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1. Sammanfattning

Umeå universitet håller i nuläget på att utveckla ett nytt intranät som är tänkt att användas av anställda 
på Umeå universitet. Detta intranät har ett inloggat och utloggat läge. Det utloggade läget är öppet för 
allmänheten och det inloggade är tänkt ska vara en personaliserad del där den anställde ska kunna 
anpassa sitt inloggade läge efter behov. Denna inloggade del kommer till stor del bestå av sociala 
forum, såsom aktivitetsflöde där man kan läsa statusuppdateringar eller delade dokument från andra 
anställda på Universitetet som användaren prenumererar på. Det ska också gå att bilda grupper kring 
projekt, kunna samtala och ha samarbetsytor för gemensamma dokument. För att den inloggade mobila 
versionen ska fungera bra på mobilen krävs det att det finns ett uttänkt gränssnitt som är baserat på hur 
användaren resonerar. Vikten av att den mobila versionen är situationsanpassad, det vill säga att den är 
designad utifrån var användaren kommer att använda det mobila intranätet är stor. För att kunna 
tillgodose användarens behov har i detta projekt en mobil prototyp skapats för att se hur ett intranät i 
mobilen skulle kunna se ut, och hur denna ska skapas för att användaren ska behöva fundera så lite som 
möjligt vid interaktion. Efter att ett flertal olika typer av prototyper skapats har det slutligen blivit en 
kvar. Denna prototyp är helt och hållet baserad på de olika designregler som finns att utgå ifrån. För att 
användaren ska kunna känna igen sig finns det också vissa exempel på delar som påminner om 
utseendet på webbplatsen. Eftersom det är viktigt att det dock finns en skillnad mellan webbplatsen och 
mobila gränssnittet har jag försökt att skala av så mycket som möjligt för att få fram en mobil prototyp 
som fungerar för någon i farten, där användaren ska kunna göra snabba ärenden men också för längre 
läsning om man så önskar. Strukturen för menyn är uppbygd på ett sådant sätt där det finns möjlighet 
att lägga in många steg och därför kunna rymma all relevant information.
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2.1 Bakgrund  

Umeå Universitets anställda har fått ett nytt intranät. Detta intranät har i utloggat läge redan en färdig 
webbdesign och den responsiva designen är gjord. Allt fungerar som det ska på både dator, surfplatta 
och telefon. Men hur blir det då i ett inloggat läge? Räcker den nuvarande responsiva designen för 
användarna? Idag fungerar den responsiva designen så att en användare i utloggat läge måste scrolla ner 
för att läsa hela förstasidan. Denna förstasida består ofta av mycket text och information, vilket gör att 
en användare ofta tappar intresset innan den relevanta informationen visats(Clark, 2010). Om Josh 
Clark har rätt kommer alltså denna mobila version av intranät inte användas speciellt länge. Trots detta 
är just intranätet något som varje anställd troligtvis har användning för dagligen. Finns det något annat 
sätt att designa denna mobila version på, som då gör att användarna vill fortsätta använda den, även i 
kön, på posten, i bussen? Hur ska denna i så fall se ut och varför ska den se ut på detta sätt? 
Vid detta projekts uppstart fick jag veta att det enda man med säkerhet kunde svara på, var att samma 
typ av information som finns på webbplatsen ska finnas i den mobila versionen. Jag fick också veta att  
den responsiva design kommer att bestå och ingen app kommer att byggas, det har dock ingen 
betydelse för prototyputvecklandet då utseendet och funktionerna är desamma. Jag kommer ändå i 
fortsättningen att kalla denna mobila prototyp för ”app”. Viss information kommer inte heller att  
finnas med på appen, utan detta är en prototyp, ett exempel på hur appen skulle kunna se ut.
Det är inte helt enkelt att göra en prototyp interaktiv och användarvänlig. Det finns vissa mallar och 
riktlinjer en designer bör ha i beaktning. Då denna prototyp är skapad i åtanke om att den sedan skulle 
kunna byggas för en Iphone, är det självklart att titta på vad Apple säger om hur en app ska se ut för att 
kunna fungera som bäst för en Iphone. Tyvärr ser inte alla tips och råd likadana ut men då detta har 
skett har jag utgått efter Apples riktlinjer. 

2.2 Syfte och frågeställningar 

Att bygga en webbplats i responsiv design har sina fördelar. Genom att skapa olika CSS beroende på 
vilken enhet som ska besöka sidan blir det betydligt enklare än att behöva bygga varsin enskild app för 
till exempel Ipad eller Iphone. Hur lyckas man sedan skapa en design som användarna vill använda? 
Iphoneanvändare använder oftast sin telefon när man väntar på bussen, inne på affären och på andra 
ställen ”on the go”. I väntan på sin tur på posten kollar man mailen, Twitter eller sin favoritsida innan 
det är din tur i kön.” En vanlig användare startar sin inte sin app mer än 20 gånger innan den överges. 
Mindre än 15 procent av nedladdade appar får så mycket som en blick under loppet av en vecka, och 
två månader efter köpet, är det bara en tredjedel av nedladdade appar som används alls.” (Clark, 2010) 
Det säger en hel del om betydelsen för hur viktigt det är att den tilltänkta appen har ett användarvänligt 
gränssnitt.
I vissa appar eller i den mobila responsiva designen bör en användare logga in för att komma till sin 
personliga profil, sina personliga nyheter och meddelanden. 
Frågan vi bör ställa oss är alltså;
Hur kan personalisering anpassas till mobila enheter med avseende på användarvänlighet? Genom att 
bygga en mobil applikation som är baserad på få klick, gester och har tydliga ikoner, men också har ett  
enkelt och sparsamt utseende där användaren inte blir förvirrad eller har svårt att ta till sig 
informationen av någon annan anledning, kan den mobila versionen av intranätet bli något som 
användaren vill använda den dagligen. 
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3 Metod och genomförande 

En LoFi-prototyp tillverkades till en början för att beställa strukturen av appen så att all information 
skulle placeras på ett så bra sätt som möjligt. När denna kändes färdig skapades en interaktiv prototyp i 
Axure där prototypen kunde testas i telefonen för att få så bra uppfattning som möjligt av hur 
prototypen skulle kunna användas.

Prototypen skapades baserat på funktioner som anställda enkelt vill kunna komma åt att använda i den 
mobila versionen av intranätet.  Dessa funktioner var:

• Läsa andras inlägg och skriva statusuppdatering

• Skapa grupper

• Tidrapportera

• Själv bestämma vad som ska visas i flödet

• Gå till Umeå universitets startsida

Med dessa funktioner i åtanke kunde en prototyp med lämpligt bredd och djup skapas.

Vid denna typ av app kommer det att till stora delar finnas möjligheter att själv bestämma vilken typ av 
information som ska visas. Strukturen av denna app är byggd utifrån att en användare redan loggat in 
på appen via Umeå universitets intranät. Detta är alltså den personaliserade delen som visas, och här 
kommer användaren att göra val som påverkar appens innehåll. Prototypen är skapad i Axure. Enligt 
Josh Clark (Clark, 2010) bör man tänka på inte att designa appen så att den ser ut på webbsidan, 
användaren vill inte ha det så. Det ska kännas annorlunda att använda appen, därför är det viktigt att 
inte till exempel ha meny som fälls ut i telefonen på samma sätt som på webbsidan.

Denna prototypen har utvecklats och ändrats många gånger genom projektets gång. Detta beror på 
inhämtad kunskap som inte fanns innan projektets start. 

3.2 Designregler

Det finns några regler att tänka på vid denna typ av prototyputveckling, och följer man dessa regler 
minskas risken för att ens prototyp ska bli svår att använda. Eftersom mobilen är en liten enhet som 
ofta används i språng är det viktigt att se till att storleken på text och knappar, antal klick, 
scrollfunktioner och så vidare, är anpassat efter situationen och efter våra händer. 

Objektplacering

Våra ögon vill , precis som vi läser, läsa från vänster till höger vilket gör att informationen också ska 
sorteras på detta vis. Det viktigaste till vänster. Val vi vill göra som används ofta, till exempel att lägga 
till något, spara eller öppna ska ligga långt ner till vänster, där kommer vi åt det bäst. För att anpassa 
gränssnittet efter både höger- och vänsterhänta kan det vara en idé att göra ett alternativt gränssnitt 
som gör att användaren kan byta plats på ikonerna så att de hamnar spegelvänt.
För att minimera risken att ändra inställningar, redigera eller ta bort information i sin app finns oftast  
inställningsknappen placerad längst upp till höger. Det ger en lättåskådlig bild men är också svår att nå.  
(Clark, 2010 & Apple inc, 2013) 
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Objekts storlek

Vid genomförandet av denna prototyp låg fokus till stor del på hur stora alla objekt skulle vara. Att välja  
storlek på knappar, ikoner, text osv är väldigt viktigt vid skapande av ett bra gränssnitt. Genom att göra 
vissa objekt större än andra ger man användaren en vägledning för vad som är viktigast på skärmen. 
Det ger ögat en hint om vad som är nästa åtgärd. Apple använder 44 pixlar på alla sina knappar i 
stående läge. Det betyder dock inte att konturen på knappen måste vara 44 pixlar högt, men 
navigeringen bör vara det för att användaren inte ska kunna missa träffytan på knappen. Trots detta 
måste inte alla träffytor vara 44 pixlar, men det ger en harmoni. Dock kan man bygga objekt som 
kanske är 88 pixlar åt något håll för att också harmonisera med de 44 pixlar man kanske bestämt sig för 
att ha. Ett exempel är alla ikoner på en iphone-app, dessa är 88 pixlar höga och breda, och tillsammans 
med varandra och de textfält som är 44 pixlar ger dessa en fin harmoni. (Clark, 2010)
Enligt Tidwell (2011) bör man tänka på att designa knappar och länkar med minst en yta på ungefär en 
centimeter på varje sida för att öka träffytan, och mellan knappar vara noga med att göra ett mellanrum 
för att minska risken att en användare träffar fel knapp. 

Menystruktur

Trädstrukturen är en klassisk mappstruktur där en användare kan gå djupare ner i valda kategorier. 
Enligt Josh Clark är trädstrukturen den effektivaste struktur vid denna typ av ändamål. Det är en 
igenkännande struktur där det inte bara sparas utrymme för designern,  användaren inte behöver 
fundera så mycket på hur den ska gå till väga. Det är bara att klicka på den rubriken användaren vill veta 
mera om. Tanken är inte att trädstrukturen ska se ut som den gör på webbsidan, användaren vill inte ha 
det så (Clark, 2010). Det ska kännas annorlunda att använda appen, därför är det viktigt att inte bara ha 
en meny som fälls ut i telefonen på samma sätt som på webbsidan.

Gester 

Vad säger reglerna om scroll? Så långt det är möjligt ska scroll undvikas. Information som är utom 
synhåll ger en stark effekt på Iphone då användare raskt tittar igenom sin app. När denna information 
inte är centrerad eller framträdande är det stor risk att en användare inte kommer att se det alls. Att inte 
använda scroll kräver mindre tankeverksamhet och gör att appen uppfattas som mer fysisk och mindre 
virtuell. En fast skärm uppfattas solid. Clark menar att sparsamt scrollande är det bästa. En användare 
ska kunna se det som är relevant utan att behöva använda sig av scroll. Alltså är det viktigt att all 
relevant information som användaren bör ta del av finns på skärmens olika startsidor. Vill sedan 
användaren ta del av ytterligare information kan en scrollfunktion vara en bra idé. (Clark, 2010)

3.3 Axure 

Axure är ett prototypverktyg för webb och mobil. Genom att lägga in olika widgets kan man dra och 
släppa, ändra storlek och formatera så att det passar för ändamålet. Användaren av verktyget kan 
kommentera widgets och olika typer av interaktioner. Då det finns möjlighet att länka och sätta villkor  
för länkningen är det lätt att göra en bra hifi-prototyp som blir väldigt lik en färdig webbplats.  
Användaren av prototypen kan alltså interagera på samma sätt som om det vore en färdig slutprodukt 
vilket gör att det blir lätt för utvecklaren att hitta styrkor och brister. Eftersom det är väldigt enkelt att 
ändra de olika länkningarna och widgets kan utseendet och interaktion snabbt förändras. Det finns 
också möjligheter att färgsätta, importera bilder och filmer och på andra sätt göra det till en trovärdig 
design. Då prototypen byggs för mobilen kan man också använda sig av olika gester och touch-
funktioner vilket gör att det blir lätt att få en känsla av hur det kommer att fungera och se ut, trots att 
verktyget ibland inte är riktigt reagerar lika snabbt som man kan önska. 
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3.4 Användningstester 

Då den första prototypen var klar gjordes test enligt Think aloud-metoden. Denna fungerar enligt 
Nielsen (2012) på följande sätt:

• Rekrytera representativa användare.

• Ge användarna representativa uppgifter att utföra. 

• Håll tyst och låt användarna sköta snacket.

Think aloud har många fördelar som Nielsen (2010) gärna vill påpeka. Att använda detta test är billigt.  
Det enda som behövs är en användare, testare och en enhet att testa på. Eftersom det tar ungefär en 
dag att samla ihop data från fem testpersoner, vilket är det du behöver för ett någorlunda tillförlitligt 
material tar det inte heller speciellt lång tid, och tid är pengar. Då denna metod inte alltid genomförs 
exakt som den är tänkt, och testledaren ibland lägger ord i munnen på testdeltagaren blir kanske inte 
resultaten exakta, men ett tillräckligt gott underlag för att kunna utvärdera produkten finns. Denna typ 
av test är väldigt flexibel och kan användas i alla faser av produktionscykeln, och hur många gånger som 
helst. Metoden kan också användas till all sorts teknik (Nielsen2010). Detta test gjordes på ett slumpvis 
utvalda människor på Umeå Campus. Av dessa var en vara anställd på Universitet och de andra fick 
försöka sätta sig in i situationen ändå.

Frågor till testdeltagarna:

• Du står nu på Din sidas startsida och läser nyheterna från Umeå universitet. Du vet också att 
man någonstans ska kunna se andras statusuppdateringar och kanske göra ett eget inlägg. Hur 
går du tillväga?

• Eftersom du har ett nytt projekt på gång behöver du skapa en yta för att kunna samtala med de 
berörda i projektet. Du väljer därför att göra en ny grupp där alla deltagare kan läggas till för att 
ta del av all information. 

• Du vill tidrapportera och behöver snabbt komma till Pass. Hur hittar du det? 

• Du vill nu ändra inställningarna för vad som visas på ditt flöde så att det passar dina behov.

• Gå till Umeå universitets startsida
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4.1 Resultat prototyp ett

Startsida

Denna prototyp gjordes baserat på de skisser som fanns för webbplatsen. Huvudsyftet med prototypen 
var att känna igen sig från webbplatsen och på så sätt lättare hitta till de olika funktionerna. 

Denna prototyp har mycket fokus på utseendet. Färgval har gjors, och trots att det inte lagts ner så 
mycket fokus på att ikonerna ska ha samma storlek och design så ger prototypen ändå känslan av av att 
vara en färdig app. Detta gör att de testpersoner som provade prototypen kunde känna irritation över 
att prototypen inte fungerar som det var tänkt. 

På en webbplats fungerar det också att ha ett tomt fält där användaren kan skriva sin statusuppdatering, 
som ovan, men på telefonen tar det alldeles för mycket plats. A-Ö kändes också som onödig 
information på förstasidan då denna inte används mest frekvent. 
Uppe till vänster finns en menyknapp, en ”grupp”- knapp, Chat och en knapp för ”blocksidan”.  
Blocksidan, som senare kom att kallas för ”Flöde” är användarens möjlighet att själv bestämma över 
vilken information som ska visas, detta genom inställningar. 

Någon typ av swipefunktion användes inte vid denna prototyp. Tanken var från början att använda 
swipe för att kunna komma till blocksidan, men så blev det av någon anledning aldrig vilket gjorde att  
en knapp för detta val skapades istället. 
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Blocksidan- Mitt flöde 

Blocksidan innehåller all typ av information som användaren själv väljer. Detta kan göras på en specifik  
inställningssida just för Blocksidan. Här kan användaren välja att visa sin almanacka, visa 
driftsinformation, visa notifikationer, visa sina mest använda länkar osv. 

Att ha inställningar (kugghjulet) på nyhetsflödet och aktivitetsflödet på detta sätt, känns överflödigt  
eftersom det finns många funktioner på prototypen som behöver möjlighet till inställningar. Genom att 
ha en inställningsikon på varje av dessa funktioner kan det lätt skapa förvirring över var inställningarna 
kommer att gälla. Ändå fick denna knapp ligga kvar trots misstanken om att det antagligen är bättre att 
ha en sida för inställningar där användaren själv kan välja vilken typ av inställning som ska göras, till  
exempel personliga inställningar, blockinställningar osv. 
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Menyn 

Denna meny är uppbyggd på samma sätt som webblösningen av intrawebben, nämligen genom en 
trädstruktur. Att ha alla val på samma sida fungerar dock inte för en mobil version. På webbplatsen är 
skärmen så stor att det fungerar, men här försvinner texten redan vid nivå tre. Då denna webbplats 
innehåller mycket information behöver appen ha en struktur som håller för flera nivåer. Knapparna 
som användaren ska trycka på för att fälla ut menyn är också mycket små vilket gör att det trycks fel 
och skapar en frustration. Här fanns inte heller möjligheten att trycka på texten för att fälla ut menyn.

Resultat av användningstesterna från prototyp ett

Resultaten av användningstester visade att användarna hade lätt att hitta till aktivitetssidan för att skriva 
ett inlägg. De visade dock lite frustration över att alla funktioner inte fungerade trots att jag påpekat att 
så skulle vara fallet. Gruppikonen gjorde testpersonerna förvirrade eftersom denna inte heller gick att 
trycka på. Dock fortsatte många med att gå vidare och undersöka menyn och hittade många gånger rätt 
rubrik, tyvärr gjorde storleken på tecknet (+) att de inte lyckades klicka på den. 
På tredje uppgiften blev försökspersonerna förvirrade. De såg ikonen längst upp till höger men antog 
att denna hade med någon kalender och notifikationer att göra. Eftersom denna ikon påminner om hur 
blocken ser ut på webbplatsen, och ingen hade besökt den ännu, så gav den inte någon bra vägledning.
Att ändra inställningarna för sitt eget flöde verkade inte vara något problem. Ikonen kändes igen väl.  
Testpersonernas sista uppgift, att hitta tillbaka till Universitetets startsida, klarades av utan problem. 

När dessa test avslutats togs beslutet om att börja om från början med en helt ny prototyp.
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4.2 Resultat prototyp 2

Efter att ha reflekterat över prototyp ett och tagit till mig av åsikter och synpunkter, ändrades denna om 
helt. Gränssnittet kändes inte bra och den liknade den riktiga webben för mycket, vilket gjorde att det 
kändes onödigt med en mobil version som inte var anpassad efter den mobila enheten. Första steget var 
att bestämma var all information egentligen skulle ligga för att bli lättåtkomlig. 

Den nya prototypen kom således att se ut på detta sätt:

Genom att flytta fokus från en någorlunda färdig design är denna prototyp avskalad och enkel. Den ger 
möjlighet att utveckla designen genom både färg och form. Denna prototyp gör det möjligt för 
användaren att använda swipe- funktion mellan sidorna Nyheter/Aktiviteter – Blocksidan (Flöde). Då 
detta är något som användaren upptäcker genom att prova att göra gester på skärmen, förtydligas det 
genom att användaren också kan använda knappar. När användaren byter sida till exempelvis 
”aktiviteter” kommer knappen att markeras för att få en tydligare känsla av vilken information som 
visas. Längst uppe till höger finns möjlighet att göra ett inlägg i flödet genom att klicka på pennan. 
I Menyn längst ner kan användaren lätt komma åt meny-knappen och notifikationer. 
Meddelandeknappen kommer att lysa om användaren fått ett meddelande och inställningsknappen för 
alla tillgängliga inställningar finns som knapp längst ner till höger.  
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Inställningar 

Istället för att ha inställningar på varje enskild sida som på första prototypen, är nu alla inställningar på  
samma sida. 
Genom att använda samma typ av struktur som den nya menyn kommer varje rubrik att leda 
användaren vidare till nästa sida genom sitt val.  
Här kan användaren alltså välja ”Mitt flöde” för att sedan välja vad som ska visas på denna ”flödessida”. 
Detta görs genom klassiska switch-knappar där användaren lätt ser vad som är aktiverat och inte. 
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Menyn

Menyn är uppbygd på samma sätt.

För att kunna hantera menyn med alla dess funktioner används trädstrukturen.  Här ligger ”logga ut” 
inte på främre sidan som den gjorde på första prototypen, utan här ligger den längst ner i meny så att 
användaren inte ska komma åt knappen av misstag. 
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Blocksidan (Flöde)

När användaren sedan valt vad som ska visas på ”blocksidan kan  det sedan ut på detta sätt. Här har 
användaren valt att visa bland annat Kalendariet och Mina inloggningar. Här ska det vara enkelt för 
användaren att själv kunna välja vad som visas för att kunna få tydliga genvägar till det som används 
mest. För att användaren ska känna igen sig bör dessa utseendet ha liknande design som på 
webbplatsen, men trots detta upplevas annorlunda. Detta bör gälla generellt för hela den mobila 
versionen.
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5 Diskussion 

Den slutgiltiga prototypen har tyvärr på grund av tidsbrist i projektet, bara kunnat testas genom en 
person som är anställd på Umeå universitet, men reaktionen av appen var mycket positiv. Swipen gör 
att man enkelt kan flytta mellan de olika sidorna och menyn var lätt att förstå sig på. Tyvärr är denna 
funktion i Axure lite känslig vilket gör att prototypen lätt vill swipea när användaren scrollar neråt.  
Detta hade kunnat gå att lösa på ett bättre sätt genom att använda sig av jquery istället, då det är 
utmärkt att använda sig av för mobila prototyper. Trots detta anser jag att det var bättre för mig att 
använda mig av Axure då det gick att göra snabba ändringar och i mitt fall designa om prototypen helt 
på väldigt kort tid. Prototypen kändes, trots att det var en väldigt avskalad design, proffsig och 
genomtänkt. För att menyraden längst ner ska fungera som det är tänkt krävs det också att Iphonens 
egna meny gömmer sig vid användandet av appen, annars blir ytan för informationen för liten. 
Eftersom prototypen på många sätt påminner om andra typer av sociala appar, ger detta också ett 
igenkännande som gör det enkelt för användaren att använda sig av appen. Att använda sig av denna 
prototyp vid införandet av den personaliserade delen av intranätet kan vara en bra idé. Den mobila 
versionen rymmer mycket information, och det behövs om användaren inte ska gå miste om något som 
finns på webbplatsen. Att använda en swipefunktion tror jag också kan vara ett enkelt sätt för 
användaren att snabbt kunna byta fönster och kunna läsa den information är relevant. Möjlighet att 
kunna lägga till fler gester skulle också med fördel kunna användas i vidare utveckling av den mobila 
versionen. Det viktigaste med detta arbete och med ett eventuellt fortsatt arbete med denna app är att 
fortsätta med användningstester. Det kommer att leda till ett gott resultat som passar målgruppen. 

6 Slutsats 

Denna prototyp ger användaren möjlighet att på ett enkelt sätt använda sig av den information och de 
funktioner som användaren själv är intresserad av att använda sig av. Möjligheter att kunna göra fler 
inställningar ska självklart finnas och menyn samt underkategorier kan byggas ut. För att utveckla denna 
prototyp bör prototypen byggas så att den också anpassar sig efter användaren och inte bara tvärtom. 
Prototypen ska kunna känna av vilka funktioner användaren oftast använder i sitt flöde och på så sätt 
sortera dessa i ordning efter användande. På så sätt behöver en användare som har valt att visa många 
olika funktioner under flödessidan inte scrolla för att läsa den mest relevanta informationen. Detta är 
en väldigt viktig del i prototypens utveckling. Nyhetsdelen kommer att vara obligatorisk och går inte att  
ändra på, däremot kommer aktivitetsflödet att kunna anpassas efter användarens behov på samma sätt 
som på flödessidan. Användaren ska också kunna välja vilken typ av information som ska visas på 
aktivitetsflödet. 

12



7 Källförteckning 

Clark, Josh. Tapworthy: Designing Great iPhone Apps, O´Reilly Media, inc. Sebastapol, 2010, ISBN: 978-1-
449-38165-3 

Jacob Nielsens ”Think aloud”- metod. http://www.useit.com/alertbox/thinking-aloud-tests.html

Tidwell, Jenifer. Designing Interfaces, O´Reilly Media, inc. Sebastapol, 2011, ISBN: 978-1-449-37970-4

Apple inc (2013) Sizes of  iPhone UI Elements.[www]Apple inc
<http://www.idev101.com/code/User_Interface/sizes.html>

Apple inc (2013) iOS Human Interface Guidelines, Icon and Image Design.[www] Apple inc
<https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/BarIc
ons.html>

Apple inc (2013) iOS Human Interface Guidelines, UI Elements.[www] Apple inc
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/mobile
hig/Bars.html#//apple_ref/doc/uid/TP40006556-CH12-SW3

Axure Software Solutions, Inc (2002-2014)
http://en.wikipedia.org/wiki/Axure_RP

Norman Nielsen group (2012) Evidence-Based User Experience Research, Training, and Consulting, 
Thinking Aloud: The #1 Usability Tool [www] Norman Nielsen group
http://www.nngroup.com/articles/thinking-aloud-the-1-usability-tool/ 

13

http://www.idev101.com/code/User_Interface/sizes.html
http://www.nngroup.com/articles/thinking-aloud-the-1-usability-tool/%20
http://en.wikipedia.org/wiki/Axure_RP
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/Bars.html#//apple_ref/doc/uid/TP40006556-CH12-SW3
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/Bars.html#//apple_ref/doc/uid/TP40006556-CH12-SW3
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/BarIcons.html
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/BarIcons.html


8 Appendix 

Användningstest av mobila intranätets första prototyp.
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