
Textlayout och prestation

Skrollning eller anpassad textstorlek i en 
mobil applikation

Simon Lind

Student
Vt 2013
Examensarbete, 15 hp
Kanditatexamen i Kognitionsvetenskap, 180 hp 
Handledare:!Gregory Neely (Institutionen för psykologi)
! ! Göran Landgren (Institutionen för informatik)





Textlayout och prestation
 - Skrollning eller anpassad textstorlek i en 

mobil applikation
Simon Lind

Sammanfattning
Mobila applikationer för smarttelefoner är ett område som har expanderat under de senaste 
åren. Den lilla skärmen på smarttelefonen leder till att användare vanligtvis måste skrolla för att 
komma åt ytterligare information. Tidigare forskning har visat att skrollning påverkar 
läsförståelsen och minnet negativt. Denna studie har utvärderat detta fenomen genom att låta 
67 frivilliga deltagare utföra tre uppgifter med en mobil applikation för smarttelefoner. Testet 
utformades med betingelserna skrolla och minskad textstorlek, för att rymma all text på en 
skärm. Datat samlades in via ett elektroniskt frågeformulär. Resultaten från denna studie visade 
att deltagarnas prestation vid skrollning var signifikant bättre för sökuppgiften och 
läsförståelseuppgiften. Det motsäger tidigare forskning och kan förklaras av att användarnas 
vanor kring smarttelefoner kan ha förändrats. Fortsatt forskning bör göras för att få en djupare 
förståelse för hur olika faktorer och vanor påverkar prestationen för smarttelefoner. 

 

Abstract
The market of mobile applications for smartphones has expanded during the last years. The 
small display on the smartphone results in the user having to scroll to get further information. 
Some studies have shown lower performance in reading comprehension and memory tasks 
when scrolling. This study investigated this phenomenon by letting 67 volunteers perform three 
tasks on a mobile application for smartphones. Scrolling and minimized font size to fit the 
screen were the conditions studied. The data were collected through an internet survey. The 
results of this study showed that performance for scrolling were significantly higher for the 
search task and the reading comprehension task. Contrary to earlier findings, this may be 
explained by changed habits and preferences with smartphones. Further research on 
performance and usage for smartphones is needed to gain further understanding.



”Mr. Watson, come here – I want to see you”. Året är 1876 och Alexander 
Graham Bell gör det första telefonsamtalet med sin nya uppfinning. Det är 
mycket som har hänt i utvecklingen av telefoner sedan dess. Idag används 
telefonen till mycket mer än att bara ringa med. ”International Business 
Machines Corporation” (IBM) släppte redan 1993 mobiltelefonen ”Simon”, som 
påminner mycket om dem smarttelefoner som finns idag. Den kunde bland 
annat visa kartor, skicka e-post och fax samt spela upp  musik. Den låga 
batteritiden och det höga priset ledde inte till någon storförsäljning. Ordet 
smarttelefon användes inte förrän 1997 i och med Ericssons utveckling av sin 
mobiltelefon; ”Penelope”. Det finns ingen officiell gräns mellan äldre 
mobiltelefoner och smarttelefoner. Även fast smarttelefoner funnits i en längre 
tid var det egentligen inte förrän lanseringen av iPhone från Apple 2007 som 
smarttelefoner tog en rejäl fart ut på marknaden (Reed, 2010). 

Det har även skett en drastisk förändring av internetanvändning för mobila 
enheter sedan smarttelefoner lanserats. ”International Data Corporation” (IDC) 
hävdar att den största delen av internetanvändningen kommer att vara mobil-
användning vid 2015 (Haselton, 2011). Försäljningen av smarttelefoner 2011 
uppgick i 487 miljoner sålda enheter och gick därmed förbi försäljningen av 
datorer (Dunn, Galletta, Hypolite, Puri & Raghuwanshi, 2013). En rapport från 
första kvartalet 2013 av  IDC, visar nu att försäljningen av datorer nått den 
kraftigaste minskningen sedan företaget startade mätningarna 1994 (Fingas, 
2013). Dock har smarttelefoner en relativt liten skärm, vilket begränsar 
användbarheten vid surfande mellan olika internet sidor. Användare är därför 
mer målmedvetna att hitta en viss information än att läsa en lång text. Det krävs 
därför en bättre översikt för mindre skärmar för att hjälpa användaren hitta rätt 
information (Ahmadi & Kong, 2012).

Smarttelefoner används sällan till att mata in stora mängder text, utan används 
mest för kommunikation och nöjen. Det betyder att vanliga användbarhetstester 
som är utformade för PC kanske inte fungerar för smarttelefoner (Dunn et al., 
2013). De uppgifter som utförs på en smarttelefon är främst att läsa e-post, sms 
och nyheter. Det finns en enorm tillgång av  information i våra händer. Även ett 
enkelt e-post kan innehålla mycket text som tar upp  mer än skärmens storlek, 
som kräver att användaren skrollar mycket. Det har visat sig att det blir svårare 
att lokalisera information vid skrollning och därmed svårare att minnas 
information. Sanchez och Goolsbee (2010) undersökte skillnaden mellan att 
läsa text på en stor och en liten skärm. Forskarna manipulerade även 
textstorleken och avståndet mellan orden. Resultatet visade att användare som 
behövt skrolla mycket i informationen, hade en sämre prestation på ett 
minnestest (erinring). Nielsen och Budiu (2013) upplyser om liknande negativa 
effekterna av att skrolla. Den lilla skärmen låter användaren se mindre 
information och samtidigt försöka förstå delar som inte är synliga. Att skrolla 
skapar svårigheter kring att lokalisera delar av informationen utanför skärmen. 
Det tar längre tid att gå igenom information, vilket i sin tur blir mer krävande för 
minnet. 
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Sanchez och Wiley (2009) mätte arbetsminneskapaciteten hos deltagarna och 
delade in dem i två grupper; en grupp med låg kapacitet och en grupp  med hög 
kapacitet. Deltagarna fick därefter utföra läsförståelseuppgifter med texter med 
behov av att skrolla eller ej. Forskarna hittade ingen signifikant skillnad för 
individer med hög arbetsminneskapacitet. De såg däremot en negativ effekt, för 
uppgifter med behov av att skrolla, för deltagare med låg arbetsminnes-
kapacitet.

Fortsatta studier visar hur deltagarnas resonemang kring information påverkas 
negativt av att läsa på en liten skärm. Forskarna mätte även deltagarnas 
arbetsminneskapacitet före testerna. Det visade sig att den negativa effekten 
utjämnades om skärmen roterades för att rymma mer text på en skärm. 
Utjämningen visade sig även att gälla för deltagare med låg arbetsminnes-
kapacitet och för de som tidigare haft sämre minnesprestation vid skrollning 
(Sanchez & Branaghan, 2011).

Tidigare nämnda experiment har fokuserat på små skärmar, men det har även 
gjorts forskning utformade för datorskärmar (Piolat, Roussey & Thunin, 1997). 
Deltagarna fick läsa en text och därefter föreslå förbättringar i texten. Deltagare 
som inte behövde skrolla fick en bättre mental representation av hela texten, 
var bättre på att lokalisera delar ur texten och kunde bättre komma ihåg 
huvuddelar i texten. Att notera är att deltagarna i studien inte använde datorer 
regelbundet. 

Det finns dock studier som inte hittar någon signifikant skillnad mellan att skrolla 
och att bläddra mellan sidor. Bernard, Baker och Fernandez (2002) visade att 
deltagare var bättre på att skumma igenom texter om de fick skrolla. Baker 
(2003) gjorde även en undersökning som visade på att deltagare var snabbare 
på att hitta information om de skrollade jämfört med att bläddra sidor. Både 
Bernad, Baker och Fernandez (2002) och Baker (2003) såg ingen signifikant 
skillnad i läsförståelse mellan de både betingelserna. Detta strider därför mot 
andra studier som kom fram till att skrollning påverkar läsförståelsen negativt 
(Nielsen & Budiu, 2013; Piolat, Roussey & Thunin, 1997; Sanchez & 
Branaghan, 2011; Sanchez & Goolsbee, 2010; Sanchez & Wiley, 2009).  

Det verkar som att forskningen kring smarttelefoner och effekten av att skrolla 
är kluven på vissa punkter. Enligt Kaikkonen (2008) kan den breda spridningen 
av resultat från undersökningar av smarttelefoner bero på att lanseringen av 
iPhone inte skedde förrän 2007. Det kan ta tid innan människor blir vana 
användare. Ny teknik skapar i sin tur nya vanor utifrån de nya förutsättningarna. 
I studien av Baker (2003) uttryckte flera deltagare att de var vana vid att skrolla 
för sidor på internet. Mills och Weldon (1987) resonerade redan 1987, om att 
preferenser kan påverka deltagarnas prestation. De undersökte prestationen av 
att läsa på papper och att läsa på en datorskärm. På den tiden var det ovanligt 
att läsa texter på datorer. Forskarna fick därför resultatet att deltagarna 
presterade bättre om de fick läsa på papper. 
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För att minska skrollning går det att antingen dela upp informationen i flera sidor 
eller minska textstorleken. Tidigare studier av Chen och Chien (2005) visade att 
det inte fanns någon försämrad förståelse då textstorlek på små skärmar 
minskade. De lät deltagarna läsa texter med textstorleken 12 bildpunkter 
respektive 28 bildpunkter och mätte därefter läsförståelsen. Ytterligare studier 
med liknande resultat, har använt 8 bildpunkter (Sanchez & Goolsbee, 2010). 

Vid utformningen av en undersökning av smarttelefoner är även användarens 
upplevelse en viktig faktor. Tidigare forskning har visat att belåtenheten av en 
produkt är storleken på diskrepansen mellan förväntningen och den faktiska 
prestationen av produkten. Hong, Thong och Tam (2006) har tagit fram 
ytterligare metoder för att studera belåtenhet vid användning av  smarttelefoner. 
En annan studie visar på att pålitlighet påverkar belåtenheten mer än 
användbarhet. Det betyder dock inte att användbarheten inte är lika viktig (Lee, 
Lee, Moon, & Park, 2013). Prestationen kan därför påverkas av  användarens 
förväntningar. 

Fler och fler företag är medvetna om att det krävs anpassningar för att hemsidor 
och applikationer även ska fungera bra på mindre skärmar. Många företag har 
idag upptäckt möjligheten att nå kunder via en applikation för smarttelefoner. 
Mobila applikationer har stora fördelar. Det är inte endast kunder som 
applikationer utvecklas till utan det utvecklas även till anställda på företag. På 
senare tid har företag satt upp egna interna marknader innehållande de 
applikationer som passar företagets behov. Företag behöver därför 
implementera mobillösningar för att kunna hänga med i den snabbt växande 
marknaden (”Why Businesses Should”, 2013).

Applikationer för smarttelefoner har expanderat kraftigt under åren sedan 
lanseringen av de första marknaderna för applikationer. Nyligen presenterade 
Apple att de har 50 miljarder nedladdningar av applikationer från deras 
marknad (Arthur, 2013). Även Google har presenterat deras siffror som nått 48 
miljarder nedladdningar. Inkomsten per användare dubbleras från år till år 
(Welch, 2013). Detta tyder därför på att många företag utvecklar applikationer 
men också att efterfrågan är stor. Användare är därmed beredd att betala för väl 
designade applikationer.   

Tidigare var det vanligt att hemsidor designades med samma design som 
tidningar. Utvecklingen har visat att designen av hemsidor inte bör vara samma 
som tidningar. Idag är många överens om det. Diskussionerna återfinns även 
nu i nästa led gällande hemsidor och smarttelefoner. Att designa mobila 
applikationer för smarttelefoner är något som ska betraktas som egenartat. På 
samma sätt som designen mellan tidningar och hemsidor bör separeras, ska 
även hemsidor och mobila applikationer göra det (Nielsen & Budiu, 2013). 
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Detta examensarbetes syfte är att undersöka prestationseffekterna samt 
användarens preferenser av skrollning och textstorleksförändring för smart-
telefoner. Detta studerades genom att frivilliga deltagare interagerade med en 
mobil applikation, utvecklad för distansutbildningar. Testningen utförs genom att 
ge deltagarna tillgång till applikationen och instruktioner samt ett frågeformulär 
för utvärdering. 

Baserat på tidigare forskning, förväntas prestationen att försämras för uppgifter 
som kräver att deltagaren skrollar. 

Metod

Deltagare
Totalt 67 deltagare (19 män och 48 kvinnor) med medelåldern 27.78 (SD = 
8.28) deltog i studien. Men en deltagare exkluderades från undersökningen då 
responsen indikerar att den ej hade utfört uppgifterna enligt instruktionerna. 
Kravet för att delta var att ha tillgång till en dator och en smarttelefon, båda med 
internetuppkoppling. Deltagarna rekryterades huvudsakligen genom en 
intresseanmälan från ett internetbaserat utbildningsföretag. Företaget har 
årligen cirka 50 000 kursdeltagare och deltagarna kan befinna sig över hela 
Sverige. Ett mindre antal deltagare rekryterades direkt via e-post som 
intresseanmälan vid Umeå Universitet. Medelvärdet för deltagarnas användning 
av smartelefoner var 2.95 år (SD = 1.35).

Material
! Mobil applikation Applikationen var utformad efter ett digitalt elevrum för 
distanskurselever och stödde de största operativsystemen för mobiler. 
Applikationen innehöll bland annat kursinnehåll, en inkorg och ett elevforum 
med mera. För experimentet byggdes en funktion in i vissa delar av 
applikationen som minskade textstorleken för att rymma all text på en skärm. 
Minsta textstorlek var 7.5 bildpunkter och standardtextstorlek för applikationen 
var 16 bildpunkter med typsnittet Helvetica. För en iPhone 4 med skärmstorlek 
3.5 tum och upplösning 480x320 bildpunkter uppgick minskningen av 
textstorleken till 9 bildpunkter. Totalt sex användartester har utförts i en 
itererande process för att förbättra designen av applikationen.

! Sökuppgift Uppgiften bestod av att hitta ett mål i en text. Två texter 
användes i form av ett schema innehållande information om matematikuppgifter 
och prov. I mitten av båda texterna fanns det inlagt en probe, i form av en 
rödfärgad ikon med tillhörande text; ”Slutprov”. Målet bestod av en grönfärgad 
ikon med tillhörande text; ”Diagnos”. Den ena texten krävde att deltagaren 
skrollade för att nå målet (se Figur 1). Den andra texten hade minskad 
textstorlek som rymde all text på en skärm (se Figur 2). 
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! Läsförståelseuppgift Uppgiften bestod av att läsa två texter innehållande 
en konversation mellan två personer i inkorgen. Varje meddelande innehöll ett 
påstående och en fråga. Den ena texten krävde att deltagaren skrollade för att 
läsa båda meddelandena. Den andra texten hade minskad textstorlek som 
rymde all text på en skärm. 

! Jämförelseuppgift Uppgiften bestod av  att jämföra och upptäcka fel 
mellan två matematikuppgifter. Två texter användes innehållande två identiska 
matematikuppgifter men den ena innehöll sju stycken fel. Matematikuppgifterna 
var hämtade ur en matematikbok där den ena matematikuppgiften innehöll totalt 
50 ord och den andra innehöll totalt 47 ord. Den ena texten krävde att 
deltagaren skrollade för att läsa och jämföra båda matematikuppgifterna. Den 
andra texten hade minskad textstorlek som rymde all text på en skärm. Denna 
uppgift influerades från Nielsen och Budiu (2013) som upplyste om en uppgift 
som skapade svårigheter med skrollning. Uppgiften som diskuterades bestod 
av en instruktionsbild och dess information som inte var synliga samtidigt, vilket 
kräver att användaren skrollade fram och tillbaka. 

! Frågeformulär Datat samlades in genom ett elektroniskt frågeformulär. 
Frågeformuläret bestod av fem delar; Bakgrundsfakta, minnestest för 
sökuppgiften, läsförståelseuppgiften och jämförelseuppgiften och avslutningsvis 
användbarhetsfrågor. Minnestestet för sökuppgiften bestod av sex frågor för 
varje betingelse. Fyra av  frågorna kontrollerade om deltagaren hade upptäckt 
någon röd eller gul ikon (probes) med tillhörande text. Totalt kunde deltagarna 
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Figur 1. Skärmkopia av betingelsen 
skrolla för sökuppgiften

Figur 2. Skärmkopia av betingelsen 
minskning av textstorlek för sökuppgiften



få fem rätt per betingelse. Minnestestet för läsförståelseuppgiften bestod av tre 
frågor för varje betingelse. Totalt kunde deltagarna få tre rätt per betingelse. 
Minnestestet för jämförelseuppgiften bestod av två frågor för varje betingelse, 
plus en fråga om deltagarna ansåg om någon av uppgifterna lättare eller om de 
var lika lätta. Den ena frågan gick ut på att deltagarna skulle återge alla fel som 
de hade uppmärksammat i jämförelseuppgiften. Eftersom att det fanns sju 
stycken fel kunde deltagarna totalt få åtta rätt per betingelse. För varje 
minnestest tillkom en fråga om uppgiften med alternativen: ”Behov av att 
skrolla”, ”Minskad textstorlek”, ”Båda”, ”Inget ovan” och ”Vet ej”. Använd-
barhetsfrågorna var utformade för att samla in data kring hur deltagarna 
upplevde designen, navigeringen och om det uppstod problem. Ytterligare 
frågor ställdes kring vanor och användning av smarttelefoner. Formulerings-
förbättringar och tillägg utfärdades utifrån responsen av fyra pilotdeltagare.

Procedur
Hela testet tog cirka 15 till 20 minuter att genomföra. Deltagarna började med 
att läsa introduktionsbrevet som skickades ut till frivilliga deltagare. Därefter 
gjordes valet om de ville delta eller ej genom att klicka på en länk för vidare 
instruktioner. De fick tillgång till applikationen genom att surfa in på en länk med 
deras smarttelefon. Instruktionerna ledde deltagarna stegvis genom testet. 
Först utförde deltagarna sökuppgiften, sedan läsförståelseuppgiften, fortsatte 
med jämförelseuppgiften och till sist fritt navigera och undersöka applikationen. 
Därefter klickade deltagarna på en länk som tog dem vidare till ett frågeformulär 
som besvarades på en dator. För att motverka ordningseffekten var uppgifterna 
i jämförelseuppgiften och betingelserna (skrolla och minskad textstorlek) 
balanserad över deltagarna. 

Analys
Datat analyserades med mjukvaran ”Statistical Package for the Social 
Sciences” (SPSS), version 21. 

Resultat

Resultaten för sökuppgiften, läsförståelseuppgiften och jämförelseuppgiften 
anges i procent rätta svar och är presenterade i Figur 3. De oberoende 
variablerna som analyserades var; uppgift och betingelse (skrolla och minskad 
textstorlek). En tvåvägs inomgrupps–”Analysis of variance” (ANOVA) visade två 
huvudeffekter (uppgift och betingelse) och en interaktionseffekt (uppgift * 
betingelse). Det fanns signifikanta skillnader mellan uppgifterna, F(2, 130) = 
130.90, p  < .001. Det fanns signifikanta skillnader mellan betingelserna (skrolla 
och minskad textstorlek), F(1, 65) = 36.70, p  < .001. Det fanns även en 
signifikant interaktionseffekt mellan uppgifterna och betingelserna F(1.66, 
107.61) = 15.47, p < .001. Posthoc testet med Bonferroni korrektion (p < .05) 
visade att skillnaden mellan skrollning och minskad textstorlek var signifikant för 
sökuppgiften och läsförståelseuppgiften men inte för jämförelseuppgiften.
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För jämförelseuppgiften var det fler deltagare (39%) som ansåg att minskad 
textstorlek var lättare än att behöva skrolla. Få deltagare (9%) ansåg att det var 
lättare att jämföra två texter genom att skrolla. Majoriteten av deltagarna (52%) 
uttryckte att texterna för jämförelseuppgiften var lika lätt eller lika svår. När 
deltagarna svarade allmänt, föredrog majoriteten av deltagare (59%) mindre 
textstorlek med större översikt. Det var dock många deltagare (30%) som 
föredrog att skrolla. Nio procent av deltagarna tog ej ställning för den allmänna 
frågan. Vilka typer av fel som hade uppmärksammats i jämförelseuppgiften 
hade stor variation mellan deltagarna.

Ytterligare iakttagelser var att deltagarna tenderade att välja alternativet ”behov 
av att skrolla” framför de andra alternativen. Oavsett om uppgiften hade 
behovet av att skrolla eller hade minskad textstorlek. Deltagarna var bättre på 
att återge att de hade skrollat på uppgifter där det fanns ett behov av att skrolla 
jämfört med uppgifter med minskad textstorlek. 

Användbarhetsfrågan där deltagarna fick bedöma designen, på en skala mellan 
ett till fem, gav medelvärdet 4.21 (SD = 0.92). Medelvärdet för navigeringen av 
applikationen blev 4.29 (SD = 1.06). Rapporterade problem som uppstod i 
applikationen var kodning av  svenska bokstäverna ‘åäö’, mindre hackningar 
och små fördröjning. Detta förekom endast för ett fåtal deltagare med vissa 
äldre versioner av operativsystem. Det hindrade inte dessa deltagare för att 
slutföra alla uppgifter. 
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Diskussion

Resultaten visar att betingelsen att skrolla gav signifikant bättre prestation än 
minskad textstorlek. Detta strider mot hypotesen för denna studie och tidigare 
forskning som visat att skrollning påverkar minnet negativt (Nielsen & Budiu, 
2013; Piolat, Roussey, & Thunin, 1997; Sanchez & Branaghan, 2011; Sanchez 
& Goolsbee, 2010; Sanchez & Wiley, 2009). Resultaten stödjer däremot tidigare 
forskning som visat att skrollning inte påverkar läsförståelsen (Baker, 2003; 
Bernard, Baker, & Fernandez, 2002). 

Resultaten för denna studie tyder på att användare klarar av att målmedvetet 
hitta och minnas små bitar av information. Att användare är väldigt 
målmedvetna vid användande av smarttelefoner har kommit fram i tidigare 
forskning också (Ahmadi & Kong, 2012). Skrollning har visat sig vara effektivt 
för att skumma igenom textmassor och hitta information (Bernard, Baker & 
Fernandez, 2002). Att hitta information snabbt har även visat sig vara 
effektivare vid skrollning (Baker, 2003). Att skumma igenom texter och att 
snabbt hitta information blir därför fördelaktigt för små skärmar. 

En förklaring till varför prestationen är bättre för betingelsen skrolla kan bero på 
användarnas vanor och förväntningar. Baker (2003), Kaikkonen (2008) och Mills 
och Weldon (1987) har diskuterat att vanor kan påverka prestationen. 
Deltagarnas vana av att behöva skrolla baseras på att nästan 91% av  internet 
sidor kräver skrollning (Sanchez & Wiley, 2009). När deltagarna i denna studie 
fick frågan om att skrolla, tenderade fler att minnas att de skrollade. Det verkar 
alltså finnas en bias kring att skrolla med smarttelefoner. Däremot föredrog 
majoriteten av deltagarna att ha minskad textstorlek med större översikt. Hur 
deras vanor är kring att skrolla bland information framgick inte från 
frågeformuläret. Eftersom smarttelefoner är en relativ  ny teknik, kan resultaten 
se annorlunda ut om några år. Den växande marknaden och daglig användning 
av enheten, bidrar till förändrade vanor. Värt att notera är att vissa studier som 
undersökt effekterna av skrollning för datorer har använt deltagare som inte 
använt datorer regelbundet (Piolat, Roussey, & Thunin 1997). Det går därför att 
ifrågasätta vissa tidigare studier där resultaten indikerar på att prestation talar 
emot datorer, då användningen av datorer har ökat. Fortsatta studier gällande 
smarttelefoner bör därför kontrollera hur länge deltagarna haft en smarttelefon 
och hur ofta de använder den. 

Tidigare forskning har använt långa texter och delat upp  texterna på flera 
fönster (Baker, 2003; Bernard, Baker, & Fernandez, 2002; Sanchez & Wiley, 
2009). Utformningen av denna studie var att krympa texten till att rymma all text 
på en skärm, beroende av skärmens storlek. Eftersom tidigare forskning har 
testat en textstorlek på 8 bildpunkter valdes den minsta textstorleksminskningen 
till 7.5 bildpunkter (Sanchez & Goolsbee, 2010). Eftersom deltagarna använde 
egna smarttelefoner varierade skärmstoleken och därefter textstorleks-
minskningen. För en iPhone 4 uppgick minskningen till 9 bildpunkter. Ingen av 
deltagarna uttryckte att texten var oläslig, men vissa föreslog ökad textstorlek 
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efter behov. Textstorleken för denna studie påverkade inte resultatet. För att 
minskningen inte skulle bli för stor, begränsades antal ord per text. Fortsatta 
studier bör göras med längre textmassor än de som använts i denna studie. I så 
fall bör upplägget se annorlunda ut, eftersom ju mer text som finns desto mindre 
blir textstorleken. Ett alternativ kan vara att ha tillräckligt med text, att 
textstorleken inte blir mindre än 7.5 bildpunkter. Däremot bör fler frågor ställas 
kring innehållet, för att få djupare förståelse kring hur skrollning påverkar 
minnet.

Tidigare studier har visat att lokalisera information spatialt försämras vid 
skrollning (Sanchez & Branaghan, 2011). Spatial information kunde inte 
studeras i denna studie, då deltagarna befann sig på distans. En intressant 
jämförelse hade då varit navigering med skroll och minskad textstorlek, för att 
mäta antal skrollningar samt ögonrörelser. Att studera både hur väl deltagarna  
hittar till ett mål, men också att hitta tillbaka. Att lokalisera information spatialt 
försämras för små skärmar, diskuteras även av Nielsen och Budiu (2013). 
Mindre yta att presentera information på ger mindre kontext och därmed sämre 
förståelse av helheten. För att få tillgång till mer information som inte ryms på 
en skärm måste användaren skrolla vilket tar tid från uppgiften. Ju längre tid det 
tar att utföra en uppgift, desto mer krävande blir det på minnet.  

Deltagarnas arbetsminneskapacitet kontrollerades inte i denna studie. Många 
deltagare var dock universitets- eller komvuxelever, vilka är vana vid 
minnestester i form av prov. Hade mätningar gjorts, hade en intressant 
jämförelse varit mellan denna studie och studier med avseende på 
arbetsminneskapacitet (Sanchez & Branaghan, 2011; Sanchez & Wiley, 2009). 
Deras studier visade att deltagare med hög arbetsminneskapacitet presterar 
likvärdigt mellan de olika betingelserna.

Resultaten för jämförelseuppgiften visar att uppgiften var mycket svårare än 
resterande uppgifter. Figur 3 visar att deltagarna fick i snitt 17% rätt. Det fanns 
heller ingen signifikant skillnad mellan betingelserna. Anledningen till detta kan 
bero på att uppgiften i sig var för svår. Slutsatsen är att den typen av uppgift bör 
omdesignas för att effektivt kunna utföras på en smarttelefon med liten skärm. 
Denna typ  av uppgift, som jämförelseuppgiften, med att finna fel avrådde 
Bernad, Baker och Fernandez (2002). De diskuterade att felsökande skapar 
upphov av att deltagarna endast skummar igenom texten, utan läsförståelse. 
Stor variation mellan deltagare kan uppstå eftersom deltagarna har olika 
förmågor att upptäcka fel. Utformningen av jämförelseuppgiften baserades på 
Nielsen och Budiu (2013) och uppgiften med en instruktionsbild och dess 
information som inte var synliga samtidigt. För uppgiften i denna studie var 
läsförståelsen inte lika viktig, då det handlade om felsökning och jämförelse 
mellan två texter. Det visade sig ändå vara stor svarsvariation och få upptäckta 
fel för båda betingelserna. Det uppvisar därför hög svårighetsgrad för 
jämförelseuppgiften.

Eftersom deltagarna utförde experimentet på distans och inte befann sig i en 
forskningsmiljö, fanns det risk för distraktion. Det är något som är väldigt viktigt 
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att tänka på vid utveckling av applikationer för smarttelefoner. Användarna kan 
befinna sig vart som helst i en miljö full av distraktioner. Det rekommenderas 
därför inte att förlita sig på användarnas minne. Deltagarna för denna studie 
kan ha varit benägen att få testet gjort så fort som möjligt. På så vis kan de ha 
producerat mer slarviga svar, än vid kontrollerat sammanhang. Detta påverkar 
inte resultatet eftersom det skulle i så fall påverka båda betingelserna lika 
mycket. Då deltagarna befinner sig på distans finns det även potential för fusk. 
Det verkar dock mindre troligt med avseende på responsen. Få deltagare fick 
alla rätt på minnestesten. En fördel är att det fanns mindre risk för en testeffekt, 
då deltagarna inte befann sig i en forskningsmiljö. 

Som utvecklare finns det flera riktlinjer att ha i åtanke vid utveckling av 
smarttelefoner. Det är viktigt att i förväg tänka igenom strukturen och att inte 
kopiera designen från befintlig sida för datorer (Nielsen & Budiu, 2013). 
Användartester och iteration av designprocessen i ett tidigt stadium är till stor 
fördel för att snabbt kunna upptäcka problem som kan uppstå. Många 
telefonmodeller har olika storlekar på skärmarna och som alltid kommer vara ett 
problem. En fallgrop  många utvecklare hamnar i är att direkt försöka nå en för 
stor målgrupp. Det innebär att anpassa applikationen för olika skärmstorlekar, 
operativsystem och versioner av operativsystem med mera. Det är dock viktigt 
att inte bara fokusera på enheten och tappa fokus från användarna. En stor 
målgrupp kräver ännu större förståelse kring variationerna mellan varje 
användare. Användare kan bland annat ha färgblindhet, synnedsättningar, 
svårighet att utföra gester eller försämrad precision. Användare med låg 
arbetsminneskapacitet har visat försämrad prestation vid skrollning (Sanchez & 
Wiley, 2009). Omdesign kan i vissa fall underlätta för användare med 
svårigheter (Sanchez & Branaghan, 2011). Även vanor och förväntningar kan 
styra beteendet (Baker, 2003; Kaikkonen, 2008; Mills & Weldon, 1987), men 
också belåtenhet och pålitlighet av produkten (Hong, Thong, & Tam, 2006; Lee, 
Lee, Moon, & Park, 2013). Användbarhet för smarttelefoner är ett brett område 
som behöver fler studier. Användbarhetsfrågorna för denna studie indikerar att 
applikationen fungerade utan större problem. Endast deltagare med vissa äldre 
versioner av operativsystem stötte på mindre problem. Resultaten indikerar på 
att applikationen inte hindrade deltagarna att utföra uppgifterna.  

Syftet med denna studie var att undersöka prestationseffekterna och 
preferenser av skrollning och minskad textstorlek för smarttelefoner. Hypotesen 
som ställdes för denna studie visade sig inte stämma. Hypotesen baserades på 
tidigare forskning och det tyder på att användarnas vanor kring smarttelefoner 
kan ha förändrats. För de uppgifter som deltagarna utförde, visade att 
prestationen av betingelsen skrolla var signifikant bättre än minskad textstorlek. 
Resultaten indikerar också på att helst undvika uppgifter som är krävande och 
kan ta lång tid på smarttelefoner. För dessa krävs i så fall en omdesign. 
Jämförelseuppgiften var ett exempel på det i den här studien. Med 
smarttelefoner visar deltagarna att de snabbt kan hitta information och skumma 
igenom texter. Risk för distraktion av sin omgivning är oundviklig, då 
användarna kan befinna sig vart som helst. 
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För framtida forskning är det intressant att studera ytterligare faktorer som kan 
påverka prestationen vid användning av smarttelefoner. Vanor och preferenser 
är något som kan förändrats över tid. Deltagare kan studeras med samma 
enhet och samma skärmstorlek.  Det går även att studera hur mycket skärmens 
storlek spelar in och vilken storlek som är optimal för vissa typer av uppgifter. 
Ett annat exempel är mellangruppsdesign för deltagare i en kontrollerad 
forskningsmiljö och deltagare på distans. Fortsatt studier kring prestations-
effekten av att skrolla uppmanas och att då mäta tiden att lösa uppgifter. Fler 
studier bör beakta hur arbetsminneskapacitet kan påverka prestationen. Det har 
visat sig att den lilla skärmen för en smarttelefon ger upphov till begränsningar. 
Det är dock viktigt att inte glömma att det lilla gränssnittet besitter kraftfulla 
möjligheter. Ta vara på det. 
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