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Sammanfattning
Denna rapport dokumenterar utvecklingen av en interaktiv tidslinje i webbformat,
med högt ställda krav på utseende, funktion, visuella effekter samt konsekvent användarupplevelse på olika plattformar. Implementationen utfördes utifrån teoretiska
riktlinjer som erhållits genom litteraturstudier och därefter värderades utfallet dels
genom att bedöma dess efterlevnad av dessa riktlinjer och dels genom en användarstudie med ett flertal olika enheter. Resultaten från användarstudien användes sedan
för att värdera den praktiska relevansen hos den teoretiska grunden. Slutprodukten
utgörs av en välfungerande webbapplikation som, med vissa eftergifter, beter sig
konsekvent på alla testade enheter och väl uppfyller de teoretiska rekommendationerna ur främst design- och prestandaperspektiv. Användartesten visade på vissa svagheter som åtgärdades i möjligaste mån samt avslöjade en mycket stark vilja bland användarna att själva kontrollera navigering och informationsinhämtning. Testen visade
även att de identifierade riktlinjerna varit såväl värdefulla som användbara, inklusive
hur användarstudien i sig skulle utföras. Projektet ledde fram till en väl underbyggd
bästa praxis samt värdefulla insikter ifråga om användarbeteende och i synnerhet användandet av uppmärksamhetsfångande element i designen, samt utgjorde en tydlig
demonstration av vilket stort mervärde som användartest kan medföra. Slutligen noteras att det på grund av tekniska begränsningar inte alltid går att uppnå fullständig
konsekvens ifråga om användarupplevelse under skiftande förutsättningar.
Nyckelord: användarupplevelse, plattformsoberoende, webbutveckling,
automatisering
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1 Inledning
Denna rapport avser att dokumentera och värdera val av lösningar för nedanstående
kravställningar, med specifikt och genomgående fokus på konsekvens och användarupplevelse.

1.1 Projektbeställning
Författarens arbetsgivare, Internetmedia Kommunikationsbyrå AB i Östersund, har
fått i uppdrag av en av sina större företagskunder – en koncern av betydande storlek
– att skapa en visuellt intressant och levande/dynamisk tidslinje i webbformat.
Tidslinjen skall innehålla ett större antal årstalsbaserade punkter med information
kring händelser kopplade till koncernens framväxt, varvat med allmänna nedslag i
historien för att ge sammanhang. Varje punkt presenteras med minst en bild och en
text, men det kan även finnas klickbara element som leder till ytterligare användarupplevelser, såsom fler bilder eller filmklipp.
Tidslinjen skall dels gå att visa integrerat på koncernens existerande webbplats, med
manuell navigering, och dels kunna snurra automatiskt på t.ex. en skärm i en entré
eller under någon form av presentation. I endera fallet är det viktigt att den visuella
framställningen upplevs som just levande, d.v.s. att det finns rörelse och skiftande
fokus allt eftersom man så att säga färdas genom tiden.

1.2 Motiv
Syftet med tidslinjen är att skapa intresse för den beställande koncernen, för att stärka deras identitet och ge deras kunder en känsla av samhörighet – allt för att stärka
det egna varumärket. Koncernen ifråga är ett känt företag med en innehållsrik och
spännande historia som passar perfekt för att marknadsföra sig genom storytelling.
Extra värdefull är möjligheten att presentera koncernen och hur man blivit de man är
på många olika digitala plattformar. Kort sagt kan hela projektet ses som ett slags
interaktiv broschyr som är enkelt tillgänglig främst via webben, vilket har en betydligt större räckvidd och genomslagskraft än en tryckt motsvarighet någonsin skulle
kunna uppnå, särskilt eftersom den i digital form går att uppdatera och utöka när som
helst.
Projektet utgör även en bas för vidareutveckling av grundidén, t.ex. genom att vid ett
senare tillfälle kanske faktiskt också göra en vanlig broschyr eller en presentation utifrån det material som härigenom samlats in och stöpts i en konsekvent grafisk form.
Internetmedia vill å sin sida kunna leverera en slutprodukt som uppfyller och överskrider kundens höga förväntningar, vilket stärker byråns långsiktiga relation till
kunden och skapar förutsättning för många års kommunikationsarbete tillsammans.
Rent tekniskt och kommunikativt har projektet ett högt värde då utveckling av företagets egen kompetens och verktygslåda gör att man är fortsatt relevanta även för andra
uppdrag.
Även i Internetmedias fall finns mer närliggande vidareutvecklingsmöjligheter, då
den tekniska grunden till lösningen sannolikt kan återanvändas i andra sammanhang
när en likartad framställning önskas i framtiden, för samma slutkund eller andra.
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För författarens egen del utgör projektet en utmaning i att omsätta en spännande och
fritt uttänkt vision i teknisk verklighet, vilket medför behov av att sätta sig in i flera
nya tekniker och tankesätt för att ro det hela i hamn. Detta gäller i synnherhet den så
viktiga användarupplevelsen, som i detta fall måste överleva ett vitt spann av skiftande förutsättningar samtidigt som de möjligheter dessa skiften erbjuder utnyttjas.
Slutligen kan projektet bjuda på mer allmängiltiga insikter för liknande omfattande
framställningar av visuell art med krav på dynamik och plattformsoberoende, ifråga
om lämpliga (liksom olämpliga) val av lösningar på både övergripande nivå och detaljnivå. Kort sagt, arbetet kan utgöra en bas för allmänna överväganden ifråga om
användarupplevelse vad gäller både design och teknisk implementation, där det i
slutändan kan framträda välmotiverade förslag till bästa praxis vid webbutveckling.
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2 Mål
Centralt i projektet och gemensamt för alla nedanstående punkter är att användaren/
betraktaren skall ges en konsekvent och fullgod upplevelse oavsett i vilket format
produktens innehåll konsumeras, samt att slutkundens syfte och önskemål om marknadsföring och varumärkesbyggande tillgodoses.
Projektet har två konkreta leverabler: en väl fungerande webbapplikation (till kund)
och en välskriven och intresseväckande rapport som dokumenterar såväl arbetsgång
som utfall (till lärosätet). Utöver detta väntas beställaren framgent kunna dra nytta av
de erfarenheter som erhålls ifråga om teknik- och designval.

2.1 Fokusområden
•

Visuell framställning och teknisk lösning för densamma
Produkten skall leva upp till högt ställda, specifika krav med avseende på utseende och funktion, framtagna av Internetmedias formgivare (se bilaga 1 för
underliggande skiss). Uppgiften består i att, i samråd med medarbetare, välja
och implementera en lösning som dels uppfyller målen och dels passar inom
de övriga tekniska ramar som koncernens existerande webbplattform sätter
upp.
Den mest utmanande delen väntas bli dynamiken, d.v.s. att med animationer
och övriga effekter skapa en känsla av rörelse och utveckling, på ett sätt som
både är tekniskt genomförbart och inte slår över och blir påträngande.

•

Responsivitet och plattformsoberoende
Tidslinjen skall fungera konsekvent på alla vanligt förekommande typer av
enheter, för alla vanligt förekommande skärmstorlekar och i alla vanligt förekommande webbläsare, med likadan eller jämförbar användarupplevelse i
samtliga fall.
Detta löses med responsiv design med noggranna överväganden ifråga om
hur, när och varför layouten flödar om, vilket blir extra viktigt i de allra minsta storlekarna. Grundkravet om plattformsoberoende gör även att sväveffekter (muspekare) inte kan användas i någon för funktionen central roll.

•

Automatisering
Då tidslinjen även skall kunna ”spela upp” sig själv utan användarinteraktion
behöver lösningen inkludera stöd för automatisering. Detta medför ett behov
av att också kunna hantera förekommande sekundärframställningar automatiskt, såsom en videospelare som i normala fall öppnas upp och stängs ned
genom att användaren aktivt väljer att klicka på en knapp.

2.2 Frågeställningar
Utifrån fokusområdena ovan har följande konkreta frågeställningar identifierats, att
besvaras inför, under och efter implementationen (se avsnitt 6.4):
1. Bör lösningen baseras på server- eller klientsidesrendering för att bäst tillgodose såväl användarmässiga som tekniska behov?
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2. Hur kan de högt ställda kraven på rörliga/levande element bäst hanteras och
implementeras, med avseende på tekniska förutsättningar och användarupplevelse?
3. Hur kan tidslinjens innehåll, inklusive all förekommande dynamik, anpassas
till mindre enheter och skärmstorlekar, där det tillgängliga utrymmet är starkt
begränsat, utan att inverka negativt på användarupplevelsen?
4. Hur kan automatisk navigering mellan de ingående elementen lösas med bibehållen användarupplevelse, inklusive delar som normalt sett kräver interaktion för att visas?
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3 Metod
Då uppgiften i grund och botten består i en produktbeställning utgör implementationen av kraven den centrala delen av arbetet, vari ingår överväganden, beslut och motiveringar kring ett flertal teknik- och designval. Dessa ligger i sin tur till grund för
att besvara projektets frågeställningar, med stöd av litteraturen samt en mindre användarstudie för att värdera och motivera de val som träffas.
Vidare väntas insikter av allmän art som uppträder under arbetets gång kunna påverka såväl den specifika inriktningen som frågeställningarna.

3.1 Litteratursökning
Utgångspunkterna för den underliggande teoretiska grunden ur ett allmänt kommunikationsperspektiv utgörs av kursboken från kursen ”Teknisk webbdesign och användbarhet” (från första läsåret i Blekinge tekniska högskolas distansprogram i webbprogrammering) tillsammans med John Fiskes klassiska verk om kommunikationsteori
(tips från en kollega med medie- och kommunikationsutbildning).
Nästa uppenbara anhalt är Nielsen Norman Group, som erbjuder en stor, välkänd och
ytterst värdefull samling av resurser för användbarhet, särskilt i webbsammanhang.
Här resulterar enkla genomgångar av relevanta kategorier snabbt i ett flertal artiklar
som berör projektets frågeställningar och utmaningar direkt eller indirekt, såsom design- och tekniköverväganden för mobila enheter, ofta med vidare referenser till fördjupade analyser och/eller genomförda studier som ligger till grund för artiklarna.
Övriga källor hittas genom att följa referenslänkar från Wikipediaartiklar samt genom vanlig hederlig webbsökning med till ämnet hörande nyckelord, liksom genom
tidigare personlig erfarenhet och bekantskap inom fältet. Sammantaget erbjuder materialet goda möjligheter att sätta projektets genomförande i ett större sammanhang
ifråga om både kommunikation, interaktionsdesign och tekniska förutsättningar respektive begränsningar, samt samverkan dessa emellan inom ramarna för webbapplikationer.

3.2 Värdering
Värderingen av utfallet (den körbara produkten) sker i tre steg:
3.2.1 Teoretisk återkoppling
Implementationens beskaffenhet jämförs med de riktlinjer som går att utläsa ur litteraturen, d.v.s. hur valen av lösningar står sig i förhållande till identifierbara begränsningar, möjligheter och bästa praxis baserat på de valda källornas rekommendationer.
3.2.2 Användarstudie
En mindre användarstudie företas med en grupp deltagare med demografisk spridning som varken har kännedom om eller insats i arbetet, för att få en uppfattning om
hur produkten uppfattas i en reell användarsituation. Häri ingår även återkoppling till
den ursprungliga kravställningen och hur väl denna kunnat uppfyllas.
Användartesten genomförs och övervakas av Johan Lindström, teamledare på Internetmedia.
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3.2.2.1 Upplägg

Studien utförs genom att varje deltagare individuellt presenteras för tidslinjen och
sedan får fritt spelrum att hantera gränssnittet på valfritt sätt. Inga instruktioner ges
utöver följande korta introduktion till vad framställningen handlar om:
”Denna tidslinje presenterar koncernens utveckling från stallplatser till
laddstolpar genom nedslag i historien från det senaste seklet.”
Alla deltagare får hantera tidslinjen på tre enheter – stationär dator med stor skärm,
surfplatta med medelstor skärm och mobil med liten skärm – och får testa både den
manuellt navigerade versionen och den automatiska. Den sistnämnda är avsedd att
fungera utan användarinteraktion över huvud taget, vilket också klargörs för deltagarna i förväg. För att säkerställa jämbördiga resultat växlas ordningen för deltesten
mellan deltagarna, så att samtliga enheter och versioner uppträder på samtliga platser
i ordningsföljden.
Som avslutning ombeds varje deltagare med sina egna ord uttrycka hur väl tidslinjen
lever upp till de mål som sätts upp i avsnitt 2.1 genom att svara på följande frågor:
1.
2.
3.
4.

Kändes tidslinjen levande?
Vad tyckte du om animationerna?
Upplevde du någon skillnad på de olika enheterna?
Hur upplevde du den automatiska uppspelningen?

Efter ett sent förslag från arbetets handledare lades även följande fråga till från och
med deltagare nummer tre, för att eventuellt fånga upp mer allmänna insikter, med
möjligheten att ställa den även till de två första deltagarna i efterhand:
5. Hur upplever du generellt denna typ av innehåll?
I samtliga fall observeras deltagarna passivt och deras spontana reaktioner – både
handlingar och uttalanden – registreras utan värdering för att analyseras tillsammans
i efterhand. Grunden till hela den ovanstående metodiken läggs fram i avsnitt 4.4 och
motiveras i avsnitt 6.2.
3.2.3 Validering av riktlinjer
Slutligen används utfallet från användarstudien för att analysera hur pass väl de identifierade teoretiska riktlinjerna fungerat i praktiken för att uppnå de uppsatta användbarhetsmålen och därmed även bedöma deras värde för webbutvecklingsprojekt i allmänhet.
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4 Teoretisk bakgrund
I sin bok om webbdesignsprinciper definierar Beaird och George [1] god design som
en syntes av två synsätt: den skall vara både användbar och estetiskt tilltalande samtidigt. Författarna menar att design i grund och botten handlar om att kommunicera
ett budskap, men om en webbplats är antingen visuellt behaglig men svåranvänd,
eller också funktionell men ful eller icke överensstämmande med avsändarens varumärke, så har designen misslyckats med sitt syfte.
Beaird och George förordar [1] därför att en webbplats design skall fungera som en
sammanhållen enhet, så att:
•

användarna uppskattar utseendet men lockas av innehållet: designen
skall lyfta fram de viktigaste delarna så att en besökare snabbt och enkelt kan
hitta fram till den eftersökta informationen,

•

det finns intuitiva navigationsmöjligheter: användarna skall kunna röra sig
mellan webbplatsens olika delar på ett enkelt sätt samt hela tiden veta var de
befinner sig,

•

alla sidor ser ut att tillhöra webbplatsen: utseendet hos undersidorna skall
följa ett konsekvent tema, oavsett om layouten ändras, så att användarna upplever att de fortfarande är kvar på samma webbplats, med samma avsändare.

4.1 Kommunikationsteori
John Fiske, kommunikationsprofessor vid University of Wisconsin-Madison, inleder
sin klassiska introduktionsbok till kommunikationsteorier [2] med att presentera
Claude Shannons och Warren Weavers allmänt erkända modell av kommunikation
som företeelse.
Enligt denna modell är kommunikation en linjär process: en informationskälla beslutar att skicka ett meddelande som av en sändare omvandlas till en signal, vilken i sin
tur sänds genom en kanal till en mottagare som slutligen vidarebefordrar det mottagna meddelandet till destinationen. [2]
Meddelande
Informationskälla

Mottagen
signal

Signal
Sändare

Kanal

Meddelande
Mottagare

Destination

Bruskälla

Figur 4.1. Shannons och Weavers kommunikationsmodell.
Under överföringen kan det även förekomma brus, vilket enligt Fiske är ”allt som
läggs till signalen mellan sändningen och mottagningen och som inte avsetts av
källan”. Shannon och Weaver syftade främst på tekniska bruskällor såsom knaster i
en telefonledning, men Fiske gör en vidare tolkning av begreppet och menar att det
även innefattar samtliga signaler som inte har sitt ursprung hos källan, eller allt som
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försvårar tolkningen av det avsedda meddelandet, såsom både externa och interna
distraktionsmoment av såväl fysisk som psykisk art. [2]
Fiske tar också upp relationen mellan ord och bild, där begreppet förankring (eng:
anchorage) introduceras för text som är avsedd att förklara bilder. Syftet med sådan
förankring är att berätta för betraktaren vad bilden föreställer och därmed placera den
i ett sammanhang, samt att begränsa antalet möjliga tolkningar av bildens innehåll.
Ett närliggande begrepp är gynnad tolkning (eng: preferred reading), som syftar på
den betydelse som bilden, med hjälp av orden, är avsedd att få i sammanhanget. [2]
När det kommer till effektiviteten hos ett kommunikationsförsök visar studier även
att människor är mycket mer intresserade och uppmärksamma när meddelandet har
formen av en berättelse snarare än endast räknar upp faktapunkter, vilket kallas för
storytelling och har särskilt stor betydelse ur ett marknadsföringsperspektiv. [3]

4.2 Användbarhet
Den kände användbarhetsexperten Jakob Nielsen lägger fram följande fem komponenter i sin definition [4] av begreppet användbarhet (eng: usability):
1. lärbarhet: hur enkelt användare kan utföra grundläggande uppgifter i systemet första gången de stöter på det,
2. effektivitet: hur snabbt användare kan utföra uppgifter i systemet när de har
lärt sig hur det fungerar,
3. hågkomst: hur snabbt användare kan nå tillbaka till en tidigare uppnådd effektivitetsnivå i arbetet med systemet efter att ha varit borta från det under en
tid,
4. feltolerans: hur många fel användare gör i systemet, hur allvarliga dessa fel
är samt hur enkelt det är att korrigera dem,
5. tillfredsställelse: hur behagligt användare upplever att det är att använda systemet.
Nielsen argumenterar vidare för att användbarhet är en strikt nödvändig egenskap på
webben, eftersom besökarna snabbt lämnar en webbplats och istället går till något av
den stora mängd alternativ som vanligtvis finns om de inte upplever att den första
webbplatsen kunde tillgodose deras behov på ett snabbt och enkelt sätt. [4]
4.2.1 Gränssnittslayout
På webben används ofta uttrycket ovanför vecket (eng: above the fold) för att syfta på
den del av innehållet som är synligt på skärmen direkt efter ankomst till en webbplats, utan att användaren behöver skrolla ned, och den specifika innebörden av termen är därmed beroende av den aktuella skärmens storlek. [5]
En studie av Nielsen Norman Group från 2010 [6] med mätning av ögonrörelser visade mycket stora skillnader i användarnas uppmärksamhet mellan innehåll ovanför
vecket och innehåll som krävde skrollning för att nå, med en tydlig övervikt för innehållet i toppen av sidan. Studien visade dock även att användarna var fullt villiga att
skrolla ned så länge de kunde förvänta sig att finna något intressant där.
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Slutsatsen är att för att fånga besökarens uppmärksamhet skall det viktigaste innehållet placeras högst upp på sidan samt att designen i övrigt behöver inbjuda till skrollning för att även framhäva resten av innehållet, så att besökaren inte missar något
som avsändaren också bedömer som väsentligt. [5], [6]
4.2.1.1 Mobilanpassning

Nielsen Norman Group sätter i en artikel den tillgängliga skärmstorleken i direkt
relation till kapaciteten hos användaren att tillgodogöra sig den information som presenteras, där behovet av att antingen skrolla eller gå till en annan sida för att uppnå
sina mål inverkar negativt på förståelsen. Kort sagt betraktar de skärmen som kanalen i Shannons och Weavers modell och inser att denna som sådan har en begränsad
kapacitet för överföring av information. [7]
Vidare pekar de på att en responsiv webbplats av nödvändighet oftast omvandlar en
tvådimensionell presentation till en endimensionell sådan, vilket medför ett kraftigt
ökat skrollningsbehov. Detta leder i sin tur till en högre risk att användarna tröttnar
innan de når fram till den eftersökta informationen. [7]
För att hantera dessa skillnader förordar Nielsen Norman Group en motsvarande differentiering i designprocessen för olika typer av enheter, så att slutresultatet tar hänsyn till den tillgängliga kapaciteten för informationsöverföring i varje enskilt fall. [7]
I en användarstudie från 2016 [8] kom Nielsen Norman Group även fram till den likartade slutsatsen att det inte är att rekommendera att designa för endast en (1) plattform och sedan föra över denna design till en annan plattform rakt av. I synnerhet befanns ett flertal mobilspecifika designval ha en tydlig negativ inverkan på användarupplevelsen när de överfördes till fullskärmslayouter.
4.2.1.2 Virtuella dialogrutor

En numer ofta använd teknik för att hålla besökaren kvar på en webbsida är att använda en virtuell dialogruta (eng: overlay, lightbox eller modal), som är en sidkomponent som lägger sig över och blockerar det övriga innehållet på sidan. På så vis
kan man komma runt de begränsningar som ett äkta popupfönster eller webbläsarens
inbyggda dialogrutor innebär, men tekniken har även visat sig bräcklig och sårbar ur
ett användbarhetsperspektiv, speciellt på mindre skärmar. [9]
Nielsen Norman Group menar [9] att virtuella dialogrutor som initierats av användaren själv kan vara ett bra sätt att hantera det som Jakob Nielsen kallar gradvist
avslöjande (eng: progressive disclosure), d.v.s. att flytta undan mindre viktigt och/
eller mindre ofta använt innehåll till en sekundär nivå i gränssnittet för att inte göra
startvyn onödigt komplex [10], men att det i många fall ofta är bättre att använda en
helt separat sida istället.
4.2.2 Varumärkeseffekter
Hur en användare upplever ett gränssnitt påverkar även dennes uppfattning om det
varumärke som står bakom det, där konsekvens, tydlighet och förutsägbarhet i en
studie publicerad på interaktionskonferensen CHI 2016 visat sig vara särskilt viktiga
punkter för att skapa positiva associationer kring varumärket ifråga. På motsvarande
sätt kan brott mot etablerade konventioner leda till att användaren istället uppfattar
avsändaren som icke-professionell och inkompetent. [11], [12]
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4.3 Prestanda
Mobilanvändare ställer stora krav på en webbplats prestanda, med särskilt fokus på
laddningstider. I en undersökning av Google och Ipsos 2015 framkom [13] att 29 %
av användare av smarta telefoner omedelbart gick över till en annan webbplats om
den första inte uppfyllde deras krav, varav 70 % uppgav att anledningen var att den
tog för lång tid att ladda.
I en annan undersökning av Forrester Consulting för Akamai Technologies 2009 uppgav hela 40 % av respondenterna att de inte skulle acceptera en laddningstid som
överstiger tre sekunder hos en försäljnings- eller resesajt. [13]
DoubleClick by Google kom 2016 fram till ännu mer talande siffror genom att analysera anonyma data från Google Analytics: 53 % av besökarna lämnar sajten om den
tar mer än tre sekunder att ladda och de spenderar 70 % längre tid på en snabb sajt än
på en långsam. [14]
4.3.1 Animationer
Google Developers ger i en serie guideartiklar [15], [16], [17], [18], [19], [20] konkreta råd för hur visuell dynamik bör hanteras, med avstamp i hur webbläsare fungerar under huven, och pekar i sin summering [15] på vikten av att välja rätt saker att
animera. Råden beaktar dels hur användare uppfattar animationerna (de bör inträda
som svar på användarens egna handlingar snarare än att hindra dem) och hur webbläsare implementerar dem (vissa egenskaper tar betydligt större resurser i anspråk att
animera än andra).
Mer specifikt lyfter de fram att geometriska egenskaper som orsakar att sidans layout
behöver räknas om är kostsamma att animera, medan saker som bara påverkar ett
elements utseende är billigare i termer av resursanvändning, samt att CSS-baserade
animationer och övergångar ofta är betydligt mindre krävande än JavaScriptbaserade
diton. [16], [18], [20]
Slutligen ges i artikelsamlingen exempel på hur webbläsares renderingsprocess ser ut
och hur val av såväl CSS-regler som tillvägagångssätt för JavaScriptkod påverkar
vilka delar av denna process som behöver köras, vilket i sin tur har stor påverkan på
hur användaren upplever webbplatsens prestanda. [17], [18], [19], [20]
4.3.2 Klient- och serversidesrendering
Skribenten Adam Zerner går i ett tekniskt orienterat inlägg [21] på artikelsamlingssajten Medium igenom fördelar och nackdelar med klientsidesrendering kontra serversidesrendering för webbapplikationer. Han menar att den förstnämnda tekniken
medför en långsam första sidladdning men att därpå följande laddningar blir blixtsnabba, medan den sistnämnda gör att varje enskild laddning (inklusive den första)
sker med medioker hastighet.
Zerner diskuterar även de två teknikernas inverkan på sökmotoroptimering, där serversidesrendering initialt framträder som en klar vinnare eftersom sökspindlarna där
alltid presenteras med allt innehåll direkt i HTML-koden. Han påpekar dock att
sedan oktober 2015 påstår sig Google även kunna hantera JavaScriptbaserad innehållsrendering korrekt, varför ovanstående invändning blir betydligt svagare. [21]
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Trots sin dominerande ställning är dock Google inte den enda sökmotorn som används på Internet, varför utvecklaren Patrick Hund undersökte flera andra sökspindlars hantering av klientsidesrenderade webbplatser i en artikel från 2016 på Mediums
undersajt freeCodeCamp. Slutsatsen blev att även Bing, Yahoo! och Duck Duck Go
klarar den typen av innehåll, fast i något lägre grad, medan kinesiska Baidu inte gör
det. [22]
Zerner, som hänvisar till Hunds resultat, rekommenderar i slutändan att man bör använda bägge teknikerna tillsammans, för att få det bästa av båda världar: hantera den
första sidladdningen på servern, men använd klientsidesrendering för alla därpå följande laddningar. [21]

4.4 Användarstudier
Jakob Nielsen argumenterar för att det bästa användandet av resurser vid användartest är att utföra flera undersökningar med upp till fem deltagare snarare än att utföra
en stor undersökning med fler deltagare. I ett forskningsprojekt kom Nielsen tillsammans med Thomas Landauer fram till att man efter den femte deltagaren inte lär sig
speciellt mycket nytt eftersom erfarenheterna vid det laget tenderar att överlappa i
hög grad. Nielsen lyfter också fram resultatet att även ett enda test med en enda deltagare kan avslöja så mycket som en knapp tredjedel av de möjliga användbarhetsproblemen. [23], [24]

Figur 4.2. Förhållandet mellan identifierade användbarhetsproblem och
antal testdeltagare i Nielsens och Landauers undersökning [24].
I ett par andra artiklar från Nielsen Norman Group framhålls vikten av att inte ge studiedeltagarna för mycket information eller lägga ord i deras munnar, för att inte riskera att påverka de spontana reaktioner som annars kan avslöja brister i gränssnittet.
Istället rekommenderas att uppgifterna i testet läggs upp i form av realistiska scenarion som så nära som möjligt överensstämmer med de utmaningar som en genomsnittlig användare av systemet ifråga ställs inför till vardags, samt att låta deltagarna
upptäcka saker på egen hand snarare än att avslöja de förväntade svaren i förväg –
även i de fall de ställer direkta frågor. [25], [26]
Sammanfattningsvis menar Nielsen m.fl. att nyckeln till ett lyckat användartest är att
observera vad deltagarna faktiskt gör och inte förlita sig på vad de säger – särskilt
inte om utsagorna rör sig om hypotetiska situationer de ännu inte upplevt. [25], [27]
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5 Resultat
Produkten har vad beställaren Internetmedia anbelangar implementerats och levererats i god överensstämmelse med kravställningen och har givit samtliga inblandade
en ännu större inblick i hur man skapar konsekventa användarupplevelser på olika
enheter och under olika förutsättningar. Beställaren anser att den färdiga applikationen berättar en levande historia genom ett interaktivt och intuitivt gränssnitt och att
den med fördel kan återanvändas och anpassas både för slutkunden och som plattform för liknande uppdrag.
Internetmedia menar vidare att nyttjandet av användartest utifrån en spridd demografi har varit oerhört givande ur ett användbarhetsperspektiv och att detta definitivt
är något som byrån kommer ta med sig i större projekt framöver. Genom dessa test
bereddes möjlighet att dels verifiera många av de förväntade utfallen och dels upptäcka saker ingen i projektgruppen hade förväntat sig, vilket i slutändan skapat en
starkare och mer användarvänlig slutprodukt.
Tidslinjen har testats i samtliga webbläsare och enheter som omnämns i avsnitt 5.1.1
och fungerar korrekt i dem alla, även om en mindre eftergift behövde göras för att
upprätthålla konsekvens i Internet Explorer 11, vilken de facto utgör Internetmedias
allmänna nedre kompatibilitetsgräns.

5.1 Implementation
Tidslinjen implementeras som en innehållsmodul i Site Server CMS, som är den
plattform som driver koncernens webbplats. Detta innebär att tidslinjen kan administreras av webbplatsens redaktörer (vilket inkluderar anställda hos slutkunden) samt
att modulen både begränsas och kan dra nytta av webbplatsens existerande layout
och stilsättning, liksom interna funktioner som plattformen erbjuder.
5.1.1 Förutsättningar
Koncernwebbplatsen bygger på ett CSS-ramverk som Internetmedia utvecklat som i
sig är baserat på flexbox för layout, vilket sätter en nedre gräns för dess bakåtkompatibilitet. Webbplatsen är testad och fungerar konsekvent i Firefox, Chrome, Safari,
Edge och Internet Explorer 11, på dator, Ipad och ett flertal mobiler (Android och
Iphone). Tidslinjen måste därför klara samma kompatibilitetsnivå, men behöver inte
inkludera någon ytterligare bakåtkompatibilitet.
Följande komponenter ingår redan i den aktuella Site Server-instansen och kan fritt
utnyttjas av tidslinjemodulen:
•
•
•
•

jQuery 2.1.3,
filpackare som kan slå ihop och minifiera JavaScript- och CSS-kod,
responsiv lightboximplementation för automatisk visning av länkade bilder
eller manuell visning av godtycklig HTML-kod,
möjlighet att i redigeringsgränssnittet ladda upp en specifik bild som hör till
varje sida.
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Modulen i sig kan definiera godtyckliga inställningar som visas i redigeringsgränssnittet, vilka sedan läses av och hanteras i den kod som körs när modulens innehåll
renderas av Site Server. Vidare kan godtyckliga metadatainställningar läggas till för
objekt i webbplatsens sidstruktur, vilka liksom hela sidstrukturen som sådan på samma sätt är tillgängliga för modulkoden.

Figur 5.1. Skärmdump av tidslinjens modulinställningar i Site Server,
här i automatläge. Det första fältet innehåller en intern referens till den
mapp som visas i figur 5.2 nedan.
5.1.2 Teknisk lösning
Varje ingående tidpunkt redigeras som en sida i Site Server, samlade under en specifik mapp. Detta gör att det inte behöver byggas upp ett separat redigeringsgränssnitt
och tidpunkterna kan utnyttja de stilsättningsalternativ som erbjuds av webbplatsens
existerande mall. För sekundära tidpunkter – korta texter som inte hör till koncernens
interna historik – används den enklare sidtypen länk som saknar innehåll, där texten
ifråga istället anges i det existerande metadatafältet ledtext.

Figur 5.2. Skärmdump av källmappen för tidpunkterna i Site Servers sidstruktur för webbplatsen. Objekten med filikon är primära tidpunkter och
de med länkikon är sekundära. Röda prickar betyder att objektet är avpublicerat (men inte raderat) och därmed inte kommer med i tidslinjen.
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De primära tidpunkterna har försetts med följande utökade metadatafält i Site Server:
•
•
•
•
•

Årtal (fritext)
Placering (flerval: vänster eller höger)
Färg (flerval: existerande färgpalett som representerar koncernens ingående
branscher)
Visningstid (fritext: sekunder)
Visningstid för popup (fritext: sekunder)

De sekundära tidpunkterna, som alltså endast innehåller text, har enbart inställningarna för årtal och den första visningstiden.

Figur 5.3. Skärmdump av metadatainställningarna i Site Server för en
av de primära tidpunkterna. Fälten som följer efter ”Ledtext” har lagts
till för tidslinjens skull och ingår inte i systemets standardutförande. Inställningen ”Visningstid i tidslinje” lades till efter användarstudien (se
avsnitt 5.2.2).
Modulen exponerar en publikt åtkomlig API-funktion över HTTP som läser in strukturinformation för alla publicerade underobjekt i tidspunktsmappen och returnerar en
lista i JSON-format. Varje objekt i denna lista innehåller ovanstående inställningar
tillsammans med tidpunktens sid-ID, samt i förekommande fall sökväg till sidbild
och metadataledtext.
5.1.2.1 Grundläggande gränssnittsfunktionalitet

Modulen inkluderar ett klientsidesskript som hanterar allt som har med presentationslagret att göra. När detta initieras körs först ett anrop till API-funktionen ovan
och därefter lyssnar skriptet på skrollhändelsen i fönstret. Närhelst användaren skrollar nedanför den nuvarande underkanten begär skriptet innehållet för nästa tidpunktssida från servern genom ett AJAX-anrop med hjälp av dess sid-ID, alternativt använder metadatatexten direkt från den sedan tidigare hämtade listan ifall det rör sig om
en sekundär tidpunkt.
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När innehållet hämtats läggs tidpunktselementet till på därför avsedd plats i sidans
nodträd genom att rendera en nästlad serie av på förhand definierade HTML-mallar i
<script>-taggar av typen text/template, där {{ }}-platshållare ersätts med relevanta uppgifter av en intern funktion. Olika mallar och malldelar aktiveras beroende
på vilken typ av tidpunkt det är och vilka data den innehåller.
Ett större antal CSS-klasser definierar sedan de färdiga elementens utseende, layout
och placering, där samtliga nya klassnamn har prefixet timeline för att inte riskera
att krocka med webbplatsens övriga stilsättning.
I de fall tidpunktens innehåll inkluderar en länk kopplas en klickhändelselyssnare på
denna. Om länken leder till en bildfil släpper funktionen igenom händelsen, så att
Site Servers integrerade lightboxkomponent tar över och visar bilden i en virtuell
dialogruta. Om länken istället leder till en YouTubefilm suger funktionen åt sig klickhändelsen och använder samma lightboxkomponent genom direktanrop till de funktioner som den exponerar för att visa en likadan virtuell dialogruta med en inbäddad
videospelare för filmen ifråga. I övriga fall släpps länken igenom som den är.

Figur 5.4. Skärmdump av lightboxvisningen (bild).

Figur 5.5. Skärmdump av lightboxvisningen (film).
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5.1.2.2 Animation

All animation i tidslinjen utom automatisk skrollning (se avsnitt 5.1.2.4) sköts genom
CSS-transitioner vilka styrs genom att klasser läggs till och tas bort. Relativa måttenheter såsom %, vw och em används för att rörelserna skall vara proportionella i alla
skärmstorlekar.
När en tidpunkt läggs till i nodträdet körs en grupp CSS-transitioner som dels tonar
in det renderade innehållet och dels antingen lyfter upp det från en nedskjuten position (primär tidpunkt) eller skalar upp det från liten storlek (sekundär tidpunkt).
Direkt efter att tidpunktselementet lagts till skapas ett eller flera nya element som
skall komma att utgöra en sammanlänkande linje till nästa tidpunkt. Modulen räknar
ut hur många segment som behövs samt hur de skall placeras i förhållande till varandra utifrån föregående och nästkommande tidpunkters placering (vilket hämtas från
strukturinformationen), så att linjen löper mellan de utritade primära årtalen.
Linjesegmenten består av ett omslutande block som alltid har en given storlek samt
ett internt element som från början saknar utsträckning. När alla segment mellan två
tidpunkter är på plats startar en rekursiv funktionssekvens som ritar ut en pilsymbol i
den för tillfället främre änden av linjen, vilken avgörs genom den kombination av
CSS-klasser som segmenten fått när de lades till.
Det interna elementet, som utgör själva den synliga linjen, animeras genom en transition i korrekt riktning och en lyssnare för transitionend-händelsen utgör nästa steg
i rekursionen när animationen är slutförd, där nästkommande segment (om något)
börjar animeras. På detta sätt växer linjen automatiskt ett segment i taget, med pilen i
den främre änden, och ytterligare en skrollyssnare ser till att snabba upp farten på det
aktuella segmentet genom att addera ytterligare en klass ifall pilen skulle hamna
ovanför den synliga skärmytan.

Figur 5.6. Skärmdump av en primär och en sekundär tidpunkt med den animerade
linjen emellan. I just detta ögonblick växer linjen åt vänster, vilket indikeras av den
blå pilens riktning. Strax kommer den att vända nedåt på vänster sida om 1960 eftersom den därpå följande primära tidpunkten har årtalet till vänster.
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5.1.2.3 Responsivitet

Eftersom tidslinjen är en del av den större webbplatsen och de ingående tidpunkterna
renderas med en element- och klasstruktur som i mångt och mycket överensstämmer
med hur det övriga innehållet renderas av Site Server kan den i stora delar så att säga
åka snålskjuts på existerande responsivitet.
Undantagen gäller främst layoutfrågor som är specifika för tidpunkternas utseende,
där flexboxsystemet återigen utnyttjas i hög grad för att styra de ingående elementens
placering. Ett medvetet val har gjorts att behålla årtalen i en framträdande position i
alla upplösningar, samt att begränsa dimensionerna hos tidpunkternas bilder för att
säkerställa att de annars genomgående kvadratformerna inte resulterar i alltför stora
ytor på mellanstora skärmar där layouten av nödvändighet slagit över till vertikal.

Figur 5.7. Skärmdumpar av tidslinjens förändrade layout på surfplatta
(vänster) och i mobil (höger). Observera att bilden inte längre är kvadratisk i det mellanstora läget, medan kvadratformen fått återinträda i
den minsta storleken då bilden inte upptar lika mycket utrymme där.
Site Servers inbyggda lightboxkomponent är redan responsiv i sig och behöver ingen
ytterligare handpåläggning för vanlig bildvisning. När komponenten används för att
visa en inbäddad videospelare används istället en av författaren tidigare utvecklad
lösning för att säkerställa att spelaren behåller 16:9-formatet oavsett skärmstorlek
och orientering, vilken baseras på en hanterarfunktion för fönstrets resize-händelse
som dynamiskt beräknar den största möjliga storleken för iframe-elementet. Slutresultatet är ett konsekvent beteende för den virtuella dialogrutan i båda fallen.
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Figur 5.8. Skärmdumpar av lightboxvisningen på surfplatta, för både
bild (vänster) och film (höger).

Figur 5.9. Skärmdumpar av lightboxvisningen i mobil, för både bild
(vänster) och film (höger).
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5.1.2.4 Automatisering

Omkopplingen till automatläge sker genom ett flervalsfält i modulinställningarna,
där man även kan ställa in en global visningstid för varje tidpunkt, farten på skrollningen mellan tidpunkterna samt huruvida animationen skall börja om från början
när den nått slutet av tidslinjen (se figur 5.1). Dessa inställningar skrivs sedan ut i initieringsanropet till modulens klientsidesskript.
Modulen tar därefter över kontrollen av förloppet enligt följande sekvens:
1. Metadata för tidpunkterna hämtas från servern precis som i den manuella versionen.
2. Den första tidpunkten laddas in genom ett anrop till setTimeout med den inställda visningstiden för primära tidpunkter som tidsvärde, så att det blir en
fördröjning i starten för att man skall kunna läsa introduktionstexten.
3. När tidpunkten laddats körs samma funktioner som i den manuella versionen,
med det tillägget att när CSS-transitionen för tidpunktens avslöjande körts
färdigt skrollas fönstret ned till div-elementet ifråga. Detta sker med hjälp av
jQuerys animate-funktion med scrollTop som animerad egenskap och den
inställda skrollningsfarten som tidsvärde.
4. När skrollningen avslutats görs en kontroll om den aktuella tidpunktens omslutande div-elements höjd är högre än skärmhöjden. Om så är fallet initieras
ytterligare en skrollningsanimation med samma jQueryfunktion, fast nu är
målet en beräknad vertikalpunkt som garanterar att elementets botten hunnit
bli fullt synlig innan visningstiden är över.
5. Efter den inställda visningstiden körs genom setTimeout en funktion som
bestämmer vad om något modulen skall göra därnäst:
a) Om det finns en länk i tidpunktens textyta utlöses samma klickhanterare
som körs när användaren klickar på länken i den manuella versionen, men
denna funktion tar i automatläge över kontrollen på följande sätt:
✔ Om länken leder till en bild (JPEG, PNG eller GIF) skickas lightboxvisningen av bilden upp och ett setTimeout-anrop ser till att
gömma visningen och gå vidare till nästa tidpunkt efter en viss
fördröjning. Hur lång tid detta är kan i första hand ställas in i tidpunktsobjektets metadata i Site Server (se figur 5.3) och tas i andra hand från modulens globala visningstid för primära tidpunkter.
✔ Om länken leder till en YouTubefilm skickas lightboxvisningen av
filmen upp och YouTubes iframe-API används för att lyssna efter
den händelse som innebär att filmen spelats färdigt. Så fort detta
sker stängs visningen och modulen fortsätter till nästa tidpunkt.
Om YouTube-API:et av någon anledning inte är tillgängligt släcks
filmen ned efter tidpunktsobjektets metadatainställning för visningstid i första hand och den globala visningstiden i sista hand, så
att förloppet inte fastnar vid eventuella fel.

- 19 -

✔ Övriga länkar ignoreras och modulen fortsätter omgående till
nästa tidpunkt.
b) Om det finns fler tidpunkter laddas nästa post och sekvensen börjar om
från steg 3. Om det inte finns fler tidpunkter och modulen är inställd på
att stanna vid avslut händer ingenting mer och koden blir inaktiv.
c) Om modulen är inställd på att börja om vid avslut töms tidslinjens behållarelement, modulens interna variabler nollställs till samma värden som i
utgångsläget, sidan skrollas upp till toppen med den inställda skrollningsfarten och sekvensen börjar om från steg 1. Det sistnämnda gör att automatläget kan reagera på förändringar i tidpunkternas upplägg i varje ny
vända och inte behöver laddas om manuellt när så sker.
I automatläge bevakar modulen inte användarinitierad skrollning alls och det togs ett
beslut i projektgruppen att inte lägga utvecklingstid på att hantera några andra handlingar från användaren heller (se avsnitt 6.2.1.1 för motivering).

5.2 Användarstudie
De råa resultaten från användartesten återfinns i bilaga 2–6, vilka sammanställs här
nedan och tolkas i avsnitt 6.2.1. Även om flera svagheter uppdagades direkt slutfördes hela testserien innan några ingrepp i tidslinjens funktion gjordes, för att säkerställa direkt jämförbarhet mellan resultaten.
På grund av tidsmässiga och praktiska hänsyn söktes deltagarna till studien bland
personer i direkt anslutning till Internetmedia, men utan någon inblick i eller samröre
med utvecklingsprojektet. Bland de tillgängliga kandidaterna valdes de som tillsammans uppvisade en god spridning ifråga om kön, ålder, utbildning, inriktning och
erfarenhet. Samtliga får dock anses ha god datorvana, vilket är närmast ofrånkomligt
med tanke på sammanhanget.
Fyra av fem deltagare upplevde tidslinjen positivt i allmänhet, även om samtliga också hade invändningar av varierande allvarsgrad vilka utvecklas i avsnitt 5.2.1. Överlag var även reaktionerna på animationerna positiva och ingen upplevde dem som
störande. Den automatiska uppspelningen fick ett blandat mottagande, men flera av
deltagarna uttryckte ändå att den är en god idé som sådan.
Upplevelserna på de olika enhetstyperna var av nödvändighet skiftande, men däremot skilde det en del mellan deltagarna ifråga om vilken enhet som ansågs bäst respektive sämst. Tendensen är dock att större skärmar fungerade bättre och att det mellanstora läget (surfplattan) uppvisade flest problem.
5.2.1 Identifierade svagheter
En mycket tydlig tendens som framträder är att samtliga deltagare var mycket ovilliga att låta den automatiska uppspelningen vara, även fast de var medvetna om att
den är just automatisk – och även när ett av deras tidigare deltest redan bekräftat
saken. De försökte tvärtom interagera med den ändå och råkade ut för olika former
av missöden när det uppstod konflikt med automatiken, med frustration som följd.
Bakom denna effekt framträder i sin tur två tydliga orsaker:
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1. lockelsen att klicka på den pulserande pilen är mycket stark,
2. enhetliga visningstider för både primär- och sekundärinnehåll inverkar negativt på deltagarnas tålamod och viljan att själva kunna gå vidare när de läst
klart är också mycket stark.
Ett annat resultat som står ut är att flera deltagare upplevde problem med att zooma i
de bilder (som består av seriestrippar) som öppnas upp i virtuella dialogrutor, främst
på enheter med större skärmar än mobil, samt att det fortsatte hända saker i bakgrunden om och när de försökte skrolla när rutan fortfarande var öppen. Båda dessa saker
upplevdes också som frustrerande.
Vissa av deltagarna avstod från att klicka på de knappar som öppnar upp serier eller
filmer i den manuella versionen och missade därmed den fördjupning som dessa erbjuder. Detta fenomen uppträdde både tidigt och sent i sekvensen och på alla typer av
enheter.
5.2.2 Uppföljning
Följande åtgärder utfördes efter att resultaten från testen sammanställts, som en reaktion på svagheter som uppdagats och de förslag som inkommit:
•

När en virtuell dialogruta visas reagerar modulen inte längre på skrollning, så
att det inte laddas in fler tidpunkter i bakgrunden medan man försöker koncentrera sig på den bild som öppnats.

•

På dator går det inte att zooma i en lightboxvisning eftersom denna använder
position: fixed, vilket är svårt att komma ifrån. För att kompensera för
detta har den maximala bredden för bilden/filmen utökats från komponentens
standardvärde 80% av skärmen till 90%, vilket ökar chansen att användaren
kan läsa serierna utan att känna behov av att zooma.
På mobila enheter fungerar zoomningen acceptabelt även om bakgrunden
också zoomas, vilket dock spelar mindre roll nu när skrollyssnaren inaktiverats enligt punkten ovan. De problem som upplevdes på surfplattan tycks
främst vara resultat av buggar i den ålderstigna version av Safari som testenheten kör, varför projektgruppen inte tyckte det var värt att lägga tid på ytterligare bakåtkompatibilitet i detta avseende.

•

De virtuella dialogrutorna kan nu även stängas genom att klicka på den mörklagda ytan utanför bilden eller videospelaren.

•

För att även täcka in de fall där filmen i automatläge inte startar automatiskt
även fast YouTube-API:et är tillgängligt, vilket ofta är fallet på mobila enheter på grund av inbyggda begränsningar i dessas webbläsare för att spara data,
kontrollerar modulen nu med hjälp av API:et även att filmen verkligen börjat
spelas efter en viss tid. Om så inte skett stängs den virtuella dialogrutan ned
och modulen går vidare till nästa tidpunkt, för att säkerställa att automatiken
inte fastnar.

•

För att bättre kunna styra flödet i den automatiska versionen har en metadatainställning lagts till för individuella visningstider för tidpunkterna (se figur
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5.3). Dessutom har den globala modulinställningen för visningstiden brutits
upp i två delar: en för primära tidpunkter och en för sekundära (se figur 5.1).
Vid körning läser sedan modulen av inställningen för tidpunkten ifråga och
om detta fält inte är ifyllt används istället den globala inställningen för den
aktuella tidpunktstypen.
•

Sedan tidigare fanns möjlighet att bestämma visningstiden för en automatiskt
framkallad virtuell dialogruta genom metadatafältet ”Visningstid för popup i
tidslinje”, men om värdet i det fältet är 0 ignorerar nu modulen den utlösande
länken helt och hållet, vilket ger möjlighet att hantera vilka sekundärpresentationer som skall ingå i den automatiska uppspelningen. Om fältet istället är
helt tomt används den beräknade visningstiden för den aktuella tidpunkten
enligt ovan.

•

De visuella förutsättningarna för att locka till klick på knapparna som visar
serier och filmklipp har förbättrats genom att ge möjlighet att visa dessa med
de olika branschernas etablerade färger istället för endast med en ram i samma färg som texten. Detta fanns det redan stöd för i webbplatsens huvudstilmall vilket enkelt kunde utnyttjas genom att lägga till en CSS-klass till innehållets behållarelement, där den nödvändiga informationen också redan fanns
att tillgå i metadatan. I och med detta kan nu den branschspecifika knappstilen fritt väljas i innehållsredigeringen i Site Server för varje aktuell tidpunkt.

•

I automatläge visas inte längre den snurrande laddningsindikatorn, då den bedömdes som onödig i och med att tidpunkterna där laddas av en timer snarare
än som svar på användarinteraktion.
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6 Analys
I allmänhet behöver en gräns dras för vad den uppgift som rapporten behandlar verkligen inbegriper. Å ena sidan är innehållets presentation, språkbruk, användande av
bilder o.s.v. av stor vikt för såväl helhetsupplevelsen som eventuella varumärkeseffekter (se mer om detta nedan), men å andra sidan ligger mycket av detta utanför
författarens kontroll – och i sista hand även Internetmedias, då redigeringen även är
öppen för slutkunden. Denna analys koncentrerar sig därför i huvudsak – ehuru inte
enbart – på lösningens tekniska aspekter.
Den teoretiska återkopplingen i avsnitt 6.1 utgör grunden för värderingen av projektets efterlevnad av de uppsatta kraven, medan tolkningen av resultaten från användarstudien i avsnitt 6.2 i sin tur utgör en empirisk validering av den teoretiska värderingen, vilket behandlas i avsnitt 6.3. Med andra ord avgör de praktiska erfarenheterna
hur viktiga, tillförlitliga och användbara de teoretiska riktlinjerna verkligen varit i
detta sammanhang, vilket ger en fingervisning om hur väl de kan förväntas fungera
även i andra sammanhang.

6.1 Teoretisk återkoppling
Till att börja med utgör tidslinjen helt enligt planerna en tydlig implementation av
marknadsföringsbegreppet storytelling [3], då såväl konceptet som innehållet och
presentationen tar formen av en berättelse och därmed har större chans att knyta an
till besökaren. Det genomgående beroendet av skrollning och gradvist avslöjande (se
vidare nedan) förstärker intrycket av ett linjärt händelseförlopp och inbjuder till interaktion.
6.1.1 Gränssnittslayout och kommunikation
Upplägget för tidpunkterna är enkelt, med ett tydligt aviserat årtal följt av en illustrativ bild och en kort och kärnfull text, ibland i kombination med en länk till kompletterande information. I och med detta får Beairds och Georges första krav [1] om utseende och innehåll anses vara uppfyllt.
Vad gäller det andra kravets anmodan om intuitiv navigation [1] erbjuder tidslinjen
ingen sådan inom sig själv (se även avsnitt 6.1.4). Detta utgjorde inledningsvis en
smärre farhåga inom projektgruppen, då det inte var otänkbart att besökarna skulle
vilja hoppa fram till ett visst årtal, särskilt vid återbesök, men det bestämdes att eventuella ingrepp i detta avseende endast skulle göras som reaktion på konkreta resultat
från användartesten.
Presentationen av tidslinjen följer webbplatsens övriga grafiska profil, med bl.a. ett
konsekvent användande av etablerade färger för de olika branscherna och återkommande designelement såsom de kvadratiska innehållsrutorna. Detta gäller även ifråga
om hur layouten ändras på mindre skärmar (se vidare under avsnitt 6.1.3). Resultatet
är att tidslinjen med enkelhet även uppfyller Beairds och Georges tredje krav [1] om
samhörighetskänsla.
Just konsekvens och enkla lösningar har varit genomsyrande i projektet, liksom i den
föregående konstruktionen av hela koncernwebbplatsen, där etablerade webbdesignskonventioner nyttjas i hög grad, för alla skärmstorlekar och enheter. Tidslinjen gör
därför inte några specifika avsteg från detta, där det i synnerhet är det väl invanda in- 23 -

bjudandet till gradvist avslöjande [10] genom skrollning som utgör den primära interaktionsmetoden. De varumärkesrisker som Aagesen och Heyer pekar på [11], [12]
bör därmed också vara undanröjda.
Vidare ifråga om innehållets presentation rör det sig som sagt om begränsade mängder information i varje tidpunkt, vilket ökar sannolikheten för en lyckad överföring
enligt Nielsen Norman Groups tolkning [7] av skärmen som Shannons och Weavers
kanal [2], särskilt på mindre enheter. Presentationen drar även nytta av Fiskes definition av förankring och gynnad tolkning [2], där de ständigt närvarande bilderna
sätts in i ett konkret sammanhang av den tillhörande texten. I ett utökat perspektiv
kan detta även anses gälla för de förekommande sekundärpresentationerna (bilder
och filmer) som utlöses vid klick.
6.1.2 Dynamik
Då tidslinjen utgör en omfattande presentation med många ingående tidpunkter har
behovet av skrollning alltid varit framträdande. Presentationen inleds med en kort
introduktionstext och en lätt pulserande pilsymbol, vilka inbjuder användaren att
skrolla ned och därmed utlösa laddningen av den första tidpunkten.
Därefter visar den animerade linjen att mer finns att hämta, särskilt eftersom denna
animering alltid fortgår tills pilen längst fram befinner sig efter den senast laddade
tidpunkten, så att det hela tiden framgår att tidslinjen – i detta fall i bokstavlig betydelse – fortsätter ända tills man nått den sista tidpunkten.
Sammantaget skulle above the fold-begreppet aldrig kunnat utnyttjas för tidpunkterna
förutom på de största skärmarna, men introduktionstexten, den växande linjen och
den pulserande pilen tjänar istället som tydliga indikationer på att det är värt för
användaren att skrolla ned till det egentliga innehållet – och fortsätta skrolla ned allt
eftersom nytt innehåll laddas in – helt enligt Nielsen Norman Groups rekommendationer [5], [6].
De animationer som används för att levandegöra innehållet – både ifråga om avslöjandet av nya tidpunkter och om den växande linjen – är av den snällare och mjukare
typen för att inte överraska eller störa användaren, utan istället erbjuda jämnare övergångar än vad enkla av/på-tekniker skulle medfört.
Om de visuella effekterna blir för framträdande och påträngande finns en överhängande risk att de övergår i det som Fiske benämner brus [2], vilket inverkar negativt
på mottagandet av den berättelse [3] som slutkunden vill föra fram, vilket i sin tur
kan vara skadligt för varumärket [11], [12]. I och med den relativa mildheten hos de
aktuella effekterna i tidslinjen bedöms denna risk vara mycket liten här, samt att animationerna snarare förhöjer den totala upplevelsen då den blir mer levande och lockar till större uppmärksamhet jämfört med en mer statisk presentation.
Slutligen uppfylls rådet från Google Developers att endast animera som svar på användarens handlingar [15], då all rörelse utlöses av skrollning, vilket ytterligare minskar risken för att effekterna upplevs negativt när de uppträder.

- 24 -

6.1.3 Responsivitet och plattformsoberoende
Tidslinjens komponenter utnyttjar i möjligaste mån webbplatsens existerande CSSklasser och brytpunkter för sin responsivitet, men i vissa fall har nya stilregler lagts
till för att bättre hantera de skillnader som ändå finns. I endera fallet är syftet att presentera ett konsekvent beteende för användaren, som skall kunna känna igen sig utifrån hur den övriga webbplatsen uppför sig i olika skärmstorlekar.
Den övergripande layouten genomgår ett flertal förändringar i takt med att det tillgängliga utrymmet minskar, för att, precis som Nielsen Norman Group framhäver
[7], på bästa sätt anpassa sig till de möjligheter och begränsningar som respektive enhetstyp medför. Detta tillsammans med ett medvetet val att inte basera någon avgörande funktionalitet på sväveffekter gör att de risker som kommer av ett för snävt enhetsfokus [8] inte har någon märkbar inverkan på tidslinjens presentation.
I de minsta storlekarna, där de flesta element måste placeras vertikalt, är det fortfarande årtalet man ser först, bilderna begränsas i storlek och den animerade linjen får
tillräckligt utrymme att fortsätta agera som ”lockbete” för vidare läsning. På detta
sätt uppmuntras användaren alltjämt att fortsätta skrolla nedåt, vilket är extra viktigt
på små skärmar [6], [7].
När det kommer till användandet av virtuella dialogrutor bedömdes behovet av att bibehålla känslan av att vara kvar på samma sida [1], [9] väga tyngre än de eventuella
nackdelar som Nielsen Norman Group pekar på [9]. Mer specifikt rör det sig uteslutande (förutom i automatläge – se avsnitt 6.1.5) om användarinitierade händelser som
möjliggör det som Nielsen kallar gradvist avslöjande [10], vilket bidrar till att hålla
den primära presentationen kortfattad och lättillgänglig.
Beslutet att använda samma lightboxkomponent för filmklipp ligger helt i linje med
den övergripande konsekvenstanken och skriptet som beräknar spelarens maximala
storlek säkerställer att den tillgängliga ytan utnyttjas på bästa sätt på alla enheter.
Återanvändandet innebär också att den underliggande, beprövade responsiva tekniken i komponenten får fullt spelrum, vilket gör tillgängligheten god och i mångt och
mycket undviker de negativa konsekvenser som Nielsen Norman Group varnar för
[9].
6.1.4 Prestanda
Implementationen av tidslinjen har företagits med ständigt närvarande prestandahänsyn, där varje ny funktion planerats och kontinuerligt bearbetats för att uppnå en god
avvägning mellan arbetsinsats, effektivitet och kravbild.
Redan tidigt i processen togs ett beslut i projektgruppen att basera presentationen på
dynamiskt hämtat innehåll med hjälp av AJAX, snarare än att hämta och skriva ut
samtliga tidpunkter i HTML-koden på servern från början. Eftersom antalet tidpunkter är stort och den strukturella uppmärkningen som krävs för layouten är mångdubbelt större ger detta upplägg en betydligt mer effektiv användning av bandbredden då
endast de tidpunkter som faktiskt är synliga behöver överföras, vilket inkluderar både
HTML-kod och tillhörande bilder.
En annan fördel är att den första sidladdningen därigenom blir betydligt snabbare
eftersom servern inte behöver sammanställa strukturinformationen förrän klientsidesskriptet begär den. Dessutom laddas tidslinjens skript- och stilresurser in asynkront i
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minifierad form, vilket ytterligare förkortar svarstiden. Detta gör att den omgivande
webbplatsens sidhuvud och sidfot liksom eventuellt inledande innehåll som lagts in
ovanför tidslinjemodulen visas snabbare, vilket minskar den så tydligt uppmätta risken [13], [14] att besökare lämnar sidan i förtid.
Den stora nackdelen med detta upplägg är att innehållet inte blir indexerbart trots
Zerners [21] och Hunds [22] insikter ifråga om klientsidesrendering och sökspindlar
eftersom AJAX-anropen utlöses av skrollning – tidslinjen är alltså fortsatt tom även
efter att hela initieringsskriptet körts. Detta befanns dock vara ett acceptabelt förhållande, då tidslinjen inte handlar så mycket om sökbarhet utan är menad att upplevas
linjärt – det går ändå inte att komma in i den vid en godtycklig tidpunkt utifrån.
Vad gäller den möjliga invändningen att det skulle vara mer effektivt att ladda in hela
tidslinjen på en gång vid automatisk uppspelning, i och med att starttiden där är mindre viktig, bedömdes detta utgöra en onödigt stor vidareutveckling då den styrande
koden kan återanvändas i mycket stor utsträckning med nuvarande upplägg. Dessutom möjliggör den dynamiska hämtningen att uppdateringar i tidpunkternas innehåll
slår igenom direkt, även under ett pågående varv, och vid nästa omstart (om modulen
ställts in på rotation) uppdateras även vilka tidpunkter som skall ingå i sekvensen,
vilket gör den automatiska versionen mer robust och självständig.
6.1.4.1 Ramverk

Modulen utnyttjar jQuery i stor utsträckning, vilket grundar sig i det enkla faktumet
att detta bibliotek redan fanns tillgängligt i omgivningen – i annat fall hade det varit
betydligt mer tveksamt att läsa in det, då många av de funktioner det tillhandahåller
lika gärna kan göras med vanligt JavaScript som förstås av alla moderna webbläsare.
Beslutet att nyttja <script>-baserade HTML-mallar togs av två skäl: dels för att
lyfta ut uppmärkning ur skriptkoden så mycket som möjligt och dels för att slippa
läsa in ett separat frontendramverk endast för detta syfte. Den mängd kod som behövde skrivas i modulen för att hantera detta system är mycket liten och effektivitetsvinsten är betydande, så resultatet är en mer lättviktig kodbas med bättre prestanda –
vilket också det ger ett icke obetydligt bidrag till den upplevda kvickheten hos tidslinjen.
6.1.4.2 Animationer

De animationer som nyttjas i tidslinjen har i största möjliga mån baserats på ren CSS,
där de utlösande tilläggen och borttagningarna av styrande klasser så långt det varit
möjligt görs med hjälp av anrop till requestAnimationFrame – allt för att ge webbläsaren så goda förutsättningar som möjligt att rendera animationerna effektivt och
utan hack.
Vidare har de animerade egenskaperna i första hand valts för sin goda prestanda –
övergångarna som avslöjar nya tidpunkter är helt och hållet baserade på opacity och
transform, som är erkänt effektiva för webbläsaren att hantera. I vissa fall har dock
layoutpåverkande egenskaper varit nödvändiga, såsom de växande linjesegmenten
som baseras på left, right och bottom – ett val som främst gjorts för att låta pilelementet åka snålskjuts på sitt föräldraelement (linjesegmentet), vilket i sin tur helt
tar bort behovet av en skriptlösning för att beräkna linjens och pilens position på
sidan.
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Slutresultatet av detta upplägg är att de effektivaste CSS-reglerna står för de viktigaste inslagen och JavaScript endast används där det är absolut nödvändigt, och då
enbart för att initiera nya CSS-övergångar, helt i linje med Google Developers rekommendationer [15], [16], [17], [18], [19], [20].
6.1.5 Automatisering
Även för den automatiskt navigerade versionen av tidslinjen erbjuds ett antal inställningsmöjligheter på tidpunktsnivå för att göra upplevelsen så anpassningsbar som
möjligt. Exakt hur en användare verkligen upplever denna version beror därför i hög
grad på hur noggrant dessa inställningar görs.
Eftersom den automatiska versionen inte är tänkt att fungera med användarinteraktion över huvud taget har den inte samma krav på sig att locka till skrollning, då mer
innehåll avslöjas med jämna mellanrum ändå. Samtidigt bibehålls känslan av att
”det kommer mera” genom den animerade sammanlänkade linjen och den lika automatiska sekundära skrollningen ser till att även mer innehållsrika tidpunkter går att
läsa i sin helhet.
Det gjordes ett medvetet val att utlösa den integrerade lightboxvisningen för länkade
bilder och filmer i automatläge, eftersom dessa inte passar in i den ordinarie presentationen men ändå utgör en viktig fördjupning som användaren bör beredas möjlighet
att ta del av i endera versionen. Genom inställningsmöjligheter för hur länge – eller
ens om – den virtuella dialogrutan skall visas liksom utnyttjandet av YouTubes API
för att lyssna efter början och slutet på filmklippen säkerställs att dessa sekundärframställningar kan nyttjas på bästa sätt även i automatläge.
Den enda eftergiften är eventuella länkar till andra typer av innehåll, såsom t.ex.
PDF-filer, vilka ofta kräver egen interaktion och därför inte fungerar på ett tillförlitligt sätt i detta sammanhang.

6.2 Användarstudie
Användarstudiens upplägg grundar sig i Nielsens Norman Groups rekommendationer
[23], [24], [25], [26], [27], då detta företag har lång erfarenhet av just användbarhetsstudier och leds av en erkänd expert inom området (Jakob Nielsen).
Antalet enskilda test hade ursprungligen utökats från de föreslagna fem till sex eftersom det därigenom skulle bli möjligt att genomföra observationer av samtliga enhetsoch versionsföljder. Detta antogs förbättra kvaliteten hos de insamlade resultaten då
det skulle säkerställa att varje kombination fick ikläda sig rollen av den förmodat
viktiga förstagångsupplevelsen.
Efter fem genomförda test visade det sig dock att kvaliteten hos datan var så pass hög
samt att inverkan från ordningsföljden avlästes som så pass liten att det beslutades att
en fortsättning inte skulle utgöra ett effektivt användande av tids- eller personalresurser.
Svaren på den extra intervjufråga som infördes efter det andra testet erbjöd inte några
ytterligare för rapporten relevanta insikter och det ansågs därför heller inte föreligga
något behov av att göra en motsvarande uppföljning med de två första deltagarna,
men de inkomna svaren redovisas ändå i bilaga 4–6 för fullständighetens skull.
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Att deltagarna i studien valdes från de egna leden skulle kunna ses som problematiskt, men i sammanhanget ansågs förfarandet acceptabelt av följande anledningar:
•

det saknades tid och resurser att rekrytera helt externa testpersoner, varför valet stod mellan att genomföra studien mer eller mindre internt eller att inte
genomföra den alls,

•

de tillgängliga deltagarna uppvisade god spridning ifråga om de bakgrundsfaktorer som räknas upp i avsnitt 5.2,

•

deltagarna visste ingenting om tidslinjeprojektet och hade inte sett något av
applikationen före sina respektive testsessioner,

•

tidslinjen skapades som en unik produkt för en extern slutkund enligt externa
specifikationer och har därmed ingen direkt koppling till Internetmedias tidigare produkter eller egna applikationer och rutiner.

Sammantaget ansågs därför studien äga god legitimitet för projektet ifråga och tydligheten hos de resultat som framkom ifråga om brister och misstag tyder även på att
deltagarna inte hade någon fördel av eventuell domänkännedom från sin koppling till
Internetmedia.
6.2.1 Utfall
Till att börja med skall det slås fast att testen utförts med en preliminär version av
tidslinjen med avseende på dess innehåll, då allt material inte levererats från slutkunden vid de aktuella tillfällena. Detta har medfört ett antal tillfälliga bilder och viss
upprepning av t.ex. serier och filmer för att demonstrera de olika elementen.
Detta gör att de kommentarer som gäller just innehållet och dess eventuella lämplighet i sammanhanget bör tas med en nypa salt, men även i de fall där det inkommit
synpunkter på de delar som är att betrakta som slutförda noteras att dessa åsikter
utgör en minoritet samt att det aldrig kommer vara möjligt att tillfredsställa samtliga
besökares förväntningar samtidigt. Dessutom faller som tidigare nämnts de rent innehållsmässiga bitarna i mångt och mycket utanför ramarna för den tekniska implementationen.
Det första tydliga resultatet som framträdde ur studien är just tydligheten hos resultaten, samt vilket stort värde som finns i dessa. Något annat som tydligt framträdde var
både den fallande mängden ny information för varje nytt test och att det ändå fanns
viktiga insikter att hämta även sent i testserien. Kort sagt, vikten av ett väl avvägt antal användartest med passiv observation i samband med gränssnittsutveckling har blivit ytterst uppenbar, då testresultaten ledde till konkreta förbättringar av konsekvent
upplevda brister som inte infångats under implementationsfasen.
6.2.1.1 Automatisering

Nästa mycket tydliga resultat var deltagarnas ytterst starka vilja att gång efter gång
försöka interagera med den automatiska uppspelningen, trots att de var fullt medvetna om att detta antingen inte var möjligt (skrollning) eller inte fungerade som de ville
(nedstängning av virtuella dialogrutor). De två bakomliggande orsaker som identifieras i avsnitt 5.2.1 motiverar följande tolkningar:
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1. Uppmärksamhetsfokus och call to action
Den pulserande pilen som utgör den animerade linjens främsta punkt är avsedd att locka användaren till att fortsätta till nästa tidpunkt och därigenom
följa den steg för steg växande berättelsen. Detta är delvis en rent visuell ledtråd som lockar till skrollning, men i den manuella versionen är pilen också
klickbar och utlöser då en mjuk automatisk skrollning till botten av sidan, vilket medför att nästa tidpunkt laddas.
Att samtliga deltagare vid upprepade tillfällen försökte klicka på pilen i automatläge, trots att den där inte reagerar på klick, visar att den uppfyllt sitt syfte
som lockbete och beteendestyrande medel på ett synnerligen effektivt sätt.
2. Kontrollbehov och tålamodsbrist
Att samtliga deltagare även visade sig ovilliga att underkasta sig automatiken
så länge det fanns åtminstone en teoretisk möjlighet till interaktion (d.v.s. tillgång till gränssnittsenheter) tyder på en mycket stark vilja att själva kontrollera inhämtandet av information i ett vardagligt sammanhang. Det korta tålamod hos webbens användare som konsekvent påvisats i undersökningar (t.ex.
[13], [14]) blev också väldigt tydligt här och dessa två faktorer i samverkan
utgör uppenbart en stor källa till frustration när besökarens förväntningar inte
infrias.
Trots detta togs det ett beslut att inte tillmötesgå viljan att interagera med den automatiska uppspelningen, utan att tvärtom betrakta automatversionen som en helt separat, isolerad företeelse som inte är avsedd att ens erbjuda möjlighet till interaktion –
t.ex. genom att endast visa den på enheter som inte har mus, tangentbord eller pekskärm.
Den pulserande pilen som i annat fall så starkt inbjuder till klick får då istället fungera som en tydlig indikation på att det kommer mera, vilket tjänar till att bibehålla betraktarens intresse under omständigheter som annars riskerar att skapa frustration enligt den andra punkten ovan.
Projektgruppen har med andra ord beslutat att hantera problemet genom att erbjuda
rätt version vid rätt tillfälle, snarare än att lägga värdefull tid på att försöka anpassa
den ena av dem till ett sammanhang den aldrig var menad att uppträda i. Detta inbegriper också insikten att det på grund av både den begränsade skärmytan och inbyggda begränsningar med avseende på autostart av videor i mobila webbläsare är mer
eller mindre olämpligt att presentera den automatiska versionen av tidslinjen på surfplattor eller telefoner, utan den bör istället reserveras för specifika format och plattformar. Som en av deltagarna uttryckte det (se bilaga 6): ”Som presentationsskärm,
typ museum eller reception, kan det där vara najs.”
6.2.1.2 Plattformsoberoende

Slutligen noteras en icke obetydlig inverkan av personliga preferenser och erfarenheter på frågan kring vilken enhet som anses fungera bäst respektive sämst för denna
typ av innehåll. Detta får i slutändan tas som en positiv reflektion av tidslinjens allmängiltighet då en tydlig slagsida bland deltagarna för eller emot en viss enhetstyp
skulle varit mer oroande utifrån de uppsatta målen.
Vissa av de brister som identifierats har ändå visat sig vara enhetsberoende och efter
att dessa åtgärdats så långt det varit möjligt antas de kvarvarande skillnaderna ha ut- 29 -

jämnats i betydande grad. I detta avseende är det fungerande skroll- och zoomfunktionalitet på alla enheter där sådan behövs tillsammans med den självpåtagna begränsningen att inte erbjuda den automatiska versionen på enheter med interaktionsmöjligheter som anses vara av störst vikt.
6.2.2 Uppnådd användbarhet
Utifrån ovanstående utfall bedöms tidslinjens efterlevnad av Nielsens användbarhetsdefinition [4] på följande sätt:
1. Lärbarhet
Den primära interaktionsmöjligheten är skrollning vilket samtliga testpersoner insåg direkt och kunde hantera utan problem. Att alla möjligheter till vidare information – d.v.s. knappar som öppnar upp virtuella dialogrutor – inte
utnyttjas till fullo kan bero både på att knapparna inte är tillräckligt visuellt
tydliga och på att deltagarna helt enkelt inte är intresserade av den fördjupning de erbjuder. Intressefrågan är svår att göra något åt, men den rent visuella har åtgärdats (se avsnitt 5.2.2).
När detta fenomen uppstår sent i en serie deltest med en och samma deltagare
kan en uppnådd grad av vana (d.v.s. att man inte anser sig behöva upprepa tidigare handlingar) förmodas spela en stor roll här, men då knapparna även
missades i tidiga deltest kan detta inte utgöra hela förklaringen.
2. Effektivitet
Även här blir enkelheten i skrollningsfunktionaliteten tydlig. Vad gäller möjligheten att skrolla och zooma även i de virtuella dialogrutorna har de brister
som upptäcktes i detta avseende sedermera avhjälpts i viss mån, vilket torde
öka effektiviteten märkbart.
3. Hågkomst
Då det inte utförts några uppföljande användartest är det svårt att göra tvärsäkra uttalanden under denna punkt, men i kraft av punkt 1 och 2 ovan är det
rimligt att anta att en återvändande användare inte skulle stöta på några särskilda svårigheter.
4. Feltolerans
De identifierade bristerna ifråga om de virtuella dialogrutorna uppvisade låg
feltolerans, vilket inte varit tekniskt möjligt att komma till rätta med fullt ut,
men de kompromisser som uppnåtts har bedömts som acceptabla. Vid sidan
av detta är det enda riktigt tydliga felet att användarna försökte ta tillbaka
kontrollen från automatiken i den icke-manuella versionen, men som tidigare
nämnts har detta hanterats genom att helt förhindra interaktion vid automatisk
uppspelning.
5. Tillfredsställelse
Utöver den frustration som utlöstes av de svagheter som omnämns i punkt 4
framträdde inga särskilda negativa upplevelser knutna till tidslinjens funktion,
medan testpersonerna tvärtom i flera fall reagerade positivt på gränssnittet.
Eventuella reaktioner på själva innehållet som sådant beaktas inte här, då detta inte hör till den tekniska implementationen och dessutom är redigerbart av
slutkunden.
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6.3 Validering av riktlinjer
Till att börja med har de insikter som erhållits från användarstudien varit mycket värdefulla för den slutliga kvaliteten hos produkten, vilket på ett tydligt sätt bekräftat
relevansen hos samtliga Nielsens rekommendationer i avsnitt 4.4 då testen utförts i
enlighet med dessa, inklusive begränsningen till fem deltagare.
Resultaten från användarstudien visar tydligt att tidslinjen utan svårighet lyckats med
att övertyga besökarna att skrolla ned och därmed konsumera mer och mer av innehållet på alla enheter – till och med något i överkant med tanke på hur den automatiska versionen påverkades. De risker i detta avseende som läggs fram i avsnitt 4.2.1 är
väl belagda och det råder inga tvivel om att de därav följande rekommendationerna
är mycket viktiga att beakta i all webbutveckling som inbegriper innehållspresentation med skrollningsbehov.
Samtidigt kommer det, som Beaird och George skriver [1], till slut att vara innehållet
som sådant som avgör om besökaren stannar kvar eller inte – och får en positiv upplevelse eller inte. Tidslinjen är inget undantag och kvaliteten hos dess innehåll förmodas vara det som i längden bestämmer dess framgång, eller bristen därpå, snarare än
den tekniska funktionen som alltså bedöms som god i sig.
Inverkan av de prestandarelaterade riktlinjerna i avsnitt 4.3 är svårare att bedöma då
det inte framträtt några noterbara variationer eller åsikter därvidlag under testen. Det
skulle å andra sidan i sig kunna tas som intäkt för att de ansträngningar som gjorts
för att optimera funktionaliteten ifråga om både dataanvändning och renderingsunderlättande åtgärder haft avsedd effekt, eller i värsta fall åtminstone inte påverkat
upplevelsen negativt. Även dessa rekommendationer bedöms därför som sunda att
efterleva, så långt tid och förutsättningar tillåter.
Ett tydligt resultat som dock framträder är att valet att begränsa såväl den visuella
effekten som omfattningen av animationerna fallit väl ut, då användarna upplevde
dem som passande snarare än irriterande eller distraherande, vilket i sin tur validerar
den försiktighet som iakttogs ifråga om risken för brus enligt Fiskes definition [2].
Google Developers rekommendationer i avsnitt 4.3.1 kring när och hur animationer
bör uppträda har sannolikt också varit värdefulla här.
Nielsen Norman Groups varningar kring virtuella dialogrutor [9] visade sig välgrundade, men efter att de problem som användartesten avslöjade hade hanterats i största
möjliga mån ansågs denna komponent fortfarande vara värd sin plats i applikationen
av tidigare framförda skäl (se avsnitt 6.1.3).
Sammanfattningsvis bedöms den teoretiska bakgrunden och de riktlinjer som där
framträder som sunda överlag och väl värda att ta i beaktande i webbutvecklingsprojekt – både detta och andra. Samtidigt bör inte enskilda faktorers betydelse överdrivas för upplevelsen av helheten och vikten av passivt observerande användartest
för att validera lämpligheten och framgången hos en måhända väl teoretiskt underbyggd implementation kan inte nog understrykas.
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6.4 Frågeställningar
Med stöd i ovanstående resonemang befinns svaren på rapportens frågeställningar (se
avsnitt 2.2) vara följande:
1. Tidslinjen använder en kombination av klient- och serversidesrendering, där
hämtningen av tidpunktsdata skjuts upp till efter att den omgivande sidan laddats och alla därpå följande hämtningar av innehåll utförs på begäran, med en
snurrande laddindikator av klassisk typ som visas under tiden hämtningen
pågår.
Resultatet är en applikation som både startar snabbt och sedan känns rapp och
följsam under det fortsatta användandet, samt även tillåter uppdateringar i
realtid vilket är speciellt viktigt för den automatiska versionen.
2. För rörliga element nyttjas resurseffektiva CSS-baserade övergångar och animationer så långt det varit möjligt, med inslag av skriptlösningar i vissa fall.
Dessa animationer är endast måttligt framträdande och uppträder enbart som
svar på användarinteraktion, vilket förhindrar att de upplevs som överraskande eller störande, samtidigt som deras närvaro ger en mer dynamisk upplevelse för användaren.
Den animerade linjen har implementerats på ett sätt som fungerar konsekvent
och utan ytterligare handpåläggning i alla storlekar och layouter, med styrande CSS-klasser och händelselyssnare som tillsammans ser till att föra rörelsen framåt samtidigt som så mycket renderingsarbete som möjligt överlåts till
webbläsaren.
3. Tidslinjen nyttjar i hög grad den existerande responsiviteten hos den större
koncernwebbplatsen som den är en del av, vilket ger en konsekvent upplevelse för besökaren. Samtidigt ändras den övergripande layouten i flera steg i
takt med att det tillgängliga utrymmet krymper för att säkerställa att innehållet presenteras på ett så bra sätt som möjligt i alla storlekar, vilket även inkluderar den animerade linjen och dess bana.
När det kommer till sekundärinnehåll används en responsiv lightboxkomponent för både bilder och filmer, med samma utseende och funktion oavsett
enhet och skärmstorlek. Detta borgar för en konsekvent användarupplevelse
samtidigt som utrymmeskrävande innehåll på detta sätt lyfts ut ur det primära
flödet, vilket minskar behovet av responsiva speciallösningar då det helt enkelt blir såväl färre som mindre element att hantera där. De begränsningar
som komponenten ändå medför har bedömts som acceptabla i sammanhanget.
4. Den automatiska navigeringen har lösts genom att skärmen mjukt skrollar
mellan tidpunkterna med inställningsbar fart och fördröjning, vilket gör att
presentationen kan anpassas till sammanhanget. Att modulen även utan problem kan hantera tidpunkter som inte ryms i sin helhet på skärmen är också
viktigt för att säkerställa en god användarupplevelse oavsett enhet.
Eftersom modulen simulerar klick på innehållslänkar utlöses precis samma
lightboxvisning för sekundärinnehåll som i den manuella versionen, där visningstiden antingen bestäms genom en inställning eller genom integration
med YouTubes API. På detta sätt ersätts behovet av interaktion helt och hållet
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för dessa sekundära presentationer, så att de fortsatt blir en del av upplevelsen
även vid automatisk uppspelning – utom i de fall där beslut tagits att av en
eller annan anledning inte visa dem, vilket också är möjligt att ange i inställningarna.
Det finns dock en svaghet i det att filmklippen inte alltid startar automatiskt
på mobila enheter på grund av inbyggda tekniska begränsningar, varför automatläget gör sig bäst på andra plattformar. Den starka viljan till interaktion
som uppvisas i användarstudien lägger extra vikt bakom denna insikt, varför
den automatiska uppspelningen har förpassats till vissa utvalda sammanhang.
Rent funktionsmässigt har dock alla rimliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att automatiken fungerar så långt det är tekniskt möjligt oavsett enhet i
händelse av att den ändå skulle användas utanför sitt egentliga syfte.
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7 Slutsatser
Detta projekt bestod i att konstruera en interaktiv och levande tidslinje över en affärskoncerns framväxt enligt begreppet storytelling, för visning på koncernens webbplats. Tidslinjen behövde uppfylla högt ställda krav på utseende, funktion, dynamik
och prestanda, fungera konsekvent på olika typer av enheter och skärmstorlekar, samt
kunna integreras med den befintliga webbplatsen på ett smidigt sätt.
Applikationen har därför byggts som en innehållsmodul för koncernens webbpubliceringsplattform och är konstruerad för att låta berättelsen – tidslinjen – avslöjas en
del i taget, där besökaren hela tiden uppmuntras att skrolla vidare. Många av vägvalen i implementationen baserades på rekommendationer avseende design, användbarhet och prestanda på webben som identifierats genom litteraturstudier.
I den inledande frågan om klient- kontra serversidesrendering beslutades att nyttja en
kombination, där stommen till sidan renderas på servern och varje enskild tidpunkt
därefter laddas in dynamiskt vid behov, vilket minskar applikationens svarstid och
möjliggör realtidsuppdateringar av innehållet.
Dynamiken, inklusive en animerad linje som illustrerar tidens flöde, skapas så långt
som möjligt med hjälp av resurseffektiva CSS-transitioner, för vilka de styrande klasserna hanteras av applikationens klientsidesskript utifrån användarens handlingar.
Tidslinjen anpassas till det tillgängliga skärmutrymmet dels genom att nyttja existerande stilregler från den omgivande webbplatsen och dels genom stegvisa layoutförändringar på mindre skärmar. Den animerade linjens struktur och funktion liksom att
animationerna baseras på CSS-transitioner med relativa måttenheter gör att rörelserna fungerar konsekvent oberoende av skärmstorlek.
Det skapades även en variant som sköter skrollningen automatiskt, för oövervakade
presentationstillämpningar. Denna nyttjar samma skriptfunktioner som den manuella
men utlöser anropen med en timer istället för med händelselyssnare, vilket gör att
den uppför sig på i princip samma sätt, inklusive automatisk öppning och stängning
av virtuella dialogrutor med bilder och filmer. Detta förutsätter dock att det verkligen
inte finns någon möjlighet till interaktion, så att automatiken får spela sin roll fullt ut.
När applikationen började närma sig färdigställande utfördes en användarstudie med
fem deltagare för att säkerställa att de val som gjorts i implementationen tjänat projektets syften på ett bra sätt, då det i slutändan är faktiska användares faktiska upplevelser som avgör om man lyckats eller ej ifråga om användbarhet. Användarstudien
visade på att projektet överlag lyckats nå sina uppsatta mål, men avslöjade även ett
flertal konkreta brister att åtgärda i implementationen. En särskilt värdefull insikt var
den starka viljan att svara på designens lockrop att skrolla och klicka samt att själv få
bestämma över hur innehållet skall konsumeras. Studien visade även att de teoretiska
riktlinjer som identifierats i mångt och mycket är relevanta och värda att ta till sig.
Slutligen illustrerade de mycket tydliga och för projektet värdefulla resultaten från
användarstudien vikten och nyttan av användartest i webbutvecklingsprojekt, där utfallet översteg projektgruppens förväntningar, liksom att det inte alltid är möjligt att
uppnå full konsekvens när det kommer till användarupplevelse på olika enheter, utan
att man får vara beredd på vissa kompromisser.
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Bilaga 1: Skiss av tidslinjen

Bilaga 2: Noteringar från användarstudie
– deltagare 1
Kvinna, 24 år, designstudent

Deltest 1/6
Dator 24” (Windows 7, Chrome), manuell uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•
•

Missar att klicka på knappar
Skrollar upp efter en stund och går tillbaka och läser serie
Kollar närmare skärmen vid mellanåren
Tittar igenom hela filmen
Skummar text
Missar knappar (skrollar förbi)

Yttranden
•
•
•
•
•
•

”Titta, här händer det grejer” (första skrollanimationen)
”Trevliga effekter” (skrollanimation)
”Som små serier – vad fint” (efter att klickat upp första serien)
”Lite movie” (vid klick på filmknappen)
”Lite hackig mus vid rörelse under filmen”
”OJ! – det var en kortis, kollade inte ens”

Deltest 2/6
Mobil 4,7” (iPhone 6, Safari), automatisk uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•
•
•
•

Skärmsläckare avbryter och får klickas bort vid flertalet tillfällen
Stänger inte cookietext (sedvanlig ”godkänn vårt användande av kakor”-notis
längst ned på skärmen första gången man besöker sajten)
Lyfter upp telefon och kollar närmare
Vänder telefonen
Vill klicka på pilknappen
Zoomar i serier
Klickar sedan på pil
Spelar film, avbryter film (automat stängs ned)

Yttranden
•
•
•
•
•
•

”Hmm” (nöjt)
”Vilken service att det sköter sig själv” (angående automatiken)
”Lite litet att se serien på mobilen”
”Får jag testa vända på den?” (angående telefonen)
”Nu vart det lite bättre” (serien liggande)
”Nu kommer det en film”
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Deltest 3/6
Surplatta 9,7” (iPad 2, Safari), manuell uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•

Zoomar i serie
Skrollar förbi serier sedan
Spelar film och skrollar i tid; stänger innan filmen tar slut

Yttranden
•
•
•
•

”Nu går den inte av sig själv”
”Här ser man faktiskt bra, zoomar utan problem” (serien)
”Kan inte komma ner längre, ute och flyger lite grann” (strul med navigation
i zoomad serie)
”Ungefär här slutade jag på förra tror jag”

Deltest 4/6
Dator 24” (Windows 7, Firefox), automatisk uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•
•

Tar muspekaren efter första punkten
Tittar på rörelser mer än innehållet
Stänger ned ruta med serie efter 10 sekunder
Sträcker sig efter muspekaren vid flera tillfällen vid mellanår
Stänger ned serie manuellt
Skrollar i tiden och stänger film

Yttranden
•
•
•
•

”Den där hinner man inte läsa på så kort tid” (serie inställd på 5 sekunder)
”Den här var lite lugnare, kryssa ner själv när jag läst klart” (serie inställd på
30 sekunder)
”På vissa är det väldigt gott om tid” (angående tidsfördröjning)
”Nu kikar vi på filmen igen får vi se…”

Deltest 5/6
Mobil 4,7” (iPhone 6, Safari), manuell uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•

Klickar på serie
Vänder och vrider telefon, zoomar och skrollar
Skrollar snabbt i tidslinjen (släpper tummen från telefonen)
Skrollar i tid i filmen
Vänder och ser filmen liggande och stående
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Yttranden
•
•
•
•
•

”Nu vill man ju trycka så där instinktivt” (på pilen som pulserar i starten)
”Samma grej som innan, lite liten” (angående serien)
”Hmm, den fortsätter att skrolla bakom när jag skrollar på serien” (tidslinjen i
bakgrunden skrollar ned när testpersonen skrollar i serien)
”Kommer samma film en gång till…”
”Oj, nu har jag tappat bort mig lite, var på en serie helt plötsligt” (efter
inzoomad)

Deltest 6/6
Surfplatta 9,7” (iPad 2, Safari), automatisk uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•

Testar snurra platta
Klickar förbi serie
Vill klicka på pilen flera gånger
Zoomar, skrollar och stänger serie

Yttranden
•
•
•
•

”Hmmm”
”Precis… det försvinner snabbt” (serie inställd på 5 sekunder)
”Se om den kickar igång” (automatiken efter stängd ruta)
”Här verkar den fastna” (automatiken efter stängd serie, kom sedan igång)

Svar på frågor efter testet
1. Kändes tidslinjen levande?
”Ja, det tycker jag, speciellt med den som kör sig själv så klart.”
2. Vad tyckte du om animationerna?
”Jag gillade dem. Man blir lite lurad av pilen (ville klicka på den) men gillade
rörelsen, det var snyggt.”
3. Upplevde du någon skillnad på de olika enheterna?
”Ja, det var lite olika grejer som visade sig. På paddan skrollades det lite
långsammare för att visa allt. Lite olika tempo. Dator funkar bäst, ser mycket
åt gången. Serien blir svår i små skärmar. Större skärm, bättre upplevelse.”
4. Hur upplevde du den automatiska uppspelningen?
”Kul, trevlig, lite svår. Ibland gick det för fort och ibland för sakta. Trodde
det stannade vid nåt tillfälle, att jag ’fuckat upp’ men det kom igång igen. Jag
gillar den. Bra idé.”
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Bilaga 3: Noteringar från användarstudie
– deltagare 2
Man, 38 år, säljare

Deltest 1/6
Mobil 4,7” (iPhone 6s, Safari), manuell uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•

Läser texterna
Skrollar långsamt
Läser högt
Även om skroll är långsam så missar han knappar
Väljer att hoppa över vissa serier och filmer

Yttranden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Jag vill ha något grafiskt annat än text längst upp”
”Vad har detta med koncernen att göra?!” (angående mellanår)
”Jag uppfattar den som väldigt blandad; en allmän tidslinje med annat”
”Kanske hade varit kul med en bild” (angående mellanår med Volvomodell
som släpps)
”Läs serien, det finns alltså en serie?! – nä, den hoppar vi över”
”Det man inte vet är – hur är skogen inblandad?!”
”Ostrukturerad tidslinje”
”Trevlig bild!!” (grundaren gifter sig)
”Koncernens skogsinnehav ökar! – detta stämmer ju in”

Deltest 2/6
Dator 24” (Windows 7, Chrome), automatisk uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•

Tittar noga, följer pilen intensivt med ögonen
Hinner inte läsa serien

Yttranden
•
•
•
•
•
•

”Jag ska inte klicka här heller?! – jaha, den kommer”
”Man hinner inte läsa den” (serien inställd på 30 sekunder)
”Frågan är ju om man förutsätter att man känner till koncernen”
”Han gör någon slags deal där med nån chef”
”Jag blir ju mest intresserad kring delarna kring Volvo – inte så mycket om
historien bakom skogen”
”Vad var det som var så roligt? – förstår inte vad de pratar om” (om filmen
som inleds med ”det var roligt”)
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Deltest 3/6
Surfplatta 9,7” (iPad 2, Safari), manuell uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•

Skrollar lugnt upp och ned och läser texten
Klickar på knapp ”Läs serie” och misslyckas med att navigera på ett sätt så
att han inte kan läsa
Provar läsa nästa serie genom att titta nära och kisa (ozoomat)
Höjer volymen
Vrider ej på skärmen

Yttranden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Jag tycker vissa årtal inte hör till koncernens historia”
”Den var lite svårnavigerad” (serien)
”Jag kan inte flytta den… näe, där gick det bort” (angående serien)
”Man förväntar sig lite att man kan flytta runt den där” (serierutan)
”Om det där var så viktigt, varför ingen bild eller länk?!” (angående
mellanår)
”Det här blir ju ett avstamp – här vill man ju läsa mer” (1935 års tidpunkt)
”Skogen – viktig del för koncernen”
”Får inte ihop serien till innehållet”
”Den där filmen måste ju ligga fel”

Deltest 4/6
Dator 24” (Windows 7, Chrome), manuell uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•

Skrollar snabbare – upp och ned
Klickar resolut på serier och läser
Fokuserar väldigt mycket på innehållet
Intuitivt skrollande, ser naturligt ut
Startar och stänger film

Yttranden
•
•
•
•
•
•
•
•

”Kan det vara så att rutorna är stora avstamp?!”
”Mindre rutor – mindre viktigt”
”Vill förstora… finns det fortsättning? – hur kommer man dit?!”
”Grön bild – vad har det med skog att göra?”
”De här delarna kring Volvo tror jag är intressant för folk”
”Serien hör inte till rubriken” (kraftkarlen)
”Vad hände mellan 47 och 50 – när börjar man med bilförsäljning?”
”Kan man öppna på annat sätt?” (serien)

-2-

Deltest 5/6
Mobil 4,7” (iPhone 6s, Safari), automatisk uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•

Klickar på pil flera gången under hela åkningen
Håller telefonen upprätt, vrider inte på skärmen för enklare visning av vissa
element
Skrollar upp och ned under tiden för det automatiska; klickar även på knappar

Yttranden
•
•
•
•
•
•
•

”Kolla, den funkar ju att navigera sig fram i” (serien)
”Funkar det inte att gå vidare?” (vill gå vidare)
”Aha, man måste invänta det automatiska?!”
”Man blir ju uppmanad att klicka, men det går ju inte” (på pilen som pulserar)
”Den där timern – blir den nollad när man läst serien? – kanske lite långsamt
tempo”
”Hade önskat en filmspelare i sidan istället för YouTube”
”Filmen känns ihopklippt av olika grejer” (filmen som börjar med ”det var
roligt”)

Deltest 6/6
Surfplatta 9,7” (iPad 2, Safari), automatisk uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•

Vill klicka på pilen – men kommer på sig själv att det inte fungerar
Skrollar upp under uppspelningen och går tillbaka
Skrollar och zoomar med två fingrar samtidigt vid läsning av serien
Vänder inte platta i liggande läge under visning
Försöker klicka på pil

Yttranden
•

•
•
•

”Om jag går tillbaka och vill läsa om någonting går det inte… eller… jag får
en sekund” (skrollar upp för att läsa mer om föregående punkt, automatiken
tar över och tar vidare till nästa)
”Kan inte navigera i serien”
”Är det lite olika timers satt?!” (angående att vissa tidpunkter dröjs det kvar
vid lite längre)
”Oj, vad den kändes lång” (tiden man stannar på en serie efter att man
manuellt stängt den)
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Svar på frågor efter testet
1. Kändes tidslinjen levande?
”Nej, det tycker jag inte. Kortfattad bitvis. Vissa saker upplever jag inte hör
hemma. Den automatiska funkar bra. Bortser man från innehåll funkar det
väl. Lite som man förväntar sig. Lite statisk, sker inte så mycket förändringar.
Överraskar inte.”
2. Vad tyckte du om animationerna?
”De är väl okej. Följer inte med upp igen och börjar inte om. Då följer de inte
med mig utan kör sitt eget race.”
3. Upplevde du någon skillnad på de olika enheterna?
”Kunde navigera i serien i mobilen. Ville kunna zooma serie i dator. Upplevde ingen skillnad i animationerna.”
4. Hur upplevde du den automatiska uppspelningen?
”I vissa fall vill jag klicka mig förbi ointressanta punkter. Fördröjning för
lång. Vill läsa mer om de större delarna.”
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Bilaga 4: Noteringar från användarstudie
– deltagare 3
Kvinna, 32 år, administratör

Deltest 1/6
Dator 24” (Windows 7, Firefox), automatisk uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•
•

Tar muspekaren och klickar på pil
Följer pilen med muspekaren
Stänger serie, försöker sedan klicka på pil, klickar sedan upp serien igen när
det inte händer något
Stänger serie, släpper sedan muspekaren
Tar muspekaren när serien kommer upp, stänger sedan och försöker klicka på
pilen
Stänger film

Yttranden
•
•
•

(Skratt) ”Gå vidare automatiskt eller inte” (angående serien)
”Skumt” (efter att ha öppnat serien igen och den stängs ned och går vidare)
”Oj, jävlar” (när filmen dyker upp och startas automatiskt)

Deltest 2/6
Mobil 6,2” (Samsung Galaxy S8+, Samsung Internet), manuell uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•

Skrollar långsamt och skummar texten
Klickar upp serie och zoomar med två fingrar, stänger sedan utan att läsa (2
ggr)
Går förbi nästa serie, hoppar antingen över eller missar knappen
Klickar på ”Spela film” och stänger sedan ganska omgående

Yttranden
•
•

”Lite liten, går inte att göra så mycket åt” (serien som öppnas)
(Skratt) (när film startar)

Deltest 3/6
Surfplatta 9,7” (iPad 2, Safari), automatisk uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•

Tittar försiktigt
Markerar att hon vill klicka på serie, väljer att klicka upp serien, stänger
sedan och väntar, öppnar sedan igen och väntar
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•
•
•
•

Stänger nästa serie direkt
Fipplar med fingrar, trummar i bordet och med foten, ger intryck av väntan
Stänger serie som dyker upp, klickar upp igen efter en stund
Rycker till när filmen kommer upp, stänger utan att klicka på play

Yttranden
•
•
•

”Lite långsamt” (efter serien, när det inte händer något efter att rutan stängts
ned)
”Där gick det fort” (navigering efter)
(Suck) (efter filmen)

Deltest 4/6
Dator 24” (Windows 7, Firefox), manuell uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•

Skrollar med hjulet och skummar texten
Gäspar, klickar sedan upp serie, stänger utan att läsa
Skrollar snabbare efter andra serien och hoppar över den tredje
Väljer att inte klicka på ”Spela film” på den första

Yttranden
Inga

Deltest 5/6
Mobil 6,2” (Samsung Galaxy S8+, Samsung Internet), automatisk uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klickar på pil direkt
Läser texterna, sitter still
Zoomar i serien som dyker upp, stänger sedan rutan
Håller telefonen upprätt
Tittar närmare och kisar mot serie utan att zooma och försöker läsa
Börjar trumma med fingrarna efter seriens nedstängning, otålig
Zoomar i serie och testar att navigera i sidled
Klickar inte på knappar
Stänger film utan att trycka på play

Yttranden
•

”Det går lite sakta” (efter seriens nedstängning)
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Deltest 6/6
Surfplatta 9,7” (iPad 2, Safari), manuell uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•

Skrollar försiktigt med ett finger och skummar texterna
Klickar upp serie utan att läsa eller navigera och stänger direkt (vid flera
serier)
Håller plattan upprätt hela tiden
Klickar upp serie, provar att zooma och navigera, skakar på huvudet då det
inte fungerar som hon tänkt
Tittar på hela filmen

Yttranden
Inga

Svar på frågor efter testet
1. Kändes tidslinjen levande?
”Ja… I suppose… Ja, väldigt interaktiv, i alla fall som inte är automatisk.
Den automatiska var lite mer halvbra AI/glitchig.”
2. Vad tyckte du om animationerna?
”Dem gillade jag… tydliga, passade för en tidslinje. Fick tidslinjen att växa
fram istället för att vara där statisk.”
3. Upplevde du någon skillnad på de olika enheterna?
”Ja, lite. Mest plattan som gick ifrån, var lite saker som inte stämde. Hur
snabbt den automatiska gick vidare på plattan. Ibland skitseg ibland hoppade
den nästan över punkter. När serier öppnades och man provade skrolla serien
skrollades bakgrunden istället. Sen fortsatte tidslinjen i bakgrunden.”
4. Hur upplevde du den automatiska uppspelningen?
”Ja… för mig var det inte så jättebra. Jag har dåligt tålamod. För en med mer
tålamod funkar det säkert bra. Speciellt långsamt med punkter med en
mening – tar två sekunder att läsa men måste vänta nån minut (kändes det
som) innan den går vidare. Ibland gick det fort, ibland tog det lång tid. ’Måste
jag klicka eller inte?!’ Klickar jag sedan igen blir det kaos.”
5. Hur upplever du generellt denna typ av innehåll?
”Snyggt sätt att presentera information på. Jag kanske inte är jätteintresserad
av företags historia. Mer intresserad av nuet.”
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Bilaga 5: Noteringar från användarstudie
– deltagare 4
Man, 48 år, affärsutvecklare/säljare

Deltest 1/6
Surfplatta 9,7” (iPad 2, Safari), manuell uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•
•

Skrollar försiktigt, läser texterna
Klickar på knappen och visar serie och zoomar, misslyckas navigera i sidled i
zoomad vy
Reagerar vid ”Kunde inte ladda tidpunkten” (standardvisning vid
anslutningsfel eller avpublicerat tidpunktsobjekt)
Klickar på knapparna
Håller plattan stående, vrider ej
Kollar hela filmen

Yttranden
•
•
•
•
•
•

”Borde man inte se mer av det här?” (ser lite av den första punkten direkt i
startvyn)
”Borde man inte kunna få den här mer i sidled?!” (angående navigering i
zoomad serie)
”Förstorar man kan man inte läsa hela” (angående zoomad serie)
”Kommer någon bild här va?!” (angående bild som behöver bytas)
”Samma sak här med serien” (angående navigering i sidled)
”Bild saknas” (flera tidpunkter)

Deltest 2/6
Dator 22,3” (Windows 7, Chrome), automatisk uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•
•
•

Klickar bort cookietext
Klickar konsekvent på nedåtpilen
Försöker klicka på serieknapp, stänger ned, väntar sedan och klickar
upprepade gånger på nedåtpilen
Släpper muspekaren när det åker
Klickar på knappar för serie
Läser serie och väntar tills den stänger sig själv
Släpper sedan muspekaren helt och sitter still, klickar inget mer sedan

Yttranden
•

”Siffrorna var lite under varandra” (angående mellanår med årtal som hamnar
på två rader)
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Deltest 3/6
Mobil 5,1” (Samsung Galaxy S7, Chrome), manuell uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•
•

Klickar på pil, skrollar sedan försiktigt
Zoomar med två fingrar i serie
Skippar serie, skrollar tillbaks, klickar, zoomar och läser, stänger sedan nöjt
Testar zoom och navigation
Hamnar lite inzoomad i tidslinjen efter inzoomad serie och det blir en liten
sidledsskroll för att se hela innehållet; reagerar inte nämnvärt på det
Hoppar över första filmen

Yttranden
•

”Åhh! – nu funkar det” (angående navigering i sidled i zoomad serie)

Deltest 4/6
Mobil 5,1” (Samsung Galaxy S7, Chrome), automatisk uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•

Klickar på skärmen för att få ljusare färg efter ”skärmsläckare”
Testar zoom i serie, väntar sedan på att den stänger sig själv

Yttranden
Inga

Deltest 5/6
Surfplatta 9,7” (iPad 2, Safari), automatisk uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•

Håller plattan stående
Väntar ut serie, skrollar i sidled efter zoom, zoomar sedan ut och väntar

Yttranden
•

•

”Balansera in raderna skulle man kunna göra, så det blir lika mycket text på
varje rad så ser det lite mer enhetligt ut” (angående ojämna radlängder och
ord som hamnar för sig själv)
”Sen verkar det som att Ipad inte kan skrolla i serier”
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Deltest 6/6
Dator 22,3” (Windows 7, Chrome), manuell uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•

Klickar bort cookietext
Minskar fönster
Klickar serie vilket ger effekt i bakgrunden
Skrollar upp och ned, minskar och förstorar fönster

Yttranden
•
•
•
•

”Lite smalare” (vid förminskning av fönster)
”Samma här, får årtalen under varandra” (mellanpunkter med årtalsspann ex.
1914–1918)
”När det är ganska smalt ser det bra ut; vissa lägen funkar lite mindre bra”
(minskar och förstorar fönster)
”S:et här kommer lite längre ned” (tycker inte att texten linjerar bra med
årtalen i mellanår)

Svar på frågor efter testet
1. Kändes tidslinjen levande?
”Ja, det tycker jag. Fått till det med generellt och grejer om grundaren.
Okonsekvent placering av siffror.”
2. Vad tyckte du om animationerna?
”Hade velat ha ett mjukare flöde (auto). Stannar upp på den automatiska.
Hinner inte läsa serie på automatiska.”
3. Upplevde du någon skillnad på de olika enheterna?
”Mycket bättre på Android och Windows. Svårt att läsa i Ipad. Telefonen
känns bäst då jag är van att skrolla.”
4. Hur upplevde du den automatiska uppspelningen?
”Jag vill hellre bläddra själv i det tempo jag bestämmer. Man hinner inte läsa
vissa grejer, vissa vill man inte läsa. Tappar intresset med auto.”
5. Hur upplever du generellt denna typ av innehåll?
”Intressant, kul med småfakta och värdelöst vetande. Kul med en överblick
men vill kunna läsa mer.”
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Bilaga 6: Noteringar från användarstudie
– deltagare 5
Man, 45 år, systemutvecklare

Deltest 1/6
Mobil 4” (iPhone SE, Safari), automatisk uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•
•
•

Klickar på pil
Zoomar inte i serie direkt, stänger ruta och väntar uppgivet
Fipplar med fingrarna och väntar
Klickar på pil igen
Stänger ned och försöker öppna serien igen
Provar att vrida på telefonen och zoomar i serie
Snabbspolar film

Yttranden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Oooh” (upplyft över första animationen)
”Om man inte hinner läsa färdigt? – då kan man skrolla”
”Heh, okej”
”Byt ut denna bild”
”Stannar den på 1932?!” (långsam väntan efter att ha stängt serie)
”Stannar för länge på de punkter med serie”
”Serien lite svår att läsa på mobil”
”Man tror ju nästan att den är klickbar” (pilen som hoppar)
”En del tider är lite för korta” (hinner inte läsa)
”Kanske är bra för skärm” (angående automatisk uppspelning)

Deltest 2/6
Mobil 4” (iPhone SE, Safari), manuell uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•

Skrollar försiktigt ned och läser
Klickar upp serie, försöker stänga genom att klicka utanför (ej på kryss)
Skrollar upp och ned för att se vad som händer

Yttranden
•
•
•
•
•
•
•

”Minns inte, stod det skrolla ned på auto?!”
”Det här är ju skönare, att styra själv”
”Måste man trycka play igen?!”
”Missade jag första filmen?!”
”Kan inte kryssa den filmen…”
”Klart bättre, att skrolla själv”
”En del som är lite text på” (angående att han vill skrolla snabbare på vissa)
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Deltest 3/6
Surfplatta 9,7” (iPad 2, Safari), automatisk uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•
•

Skrollar upp och ned
Håller plattan upprätt men vinklar med serie
Rycker till vid nästa steg efter att vridit plattan vid serie
Stänger serie, trycker sedan upp igen, vrider inte
Försöker skrolla längre ned
Väntar på autospelning av film

Yttranden
•
•
•
•
•
•

”Just ja, där går det inte att skrolla”
”Fattar inte första läget, skulle ha haft en startknapp”
”Zoomar den ut nu eller vad fan händer?!” (vid vriden platta och sedan
fortsatt uppspelning)
”Gillar fortfarande inte att den är automatisk och att videon inte kommer
igång!”
”Är det här en bugg nu?! – varför går den inte vidare?” (stannar vid ett årtal)
”Is dead” (verifierar att den stannat)

Deltest 4/6
Surfplatta 9,7” (iPad 2, Safari), manuell uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•

Vrider direkt på plattan, vrider sedan direkt tillbaka
Skrollar försiktigt
Missar serie, eller struntar i den
Testar långsam och snabb skrollning

Yttranden
•
•

”Man saknar ju lite det här med bilderna” (angående att det saknas bilder)
”Vill se bild på mellanår! – om inte vill man se bilder på dem som kommer
efter”

Deltest 5/6
Dator 22” (Windows 7, Chrome), automatisk uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•

Släpper muspekaren och följer med
Stänger serie och väntar

Yttranden
•

”Som presentationsskärm, typ museum eller reception kan det där vara najs,
där det inte går att interagera”
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•
•
•
•

”Ta bort skroll och muspekare” (stör upplevelsen av det automatiska)
”Skulle även ta bort laddgrejen som kommer upp och stör då jag ändå inte
kan göra något i det här läget”
”I det här läget vill jag slippa det, det går bra när man skrollar för snabbt
själv” (laddrutan)
”Åhh, den startar ju automatiskt; antar det är en telefongrej” (vedertaget att i
Safari mobil måste man välja att starta film)

Deltest 6/6
Dator 22” (Windows 7, Chrome), manuell uppspelning
Interaktionsbeteende
•
•
•
•
•

Klickar på pil
Skrollar med hjul
Skrollar med page down och med piltangenter
Klickar på pil
Skrollar upp och ned

Yttranden
•

”Här kunde man ju klicka på den, inte lyckats förut” (angående pilen)

Svar på frågor efter testet
1. Kändes tidslinjen levande?
”Jag vet inte om jag skulle säga levande. Levande tänker jag mer på en film.
Det rör sig ju lite här och var vilket är sjysst. För det här mediet är det ju
okej!”
2. Vad tyckte du om animationerna?
”De tycker jag är ganska bra. Det rör sig ju inte så mycket och hoppar.”
3. Upplevde du någon skillnad på de olika enheterna?
”Auto är ju storskärm absolut bäst. Sämst är nog telefon, framförallt när det
är litet. Typ serier. Då blir det jobbigt. Får man styra själv funkar Ipad bra.”
4. Hur upplevde du den automatiska uppspelningen?
”Jag gillar inte det. Surfar jag in vill jag styra själv. På en enhet jag har
kontroll att navigera vill jag göra det själv. Där man inte kan styra själv är det
en galet bra idé.”
5. Hur upplever du generellt denna typ av innehåll?
”Då är det okej om man är intresserad.”
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