara så låg som en fjärdedel
av kostnaden av att ta fram en native applikation. Detta gör att det är mer
ekonomiskt försvarbart att ta fram en mobilanpassad hemsida jämfört med
en native applikation. En sådan applikation kräver dessutom att användaren har så pass stort intresse av företaget/tjänsten att processen av att leta
upp applikationen, ladda ner den till enheten och genom detta förlora utrymme på mobilen blir försvarbart. Baserat på den information vi har tagit
del av anser vi att mobilanpassade hemsidor är rätt väg att gå. Många användare surfar på sina mobiltelefoner flera gånger dagligen och det förefaller mindre troligt att användare skulle ha något intresse av att ladda ned en
applikation till sin mobil för varje del av information som eftersöks.
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4.3.2 Typsnitt, typgrad och ljusrum
Expressen har valt att använda ett upplägg liknande den tryckta tidningen
på sin mobilsajt och har därför sanserif i rubrik samt ingress och en seriff i
brödtext. Deras val av typsnitt är Helvetica, Arial och Georgia. Detta är
enligt våra intervjuade baserat på att de finns installerade i de flesta mobila
enheter. Expressen har jobbat bra med ljusrum och vi kan inte se att valet
av seriff stör läsning på mobilskärm. På frågan om varför en seriff valts på
mobilsidan medan en sanserif används på webbsidan svarade Expressen
att det handlar om att nå användaren på bästa sätt via respektive enhet.
Deras erfarenhet visar att seriffen läses bättre på mobilskärm grundat på
seriffens förmåga att leda ögat vidare på raden, i enlighet med Koblanck
(2003). Aftonbladet använder sig genomgående av sanserifen Verdana.
Detta baserat på att Verdana oftast är default-typsnitt på webben och på
smartphones. Smartphones har fortfarande dåligt stöd för många olika
typsnitt. Det faktum att få typsnitt stöds på smartphones idag begränsar
utformning av texter. Vi tror dock att i takt med att marknaden växer och
tekniken utvecklas så kommer även fler typsnitt bli tillgängliga.
Aftonbladet (bilaga 3) berättar att de har grundat sin textstruktur på den
ordinarie hemsidan som i sin tur har grundats på den tryckta tidningen.
Detta har gjort att mobil.aftonbladet.se använder sig av indrag istället för
blanksteg i texten. Artiklar skrivs med rubrik, underrubrik, ingress och
brödtext. Vi upplevde detta som rörigt på en mobilsida eftersom det
mindre formatet gör att det blir mycket scroll för att komma åt brödtexten.
Det går också emot konceptet att skala ned och förenkla sidan då mycket
onödiga moment förekommer med så många ingångar till brödtexten. Förklaringen till strukturen på artiklarna kommer av att Aftonbladet vill skapa
igenkänningsfaktor från tryck.
Båda tidningarna kommenterar att det ofta är för liten typgrad på mobilskärm och ser detta som ett problem. Aftonbladet nämner att det är svårt
att bemöta på grund av att skärmstorleken skiljer sig så pass mycket mellan
enheter. En annan faktor som Expressen anger för att underlätta för läsaren är att skapa mycket luftrum genom marginalerna på sidan. Detta är
något vi lagt märke till och vi instämmer i att det hjälper läsningen. De
berättar vidare att strukturen är mycket enklare på deras mobilsajt vilket
gör det enklare att skapa luftrum. De går efter koncepten tydlighet, enkelhet och läsbarhet, vilket de anser vara generella regler för mobilanpassade
sajter. Detta stämmer väl överens med vad vi hittat i litteraturen och det är
grundläggande för att enkelt kunna navigera och inta information på ett
mindre format med touch screen (Ballard 2007). Aftonbladet jobbar tvärt
emot Expressen med väldigt små marginaler, detta för att skapa utökad
radlängd. DesignMobile jobbar i regel med mycket marginaler, de understryker också betydelsen av ljusrum i text för att öka läsbarheten. Vi ser att
det finns ett problem med att balansera typgrad och ljusrum med radlängd.
En större typgrad med mer ljusrum ger per automatik kortare rader. Möjligen får radlängden kompenseras mot ökad typgrad och större marginaler
vid programmering av mobilanpassade sidor. I läsbarhetstestet vi utfört ser
vi att det nödvändigtvis inte behöver vara större marginaler på sidorna
men att blankrader i texten är viktigt för att skapa fler tydliga styckesindelningar och mer ljusrum.
Pablo Anttila på DesignMobile tar upp att texten bör hållas lättläst i den
mån det är möjligt. Vi har märkt av en svårighet med avsaknaden av avstavningar i längre ord på skärm. Detta skapar väldigt ojämn högerkant
som blir obekväm för ögat. I litteraturen beskriver Sundström (2005)
samma problem med grunden i att det svenska språket innehåller många
långa ord. Det beskriver han som en anledning till att radlängden måste
innehålla ett visst antal tecken. Möjligen kan detta bemötas genom att satsa
på mer lättläst text på mobila skärmar, då dessa texter i regel består av
kortare ord.
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4.3.3 Budskapsprioritering och struktur
Victor Haglund (bilaga 2) på DesignMobile anger att de följer fyra huvudpunkter för struktur av mobilanpassade hemsidor; budskapsprioritering,
användarvänlighet, användarupplevelse och design. Budskapsprioriteringen gäller att endast det viktigaste ska vara med på mobilsidan, för övrig
information hänvisas användaren till ordinarie hemsida. Användarvänligheten utgörs av logisk struktur och effektiv navigering. Användarupplevelsen skapas genom funktioner som gör sidan lätt och smidig. Designen är
för att dra till sig intresse och presentera företaget/tjänsten på ett bra sätt.
Det är givetvis en skillnad i att ta fram en mobilanpassad sida för ett företag jämfört med en nyhetstidning. Samma regler gäller men med olika tilllämpning. För en nyhetssida blir budskapsprioriteringen fokuserad på att
minska eller omplacera antal val i menyer, ta bort onödiga element och
tänka igenom bildplacering. Vi upplever dock över lag att dessa punkter är
tillämpliga som en generell norm även om genomförandet varierar beroende på syfte. DesignMobile frångår långa texter helt (bilaga 2). Tittar vi på
vår enkätundersökning ser vi att den metoden tilltalar ett stort antal användare. Vi tror att sammanfattade texter gynnar många företagssidor då
användaren inte vill scrolla sig igenom långa texter för att få reda på konkret information. Om texten blir fler skärmvisningar föredrar DesignMobile swipefunktioner framför sidbyte då användaren kan få problem med
att försöka pricka mindre knappar för att komma vidare. Victor Haglund
understryker det allmänna problemet av att textsättning skiljer sig vid respektive enhet hos användaren. Mycket styrs av default-värden på mobilen
vilket gör att en webbapplikation kan se bra ut på en telefon medan den ser
väldigt mycket sämre ut på en annan modell. Vi tror att vissa problem
kommer att minska allt eftersom tekniken utvecklas. Upplösning på skärmar blir kontinuerligt bättre. Vilken trend som kommer gälla för skärmars
storlek är inte lätt att förutse, detta är en faktor som i nuläget är svår att ta
hänsyn till. Vi har tittat på responsive (sv. reaktiv) webbdesign eftersom
detta är ett fenomen som växer på marknaden. Problemet är att det inte går
att ta hänsyn till viktiga punkter gällande struktur och textframställning då
responsive webbdesign endast möblerar om sidan för att passa enheten.
Budskapsprioriteringen faller då bort (Netmagazine 2012 [internet]).
Ingen av nyhetstidningarna kortar ned sina texter på sina mobila sajter. Vi
tror att nyheter ligger i kategorin av information som är bättre att presentera i sin helhet och att det blir svårt att korta ned nyhetstexter utan att
förlora för mycket innehåll.
4.3.4 Kontrastverkan
På en fråga om kontrastverkan svarade Aftonbladet (bilaga 3) att svart text
på vit bakgrund känns naturligt då detta används vid tryck samt att de aldrig övervägt att lägga in en bakgrundsfärg. De tror att svart text på vit bakgrund är bäst för läsbarheten. Svaret går aningen emot strukturen på mobil.aftonbladet.se eftersom de satt sportdelen med en rosa bakgrund. I frågan om upplägget på mobilsidan anges dock att färgkodningen är samma
som i den tryckta tidningen. Detta ger att kontrastverkan här inte har tagits
i beaktning vid val av bakgrundsfärg utan baseras återigen på att skapa
igenkänningsfaktor. Aftonbladets mobilanpassade sida är väldigt etablerad
och har ett stort antal besökare. Vi spekulerar därför i igenkänningsfaktorns inverkan hos användaren. Vi ser en möjlighet i att kunna bortse från
vissa faktorer i bra textframställning på små skärmar för att bibehålla en
hög igenkänningsfaktor från företaget. Expressen (bilaga 4) svarar att de
använder sig av en bakgrund som inte är helt vit och att deras text inte är
helt svart i deras native applikation (iPhone applikation). Om texter sätts i
helsvart på en helvit bakgrund blir kontrasten väldigt ansträngande för
läsaren (Hellmark 2006). Gunnar R Johansson och Johan Kuno (bilaga 4)
understryker dock att det är svårt att experimentera med kontrastverkan
eftersom skärmarna vid användarnas enheter varierar så pass mycket i
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upplösning. Det ger att skärpan i kontrasten inte är konstant mellan olika
skärmar vilket kan ha effekten att en tonad kontrast kan bli alldeles för
mörk på en sämre skärm. På grund av detta kan de inte använda sig av
samma kontrastverkan på sin mobilanpassade hemsida som de använder
sig av i sin iPhone applikation. DesignMobile menar att det är mycket viktigt att jobba med kontrast på mobilanpassade sidor. Detta för att det krävs
mer tydlighet på mindre format där upplösningen inte alltid är optimal.
Pablo Anttila på DesignMobile ställer sig bakom att helsvart text på helvit
bakgrund blir väldigt svår för ögat, han föredrar därför att ha en kontrast
på runt 70–80 %. Vi har i våra testresultat sett att svart text på vit bakgrund inte är ett självklart val på mobila skärmar. Till och med en mörk
bakgrund med negativ textsättning kan gynna läsaren då det sticker ut mer
på liten yta och dämpar ljusintensiteten som genereras från vit bakgrund. I
litteraturen har vi också sett att en svag toning på bakgrunden underlättar
läsning. Det är dock tydligt att företag och riktlinjer i litteraturen går hand i
hand gällande betydelse av kontrast som ett viktigt medel. Vi har också
märkt på de mobilsidor vi tittat på att kontrast är ett vanligt förekommande
redskap för att tydliggöra text och struktur på smartphones.
4.3.5 Sammanfattning intervjuanalys
Sammantaget kan sägas att företagen anser att det är viktigt att skapa ljusrum och jobba med marginaler på mobilanpassade sidor. Arbetssättet varierar beroende på prioritering gällande antal tecken per rad eller luftighet.
Val av typsnitt skiljer sig men vad vi kan se fungerar både seriff och sanserif för god läsbarhet, upplösningen på smartphones idag är i regel tillräckligt bra för att kunna visa seriffens hårstreck utan problem
(pcworld.com 2012 [internet]). Specifika typsnitt styrs idag mer av vad
enheten hos användaren klarar av att visa än vad företaget har valt. Vi tror
att textlängd beror på forum. Vi kan inte utläsa någon gyllene regel för vad
som kan anses vara bra textlängd utifrån företagens perspektiv utan det
handlar mer om vad för typ av text som presenteras. Kontrastens betydelse
är stor för att föra fram budskap på små skärmar. Över lag är de intervjuande överens om att en hundraprocentig kontrast mellan text och bakgrund (det vill säga 100 % vit mot 100 % svart) blir ett problem för läsaren
och att skärmars intensiva ljusstyrka gör att en svag nedtoning är bästa
sättet för att inte trötta ut den som läser. Vi kan också se att företagen är
överens om att mobilanpassade sidor krävs idag för att nå ut till så många
användare som möjligt.
4.4 Läsbarhetstest 1
4.4.1 Allmänt
Fokusgruppen sammanställdes via våra bekantskaper, vi tror inte att detta
har påverkat utfallet av testerna. Vi kan inte med säkerhet säga att deltagarna inte har blivit stressade över att tidtagning skedde i samband med
testerna men vi underströk att vi inte hade något intresse av att se hur
snabbt de kunde läsa utan endast ville jämföra tiden med andra varianter
av textframställning. Antalet medverkande i testerna, fem stycken, kan
anses vara för liten grupp. Vi har inte haft möjlighet att använda oss av en
större fokusgrupp på grund av tidsbrist. Denna faktor har gjort att vi inte
enbart grundar resultatet av rapporten på vår fokusgrupp utan även det vi
fått fram via tryckta källor, indikationer från enkätundersökningen och
branschföretagens perspektiv. Vi ställer oss positiva till att alla deltagare
använde sig av olika mobiltelefoner då det bättre simulerar hur samhället
ser ut. Vi hade även en deltagare med en mindre skärm vilket gjorde att vi
fick utökad information om hur användare med väldigt små skärmar upplever textsättning och läsning på smartphone. Detta bidrog dock till att
vissa resultat blev mer spridda då förutsättningar påverkades för denna
deltagare. Samtliga texter var utformade för att läsas i vertikal riktning och
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testerna genomfördes med mobiltelefonerna i vertikal riktning. Detta baserat på enkätens resultat där de flesta anger att de läser texter på mobil i
vertikal riktning. Att miljön där testet utfördes var skolans kafeteria ser vi
som en fördel i förhållande till att smartphones ofta används i varierande
omgivning med många störningsmoment. Eftersom vi tillät diskussioner
med orelaterade ämnen medan testerna pågick gavs naturliga distraktioner
vilket gav en mer verklighetsförankrad testmiljö.
4.4.2 Textlängd
Informationen vi fick fram från del ett i första testet var delvis motsägelsefull. Vissa i fokusgruppen anser att de minns mer från subkategori två (sidbyte) än de andra kategorierna för att texten var behagligt uppdelad. De sa
dock även att de inte gillade textsättningen för att det uppfattades som
besvärligt att byta sida. Vi tror att deras tankar grundas i att det är mer
ovanligt med en hemsida som har textinformationen uppdelad på flera
sidor och det på så sätt blev något nytt för dem. Det visade sig dock att
deltagarna hade bättre minne från denna text trots en allmänt negativ inställning till konstruktionen, möjligen baserat på faktorn att det var ett mer
ovant koncept. Detta kan också ha berott på att texten blev uppdelad på
enstaka skärmvisningar som lättare skapade minnesbilder i förhållande till
en lång text som scrollas. I övrigt talade deras åsikter för sammanfattad
text och scroll-utformad text. Det fanns delade åsikter angående vilken av
dessa två som var bäst men kontentan var att det beror på typ av text. Vi
kunde utläsa att exempelvis recept gynnas av kort och koncis text med tydlig uppstapling medan vid läsning av exempelvis nyheter vill användaren
komma åt all information, även om detta genererar mycket scrollning.
4.4.3 Typgrad
Vid del två, typgrad, fick texten med ”mellan” (1.1 em) och ”stor” (1.2 em)
typgrad nästintill samma medelvärde på tiden. Medelvärdet för minnet
blev ”Bra” på stor typgrad och ”Dåligt” på mellanstorleken. Även här är
fokusgruppen motsägelsefull, personen med minst skärm uppskattade den
stora typgraden mest, men majoriteten av gruppen uppskattade den normala typgraden mer även om de minns ”Dåligt” från den. Vi tror att detta
kan vara baserat på vana (Hellmark 2006). Eftersom normalgraden var av
default-värde såg användarna texterna i den typgrad de vanligen läser text
på mobil. Detta kan ha gjort att det helt enkelt kändes mest naturligt även
om det kanske inte är optimalt i andra avseenden. Den mellanstora typgraden gav också bra tider för våra deltagare, däremot blev vi förvånade över
att den inte fick mer respons när deltagarna diskuterade texterna. Endast
en person ansåg att den mellanstora texten var mer lättläst. Vi har sett ett
behov av större typgrad men enligt vår fokusgrupps tankar kring typgrad
gav de förstorade typgraderna dålig respons, bortsett från vår deltagare
med mindre skärm. I denna del kan det ha funnits en riskfaktor angående
att texterna i respektive subkategori var väldigt lika varandra och därmed
kan ha flutit ihop. Denna faktor kan ha påverkat resultatet i minnesdelen
negativt.
4.4.4 Ljusrum
I del tre fick fokusgruppen titta närmare på ljusrum. Tre av fem deltagare
gillade inte subkategori fyra: Mycket marginal, mycket radavstånd och
indrag. En påstod att texten blev för utdragen och osammanhängande.
Trots detta är medelhastigheten för subkategori fyra näst snabbast, dock är
medelvärdet för minnet sämst av alla fem subkategorier. Detta kan bero på
att ingen av de deltagande gillade ämnet i denna text och på så vis hastade
sig igenom den utan intresse. Det kan också bero på att det var så pass
mycket ljusrum att texten blev osammanhängande även om det gick snabbt
att ta sig igenom den. Därmed genererades inga minnesbilder, speciellt
med tanke på det stora radavståndet. Subkategori fem var uppbyggd på
samma sätt som fyra förutom att marginalerna var enligt mobilens default-
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inställningar. Denna text hade ett medelvärde på ”Bra” och hamnade i mitten av tiderna. Möjligen blev denna text aningen mer sammanhängande av
att radlängden utökades. Subkategori två, som bestod av defaultvärde på
marginal och blankrad, fick snabbast medelhastighet och även ett minne
som var ”Bra”. Detta styrker våra tankar om att en mobilanpassad hemsida
kräver blankrader som skapar luftrum och tydliga styckesindelningar för
att uppskattas och uppfattas av användaren. Vi tror att detta ger användaren en möjlighet att omfokusera i texten.
4.4.5 Teckensnittsklass
Del fyra handlade om seriff och sanserif. I litteraturen förespråkas sanserif
(Bergström 2009) och vi var intresserade av att få en indikation på om
sanserifen är bättre lämpad vid digitala medier än seriffen även på
smartphones. Medelhastigheten för texten som var satt i sanserif var 3.4
sekunder kortare än den som var satt i seriff, vilket är ganska mycket. Däremot var medelvärdet för minnet ”Bra” på seriffen och ”Dåligt” för sanserifen. Det var endast en person som i sin personliga åsikt ansåg att sanserifen
var bättre än seriffen, däremot såg två personer ingen skillnad utan tyckte
att båda gav god läsbarhet. Detta får oss ändå att fundera på om seriffens
svagheter har eliminerats i och med att upplösningen på mobila enheter
(smartphones) har ökat. Vi ansåg att detta var mycket spännande resultat
eftersom diskussionerna gällande seriff eller sanserif på webb har pågått
länge och seriffens popularitet i dessa medier varit låg. Vi tolkar detta som
att tekniken nu kan ha kommit så pass långt att även seriffer gör sig bra på
skärm (pcworld.com 2012 [internet]). En riskfaktor i denna del av testet
var att texten i subkategori två (sanserifen) upplevdes som komplicerad
och svårläst av flera deltagare. Detta kan ha påverkat resultatet för minne
negativt.
4.4.6 Bild i text
I del fem framkom det tydligt att alla deltagare föredrog subkategori ett
som innehöll en bild. En annan aspekt som lyftes fram var att bilden bör
komma före texten då användaren annars förlorar intresse för texten och
endast skummar igenom den snabbt för att få se bilden. Detta var något
som majoriteten av gruppen höll med om. En åsikt var att om bilden är
placerad under texten föredras till och med en text utan bild. Vi höll med
om att en bild i början av texten ser bra ut på en mindre skärm, däremot
bör eftertänksamhet finns kring storlek och form av bilden.
4.4.7 Kontrastverkan
Del sex handlade om kontrastverkan. Fyra av fem läste texten med svart
text på ljus bakgrund snabbare. Däremot visade minnet att de kom ihåg
mer från vit text på mörk bakgrund. När deltagarna uttryckte sina egna
åsikter föredrogs också vit text på gråsvart bakgrund, de ansåg att den var
vilsam för ögonen. Vi tror att den mörka nedtoningen kan ha varit avlastande för ögat då skärmens ljus blev mindre intensivt. Mobiltelefoner har
hög ljusstyrka vilket kan bli bländade vid väldigt ljus bakgrund. Minnesfaktorn kan bero på att mörk bakgrund är ovanligare än ljus bakgrund och
deltagarna uppfattade detta som nytt och spännande och kan på så vis ha
föredragit detta. En åsikt som kom fram var att gråsvart bakgrund med vit
text stod ut mer.
4.4.8 Resultat test 1
Det konkreta vi tog med oss till test 2 var att ha bild placerad i textens
överkant, under rubriken, i samtliga delar. Vi tog även resultatet gällande
delen för ljusrum från subkategori tre eftersom det upplägget i genomsnitt
fick bäst respons över lag. Detta innebar default-värde på marginaler och
radavstånd men med texten uppdelad i tydliga stycken med flera blankrader. I övrigt sammanställdes de olika delarna utifrån våra testkategorier;

34/68

minne, tid och åsikter. Därefter lade vi till en kategori ”litteratur” som var
baserad på de rekommendationer vi hittat i litteraturen för hur en text på
skärm bör utformas. Denna kategori tillades för att vi ville se vad de
skrivna riktlinjerna fick för utlåtande av vår fokusgrupp eftersom det som
dokumenterats i böcker från tidigare tester och undersökningar gällande
läsförståelse inte helt stämde överens med de resultat vi fått från fokusgruppen under test 1.
4.5 Läsbarhetstest 2
Läsbarhetstest 2 utfördes med samma fokusgrupp som test 1. Testet baserades på fyra nivåer; minne, litteratur, åsikter samt tid.
4.5.1 Del ett: Minne
Del ett i test 2 var baserad på de texter som genererat bäst minnesresultat
från test 1; väldigt stor typgrad, vit text på gråsvart bakgrund, seriff och
sidbyte. När deltagarna berättade vad de tyckte framgick det att de inte
gillade att behöva byta sida för att få mer information. De ansåg att det var
lättare att tappa bort sig i meningarna. En av deltagarna tyckte att det blev
krångligt att förstå att texten fortsatte på nästkommande sida. De gillade
dock den mörka bakgrunden och personen med minst skärmstorlek angav
att typgraden passade den mindre skärmen perfekt. En riskfaktor i denna
del var att detta var den enda text som inte delats in i stycken med blankrader. Anledningen var att texterna hölls nere till en skärmvisning vilket
gjorde att de redan från början var förhållandevis korta, däremot kan det
ha upplevts som en klumpig textmassa av deltagarna.
4.5.2 Del två: Litteratur
Del två var baserad på vad vi fått fram i litteraturen samt från intervjuer.
Denna del var av samma upplägg som del fyra, som var baserad på tid, med
sammanfattad svart text på vit bakgrund och sanserif. Skillnaden var att
typgraden i del fyra var något större. Medelvärdet för minnet låg på ”OK”.
Tre personer säger sig uppskatta denna sida och anser att den är behaglig
att läsa. Dock var texten svårläst för deltagaren med minst skärm. I diskussionen efter att samtliga delar genomförts tyckte fyra av fem deltagare
att denna textsättning var den bästa. Denna textsättning var väldigt standardiserad genom marginaler, typgrad och kontrast men med tydliga
styckesindelningar via blankrader.
4.5.3 Del tre: Åsikter
Del tre var en längre text med scrollfunktion, default-inställningar på typgrad, satt i seriff och negativ text. Detta var den delen som fick bäst medelvärde på minne, fyra minns texten ”Bra” och en minns texten ”OK”. Medelhastigheten för del tre var däremot den längsta. Del tre och del ett är snarlika, och skiljer sig åt i typgrad och navigeringssätt. Denna text upplevdes
som bra och lättläst. Personen med liten skärm tyckte att typgraden var för
liten. En person upplevde att seriffen blev bättre när den var satt i vit text
på gråsvart bakgrund. Detta var oväntat för oss då det går emot generella
typografiska riktlinjer. Det kan relateras till att seriffen var satt i Georgia
som är ett typsnitt med kraftiga detaljer (Bergström 2009), detta kan vara
väl lämpat för negativ textsättning på små skärmar. Vi såg att även en lång
text med scroll upplevdes som bra när den var satt med tydliga styckesindelningar och blankrader. Detta understryker enligt oss vikten av att jobba
med ljusrum. I diskussionen som följde efter att samtliga delar hade genomförts upplevdes även denna textsättning som lättläst och behaglig.
4.5.4 Del fyra: Tid
Del fyra, som var snarlik del två, hade snabbast medelhastighet och medelvärdet ”OK” på minne. Användarnas åsikter på denna del skilde sig dock
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mycket från del två. I del fyra saknar tre testdeltagare seriffens klackar och
ansåg att det inte finns några tydliga rader att följa. Detta kan bero på att
typgraden var större och att raderna därmed blev kortare och ”hackigare”
(Sundström 2009). En påpekade att texten blev mer svårläst med vit bakgrund. Åsikterna pekar igen på faktorer som går emot typografiska regler
gällande teckensnittsklass men vi ansåg att resultatet gav spännande
vinklar. En riskfaktor i denna del var att flera deltagare upplevde texten
som extremt ointressant samt innehöll för mycket siffror, vilket kan ha
påverkat åsikterna negativt.
4.5.5 Resultat fokusgruppsanalys
Övriga faktorer som framkom var att många reagerade på att webben inte
stödjer avstavningar vilket leder till ojämn högerkant (Sundström 2009).
Detta blir väldigt uppenbart på mobilskärmar eftersom det mindre formatet omöjliggör en utökad radlängd. Det upplevdes emellanåt som mycket
störande av våra deltagare. Vi hade själva inte tagit hänsyn till detta när
texterna i respektive test skrevs, vilket lämnar oss med frågan huruvida
man endast bör hålla sig till väldigt enkla texter på mobilanpassade sidor
eller om man helt enkelt ska acceptera en väldigt spretig högerkant. Vi kan
heller inte säga hur den mörka bakgrunden ter sig utomhus då testerna
genomfördes inomhus.
Vi har genom fokusgruppen fått fram mycket intressanta infallsvinklar i
form av att serifferna var mycket uppskattade och att samtliga deltagare
föredrog vit text på gråsvart bakgrund. Detta talar för att nya riktlinjer kan
bli tillämpliga på mobilskärm och att ett mindre format påverkar mer än
vad som först antogs. Vår teori är att en negativ text inte blir lika påträngande när den sätts på en så pass liten yta, utan att det istället kan upplevas
som en avlastning för ögat. Vi ser att upplösningen på skärmar blivit så
pass bra att seriffer går att läsa lika väl som sanserifer (pcworld.com 2012
[internet]). Deltagarnas åsikter var också enhälliga gällande bild till text.
Att prioritera elementen på mindre skärmar har gjort att bilder ansetts som
relativt oviktigt men vår fokusgrupp menar att det tillför mer än vad som
förloras via bortfallet av utrymme. Däremot tror vi att utformning och placering av bilder är en viktig fråga. Vi upplever att det är bättre att ha en
tydlig bild än att försöka sätta många små bilder i texter på smartphones.
Vi tror även att bilder gör sig bäst över hela skärmens bredd men med en
höjd inte är större än att delar av texten finns med på samma skärmvisning. Gällande textens längd blev resultatet detsamma som i enkäten; vissa
föredrar sammanfattat och nedkortat medan andra föredrar en bra uppdelad text satt i sin helhet med scrollfunktion. Vi vidhåller att detta relateras
till typ av text. Det kan finnas brister i resultaten då fokusgruppen var liten
och många riskfaktorer fanns med vid utförandet av testerna.
4.6 Sammanfattad analys
I nuläget använder majoriteten av de existerande mobila sidorna sanserif,
detta tror vi grundas i att gamla riktlinjer för design på webb anger att
webbsidor ska sättas i sanserif. Genom Expressens sida (bilaga 4) och vår
fokusgrupp kan vi dock se att seriffer inte längre tycks vara ett problem då
skärmars upplösning förbättrats så pass mycket. Vi anser att en mobilanpassad sida kan sättas i såväl seriff som sanserif.
Sammanfattade och nedkortade texter förespråkas för små skärmar (Ballard 2007; DesignMobile) men vår enkätundersökning och fokusgruppen
visar att det nödvändigtvis inte behöver vara normen. Nyhetssidorna kortar
inte ned sina texter men användarna läser likväl nyheter via sina
smartphones (bilaga 3; bilaga 4). Vi anser därför att textens längd bör baseras på dess innehåll och textens syfte. Vi ser att scroll är att föredra framför
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sidbyte både genom resultaten från vår fokusgrupp och enligt våra intervjuer.
I fråga om typgrad fick vi inget tydligt resultat från vår fokusgrupp men
enkätundersökningen, intervjuerna (Kuno) och vår egen analys av befintliga mobilanpassade sidor tyder på att default-typgraden ofta är i minsta
laget och skulle behöva ökas. Vi märkte tydligt från personen med mindre
skärmstorlek att default-typgraden är för liten. Däremot ger en för stor
typgrad att radlängden blir kortare, vilket blir ett problem eftersom ögat
bör kunna göra tre nedslag per rad (Koblanck 2003). Vi har inte fått något
konkret resultat på att radlängden varit ett problem under våra tester med
fokusgruppen men det kan ha legat till grund för negativa uppfattningar
om texten med stora marginaler. Eftersom personerna i vår fokusgrupp
inte har någon grafisk bakgrund kan det vara svårt för dem att tydligt uttrycka vad som gjorde en text bättre eller sämre. Ögats nedslagspunkter
sker på ett undermedvetet plan vilket resulterar i att radlängden kanske
inte är något som en generell användare reflekterar över.
Borttagandet av yttermarginaler påverkar inte nödvändigtvis läsaren vad vi
kunnat se. Vi tror däremot att lite marginal som skapar ljusrum förbättrar
layouten och kan upplevas bättre för ögat. Att ha för mycket marginal kan
däremot vara direkt störande för läsningen enligt vår fokusgrupp. Genom
våra tester har vi fått tydliga indikationer på att många styckesindelningar
skapade med blankrader gynnar små skärmar. Det gör det lättare för användaren att hitta rätt i texten och skapar naturliga pauser för ögat. Detta
på grund av att skärmvisningen inte visar mycket av textmassan och därför
ökar behovet av uppdelningar för att lätta upp texten. Att enbart använda
sig av marginaler som ljusrum ökar enligt våra resultat inte läsbarheten,
men om texten däremot får fler styckesindelningar blir texten mer lättläst.
Yttermarginalerna blir vad vi kan se inte lika viktigt på mobila skärmar
som ljusrum i själva texten.
Kontrastverkan på mobila skärmar är viktigt. Det är ett väl fungerande
styrmedel för att föra fram budskap. Det vi kan utläsa är att bakgrundsfärg
och färg på text i sig inte har någon betydelse utan det viktiga är att det blir
en tydlig kontrast. Vi kan också se att svart text på vit bakgrund inte är ett
självklart val då det kan bli för hög intensitet i ljusheten från skärmen, däremot står detta i direkt relation till mobil enhet hos användaren (Expressen, bilaga 4; DesignMobile, bilaga 2). Upplösningen skiljer sig mellan
olika modeller vilket gör det svårt att sätta en standard för hur ljusstyrkan
bör korrigeras. Detta är anledningen till att många mobilanpassade sidor
idag fortfarande använder bakgrund satt i 100 % vit med svart text. Det
optimala för en smartphoneskärm med bra upplösning anser vi vara en
svagt tonad bakgrund och en text som även den är svagt nedtonad. Detta
för att inte trötta ut läsaren då fokus på hög kontrast blir besvärande för
ögonen (Expressen, bilaga 4).
Våra undersökningar talar generellt för bilder i text. Bilder hjälper till att
framföra budskap och skapar dessutom mer liv på sidan. Däremot har vi
genom enkätundersökningen och fokusgruppen sett att huruvida bilder ska
finnas med i text eller inte beror på typ av text. I en informativ text där en
bild hjälper användaren att förstå sammanhanget är den lämplig, om bilden inte tillför något utan endast blir ett grafiskt element kan den ses som
överflödig. En annan avgörande faktor är hur lång tid det tar för bilden att
laddas in. Om bilen är för högupplöst och därmed genererar väntetid upplevs den som störande, samtidigt upplever användaren lågupplösta bilder
som negativt då de blir pixliga. Tar bilden för mycket plats på skärmytan
upplevs detta också som störande då den blockerar ut texten. Fokusgruppen var enhällig angående att bilder ska placeras i överkant mellan rubrik
och brödtext. Då vi inte gjort några vidare undersökningar på placering av
bild och detta framkom som en spontan åsikt under testets gång väljer vi
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att utgå ifrån detta. Vi tror att mindre skärmar bör ha en tydlig bild snarare
än flera mindre i text. Detta grundat i att smartphones inte drar fördel av
många små detaljer utan bör renskalas och simplifieras. Vi tror även att en
bild bör täcka bredden av mobilskärmen men inte byggas för mycket på
höjden då detta blockerar ut texten. Detta innebär att liggande bilder är att
föredra för att undvika att bilden tar upp hela skärmvisningen.
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5 Slutsats
Bra textsättning på mobila skärmar är ingen självklarhet. Det finns många
olika smartphones på marknaden idag vilket ger användare olika förutsättningar när de surfar via sin mobiltelefon. Kraven på genomtänkt textsättning ökar i takt med att allt fler använder sina mobiltelefoner för att surfa.
Detta ger att behovet av mobilanpassade sidor ökar och i och med det även
behovet av mobilanpassad textsättning. När all information som existerar
på internet även ska kunna presenteras på en mobiltelefonskärm anser vi
att textsättningen blir desto mer betydelsefull. Vi ser våra resultat som
riktlinjer för hur texter kan utformas för att hjälpa användaren att ta till sig
innehållet på bästa sätt. En bra text på smartphone bör enligt våra undersökningar sättas enligt dessa direktiv:
•

Val av textlängd baserat på ämneskategori. Företagsinformation
bör vara nedkortat medan nyheter, informationsartiklar e.d. bör
vara i sin fulla längd.

•

Längre texter bör sättas med scrollfunktion

•

Texter bör vara indelade i många mindre stycken med blankrad för
att underlätta för läsaren att fokusera i texten.

•

En text kan sättas i både seriff och sanserif. En seriff kan gynna
längre texter då det hjälper läsaren att följa raden

•

Texten bör sättas med hög kontrast men med beaktande av mobiltelefonens ljusstyrka

•

Texter kan sättas negativt på mobilskärmar utan att inkräkta på
läsbarheten

•

Typgraden bör förstoras något i förhållande till mobiltelefonens
default-inställningar

•

Texter på mobiltelefoner bör om möjligt skrivs med korta ord då
avsaknaden av avstavningar utgör ett störande moment för användaren

•

Bild bör förekomma där det hjälper användaren att förstå eller
skapa sig en bild av innehållet i texten, bilden bör placeras i överkant

Vi såg i bakgrunden att längre texter på mobilskärm inte rekommenderas.
Våra undersökningar visade att användarna ville ha tillgång till hela texten
där texten var skriven på ett sådant sätt att hela innehållet blev relevant för
användaren. Vi såg att det var mer nödvändigt med blankrader för att
skapa ljusrum i texten på mindre skärmar. Det grundade sig i att
smartphoneanvändare ofta befinner sig i miljöer med många distraktionsmoment och därmed har större behov av att snabbt kunna hitta tillbaka i
en text de läser om de blir avbrutna. Litteraturen hävdade att webbanpassade sidor ska sättas med sanserif, enligt våra undersökningar stämde inte
detta. På mobilskärmar kunde en text sättas i seriff utan att minska läsbarheten för användaren. Litteraturen sade att negativ text inte gör sig bra på
skärm, vad vi kunde se gick det att sätta negativ text på mobila skärmar
utan att kompromissa bort läsbarheten. När skärmen är liten gynnas budskapet av hög kontrast, oavsett hur kontrasten skapas. Genom skärmens
bländande förmåga framgick att en gråsvart bakgrund kunde bli avlastande
för ögat. Default-typgraden på mobila skärmar idag är något för liten. Flera
delar av våra undersökningar pekade på att default-typgraden var så pass
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liten att den låg på gränsen till att bli svårläst. Hur texter formuleras blev
av större vikt på mobilskärmar. Avsaknaden av avstavningar i kombination
med den minskade radlängden gav en väldigt ojämn högerkant om många
längre ord användes vilket störde läsningen. I vår bakgrundsundersökning
kunde vi se att bilder inte rekommenderas på mobilskärmar. Våra undersökningar visade motsatsen; att många användare föredrog en bild där den
tillförde något till innehållet.
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Bilaga
Bilaga 1 – Enkätundersökning, resultat
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Äger du en smartphone?
A: Ja B: Nej
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Hur ofta använder du din smartphone för informationssökning på nätet?

A: Aldrig B: Någon gång i veckan C: Några gånger i veckan D: Någon gång
per dag E: Flera gånger per dag
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I vilka sammanhang brukar du söka information på mobilen? (flervalsalternativ)
A: Ute på stan B: I skolan C: I kommunaltrafiken/annat transportmedel D:
Hemma i soffan E: Sociala tillställningar F: Annat (egen kommentar)
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Vilken typ av information söker du vanligen efter via din smartphone?
(flervalsalternativ)
A: Fakta B: Nyheter C: Nöje (ex. facebook, bloggar etc) D: Bank/finans E:
Navigation/nummerupplysning F: Annat (egen kommentar)
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Hur upplever du att det är att läsa längre texter på mobil?
A: Inga problem att läsa längre texter B: Det fungerar C: De t är svårt att
läsa D: Jag vägrar läsa längre texter på mobil E: Vet ej
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Hur föredrar du texten uppbyggnad på mobilskärm?
A: Samma som ordinarie hemsida B: Nedkortat och sammanfattat C: Det
är onödigt med långa texter på mobil, det kan man läsa vid datorn D: Jag
läser gärna långa texter på mobil E: Vet ej F: Annat (egen kommentar)
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Hur upplever du textens storlek på mobil?
A: Den är ofta för stor B: Den är ofta för liten C: Jag har inte upplevt några
problem D: Min mobil anpassar texten så att den blir lätt att läsa E: Annat
(egen kommentar)
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Hur upplever du skillnaden mellan seriff och sanserif på mobil? (denna
fråga följdes av en beskrivning av respektive teckensnittsklass)
A: En seriff är mer lättläst B: En sanserif är mer lättläst C: Ingen aning D:
Båda fungerar lika bra
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Hur läser du helst text på din smartphone?
A: Med mobilen i vertikal riktning B: Med mobilen i horisontell riktning C:
Jag brukar variera mig
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Gör bilder texten mer intressant?
A: Ja B: Nej C: Vet inte D: Annat (egen kommentar)
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Gör bilder texten mer informativ?
A: Ja de hjälper mig att förstå innehållet B: Nej, de tillför ingenting C: Jag
förstår inte oavsett

F	
  	
  	
  26	
  %	
  
E	
  	
  	
  15	
  %	
  
D	
  	
  	
  25	
  %	
  
C	
  	
  	
  1	
  %	
  
B	
  	
  	
  11	
  %	
  
A	
  	
  	
  22	
  %	
  
0	
  

5	
  

10	
  

15	
  

20	
  

25	
  

30	
  

Hur upplever du bilder på en smartphoneskärm?
A: Jag blir mer intresserad av att läsa texten B: Bilderna tar upp onödig
plats på liten skärm C: Bilder stör texten D: Det är bra men är ofta dåligt
placerade på mobilanpassade sidor E: Varken eller F: Annat (egen kommentar)
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Bilaga 2 – email-intervju med Victor Haglund från DesignMobile
Intervjun är direktkopierad från email. Vi har även genomfört en intervju
med Pablo Anttila, Art Director på DesignMobile, men denna utfördes via
telefon. Inspelat material finns tillgängligt vid förfrågan.
Hur stort upplever ni att intresset är för mobilanpassade sidor?
Vad är anledningarna?
Intresset för mobilanpassade hemsidor (även kallade webbapplikationer)
har på senare tid blivit större. Detta beror på en rad olika faktorer. Jag
kommer gå igenom lite kort vad dessa faktorer är och varför jag tror att
intresset kommer att bli större i framtiden. Men för att göra det måste man
förstå lite varför appar (native appar) överhuvudtaget fans med i bilden
från början.
Det jag skriver nedan är mina egna reflektioner och erfarenheter från både
branschen samt som konsument och smartphone-användare.
Bakgrunden till allt: Folk hade/har iom smartphones fått möjlighet att ta
del av media och online- tjänster som enbart den stationära datorn kunde
erbjuda för en tid sedan. Iom att dessa telefoner var/är så kraftfulla så
fanns det helt plötsligt utrymme att utveckla applikationer till dessa
smartphones för att lösa och även skapa nya behov hos sina användare
(Facebook, Twitter, youtube, blocket, aftonbladet...)
Jag kan nog lugnt säga att iom dessa applikationer (native applikationer, ej
webbapplikationer) så har fler och fler nya behov hos användarna skapats i
takt med användarnas behov och vilja av att alltid vara ansluten, tillgänglig
och uppdaterad om vad som händer i omvärlden/nära kretsar via internet.
Iom detta behov, så har förutsättningarna av att kunna surfa via sin
smartphone idag blivit ett krav snarare för en ”Nice to have” tilläggsmöjlighet.
Som ett resultat av detta så blev användarnas behov mer än att bara ringa,
smsa billigt. Nu krävdes det även att telefonoperatören erbjöd ett abonnemang som gav ett bra kostnadsalternativ för att surfa på nätet. Detta nya
behov från användarna har i sin tur stått som en huvudorsak till att telefonoperatörerna har investerar miljarder i att bygga ut sina 3G, 4G nät för att
kunna erbjuda ännu mer kunder anslutningsmöjligheter och snabbare
trafik (data hastighet). Att streama ett youtube- klipp på sin telefon idag, är
lika vanligt som SMS/MMS varit under en lång tid. D.v.s. att kunna hantera större datamängder och hastigheter.
IOM att smartphones är så kraftfulla, så har appar (native appar) blivit
väldigt populära då de kan erbjuda användaren allt ifrån spel och underhållning (t.ex. Angry birds), till mer nyttiga funktioner så som löparassistans (runkeeper). IOM att det även blev standard att användarna har någon form av surfabonemang till sin smartphone, så fick apparna som skapades mer och mer stöd för detta och i många fall krävdes detta för att ge
maximal upplevelse. Ett exempel på en app som inte är beroende av detta,
men ger ett mervärde- är Angry Birds som erbjuder dig att ladda ner nya
versioner, samt dela med dig av dina poäng till vänner och rankinglistor
(s.k. viral effekt som i sin tur skall leda till konvertering). Naturligtvis finns
det applikationer som inte behöver en internetanslutning alls, och där
själva applikationen fokuserar på att leverera grafik och upplevelse så likt
en spelkonsol eller dator som det bara är möjligt (Dead Space är en app
som är väldigt grafiskt avancerad).
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Faktorer som gjort att intresset för mobilanpassade sidor varit
så liten från början:
Eftersom majoriteten av användarna har en smartphone, så har även majoriteten möjlighet att använda sig av appar. Jag skulle vilja gå så långt att
säga följande: iPhone lade grunden för app-hysterin som vi sett under en
lång tid och fortfarande ser idag. Över 25 miljarder appar har tankats ned
från iTunes. Android market ligger efter med sina ca 8.5 miljarder nedladdningar. (http://www.androlib.com/appstats.aspx)
Företagen världen över förstod snabbt att iom en app (native app) så kunde
de erbjuda sina konsumenter en rikare upplevelse av deras tjänster eller
företagsinformation. Iom att man via en app kunde komma åt telefonens
native funktioner (kamera, högtalare, kontakter osv) så kunde en app från
ett företag innehålla funktioner som gjorde att Du som konsument fick ut
ett mervärde/rikare upplevelse på en rad olika sätt.
Ett exempel är företag som skapar appar för att skapa ett intresse hos dig
som konsument, och sedan konvertera dig till köpare av en produkt eller
tjänst. Ett annat exempel är att bara informera dig som konsument om vad
företaget erbjuder och finns.
Faktorer som gjort att intresset för mobilanpassade sidor ökat
Det är det sistnämnda exemplet ovan (info om företagets produkter/service
och kontaktinformation) som i dag avtagit pga. en rad olika faktorer- och
nu börjar ersättas med mobilanpassade hemsidor (webbapplikationer).
Företagen trodde att bara för att appar är så populära, så skall självklart vi
ha en! Tänk så många användare som kommer att tanka ner vår applikation eftersom det finns så många smartphones! Det var just detta felaktiga
tänk och analys som gjorde att kommuner och restauranger investerade
hundratusentals kronor i en app som informerade om vart man kunde hitta
närmsta återvinningscentral, bibliotek, öppettider eller vad som stod på
lunchmenyn för dagen.
Visst låter det viktigt att informera om detta? Men inte viktigt nog för dig
som besökare att tanka ner en applikation, installera den på din telefon,
och sedan använda den dagligen. Med största sannolikhet så har Du som
smartphoneanvändare en rad applikationer (native appar) installerade på
din telefon som du aldrig använt mer än 1 gång :-)
Det räcker för nämnda företagstyper ovan, att ha en webbapplikation där
Du som besökare enkelt och effektivt kan hitta det du letar efter. Kostnaden
för en webbapplikation är väldigt låg jämfört med en native applikation
(exempel: Webbapplikation standard ligger på ca 15.000kr, medan få företag ser någon lönsamhet i att ta sig an native appar för under 50-60.000kr
nivån.)
Vad vi på DesignMobile upplever för att stödja våra påståenden
Flertalet kommuner har hört av sig efter att ha investerat flera hundratusentals kronor i en applikation (native app) som bara tankats ner 5 gånger!
(och då är det sannolikt anställda inom kommunen).
Besökare som kommer till deras hemsida via mobil, möts av något som
knappt går att läsa eller navigera sig genom. Man måste zooma, scrolla, och
ofta fungerar inte hemsidan alls i mobilen.
Antalet irriterade och frågande invånare väljer att då istället ringa kommunen eller kontaktpersonen som har den information de söker- vilket leder
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till många timmars extra arbete för den kommunanställde pga. ett misslyckande av den viktigaste faktorn och meningen med kommunens hemsida- Att ge dess invånare eller besökare information och svar på vanliga
frågor!
Genom att då skapa en webbapplikation, så garanterar vi på DesignMobile
att användarna/besökarna som kommer till den vanliga hemsidan får möjlighet att ta del av information som är anpassad för mobilen på en hel rad
olika punkter (återkommer till detta i frågorna nedan).
Vad är det första ni tänker på när en ordinarie hemsida ska mobilanpassas?
För att svara på denna fråga så måste man först definiera syftet med en
mobil hemsida (webbapplikation). Detta syfte diskuteras noga med kunden, och ofta under en s.k. ”workshop” där vi lär känna kunden och deras
verksamhet närmare. Resultatet av denna ”workshop” är att vi definierar
både besökarnas behov samt den budskapsprioritering som är aktuell för
dessa.
Ett exempel som jag nämnt är kommunen ovan. Som besökare till en
kommuns hemsida har du garanterat ett specifikt behov- Du är ute efter
information om något som rör kommunen. Ganska självklart antagande
eller hur? :-) Men vad är det som besökarna oftast är ute efter och även
som kommunens anställda upplever att de via telefon måste hjälpa besökarna med trots att de har en hemsida? Detta kan vi ta reda på genom att
analysera trafiken till deras vanliga hemsida + under workshopen lyssna på
kunden och deras upplevelser. Detta leder det till att vi budskapsprioriterar
och lyfter fram information så som – Kontaktinformation och öppettider
till dels kommunen, återvinningscentraler, bibliotek osv. Vi skapar en
felanmälan där besökaren kan rapportera skadegörelse via ett mejlformulär
som skickar med användarens position, eller varför inte implementera ett
nyhetsflöde så att mobila besökare alltid vet vad som händer i kommunen?
Allt för att besökarna skall få sitt behov mött, och minimera frågor/ belastning på kommunens anställda (telefonväxel osv).
I många fall så blir den mobilanpassade hemsidan (webbapplikationen)
bättre än den vanliga webben, och kunderna börjar efterfråga om vi kan
lösa deras vanliga webbsida med.
Snabba punkter om vad vi gör:
1.

Budskapsprioriterar (viktigaste informationen visas, allt annat
hänvisas till vanliga webben)

2. Användarvänlighet (logisk, effektiv navigering och innehållsstruktur. Det skall vara lätt att hitta det vi söker. Tydlighet!)
3. Användarupplevelse (Det är viktigt att en webbapplikation är användarvänlig, men användarupplevelsen är något man inte får
bortprioritera. Vi använder oss av teknik i våra webbapplikationer
som ”härmar” native apparnas beteende Ett exempel är slidefunktioner på sidorna, effekter på knappar osv.)
4. Designen (Pablo- vår designer är grym och lyckas alltid med att få
ett wow från våra kunder. Ofta är designen snyggare än kundernas
vanliga webb, och vi får förfrågningar om att designa deras vanliga
webb med.)
5.
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Vi erbjuder futureproof (vilket innebär att vi ser till att den mobilanpassade sidan (webbapplikationen) skall fungera i de flesta

smartphones på marknaden. Kommer det en ny telefon så uppdaterar vi koden så att man som besökare alltid skall kunna använda
webbapplikationen för en lista på de smartphones som stöds:
http://jquerymobile.com/gbs/).
Alltså strävar vi efter att våra webbapplikationer skall fungera på de flesta
smartphones på marknaden, istället som för appar (native appar) som bara
har iOS och Android stöd. Har Du en webbläsare på din telefon (som alla
har) så kan Du använda dig av våra webbapplikationer, och Du behöver
inte tanka ner något! Om Du väljer att bokmärka någon av våra webbapplikationer så får Du en snygg ikon på din iPhones skrivbord precis som med
en app (native applikation).
Har ni själva gjort några användarvänlighetstester gällande upplägg på mobila sidor eller vad grundar sig er design på?
Som nämnt ovan så grundar sig upplägget på en ”workshop” med kunden. I
de fall om kunden ej önskar en workshop, så tar vi reda på så mycket information vi kan genom en kort intervju med kunden samt analys av deras
hemsida. Sedan utför vi de punkter nämnt ovan. Detta låter väldigt kort
och enkelt, men varje punkt grundar sig på en rad faktorer som tar tid att ta
fram, och efter varje projekt vi utfört så har vi med oss bekräftande + ny
erfarenhet som nästa kund gynnas av (har man gjort 10 kommunsidor, så
vet man rätt fort vad kunden behöver. Att veta vad man behöver är inte
alltid samma sak som det man vill :-) )
Vad ligger till grund för hur ni bearbetar texter? Jobbar ni med
ökat radavstånd och fler styckesindelningar för att göra texterna
lättare?
Eftersom en skärm på en smartphone är mindre, så krävs det att allt innehåll (bild, text, grafik) är anpassad och används på bästa möjliga sätt. Olika
smartphones har olika upplösningar på sin skärm, och då krävs det att
innehållet är anpassat efter den upplösningen. Ett exempel är att iPhone
har en s.k. retina skärm (en upplösning på 960x640px, 326 ppi), för dessa
besökare så är det viktigt att t.ex. bakgrundsbilder och grafik är högupplösta så att de ej uppfattas som pixliga (kantiga och suddiga). För skärmar
som har lägre upplösning, så är det tvärtom. Här vill vi inte ladda in
högupplösta bilder, som ändå inte kommer att nyttjas fullt ut. Sidan kommer bli onödigt tung att ladda, och då använder vi oss av tekniker som i
koden bestämmer vad som skall visas beroende på telefonmodell, skärmupplösning osv.
Samma logik kan tillämpas på bearbetningen av texter. Utöver budskapsprioriteringen som jag nämnt ovan så kommer olika telefoner visa texter,
radavstånd osv olika.
Detta innebär att det på en del telefoner ser bra ut, texten är lättläst, det
finns bra marginaler och luftutrymmen för att ett teckensnitt utan seriffer
skall uppfattas som lättläst.
Vi går helt bort från långa texter, användarnas/besökarnas beteende på en
mobilanpassad hemsida (webbapplikation) är helt annorlunda än användare/besökare framför en dator. När Du surfar från mobilen så har Du
oftast inte samma tid eller möjlighet att djupdyka ned i långa texter. Du
letar efter kontentan och har en låg tolerans för att saker och ting tar lång
tid på sig att laddas bl.a. Därför är budskapsprioriteringen så viktig i detta
fall, och iom att vi ser till att ha bra marginaler och styckesindelning så
resulterar detta i lättlästa textsektioner som alltid fokuserar på att ha kontraststarka läsytor för bästa möjliga läsupplevelse (kontrasten mellan text
och bakgrund är alltså viktigare på en mobil enhet än på standardwebben).
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Om texten omarbetas, är det kunden eller ni som utför förändringarna?
De flesta kunder som kontaktar oss för att få sin mobilanpassade (webbapplikation) skapad, saknar oftast kunskapen om vikten i budskapsprioriteringen. Ofta så går man in med inställningen att ALLT skall finnas med i
mobilanpassade hemsidan (webbapplikationen). Detta leder ofta till att
huvudsyftet går emot både användarnas/besökarnas behov och beteende
(behovet = ute efter information eller lätt/effektivt anpassad tillgång till
tjänst. Beteende = ej lika tålmodig, mindre tid och annan inställning till
långa artiklar/ textblock).
Resultatet kan även bli att den mobila hemsidan (webbapplikationen) blir
seg och lika otydlig som vanliga webbsidan (om den nu är otydlig från början d.v.s.).
Så vi erbjuder och rekommenderar att vi tillsammans med kunden utför
denna budskapsprioritering (ingår i workshopen).
Hur tänker ni kring val av typgrad på era mobilsidor? Vad har ni
satt som standard och varför?
Att jobba med typgrader på webben är en vetenskap i sig. Webbsidor i allmänhet har en fast typgrad angiven som inte tar i beräkning användarens
upplösning. Detta betyder att oavsett hur stor eller liten webbsidan blir i
besökarens webbläsare, så kommer typgraden vara densamma.
Besökare/användare med lässvårigheter har ofta verktyg installerade på sin
dator för att b.la. öka textkontrasten, och även nyttja sig av förstoringsglas
som gör det enklare att läsa textsektioner.
En hemsida som har besökare i alla ålderskategorier (t.ex. kommunal hemsida om jag åter igen får ta dem som exempel), gör vist i att definiera eller
ge stöd för flera typgrader baserat på besökarnas/användarnas val. Exempelvis att man själv får ange storleken på texten (standard, mellan och
stor). Detta är att sätta användarens behov i 1a hand, och kommer generera
mycket positivet (exempelvis om du säljer en produkt/tjänst på din hemsida, och har detta alternativ, så är chanserna att Du kan möta upp och
förmedla ditt budskap 100 % av dina besökare, naturligtvis ingår språkstöd
i denna ekvation).
Så med denna information och tänk i bakhuvudet borde det ju vara exakt
likadant inom appar (native applikationer) och mobilanpassade hemsidor
(webbapplikationer)?
Svaret är tyvärr både ja och nej. Det är exakt likadant om än inte lite
mindre på de mobilanpassade webbapplikationerna som webbutvecklare
förlitar man sig idag på att användarna/besökarna som har lässvårigheter
skall lösa detta genom egen programvara installerad på sin dator, och ytterst få är det som erbjuder detta alternativ i hemsidan.
Den inställningen är densamma överlag hos både apputvecklare (native
appar) och webbapplikationsutvecklare.
Så vad gör vi då för att lösa detta? Vi lägger oss någonstans mittemellan. Vi
erbjuder inga extra inställningar för besökarna gällande textkontraster och
storlekar, men vi försöker lägga oss över normal och medium i typgrad.
Oftast är det kundernas grafiska profil som bestämmer dessa typgrader,
vilket då är deras webbstandard. Däremot är denna webbstandard oftast
bra i mobilen då den upplevs lika stor i jämförelse med mobila enhetens
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skärm. Det vi fokuserar på då är alltså marginaler, textindelning och textkontrast (text gentemot bakgrund).
Skulle vi dock ha en kund som har besökare med nedsatt syn eller lässvårigheter, så anpassar vi ju naturligtvis den mobilanpassade hemsidan
(webbapplikationen) efter detta. Då är vi tillbaka på workshopen där vi
definierar besökarna och deras behov.
Använder ni er av färdiga programmeringsmallar (exempelvis
JQuery mobile) eller programmerar ni allt från grunden?
jQuery Mobile som ramverk, och som CMS system Wordpress med custom
themes. Allt skräddarsytt efter kundens behov.
Fördel = open source = produkten (webbapplikationen) kommer alltid
stödjas och utvecklas av fler hundratusentals medlemmar världen över.
Det finns flertalet olika ramverk (likt jQuery Mobile), likaså CMS system
(likt Wordpress). Vad man som företag väljer är helt upp till de tekniker
man anställer. Vi har valt jQuery Mobile och Wordpress iom att det är så
pass välkänt, väldokumenterat och välanvänt (passar i 90% av fallen våra
kunders behov. Resterande 10 % är kunder vars hemsidor använder sig av
t.ex. CMS system som EpiServer, och då får man lösa projektet lite annorlunda).
Enligt vår undersökning så upplever ca 25 % att bilder på mobila
sidor är bra men att de ofta är dåligt anpassade för skärmstorleken, hur jobbar ni med bildplacering för att de ska flyta naturligt
på mobilskärmen? Något speciellt ni tänker på?
1.

Att via CSS ändra storlek på bilder är enklaste men sämsta lösningen. En bild som är 800x600px är för stor för en mobil, men
man väljer att ändra storleken på den mha css. Bilden upplevs
mindre, men är fortfarande tungladdad.

2. Att generera (säg 3) storlekar på bilderna som används baserat på
den mobila enhetens skärmstorlek är en bra och ofta använd lösning. Bilden 800x600px tankas upp, och 3 versioner skapas på
den. Dessa versioner används sedan i mobilanpassade hemsidan
(webbapplikationen) på respektive passande ställe. Exempel är s.k.
thumbnails som är minsta storleken på bilderna, och är lämpliga
som t.ex. artikelbild i ett nyhetsflöde.
3. Att generera unika storlekar på bilderna baserat på den mobila enhetens skärmstorlek är den bästa lösningen (dock ej ofta använd
generellt). Mha funktioner och scriptkod, kan man ta en originalbild (t.ex. 800x600px) och visa den i en dimension som är skräddarsydd för besökarens upplösning. Det går att optimera denna
funktion så att laddningstiden uppfattas som nära obefintlig
gentemot att ladda en bild som redan finns.
Ett exempel är att när en besökare med en upplösning på 960x640px får se
bild X, då kommer den bilden att sparas på servern, och sedan när en besökare med samma upplösning kommer tillbaka så finns den redan där sedan
tidigare, och behöver således ej då genereras på nytt.
Använder ni er av era kunders företagsprofiler oavsett hur de
fungerar på mobilskärm eller ändrar ni så att det ska passa?
En del företag är väldigt hårda att deras grafiska profil följs till punkt. Då är
det 100 % webbstandard som gäller i mobilen. Men upplever vi att det är
problem med att läsa innehållet, så får man snällt men bestämt upplysa
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kunden om detta. Och oftast så ser de problematiken själva och ger godkännande att ändra denna.
Om kunderna ej har några krav som vi måste följa, så kan vi direkt i designförslaget som vi skickar visa dem hur vi vill lösa projektet.
Använder ni er av responsive (reaktiv) webbdesign? Hur ställer
ni er till det?
Ordet responsive design missanvänds väldigt mycket i denna bransch. Det
pågår just nu ett litet krig mellan folk som förespråkar responsive design
gentemot att bygga en webbapplikation
Som du läst så beskriver jag en webbapplikation som ett eget väsen utöver
den vanliga webbsidan som ett företag redan har. Webbapplikationen är
framtagen för deras besökares beteende och behov, skräddarsydd på alla
punkter du kan tänka dig. Inte bara det visuella utan även innehållet!
Det är i sig, en helt ny sida skulle man kunna säga.
Med responsive design så menar man att sidans innehåll skall anpassa sig
till de förutsättningar besökaren/ användaren har. D.v.s., om du har en
lågupplöst skärm, så kanske vi inte skall visa företagets logotyp vid menyn,
utan istället välja att ha menyn i mindre format och placera alla element på
ett helt annat sätt så att besökaren/ användaren slipper scrolla som en
galning till höger och vänster, upp och ned (generellt sett, om du tvingas
scrolla horisontellt på en sida, då har de misslyckats katastrofalt med sitt
upplägg och struntat i responsive design*).
* Naturligtvis finns det undantag. Folk med lässvårigheter etc. har oftast en väldigt lågupplöst
skärminställning (eller väljer större textstorlek!). I fallet väldigt låg skärminställning så kommer man inte som webbutvecklare kunna ta deras behov i anspråk utan att lägga ner extra tid
på sitt kodande och designarbete. Det blir oftast att man väljer att sidan skall passa efter en
standardupplösning inom ett spann.

Så varför pågår det då vilda diskussioner mellan webbapplikationer och responsive design?
Jo, först och främst. Responsive design används ju i webbapplikationer! Vi
vill ju att oberoende av vilken telefon du har, så skall webbapplikationen se
bra ut. Den skall täcka 100 % av skärmens bredd. Menyer och knappar
skall vara centrerade oberoende av denna storlek. Om du har en retina
display (som jag nämnde tidigare) så skall du få se de större och mer
högupplösta bilderna. Tvärtom ifall du har en sämre variant.
De diskussioner som pågår handlar alltså om följande:
1. Varför skall man ha en mobilanpassad hemsida (webbapplikation) om
man bara kan använda responsive design när man skapar sin vanliga
webbsida?
Enkla svaret: Responsive design kommer aldrig kunna budskapsprioritera***, möta mobila besökarnas behov och beteende som skiljer sig mot
vanliga webbesökare Som jag nämnt är det en hel vetenskap bakom en
mobilanpassad hemsida.
Svar nr 2: Om Du har en enkel hemsida som inte alls har behovet av att
möta mobila besökarnas behov och beteende, eller bryr sig om konvertering, ja då räcker responsive design. Frågan man måste ställa sig, vad förväntar sig mina besökare av min sida? Kommer jag undan med quick fixes
och billiga lösningar? Kommer syftet och mitt budskap med min sida stärkas eller försvagas iom att allt fler har en smartphone och besöker min sida
med en sådan. I slutändan är det konsumenternas förväntningar som stäl53/68

ler kraven på dig som siteägare. Om Du ger dem en användarupplevelse
och användarvänlighet + action i mobilen (applikationsliknande effekter så
som slides, popups osv) så lovar jag de kommer återkomma till din sida via
mobilen, och inte låta den vara obesökt och samla damm som en utav de
många applikationer (native applikationer) som Du redan har på din
smartphone idag.
*** Tekniskt sett så skulle man kunna ange 2 versioner av en artikel i ett CMS system. Ena för
standardwebben, och andra för mobila besökare. Och sedan via kod + css få innehållet att
visas beroende på besökarna. Men då har Du ju redan gått halva vägen till en webbapplikation
och tagit responsive design till en nivå som är en av grunderna i bra webbapplikationer- budskapsprioriteringen.

Hur tänker ni kring scrollning gentemot klick för sidbyten i
längre texter? Vad brukar ni jobba med och varför?
Om budskapsprioriteringen är korrekt utförd, så kommer du ej behöva byta
sida för att fortsätta läsa textstycken. Således är sidbyten standardiserade
till klick. Men iom att smartphones stödjer s.k. ”touch gestures” så är det
väldigt snyggt och upplevelsefullt att koppla detta till bläddring i bildgallerier osv. Nyligen så tillämpade jag detta på en webbapplikation där man
kan byta sida helt mha swipe left eller right, och ha en indikator som visar
vilken sida man är på (klassiska tomma cirklar där den ena är fylld för att
indikera läsarens position). Beteendet hos besökaren finns redan där iom
iPhone operativsystemet och många Androidtelefoner. Swipe för att byta
vy. Vi kommer se mer och mer sådana kopierade gestures och beteenden i
webbapplikationer i framtiden utan tvekan.
Hur jobbar ni med ljusrum och marginaler? Vilken vikt upplever
ni att det har vid uppbyggnad av mobila sidor?
Korta svaret: Minimal 10px margin vänster och höger. 5-10px padding på
textstyckena gentemot textbehållaren. Varierar, men maximal kontrast och
särskiljning från text och bakgrund/omgivning utan att det ser för ansträngt ut. Som sagt, varierar beroende på design och fontsnitt som används.
Hur resonerar ni gällande typsnitt? Använder ni er av både seriffer och sanserifer? I vilka sammanhang använder ni vilken typ?
Vilka typsnitt föredrar ni för mobil?
Eftersom kunderna ofta har en grafisk profil som har ett bestämt typsnitt
är vi rätt låsta till just detta. Undantag ges naturligtvis, och jag måste personligen säga att om man tvingas till att använda seriffer för att texterna
skall vara läsbara, då har man misslyckats med layouten/ textpositionering
generellt.
Smartphones är kraftfulla och har all kapacitet som krävs för att visa sanserifer (ej webbstandardfonter främst), så vi är inte rädda att använda
dessa! Däremot kan det ibland vara bra att följa webbsäkra typsnitt (skulle
rekommendera i t.ex. listor och tabeller). Det finns många olika situationer
då man måste tillämpa en blandning helt enkelt!
Hur tänker ni färg och kontrast? Jobbar ni annorlunda med mobil gentemot webb när det gäller bakgrundsfärger, färgkombinationer osv?
Som nämnt tidigare är det läsbarheten som är primär fokus, och sedan
användarupplevelsen som för just mobiler inte skiljer sig markant gentemot webb. Men mycket riktigt är kontrasten mellan text bakgrund viktigare
iom den upplösning och skärmstorlek mobila enheter har.
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Vad tror ni om framtiden? Kommer det finnas ett utökat behov
av mobildesign eller kommer reaktiv webbdesign att ta över?
Som nämnt ovan gällande responsive design om webbapplikation så måste
jag säga att det är konsumenternas förväntningar som kommer avgöra.
Trenden är just nu att konsumenterna (besökarna/användarna) inte använder en applikation (native app) för att t.ex. se en kommuns information.
IOM deras beteende och behov, så räcker inte enbart responsive design
tillämpat på deras standard webb hela vägen i alla fall. Trenden just som vi
upplever, är att webbapplikationer blir alltmer vanliga.
Hur anpassar ni den mobila webbsidan efter målgrupp? Exempelvis läsbarheten för äldre användare?
Som nämnt tidigare, varje kunds besökare/ användare har ett unikt behov/beteende Och vi skräddarsyr efter detta om det är ett krav från kund.
Vi hoppas att någon har tid att svara på detta, vi skulle verkligen
bli oerhört tacksamma!
Tack själva och hoppas att ni fått information som är nyttig/användbar.
Det går att prata i all oändlighet gällande responsive design Vs webbapplikationer Det pågår även diskussioner huruvida responsive design kontra
webbapplikationer påverkar SEO biten för en hemsida (duplicate content,
main domain Vs subdomain för webbapplikationen).
Google har dock själva gått ut med mobilanpassad sökmotoroptimering +
annonsering. Och eftersom google är de som livnärt sig på att folk köper
SEO (adwords osv) så är det ju rätt självklart att de inte skulle gå ut med
information om webbapplikationers syfte och ljuga om det.
Men som sagt, diskussionerna finns där av den enkla anledningen att det
inte svart eller vitt till 100 % är påvisat att det ena är bättre än det andra
gällande SEO biten. Men beträffande användarna/ besökarna så är jag
övertygad om följande:
En hemsida som är 100 % optimal har:
a) Responsive design för besökare från dator (dvs sidan justeras i dimensioner + layout beroende på upplösning). Exempelvis
www.[adressen till hemsida].se
b) Webbapplikation som aktiveras om besökare kommer från enheter
som har lägre upplösning än X (t.ex. under 699px bredd då iPads
bör klassificeras som ”dator”) och ligger på en mobil subdomän
Exempelvis m.[adress till hemsida].se
c) Webbapplikationen är budskapsprioriterad och innehåller allt som
jag nämnt tidigare.
Ovan scenario kommer vi se sällan, men jag skulle satsa på sidor vars omsättning baseras på att konvertera besökare till varje pris (t.ex. webbshoppar).

Med vänlig hälsning Victor Haglund
- Tekniskt ansvarig / Utvecklare - DesignMobile
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Bilaga 3 – email-intervju med Bjarne Frykholm, tidigare anställd
på Aftonbladet
Intervjun är direktkopierad från email.
”Hej. Bra och intressanta frågor! Se svaren här nedan.
Jag jobbar alltså inte längre kvar på Aftonbladet, så svaren här nedanför
står helt för mig själv. Men under åren 2007-2012 var jag projektledare
för mobila tjänster och delaktig i det mesta som gällde mobilsajten och
apparna. Men det var i hög grad ett lagarbete i ett bra team. Om ni vill
beskriva mig kan ni skriva något som ’redaktör och projektledare som
deltagit i utvecklingen av Aftonbladets mobiltjänster’.”
I vissa av våra frågor refererar vi till en undersökning vi gjort, det är en
enkätundersökning angående Smartphoneanvändares mobilvanor som
skickades ut till samtliga som läser vid Högskolan Dalarna (inkl. distans
och fristående). Vi fick över 1000 svarande på denna undersökning och den
rörde vid vilka tillfällen mobilen används, vilken information människor
söker efter samt hur de upplever text och bild på mobilskärm.
När skaffade ni er mobilanpassade sida?
Redan 2000 hade Aftonbladet en enkel wap-sajt, runt 2004 hade vi en
xhtml-sajt med färgbilder och tv-klipp. Mobilsajten (mobil.aftonbladet.se)
har funnits sedan dess och utvecklats kontinuerligt. Trafiken tog fart på
allvar 2008 när iPhone och abonnemang med flat-rate kom. Nu är mobilsajten överlägset störst i Sverige och har fler besökare än alla konkurrenter
tillsammans, och fler än de flesta konkurrenters fullstora webbsajter. På
kiaindex.net finns de officiella besökssiffrorna där man kan se hur Aftonbladet ligger till jämfört med konkurrenterna
Vad var den utlösande faktorn för mobilanpassning?
Vi såg tidigt att mobilanpassning var nödvändigt för att läsarna skulle vilja
använda mobilen till att surfa med. Att använda fullstora webbsidor i en
mobiltelefon fungerar visserligen, men något många undviker. Mobilsurfandet ökar helt enkelt när sidorna är bra mobilanpassade. På Kiaindex kan
man också se att B/U (besök per unik besökare) är högt för mobilsajten,
vilket vi tolkar som att våra läsare är nöjda. Även måttet S/B (sidvisningar/besök) ligger bra till jämfört med många fullstora webbsidor.
Mobilanpassningen skedde till en början helt automatiskt, genom att det
innehåll som producerades på webben skalades om utan att någon redaktör
var inblandad. Men automatpubliceringen gjorde att mobilsajten inte fick
fullgod kvalitet. Vi har därför kontinuerligt utvecklat vårt publiceringssystem så att det går att göra manuella insatser på mobilsajten, liksom att vi
har anställt dedikerade mobilredaktörer. Vi har alltså automatflödet som
en grund men har möjlighet att påverka urval och presentation för mobilsajten. Dessa manuella insatser och tillägg har lett till en rejält ökad kvalitet i mobilsajtens innehåll.
Hur har ni valt radlängd?
Vi har inte valt någon specifik radlängd, utan texterna flödar beroende på
mobilens skärmstorlek. Typsnitt och fontstorlek är i första hand optimerat
för iPhone, men fungerar även för övriga modeller. Dock kan fontstorlekar
bli väldigt små i vissa modeller av Nokia och SonyEricsson. Men eftersom
det finns hundratals olika modeller har vi omöjligen kunnat anpassa för
alla.
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Kortar ni ner artiklarna? I så fall på vilket sätt? Om artiklarna är
nedkortade, hur har ni tänkt kring styckesindelning?
Nej, vi kortar aldrig ner artiklar i mobilen. Vår erfarenhet är att läsarna inte
vill ha kortare versioner i mobilen. Däremot kapar vi i de flesta fall bort ett
steg från startsidornas puffrubriker som ärvs från webben innan de publiceras på mobilsajtens startsida.
Jobbar ni med responsive (reaktiv) webbdesign? Vad har ni för
argumentation till ert val?
Vi har diskuterat detta. Men det är svåra utmaningar att göra responsiv
webbdesign på en nyhetssajt med mycket innehåll och hög trafik. Ska man
utgå från den lilla mobilsajten eller från den stora webben? Ska man kunna
presentera olika innehåll i de olika kanalerna? Hur ska man hantera bildskalning, annonser och externt innehåll? Hittills har vi därför valt att styra
trafik från stora skärmar till stora webben (www.aftonbladet.se), och små
skärmar till mobilsajten (mobil.aftonbladet.se). Vi har alltså två url-er.
Mobilsajten kan man i och för sig kalla för en responsiv sajt, eftersom den
anpassar sin bredd till respektive skärmstorlek inom vissa gränser. Vissa av
våra nya bloggar ligger på Wordpress-plattform och är delvis responsiva
med samma url oavsett kanal.
Hur går era tankar kring val av sanserif gentemot seriff? Hur
valde ni typsnitt?
Vi använder de default-typsnitt som finns i de flesta mobiler. För iPhone
blir det Verdana i rubriker, men på Androider finns inte Verdana, så då blir
det DroidSans.
Många mobiler har klent stöd för typsnitt och vi har inte börjat använda
nya tekniker med nedladdningsbara typsnitt. Läsbarheten och snabbheten
har hittills varit viktigare än eventuell typografisk identitet. Sanserifer är
generellt mer läsbara på små skärmar med låg upplösning. Med bättre
skärmar kan dock seriff-typsnitt bli ett alternativ, som i Iphone4:s läsläge.
Att vi använder Verdana som huvudtypsnitt beror på arvet från webben
som började använda Verdana runt 1998. Då var Verdana ett av de första
typsnitt som fungerade väl i de flesta webbläsare, hade god läsbarhet och
hyggligt avspeglade Aftonbladets typografiska tabloid-tradition. Med tiden
tror jag att Verdana blivit ett av de tydligaste kännetecknen för Aftonbladet.se. Men i det redesignprojekt som just nu pågår på webben diskuteras
att införa eget typsnitt, men jag vet inte vilket beslut som fattats.
På vilken grund har ni valt teckengrad?
Som ovan, vi har försökt hitta en optimal läsbarhet för de vanligaste mobilerna. Med hundratals olika modeller på marknaden är det dock en stor
utmaning och vi ser tyvärr ofta exempel på mobiler med alldeles för små
teckenstorlekar.
I vår undersökning svarade 22 % att de upplever att det är jobbigt att läsa text på mobilskärm, är det något speciellt ni tänker
på för att göra texter mer lättlästa eller göra användaren mer
mottaglig för er information på mobilen?
Som ovan. Genom att använda optimala textstorlekar, sanserifer och standardtypsnitt tror vi att vi främjat läsbarheten mest.
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Har ni gjort några egna undersökningar på hur användare lättast tar till sig information via mobilt format eller har ni använt
er av andra forskningsrapporter?
Nej, egentligen inte – men vi grundar många besluta på analyser av vår
egen besöksstatistik, omvärldsbevakning och stor kompetens inom företaget, liksom på synpunkter från läsare.
Är svart text på vit bakgrund ett självklart val på mobil eller har
ni funderat över exempelvis sepia eller något liknande som drar
ner ljusstyrkan som vithet genererar på skärmen?
Svart text på vit bakgrund är ett naturligt val för en sajt med bakgrund i
print och så ser de flesta tidningssajter ut i hela världen. Men vi tror också
att detta är det bästa för läsbarheten. Ytterst få läsare har haft synpunkter
på detta. Vi har aldrig övervägt att lägga på bakgrundsfärger. För läsare
med speciella behov hänvisar vi till mobilernas egna inställningar, i iPhone
kan man t ex invertera sidorna så det blir vit text på svart om man önskar.
Synskadade som använder speciella hjälpmedel är viktigt att tänka på, och
där kan vi säkert göra mer. Men där tror jag det handlar det mer om struktur på koden och innehållet som gör det enkelt att omvandla texten till
talsyntes.
Enligt vår undersökning så fick vi fram att 58 % använder sin
smartphone för att läsa nyheter, vilka krav känner ni att det ställer på er mobila sida?
Vi har alltid känt till att nyheter (och sport) driver mobilanvändandet och
har därför ett tydligt nyhetsfokus i mobilen. Vi har sett att stora nyheter
alltid ökat på mobilsurfandet och etablerat nya medievanor. Men vi vill
också erbjuda ett brett innehåll av annat än nyheter.
När man loggar in på er mobilsida möts man av direkt en heltäckande annons, hur är tanken gällande det? Tror ni att folk
blir besvikna när de väntar sig att mötas av nyheter?
Visst får vi en del negativa synpunkter på våra annonser, men de flesta har
förståelse för att vår verksamhet måste finansieras för att de ska kunna ta
del av vårt innehåll gratis. För annonsörerna är de stora banner-formaten
på startsidan väldigt attraktiva. Våra erfarenheter visar också att clickraten på annonser är högre på mobilsajten än på webben.
Vi såg att ni använt er av rubrik, underrubrik och ingress på er
mobila sida, hur är tanken kring det? På vad grundar sig valet att
använda indrag istället för blanksteg i styckesindelningar?
Mycket av mobilsajtens struktur är ett arv från webben, som i sin tur har
ärvt från print. Artiklar med rubrik, underrubrik och ingress är ganska
typiska för Aftonbladet i alla kanaler. Styckeindelningen med indrag i stället för blanksteg är nog ett arv från tidningstypografi snarare än ett medvetet val. Kanske ger det mer ”Aftonbladet-känsla” än styckeindelning. Men
ytterst få har klagat på vår typografi.
Ni använder färre färger på mobilsidan i förhållande till ordinarie hemsida, varför?
Det är nog bara den gula bakgrunden på webbens navigation som inte används i mobilen. I övrigt tycker jag att vi kör samma som på webben,
främst rött och svart. Och rosa på sporten.
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Finns någon speciell anledning till att ni tagit bort understrykningarna på era länkar som förekommer på ordinarie hemsidan?
Webbens blå länkar är skapade för att klickas på med datormus. När vi
anpassade mobilsajten till smartphones med pekskärmar anpassade vi
puffarna för fingrar, och gjorde hela puffytorna tryckbara. Därmed behövdes inte längre blå understrukna länkar. När vi tog bort blålänkarna förbättrades också läsbarheten på små skärmar.
Finns det någon tanke bakom att ni valde att inte ha några marginaler kring texterna?
Vi har idag bara en 1px-marginal kring texterna. Att marginalen är så liten
gör att vi får plats med mer text på varje rad, vilket är positivt på små
skärmar. Vi har haft en intern diskussion där det förts fram att ökad marginal skulle förbättra läsbarheten. Men vad jag vet brukar inga läsare klaga
på våra små marginaler.
Vi har lagt märke till att era bilder är ganska pixliga, är det för
att sidan ska laddas upp snabbare, är det en anpassning efter
den minsta skärmupplösningen eller finns det någon annan anledning?
Självklart vill vi ha skarpa bilder. Men bildkvalitet är alltid en kompromiss
mellan upplösning och filstorlek. Ska man höja bildkvaliteten ökar filstorleken och därmed nedladdningstiden. När iPhone 4 kom med högupplöst
retina-skärm ökade kraven på bättre bildkvalitet, så vi kommer så småningom att skicka bilder med högre upplösning till de mobiler som klarar
det.
När man ändrar till att läsa i vertikal riktning på mobilen så
ökar typgraden, hur mycket ökning har ni satt och hur är tankegången bakom det?
Vi har inte satt detta specifikt utan det är mobilernas egna inställningar
som används. I iPhone anpassas storleken efter den ökade sidbredden i
landskapsläge. Ett flertal läsare gillar att läsa artiklar i liggande läge, eftersom de då automatiskt får större text.
Komplettering:
I frågan om ni brukade korta ned artiklar på er mobilanpassade
hemsida så svarade du att "Vår erfarenhet är att läsarna inte vill
ha kortare versioner i mobilen." Vi är då nyfikna på vad för erfarenheter som ligger till grund till detta.
När vi började publicera nyheter på vår wap-sajt använde vi korta texter
från vår dåvarande text-tv. Läsare hörde av sig och ville ha mer. Så när
tekniska möjligheter kom gav vi dem mer. Sedan dess har vi aldrig gjort
kortversion av artiklarna i mobilen. Tvärtom har vi sett det som betydelsefullt att mobilversionen inte är sämre eller fattigare än webbversionen.
Genom att göra en så fullståndig mobilsajt som möjligt tror vi att mobilsajten blivit intressant, attraktiv och marknadsledande.
Det är samma med tv-klipp. Vi gör inte kortare klipp för att de ska visas i
mobilen. Det känns inte som något värde att förkorta artiklar och tv-klipp.
För när man väl klickat sig in på en artikel kan man lika gärna erbjudas
hela. Däremot har vi som jag nämnde förkortat puffarna på indexsidorna,
så att vi får plats för fler puffar på samma yta.
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I frågan om vilken typgrad ni använder så refererade du till
ovan, ("Vi har inte valt någon specifik radlängd, utan texterna
flödar beroende på mobilens skärmstorlek. Typsnitt och fontstorlek är i första hand optimerat för iPhone, men fungerar även
för övriga modeller."). Vi är nyfikna på, ur en programmeringssynvinkel, vad ni har för utgångsläge på teckenstorleken? Det
vore intressant att veta då vi själva ska programmera tester, och
skulle behöva något att utgå ifrån.
Jag är inte helt säker, men när jag kollar i källkoden står det:
font: 90%/130% Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
vilket alltså betyder 90% storlek och 130% radavstånd.
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Bilaga 4 – email-intervju med Johan Kuno och Gunnar R Johansson för Expressen
Intervjun är direktkopierad från email.
När skaffade ni er mobilanpassade hemsida?
Gunnar: Maj 1999
Johan: Sidan har sedan uppdaterats i flera större omgångar, varav den
senaste 2010. Mindre korrigeringar och uppdateringar sker löpande.
Vad var den utlösande faktorn för mobilanpassning?
Gunnar: Expressen vill vara där läsarna finns.
Hur har ni valt radlängd?
Johan: Sidan är i grunden anpassad för att skala automatiskt i olika mobiler. Radlängden, eller egentligen sidbredden, är sattprocentuellt genom att
ange 3 procents marginal i vänster- och högerkant. Storlek på typsnitt är
sedan valt för att harmonisera med dessa marginaler. Radlängd är inte satt,
exempelvis, genom att räkna antalet tecken per rad, vilket är omöjligt då vi
inte exakt kan styra utseende i olika mobiltelefoner. Mycket, generellt, på
mobilsajten är satt i relativa storlekstermer för att kunna skala i olika
skärmupplösningar och se ok ut på så många ställen som möjligt.
Kortar ni ner artiklarna? I så fall på vilket sätt? Om artiklarna är
nedkortade, hur har ni tänkt kring styckesindelning?
Gunnar: Nej, inga artiklar kortas ner.
Jobbar ni mer responsive (reaktiv) webbdesign? Vad har ni för
argumentation till ert val?
Idag gör vi inte det, men vi tittar med nyfikna ögon på det. Det ligger en
stor utmaning i att lösa annonshanteringen.
Hur går era tankar kring val av sanserif gentemot seriff? Hur
valde ni typsnitt?
Johan: Flera olika nivåer. I mobilsajten har vi utgått lika mycket från papperstidningen som från stora webbsajten. I tidningen används den klassiska lösningen med sanserif för rubrik och seriff för brödtext. Seriffer används för längre textstycken då dess syfte är att föra ögat vidare i texten och
underlätta läsning. De specifika typsnitt som valdes (Helvetica/Arial samt
Georgia – eller motsvarande inbyggda typsnitt i mobilen) valdes för dess
stora installationsbas, samt att exempelvis Georgia är skapad för maximal
läsbarhet på skärm.
På vilken grund har ni valt teckengrad?
Johan: Strikt subjektivt på grund av det som ser bra ut. Texten ska vara
stor och enkel att läsa, men inte så stor att den försvårar flytet i läsningen.
Mobilsidor tenderar att ha lite för liten text, speciellt för äldre läsare, något
vi försökte undvika.
I vår undersökning svarade 22 % att de upplever att det är jobbigt att läsa text på mobilskärm, är det något speciellt ni tänker
på för att göra texter mer lättlästa eller göra användaren mer
mottaglig för er information på mobilen?
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Johan: Luft, luft, luft, luft. Det viktigaste på sidorna är inte innehållet, utan
hur innehållet är layoutat. Placeringen generellt, och luften/marginalerna
specifikt, är i många delar viktigare än själva innehållet. Rent konkret är
detta i artiklarna på Expressens mobilsida löst genom en generös radhöjd
och ordentligt styckeavstånd.
Har ni gjort några egna undersökningar på hur användare lättast tar till sig information via mobilt format eller har ni använt
er av andra forskningsrapporter?
Gunnar: Expressen gör återkommande olika undersökningar bland våra
läsare både i papper, webb och mobilt och dessutom läser vi och tar in rapporter som andra gör.
Är Svart text på vit bakgrund ett självklart val på mobil eller har
ni funderat över exempelvis sepia eller något liknande som drar
ner ljusstyrkan som vithet genererar på skärmen?
Gunnar: Vi har testat en mängd varianter kring detta just för vår iPhoneapp och vi landade i en bakgrund som inte är helt vit utan har ett litet litet
inslag av grå. Just för läsbarheten.
Johan: Det är allt annat än ett självklart val. Den upplevda kontrasten mellan bakgrund och texten är mycket, mycket högre på en skärm (dator, mobil…) än på tryckt papper. Ögonen blir snabbare trötta med en lysande vit
bakgrund och en nattsvart text. Som Gunnar skriver har vi tänkt på detta i
utformningen av Expressens iPhone-app. Texten är inte helt svart och bakgrunden inte kritvit – allt för att minska ned kontrasten till en behagligare
nivå. Tyvärr är detta inte lik enkelt att lösa på en generell mobilsajt med
stor användarbas (många olika mobiler). Då många mobiler, speciellt
äldre, har sämre skärm måste man tänka på kontrasten och har inte
samma frihet att experimentera med olika färger på bakgrund och text.
Enligt vår undersökning så fick vi fram att 58 % använder sin
smartphone för att läsa nyheter, vilka krav känner ni att det ställer på er mobila sida?
Gunnar: Det ställer en mängd med krav med de viktigaste är snabbhet,
tydlighet och igenkänning. Expressen ska vara berättande som berör - oavsett plattform.
När man loggar in på er mobilsida möts man direkt av en heltäckande annons, hur är tanken gällande det? Tror ni folk blir
besvikna när de väntar sig att mötas av nyheter?
Gunnar: Vi provar oss försiktigt fram med olika format för att inte störa för
mycket. Det är t.ex. viktigt att om vi har ett större format som sticker ut
utöver det vanliga så ska läsaren inte se den annonsen varje gång utan att
vi arbetar med låg frekvens.
Hur gick tankarna kring valet av seriff kontra sanserif i brödtexten? Vi såg att på ordinarie hemsida har ni en sanserif medan ni
har en seriff på mobilsidan, hur har ni kommit fram till det?
Johan: Som tidigare besvarat handlar det om att se likamycket på pappersversionen av expressen som den stora webbsajten. Mobilsajten ska kännas
som expressen, men framför allt handlar det om att maximera läsbarhet för
aktuell kanal. I fallet med mobilversionen så ger ett seriff-typsnitt bättre
läsbarhet, samtidigt som det signalerar ”nyheter”.
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Era artiklar är mycket luftigare på mobilsidan, berätta vad som
ligger till grund för denna utformning?
Johan: Läsbarhet, läsbarhet, läsbarhet. Mobilversionen av Expressen är
betydligt mycket enklare rent strukturellt än stora webbsajten. Detta ger
större friheter då inte lika många element måste in på sidan och samspela
med varandra. Hela perspektivet för mobilversionen är tydlighet, enkelhet
och läsbarhet. Varje kanal (papper, dator, mobil, läsplatta, etc.) har sina
unika egenskaper – något som fortfarande är relativt outforskad mark.
Visst kan man kopiera inställningar och utseende rakt av mellan olika kanaler, men då får man en undermålig produkt. Mobilen är ett mindre fönster, och just detta gör att luften blir så mycket viktigare.
Vi såg att ni hade tre alternativ på typgradsändring på er mobila
sida, hur kom ni fram till de storlekar som användaren får välja
mellan?
Johan: Precis som vid valet av standardstorlek: ingen som helst vetenskap
utan enbart det som ”känns” bäst, samtidigt som sidan fortfarande bibehåller en acceptabel layout.
Komplettering:
I frågan om vilken typgrad ni använder så svarade du följande
"Strikt subjektivt på grund av det som ser bra ut. Texten ska vara
stor och enkel att läsa, men inte så stor att den försvårar flytet i
läsningen. Mobilsidor tenderar att ha lite för liten text, speciellt
för äldre läsare, något vi försökte undvika." Vi är nyfikna på, ur
en programmeringssynvinkel, vad ni har för utgångsläge på
teckenstorleken? Det vore intressant att veta då vi själva ska
programmera tester, och skulle behöva något att utgå ifrån.
Utgångsläge för teckenstorleken på mobilsajten är att ställa den till "100%"
i css:en med radhöjd "1.1". Bakgrunden till detta kan man läsa mer om exempelvis här:
http://www.alistapart.com/articles/howtosizetextincss/
Och då primärt i slutsatsen: "Our task was to find a way to size text that
allows designers to retain accurate control of typography, without sacrificing the user’s ability to adjust his or her reading
environment. We tested various units across common browsers. Sizing text
and line-height in ems, with a percentage specified on the body (and an
optional caveat for Safari 2), was shown to provide accurate, resizable text
across all browsers in common use today. This is a technique you can put in
your kit bag and use as a best practice for sizing text in CSS that satisfies
both designers and readers."
Ingenstans på mobilsajten är teckenstorleken satt i hårda termer som px
och pt. Istället används genomgående relativa termer, och då primärt enheten em. Allt för att sajten ska skala och se bra ut i så många enheter som
möjligt.
Sen i dokumentet så skulle det vara med en länk till där vi kunde
läsa mer om när Expressen skaffade sin mobilanpassade sida,
dock gick den ej att klicka på. Har du lust att skicka den igen?
http://www.mobil.se/nyheter/expressen-blir-mobil-1.284290.html
Det är en riktigt gammal nyhet från maj 1999.
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Bilaga 5 – Bilder av struktur, läsbarhetstest 1

Startsida, test 1. Startsida del 1. Text 1, del 1; scroll

Text 2, del 1; sidbyte

Text 3, del 1; nedkortat och sammanfattat
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Del 2; Ljusrum. Text 1, del 2; default-typgrad. Text 2, del 2; ökat typgrad
till 1.1 em. Text 3, del 2; ökat typgrad till 1.2 em.

Del 3, startsida. Text 1, del 3; Inga marginaler, en blankrad, normalt radavstånd. Text 2, del 3; default-marginaler, flera blankrader, normalt radavstånd. Text 3, del 3; default-marginaler, flera blankrader och radavstånd
ökat till 150 %.

Text 4, del 3; 10 px marginal, radavstånd 180 %, indrag. Text 5, del 3; default-marginaler, 180 % radavstånd, indrag.
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Del 4, startsida. Text 1, del 4; seriff (Georgia). Text 2, del 4; sanserif (Verdana)

Del 5, startsida. Text 1; med bild placerad i nederkant. Text 2; utan bild.

Del 6, Startsida. Text 1, del 6; Svart text på vit bakgrund. Text 2, del 6; vit
text på gråsvart bakgrund.
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Bilaga 6 – Bilder av struktur, läsbarhetstest 2

Test 2; startsida. Del 1, minne; bild placerad i överkant, längre text med
sidbyte, seriff, vit text på gråsvart bakgrund, typgrad ökad till 1.2 em, default-marginaler.

Del 2, litteratur; bild placerad i överkant, sammanfattad text, sanserif, svart
text på vit bakgrund, default-typgrad, default-marginaler samt blanksteg.

Del 3, åsikter; bild placerad i överkant, längre text med scroll, seriff, vit text
på gråsvart bakgrund, default-typgrad, default-marginaler samt blanksteg.
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Del 4, tid; bild placerad i överkant, sammanfattad text, sanserif, svart text
på vit bakgrund, typgrad ökad till 1.1 em, default-marginal.
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