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Sammanfattning
Denna studie syftar till att utveckla tumregler för heuristisk utvärdering av typografi i responsiva 
gränssnitt. Genom att kombinera traditionella typografiska designprinciper med principer för 
responsiv webbdesign har tolv tumregler tagits fram. Dessa tumregler har i två heuristiska 
utvärderingar använts av grafiska designers och gränssnittsutvecklare. De båda grupperna har 
dessutom fått ge sin syn på upplevelsen av att använda tumreglerna. Tumreglernas förmåga att 
vägleda till hittade typografiska problem i två responsiva gränssnitt har analyserats och framförallt 
gränssnittsutvecklarnas resultat har varit i fokus, då målet varit att tumreglerna ska kunna fungera 
som ett verktyg för att skapa bättre design för gränssnittsutvecklare utan utbildning i ämnet. 
Resultatet har visat att trots att gränssnittsutvecklare inte hittade lika många problem som grafiska 
designers så hjälper tumreglerna ändå till att hitta problem. Detta indikerar att fler deltagare utan 
typografisk utbildning kan behövas för att komma upp i samma mängd hittade problem som en 
grupp med typografiskt utbildade deltagare. Resultatet visar också att utvärderingar av responsiva 
gränssnitt görs bäst genom att granska gränssnittet på flera enheter med varierande skärmstorlek. 

Abstract
This study aims to develop a set of heuristics for evaluating typography in responsive user 
interfaces. By combining traditional design principles for typography with principles for responsive 
web design, twelve heuristics has been created. This list of heuristics has been used by graphic 
designers and user interface developers in two heuristic evaluations. The heuristics ability to lead to 
finding typographic problems in two different responsive interfaces has been analyzed, and the 
results from the user interface developers has been in main focus, since the goal was to create a tool 
for developers with a lack of knowledge in typography to create interfaces with better design. The 
results has shown that even though developers struggle to find the samt amount of typography 
problems as graphic designers, the heuristics does help to find problem. Even so, this indicate that a 
heuristic evaluation with non-typographic experts may need a few more participants than an 
evaluation with only typographic experts. The results also shows that an evaluation of a responsive 
user interface is best made through evaluation of the same interface on different devices with 
different screen sizes. 
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1 Inledning
Bristande kunskaper inom grafisk design och typografi hos gränssnittsutvecklare bidrar till 
responsiva webbgränssnitt med en försämrad användbarhet och kommunicerande effekt. I dagsläget 
saknas lämpliga, priseffektiva granskningsmetoder för grafisk design i allmänhet och typografi i 
synnerhet.  

Den här uppsatsen behandlar ämnet grafisk design i responsiva användargränssnitt, och baseras på 
problematiken som tas upp i Designing Visual Interfaces: Communication Oriented Techniques. 
Mullet och Sano belyser där att det inom många projekt där ett gränssnitt utvecklas saknas en 
”riktig” grafisk designer, med utbildning inom grundläggande grafiska designprinciper, och att det 
ansvaret då läggs på en gränssnittsutvecklare som oftast har sin expertis inom användbarhet snarare 
än grafisk design. (Mullet & Sano, 1995) 

I utveckling av gränssnitt är det viktigt att kunna granska designen på ett smidigt och billigt sätt. Ett 
erkänt och accepterat sätt att granska användbarhet i interaktiva gränssnitt är att använda sig av 
heuristisk utvärdering (Baker, Greenberg & Gutwin, 2002). Heuristisk utvärdering bygger på att ett 
fåtal personer med kunskap inom området granskar designen med hjälp av ett antal tumregler, så 
kallade heuristiker (Nielsen, 1994). En av dessa tumregler är estetisk och minimalistisk design, 
vilket i stora drag handlar om att minimera antalet irrelevanta element samt att gränssnittet ska ha 
en tillfredställande design (Nielsen, 1994). Men hur bedömer en gränssnittsutvecklare utan 
kompetens inom grafisk design vad som utgör tillfredsställande design? 

Ett sätt är att låta gränssnittsutvecklare granska och utvärdera även den grafiska designen, för att 
kunna svara på om designen är estetisk och minimalistisk, genom att byta ut Nielsens heuristiker för 
användbarhet mot nya tumregler baserade på principer och regler inom grafisk design.  

Området grafisk design är ett brett ämne och omfattar en mängd mindre områden. Typografi är en 
av de allra viktigaste beståndsdelarna i grafisk design (Watzman, 2002). Att utveckla en 
granskningsmetod för typografi ses som ett bra startskott för att börja granska grafisk design. 

Responsiv design har blivit ett modeord de senaste åren i och med den ökade användningen av 
smarta mobiltelefoner. Nyligen annonserade Google nyheten om att de från och med 21 april 2015 
kommer värdera mobilanpassade webbsidor högre i sina rankingsystem (Makino, Jungfru & Phan, 
2015). En granskning av ett webbgränssnitt bör sålunda innefatta att responsiv design tas i 
beaktning då det ökar komplexiteten i utformandet av typografi. 

1.1 Syfte

Syftet med denna fallstudie är att utveckla och testa tumregler för heuristisk utvärdering av 
typografi i responsiva webbgränssnitt. 

1.2 Frågeställning

Hur kan heuristisk utvärdering stödja gränssnittsutvecklares typografiska arbete för responsiva 
webbgränssnitt?  
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För att besvara frågeställningen krävs att ett antal delproblem besvaras. Delproblemen ligger till 
grund för den litteratur som används i studien. 

• Vilka typografiska designprinciper och riktlinjer kan omsättas i tumregler för heuristisk 
utvärdering av typografi i webbgränssnitt? 

• Hur kan de nya tumreglernas effektivitet utvärderas? 
• Hur bör en heuristisk utvärdering anpassas för responsiv webbdesign? 

1.3 Målgrupp

Målgruppen för studien är personer som arbetar med utveckling och design av gränssnitt men som 
nödvändigtvis inte har fullständig utbildning eller kunskap inom typografiska designprinciper, och 
är i behov av en smidig och kostnadseffektiv metod för att granska typografi i gränssnitt.  

1.4 Avgränsningar

Valet av enheter till denna studies datainsamling har begränsats till tre stycken typer av enheter i 
olika storlekar, alla produkter i Apples sortiment. En granskning av responsiv design innebär att 
samtliga enheter och skärmstorlekar som finns tillgängliga bör granskas, något som i denna studie 
inte är möjligt på grund av bristen på tillgång till dessa enheter. 

De flesta webbläsare använder olika typer av funktioner för ökad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar, till exempel nedsatt syn. Ett exempel på detta är att användaren ofta kan öka 
eller minska teckengraden själv med ett enkelt kortkommando. Denna studie avgränsar sig från en 
granskning av hur typografin påverkas vid användning av dessa funktioner för tillgänglighet, och 
fokuserar enbart på hur typografin fungerar i originalutförande.  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2 Teori och tidigare forskning
Teorikapitlet tar upp litteratur och tidigare forskning inom de områden som behövs för att svara på 
studiens frågeställning och syfte. Litteraturen om typografi och responsiv design ligger till grund för 
de tumregler för granskning av typografi som skapats. Litteraturen om heuristisk utvärdering och 
utvärdering av responsiv design ligger till grund för den större delen av studiens metodik för att 
testa de framtagna tumreglerna i en heuristisk utvärdering. 

2.1 Typografi

För att ta reda på vilka typografiska designprinciper och riktlinjer som kan omsättas i tumregler för 
granskning krävs att en genomgång av den litteratur och forskning som finns i området görs. Med 
hjälp av genomgången av typografiska designprinciper och riktlinjer kan det första av studiens 
delproblem lösas. 

Typografi är läran om bokstavsformerna, deras användning och de arrangemang som skapas av dem 
(Bergström, 2009). Typografi bör inte betraktas som en exakt vetenskap, utan snarare en konstart 
(Hellmark, 2006). 

Stanley Morrison, skaparen av typsnittet Times, formulerade sig så här 1930: ”Typografi kan 
definieras som konsten att rätt arrangera det som ska tryckas för ett speciellt ändamål: att ordna 
bokstäverna, fördela ljusrum och vårda sig om bokstavsmaterialet så att läsarens förståelse av texten 
underlättas maximalt.” (Hellmark, 2006) 

Typografi handlar i praktiken inte om att välja eller skapa teckensnitt, det handlar om att forma text 
för en optimal användarupplevelse. (Information Architects, 2006c) 

Genom att använda sig av principer för god typografi kan man öka textens läsbarhet och tydlighet, 
förbättra användbarheten och skapa en estetiskt tilltalande design (Information Architects, 2006b). 
De typografiska verktygen kan användas för att understödja de klassiska designprinciperna hierarki, 
kontrast, balans, linje och rytm (Bergström, 2009).  

Bergström (2009) talar om expressiv och osynlig typografi. Expressiv typografi innebär att texten 
formges för att förstärka ett budskap eller en känsla. Olika bokstavsformer förmedlar olika 
karaktärer och stämningar och kan användas som förstärkning av en bild utöver att förmedla sitt 
innehåll. Osynlig typografi handlar om att på bästa sätt förbättra läsbarheten och förmedla 
innehållet i texten. 

För att göra det lättare att förstå detta kapitel presenteras nedan figur 1 som illustrerar de vanligaste 
typografiska begreppen. 
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Figur 1. Vanliga typografiska begrepp. (Gärde, 2010)

2.1.1 Läsbarhet

Läsbarheten, det vill säga hur enkel eller svår en text är att läsa, har studerats sedan slutet av 1800-
talet, och påverkas av en rad olika aspekter. Läsarens läsvana, textens språk, ordval och 
meningsuppbyggnad utgör givetvis en grundläggande del i läsbarheten, men läsbarheten kan 
förstärkas genom att texten framställs med god typografi. Efter att vi som små lärt oss att läsa 
bokstav för bokstav, ord för ord, lär vi oss senare att läsa ordbilder med flera ord i taget genom att 
ögat stannar på ett fåtal ställen per rad, så kallade fixeringspunkter, och läser orden kring punkten. 
Hur lätt ögat hittar dessa fixeringspunkter och hur lätt ögat hittar igenkända ordbilder påverkas 
mycket av de typografiska valen en formgivare gör. (Hellmark, 2006; Watzman 2002) 

Ju lättare formgivaren gör det för läsaren att förflytta ögonrörelsen över raderna påverkar 
läsbarheten. De typografiska egenskaper som påverkar läsbarheten är val av teckensnitt, teckengrad, 
gemener eller versaler, radlängd, radavstånd, ord- och bokstavsmellanrum, spaltarrangemang samt 
färgkontrast mellan text och bakgrund. (Bergström, 2009; Watzman, 2002) 

Teckensnitt

Ett teckensnitt, eller typsnitt, är en komplett uppsättning av alfabetet, siffror och tecken i ett 
gemensamt utförande. Vid val av teckensnitt till brödtext (löpande text) finns det två stycken 
övergripande huvudgrupper att välja mellan, även om utbudet idag har utökats till en mängd 
undergrupper. Dessa två grupper är antikvor och linjärer och de fungerar olika bra för olika 
ändamål. Se figur 2. 

!  !  
Figur 2. Exempel på antikva och linjär. Till vänster antikvan Times New Roman, till höger linjären Helvetica.

Antikvor kännetecknas genom sina klackformade serifer och växlande form mellan tunna hårstreck 
och tjocka grundstreck (Bergström, 2009). Exempel på vanliga antikvor är Times New Roman, 
Garamond och Georgia. 

Aa Aa
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Linjärer, eller sanserifer, känns igen genom avsaknaden av serifer samt en jämntjock konstruktion 
(Bergström, 2009) Exempel på vanliga linjärer är Helvetica, Arial, Gill Sans och Verdana. 

Vilken av dessa teckensnittstyper som ger bäst läsbarhet är en omdebatterad fråga, men traditionellt 
sett så anses antikvor skapa mer framåtrörelse och tydligare ordbilder än linjärer, vilket ökar 
läsbarheten i löpande text. Linjärer anses vara mer passande för rubriker, kortare texter och text som 
ska läsas på håll. Att antikvor är mer lättlästa än linjärer är dock en svår fråga att bevisa och somliga 
hävdar att det beror helt på vilken vana läsaren har av att läsa respektive teckensnittstyp. (Hellmark, 
2006)  

I digital typografi har det varit standard att använda sig av linjärer eller specialdesignade antikvor. 
Detta beror på att den lysande skärmen med låg upplösning riskerar att göra antikvors hårstreck och 
serifer oigenkännliga (Bergström, 2009; Watzman 2002). Den principen håller däremot på att 
förändras. Nya skärmar har en högre upplösning, nästintill i jämförelse med tryckteknik, vilket gör 
att det för moderna skärmar spelar mindre roll vilken typ av teckensnitt som väljs (Nielsen, 2012). 

Utöver antikvor och linjärer finns undergrupperna mekaner (eng. slab serif), skripter och fria stilar 
(Bergström, 2009). Mekaner kan beskrivas som en linjär med lika tjocka serifer som grundstreck. 
Skripter har en handskriftskaraktär och används främst för dekorativa ändamål. Teckensnitt som har 
ett unikt och säreget uttryck kan ofta inte kategoriseras under övriga grupper och benämns som fria 
stilar. Dekorativa teckensnitt bör enbart användas i rubriker då de försämrar läsbarheten (Watzman, 
2002). 

Vid val av teckensnitt finns det ett antal aspekter att tänka på. Olika teckensnitt förmedlar olika 
inneboende känslor och stämningar (Watzman, 2002). Ska typografin vara osynlig, det vill säga 
endast förmedla innehåll utan att förstärka budskapet, bör ett neutralt teckensnitt väljas. I annat fall 
kan mer expressiva typsnitt väljas. Därför bör alltid budskapets syfte tas i beaktning vid val av 
teckensnitt. (Bergström, 2009) 

När man väljer teckensnitt till rubriker bör man utgå ifrån att teckensnittet ska kontrastera mot 
brödtexten. Detta kan göras genom att välja en fetare eller kursiv variant av brödtextens teckensnitt, 
ett teckensnitt från en annan teckensnittsfamilj – till exempel linjär mot antikva – eller en ökad 
teckengrad. En kombination av dessa fungerar också. (Bergström, 2009; Santa Maria, 2014; 
Watzman, 2002)  

Däremot bör man inte välja två liknande teckensnitt med väldigt små skillnader i sitt utförande. En 
rubrik som är alltför lik brödtexten skapar disharmoni. Det måste finnas en distinkt skillnad mellan 
teckensnitt i rubriker och brödtext, om man inte använder sig av ett och samma teckensnitt i olika 
vikter och teckengrader. Watzman (2002) menar att man måste välja mellan kontrast eller harmoni. 
Se figur 3 för exempel på teckensnitt som är alltför lika för att paras ihop. 

!  
Figur 3. Exempel på liknande teckensnitt som inte har tillräckligt stor kontrast.

Arial Helvetica 

Times Garamond
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I figur 3 ovan illustreras två teckensnittspar där konstrasten är för dåligt mellan teckensnitten. Arial 
och Helvetica har små skillnader som kan vara otydliga för det otränade ögat, men en kombination 
av dessa två skapar ett störningsmoment snarare än att lyfta fram det ena teckensnittet när det 
används som rubrik. 

I de flesta fall räcker det med två till tre olika teckensnitt för att uppfylla alla typografiska behov. 
För många teckensnitt skapar ett rörigt utseende. (Bergström, 2009; Watzman, 2002) Expressiva 
teckensnitt med mer personlighet gör sig oftast bäst som rubriker, och bör kontrasteras med ett mer 
neutralt teckensnitt för brödtext. 

Teckengrad

Teckengraden, eller bokstavsstorleken, anges oftast i punkter eller pixlar. Valet av teckengrad 
baseras oftast på avståndet mellan ögat och den text som ska läsas. Teckengraden måste vara 
tillräckligt stor för att texten ska kunna urskiljas. (Bergström, 2009) 

Enligt Hellmark (2006) sätts löpande text i tryckta publikationer oftast i 7-12 punkter baserat på typ 
av publikation. Hellmark menar också att större teckengrader än så kan vara onödigt irriterande och 
ta upp för mycket plats.  

I dagens webbläsare är teckengraden 16 pixlar standard, vilket motsvarar ungefär 12 punkter om 
man utgår från det rekommenderade avståndet mellan öga och skärm, vilket är ungefär 28 tum (ca 
71 cm) (Information Architects, 2006a; Tennant, 2011). Inom webbdesign har det tidigare varit 
populärt att använda sig av lägre teckengrader, 12 pixlar har länge setts som en standard för 
brödtext, för att undvika onödigt scrollande och få plats med mer information på liten yta 
(Information Architects, 2006a). Denna trend har kritiserats från många håll (Information 
Architects, 2006a; Tennant, 2011) och anses inte främja varken användbarheten eller läsbarheten.  

Olika teckengrader används också för att skapa hierarki, struktur och läsordning mellan rubriker, 
ingresser, mellanrubriker, brödtext och bildtext (Bergström, 2009). Att skapa kontraster mellan 
brödtext och rubriker är viktigt för att läsaren ska kunna skanna igenom texten och hitta 
fokuspunkter. Vanligtvis görs detta genom att sätta rubriker och mellanrubriker i en högre 
teckengrad än brödtexten. Bergström (2009) rekommenderar att en rubrik ska sättas i en ordentligt 
stor teckengrad för att skilja den mot brödtexten. För mellanrubriker kan kontrast uppnås genom att 
sätta mellanrubrik i en fetare skärning av teckensnittet, att använda kursiv text eller öka 
teckengraden några punkter. Att använda ett teckensnitt som kontrasterar mot brödtexten är också 
vanligt för rubriker. Till exempel används ofta ett linjärt teckensnitt för rubriker om brödtexten är 
satt i en antikva. 

Gemener och versaler

Gemener är med sina upp- och nedstaplar betydligt med lättlästa än versaler, då de bildar tydligare 
ordbilder. Versaler bildar blockliknande ord och skapar inte den dynamiska och varierande siluetten 
som gemena ord gör. Löpande text bör därför alltid sättas i gemena bokstäver. Versaler fungerar i 
rubriker och kortare texter. (Bergström, 2009) 
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Radlängd

Radlängden, också benämnd spaltbredden eller satsbredden, avgör hur många fixeringspunkter 
läsaren behöver per rad. Ett rekommenderat antal fixeringspunkter för ett jämnt läsflöde är två-tre 
stycken per rad. Detta innebär att en optimal rad bör bestå av 55-65 tecken inklusive ordmellanrum 
(Hellmark, 2006). Teckengraden påverkar alltså hur bred radlängden blir i millimeter eller pixlar. 
En lägre teckengrad skapar en kortare rad och vice versa för högre teckengrad. Det är dock vanligt 
att man rör sig utanför dessa gränser, men enligt Hellmark (2006) bör man absolut inte överstiga 
75-80 tecken per rad. Nedåt kan man sträcka sig till ungefär 40 tecken per rad innan det blir för 
smala spalter (Santa Maria, 2014). 

Radavstånd och ljusrum

Radavstånd, eller kägel, är avståndet mellan baslinjerna som bokstäverna står på. Ett lämpligt valt 
radavstånd hindrar raderna från att smälta samman vid läsning eller orsaka ett tomrum som gör det 
svårt att hålla ihop raderna. Vanligtvis rekommenderas ett radavstånd på 2-3 punkter mer är 
teckengraden. (Bergström, 2009) 

Radavståndet ska göra det enkelt i övergången från slutet på en rad till början på nästa, och därför 
avgörs radavståndet också av radlängden. En längre radlängd kräver ett högre radavstånd medan en 
kortare radlängd inte behöver lika mycket utrymme mellan raderna. Radavståndet bör också alltid 
vara större än ordmellanrummen för att undvika att gluggar skapas i texten. (Hellmark, 2006; 
Watzman, 2002) 

För rubriker i en teckengrad över 18 punkter gäller oftast att radavståndet bör vara mindre än 
teckengrad för att inte skapa onödigt mycket luft mellan raderna (Bergström). Valet av teckensnitt 
påverkar också radavståndet. Ett teckensnitt med hög x-höjd, det vill säga höga gemener i 
förhållande till versaler, behöver oftast mer radavstånd än teckensnitt med låg x-höjd. 

För digital text på skärm rekommenderas ett radavstånd på 140% av teckengraden i brödtexten 
(Information Architects, 2006a). Även för ordmellanrum och bokstavsmellanrum rekommenderas 
en viss ökning för digital text (Bergström, 2009; Greig, 2011). 

Ljusrum (eng. whitespace) är den negativa (oftast vita) yta som bildas mellan bokstäver, ord, rader, 
stycken och mellan olika grafiska element i en layout. Även marginal till sidans kant räknas som 
ljusrum. Rätt mängd ljusrum skapar en mer harmonisk och läsbar text. (Boulton, 2007) 

Ljusrum brukar delas upp i aktivt och passivt ljusrum. Passivt ljusrum är till exempel 
återkommande radavstånd, avstånd mellan stycken och marginaler, sådant som skapar en balanserad 
och läsbar design. Aktivt ljusrum används för att leda blicken och uppmärksamma läsaren på 
viktiga delar. Aktivt ljusrum kan till exempel vara att ett stycke har ett dubbelt så stort avstånd till 
styckena över och under än vad alla andra stycken har, för att lyfta fram att just det stycket är extra 
viktigt. (Boulton, 2007)  

Spaltarrangemang 

Hur man justerar texten påverkar till stor grad läsbarheten. Vanligast är vänsterställd text eller 
marginaljusterad text, just på grund av att dessa skapar den bästa läsbarheten. Skillnaden mellan 
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dessa två är att marginaljusterad text utnyttjar hela raden medan vänsterställd text har en hackigare 
högersida. Vänsterställd text har konstanta ordmellanrum och minimalt med avstavningar, vilket 
påverkar läsbarheten positivt. En marginaljusterad text kan bli gluggig på grund av oregelbundna 
ordmellanrum om inte automatisk avstavning finns. Detta är en faktor till att vänsterställd text 
rekommenderas på webben, då alla webbläsare inte stödjer automatisk avstavning. (Bergström, 
2009; Watzman 2002) 

Utöver vänsterställd och marginaljusterad text finns högerställd och centrerad text. Högerställd text 
ger dålig läsbarhet, då det är svårt att hitta tillbaka till början på varje rad när högerkanten är ojämn. 
Högerställd text används vanligast i liten utsträckning som exempelvis till bildtexter. Centrerad text 
skapar ett symmetriskt arrangemang som bäst passar för rubriker och kortare texter. (Bergström, 
2009) 

För att skapa spalter används ofta gridsystem, ett slags rutnät av stödlinjer som hjälper till att 
konsekvent placera ut text och bild i en layout. Ett gridsystem ser till att rubriker hamnar på samma 
ställe på samtliga sidor, att brödtextens stycken linjerar och att övrig text grupperas utan att 
förväxlas med brödtexten. (Watzman, 2002; Santa Maria, 2014)Färgkontrast 

Kontrasten mellan text och bakgrund påverkar läsbarheten (Watzman, 2002). Den vanligaste 
kombinationen är svart text på vit bakgrund, men även mörkare varianter av blå och grön ger tydlig 
kontrast mot vitt. Dålig kontrast skapas mellan liknande färger, till exempel ljusgrå text på vit 
bakgrund. (Bergström, 2009) 

Man bör också undvika att sätta komplementfärger mot varandra, till exempel röd text på grön 
bakgrund. Detta skapar en irriterande och flimrande effekt (Bergström, 2009). Denna princip gäller 
även för fullt svart mot vitt på äldre lågupplösta datorskärmar. Därför rekommenderas en något 
gråare svart framför helt svart (Information Architects, 2006a). 

Vit text mot mörkare bakgrund är betydligt svårare att läsa, och därför rekommenderas ökad 
teckengrad eller fetare bokstäver, förslagsvis en linjär, för att förbättra läsbarheten vid användning 
av mörk bakgrund. Samma principer gäller för text på bilder med en oregelbunden bakgrund. 
Ytterligare ett alternativ för text mot bild är att lägga en skuggning bakom texten för att tydligare 
urskilja den från bilden. (Bergström, 2009)  

2.1.2 Vanliga typografiska problem

I ett blogginlägg listar Information Architects (2006c) de vanligaste typografiska felen som görs på 
webben. De två listorna är uppdelade i typiska fel för användbarhetsexperter respektive grafiska 
designers. 

Typiska fel av en användbarhetsexpert: 
1. Radlängden är för lång. 
2. 100% skalbarhet är inte en användarvänlig lösning. Användaren ska inte behöva ändra storleken 

på fönstret eller zooma för att kunna läsa. 
3. Brist på ljusrum. 
4. Brist på aktivt ljusrum. 
5. Radavståndet är för litet. 
6. Textblocken är inte väl linjerade. 
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7. För många teckengrader. 
8. Bilder är dåligt placerade och stör läsbarheten. 

Typiska fel av en grafisk designer: 
1. Dålig färgkontrast mellan text och bakgrund. 
2. Dålig behandling av rubriker och underrubriker. 
3. Textstorlekar. 
4. Textblock som inte är uppdelade i tillräckligt små, översiktliga och lättsmälta delar. 
5. Icke urskiljbara länkar. Besökta och obesökta länkar är inte särskilda. 
6. Text behandlas inte som del av gränssnitt utan som dekoration. 
7. Det är oklart om text är ett navigationselement, länk eller ren text. 
8. Utsmyckad navigering utgör centrum för uppmärksamheten (innehållet bör vara i centrum för 

uppmärksamheten). 

Fritt översatt från Information Architects (2006c).  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2.2 Heuristisk utvärdering

För att utveckla nya tumregler för heuristisk utvärdering krävs en genomgång av vad heuristisk 
utvärdering är samt hur man kan ta fram nya tumregler för ett nytt område. Litteraturen som 
presenteras nedan ligger till grund för den heuristiska utvärdering som är en del av studiens metod. 

Heuristisk utvärdering är en allmänt accepterad inspektionsmetod för utvärdering av användbarhet i 
interaktiva gränssnitt, ursprungligen introducerad av Jakob Nielsen och Rolf Molich 1990. 
(Torrente et al., 2013) 

Den heuristiska utvärderingen skapades som ett billigare, enklare och snabbare alternativ till äldre 
inspektionsmetoder för användbarhet och användartester. Metoden kan användas både till design 
och utvärdering av design i en iterativ process. I en heuristisk utvärdering granskar en grupp 
inspektörer gränssnittet utifrån ett antal givna riktlinjer eller tumregler, så kallade heuristiker, som 
vanligtvis bör uppfyllas i ett gränssnitt. (Nielsen, 1994) 

2.2.1 Tillvägagångssätt för heuristisk utvärdering

Den heuristiska utvärderingen bygger på idén att en person aldrig kan hitta alla användbarhets-
problem i ett gränssnitt, men att olika personer hittar olika problem. Genom att använda sig av flera 
inspektörer kan metodens effektivitet förbättras, i och med att detta synsätt menar att ett större antal 
problem hittas ju fler personer som inspekterar gränssnittet. Heuristikerna hjälper också 
inspektörerna att fokusera på de punkter i ett gränssnitt där problem ofta finns. Nielsen 
rekommenderar att en heuristisk utvärdering bör ha åtminstone 3-5 inspektörer. (Nielsen, 1994) 

Utvärderingen utförs genom att varje inspektör granskar gränssnittet helt själv utifrån de heuristiker 
som tagits fram. Det är viktigt att inspektörerna inte kommunicerar med varandra om gränssnittet 
innan alla inspektörer gjort sin granskning. Resultaten av granskningarna samlas in antingen genom 
att inspektören själv skriver ner de problem denne hittar, eller att en försöksledare i form av 
observatör noterar eller spelar in de problem som inspektören muntligen berättar finns i gränssnittet. 
Att ha en observatör som övervakar varje granskning har sina fördelar i att man minskar 
arbetsbelastningen på inspektörerna, att observatören endast behöver gå igenom sina egna 
anteckningar efteråt samt att denne även kan hjälpa inspektören att navigera i gränssnittet om det 
skulle behövas. Observatören behöver heller inte tolka inspektörens aktioner som man gör i 
traditionella användartest. Ansvaret att hitta problem ligger på inspektören och observatören 
sammanställer endast samtliga problem från samtliga inspektörer. (Nielsen, 1994) 

Under utvärderingen går inspektören igenom gränssnittet flera gånger för att bocka av den 
checklista med heuristiker som finns. Hittar inspektören användbarhetsproblem som inte finns på 
listan bör dessa också noteras. De problem som hittas ska refereras till en eller flera specifika 
heuristiker, vilket ger en beskrivning av varför problemet är ett problem. (Nielsen, 1994) 

I en heuristisk utvärdering är det också vanligt att man värderar allvarlighetsgraden på de problem 
man identifierar. Allvarlighetsgraden bestäms av tre faktorer; frekvensen på problemet (är det 
vanligt eller sällsynt?), effekten av problemet (är det lätt eller svårt för användarna att bemästra?) 
samt den fortsatta förekomsten av problemet (är det återkommande eller ett engångsproblem?). Att 
beräkna allvarlighetsgraden är ett sätt att prioritera vilka problem som är viktigast att lösa inför en  
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eventuell kommande lansering. I Nielsens sex experiment för användbarhet graderades 28% av 221 
problem som allvarliga. (Nielsen, 1994) 

Nielsen rekommenderar att denna gradering inte görs i samband med inspektörernas egna 
utvärderingar, då fokus ska ligga på att hitta alla möjliga problem. Istället kan en sammanfattad lista 
på alla hittade problem skickas ut till deltagarna efteråt. Nielsen föreslår att problemen graderas på 
en femgradig skala från 0-4, där 0 står för ”Jag tycker inte att detta är något användbarhetsproblem” 
och 4 står för ”Användbarhetskatastrof – absolut nödvändigt att åtgärda innan lansering”. 

2.2.2 Heuristiker

För att ge inblick i hur heuristiker kan formuleras presenteras nedan Nielsens tio heuristiker för 
utvärdering av användbarhet i gränssnittsdesign. Heuristikerna är baserade på en analys av 249 
användbarhetsproblem. 

Tabell 1. Nielsens tio heuristiker. 

2.2.3 För- och nackdelar med heuristisk utvärdering 

En heuristisk utvärdering uppnår sällan perfekt resultat i sin jakt på användbarhetsproblem, men det 
är ett kostnadseffektivt sätt att hitta en majoritet av problemen. Vid användning av 3-5 vana 
inspektörer kan en rimligt hög andel, cirka 75-80%, av alla problem hittas, och ju fler inspektörer, 
desto högre andel hittade problem. Är användarna mindre vana inspektörer och/eller har sämre 
kunskaper inom området som granskas behövs oftast fler inspektörer för att komma upp i samma 

Synlighet av systemstatus
Gränssnittet ska hålla användaren informerad om det bakomliggande systemets tillstånd.

Likhet mellan system och verkligheten
Gränssnittet ska efterlikna verkligheten och beskriva den på ett språk användaren förstår.

Användarkontroll och frihet
Användaren ska ha möjlighet att utveckla egna strategier samt ångra saker som går fel.

Konsekvens och standard
Gränssnittet ska följa konventionerna för den plattform det körs på och användaren ska inte behöva undra vad olika 
formuleringar betyder i olika situationer.

Förebyggande av fel
Gränssnittet ska vara uppbyggt så att det förebygger fel.

Igenkännande framför minnesbelastning
Användaren ska inte behöva komma ihåg var olika funktioner ligger i gränssnittet utan bör känna igen dessa enkelt.

Flexibilitet och effektivitet
Användaren ska kunna anpassa gränssnittet till sig själv och sina arbetsuppgifter.

Estetisk och minimalistisk design
Gränssnittet ska inte presentera irrelevant information då varje irrelevant informationsbit konkurrerar med relevant 
information. 

Hjälp användaren att känna igen, diagnostisera och återhämta sig ifrån fel
Felmeddelanden ska vara enkelt formulerade, förklara vad som gick fel och föreslå en lösning. 

Hjälp och dokumentation
Information för att hjälpa användaren ska vara lätt att hitta i, fokusera på användarens arbetsuppgifter, visa konkreta 
steg som ska utföras och inte vara för omfattande.
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antal hittade problem, då 3-5 mindre vana inspektörer oftast hittar 40-50% av alla problem. 
(Nielsen, 1994) 

I en genomgång av femton års forskning och praktiserande av inspektionsmetoder för användbarhet 
fastslås att heuristisk utvärdering hittar flest fel, men att användartester hittar de mest allvarliga. 
Heuristisk utvärdering har också en tendens till att identifiera fler irrelevanta problem som inte är av 
betydelse för slutanvändaren. Att rekrytera användare är dock en mer tidskrävande och dyrare 
process. Användartester kräver också en mer utvecklad prototyp medan en heuristisk utvärdering 
kan göras när som helst i designprocessen. (Hollingsed & Novick, 2007) 

Resultaten från en heuristisk utvärdering ger inte direkta lösningar på vad som behöver åtgärdas, 
men de säger något om var problemen finns och vad som orsakar dessa, medan observationer av 
användartester endast upptäcker symptomen av problemen (Doubleday et al., 1997). Heuristikerna 
är vägledande och bör utformas så att utvecklare ändå kan dra slutsatser om hur man bäst löser 
problemet i en uppdaterad design. (Nielsen, 1994) 

2.2.4 Utveckling av heuristiker

Nielsens tio heuristiker är generella tumregler för lyckad användbarhetsdesign, och i flera fall har 
utvärderingsmetoder baserade på Nielsens heuristiker utvecklas för mer områdesspecifika ändamål.  

Dykstra (1993) byggde på metoden med heuristiker specifikt anpassade för kalenderapplikationer. 
Även i speldesignbranschen har heuristiker utvecklas mer specifikt för att utvärdera användbarhet i 
videospel (Pinelle, Wong & Stach, 2008), men även det utvecklade begreppet spelbarhet (Korhonen 
& Koivisto, 2006; Zhu & Fang, 2014). Johannessen och Hornbæk (2012) ifrågasatte 
utvärderingsmetoders ständiga fokus på användbarhet och valde att istället utveckla en metod med 
heuristiker för användarnytta. 

För att ta fram heuristiker till ett nytt område finns det ett antal sätt att gå tillväga. Johannessen och 
Hornbæk (2012) använde grundad teori där de samlade över 550 artiklar innehållandes begreppet 
användarnytta från två trovärdiga källor och plockade ut meningarna innehållandes begreppet.  
Meningarna kategoriserades i olika kategorier baserat på vilken typ av problem för användarnytta 
dessa handlade om. Dessa olika problemtyper kategoriserades sedan till sju stycken allmänna 
problemområden inom användarnytta som kom att utgöra deras heuristiker. Valet av metod 
motiverades med att få studier som karaktäriserat användarnytta fanns, samt att diskussioner om en 
inspektionsmetod för användarnytta var så gott som obefintliga. 

Ko, Chang och Ji (2013) samlade in 61 existerande principer för användbarhet i allmänhet och 
system med förstärkta verkligheter i synnerhet från fyra utvalda källor. Med hjälp av en expert 
kontrollerades, rensades och sammanfogades dessa principer till 22 principer. Det tredje och sista 
steget bestod av att kategorisera dessa 22 principer till fem stycken grupper.

I en annan studie baserade Baker, Greenberg och Gutwin (2002) sina heuristiker på redan 
existerande teoretiska ramverk, och omformulerade sedan dessa ramverk till en lista med tumregler.

Pinelle, Wong och Stach (2008), samlade in användbarhetsproblem från 108 recensioner av 
datorspel, kategoriserade dessa och utformade principer som beskrev problemen på en övergripande 
nivå.  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2.3 Responsiv design

För att ta reda på hur en heuristisk utvärdering med typografiska tumregler bör anpassas till 
responsiva gränssnitt krävs en genomgång av vad responsiv design är, vilka principer som finns och 
hur granskning av responsiva gränssnitt går till. 

Responsiv webbdesign är ett förhållandevis nytt begrepp inom webbdesign som myntades av 
webbdesignern och utvecklaren Ethan Marcotte 2010. Responsiv design innebär att layout och 
innehåll anpassar sig efter användaren och vilken enhet denne använder sig av. I en tid då vi 
använder oss av en mängd olika enheter med olika skärmstorlekar och webbläsare med olika bredd, 
höjd och dimensioner är det ohållbart att skapa en layout för varje enhet, vilket var standard under 
de smarta mobilernas första årtionde. (Marcotte, 2011; Baturay & Birtane, 2013; Bridges & 
Rempel, 2013) 

Responsiv design är flexibel design som svarar på enhetens eller webbläsarens höjd och bredd och 
anpassar presentationen av sin layout därefter. Marcotte (2011) menar att det krävs tre 
huvudingredienser för att skapa responsiv design. 

1. En flexibel, gridbaserad layout. 
2. Flexibla bilder 
3. Mediaförfrågningar (eng. media queries) 

Typiska mål som responsiv design uppfyller är att anpassa layouten efter skärmstorlekar, från breda 
skärmar för skrivbord till små smarta telefoner, anpassa bilder efter skärmens upplösning, visa 
bilder som kräver mindre bandbredd för mobiler, förenkla sidelement för mobilt användande, 
gömma oväsentliga element på mindre skärmar, erbjuda större, fingervänliga knappar för 
touchskärmar och att känna igen samt svara på mobilspecifika funktioner som platstjänster och 
enhetens lutning. (Doyle, 2011) 

2.3.1 Mediaförfrågningar

Mediaförfrågningar härstammar från CSS-attibutet media type, som möjliggör att man kan 
presentera samma innehåll på olika sätt beroende på om det ska visas på exempelvis papper 
(utskrift) eller skärm (Marcotte, 2011; Nebeling, 2012; Baturay & Birtane, 2013). En stilmall med 
attributet screen används när innehållet visas på skärm, medan attributet print gör att stilmallen 
används när innehållet skrivs ut. 

Mediaförfrågningar är en påbyggnad av media types, ett logiskt uttryck i stilmallen – standardiserad 
i CSS3 – som identifierar dels vilken mediatyp som ska gälla men också vilka fysiska egenskaper 
enheten som innehållet visas på har. Till exempel kan en stilmall användas för skärmar vars 
maximala bredd är 1024 pixlar, och det ser då ut som i exemplet nedan.  

@media	  screen	  and	  (max-‐width:	  1024px)	  {	  

	   //	  CSS-‐kod	  som	  används	  då	  skärmens	  bredd	  är	  1024	  pixlar	  eller	  mindre.	  	  

}	  

Man kan se det som att stilmallen testar webbläsaren genom att ställa två frågor, som antingen är 
sanna eller falska. Den första frågan är om den visas på skärm. Den andra frågan är om 

!13



webbläsarfönstret är mindre än 1024 pixlar brett. Om dessa två kriterier uppfylls, kommer all kod 
inom mediaförfrågningens klammerparenteser att appliceras på innehållet. (Marcotte, 2011) 

Mediaförfrågningar gör det möjligt att låta användarens enhet eller webbläsare avgöra vilken CSS-
kod som ska användas för att uppnå bäst användarupplevelse, utan att innehållet behöver ändras. 
(Marcotte, 2011; Nebeling, 2012) 

Med mediaförfrågningar kan man förutom skärmens bredd även testa webbläsarens och enhetens 
höjd, proportioner, upplösning och lutning. En fullständig lista på de egenskaper som kan testas 
presenteras i tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Lista på egenskaper som går att testa med mediaförfrågningar. (Marcotte, 2011)

Egenskaperna kan testas tillsammans vilket gör att man enkelt kan applicera stilattribut för till 
exempel en Iphone med en skärmbredd på 640 pixlar i stående riktning genom att skriva:  

@media	  screen	  and	  (max-‐width:	  640px)	  and	  (orientation:	  portrait)	  {	  

	   //	  CSS-‐kod	  som	  används	  då	  skärmens	  bredd	  är	  640	  pixlar	  eller	  mindre.	  	  

}	  

Egenskap Definition Har min-‐ och max-‐ prefix

width Bredden på webbläsarens fönster JA

height Höjden på webbläsarens fönster JA

device-width Bredden på enhetens skärm JA

device-height Höjden på enhetens skärm JA

orientation Accepterar värdena portrait och 
landscape

NEJ

aspect-ratio Proportioner på webbläsarens fönster, 
t.ex. kan man testa om proportionerna 
är 16:9

JA

device-aspect-ratio Proportioner på enhetens skärm, t.ex. 
kan man testa om proportionerna är 
16:9

JA

color Enhetens bitdjup per färgkanal JA

color-index Antal färger i enhetens uppslagstabell JA

monochrome Enhetens bitdjup per färgkanal på en 
monokrom enhet

JA

resolution Upplösning, tätheten i pixlar på en 
enhets skärm

JA

scan För tv-baserad surf, testar om 
scanningsprocessen är antingen 
progressive eller scan

NEJ

grid Testar om enheten är grid-baserad, 
t.ex. en telefon med endast ett 
teckensnitt eller en datorterminal

NEJ
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Det vanligaste arbetssättet när man skapar en responsiv design är att man använder sig av 
brytningspunkter likt den ovan för de vanligaste skärmbredderna. Ett annat sätt är att anpassa sig 
efter innehållet. Genom att förstora och förminska fönstret kan man se när en flexibel layout ”bryts 
av”, till exempel att en spalt av tre hoppar under de övriga, eller att radlängden blir alldeles för kort. 
När detta sker är det läge att lägga till en ny brytningspunkt och förändra layouten i stilmallen för 
alla bredder under alternativt över den givna brytningspunkten. Det senare sättet är att 
rekommendera då enhetsberoende brytningspunkter kan utvecklas till ett smärtsamt underhålls-
arbete när nya enheter utvecklas i nya skärmstorlekar. (Santa Maria, 2014; Nebeling, 2012) 

2.3.2 Responsiv typografi

Responsiv typografi är en stor del av responsiv design. Text i responsiva gränssnitt måste hålla en 
hög läsbarhet på alla olika enheter och i olika webbläsarfönster. Det innebär att se till så att texten 
på varje enhet följer de riktlinjer som finns för typografi vad gäller till exempel radlängd, 
radavstånd  och teckengrad. (Information Architects, 2012; Santa Maria, 2014) 

I huvudsak finns två olika angreppssätt för att handskas med typografi i responsiv design. Det ena 
är att använda sig av relativa enheter, % eller em, istället för absoluta pixelmått på teckengrad, 
radlängd och radavstånd. Genom att ange alla typografiska mått i relativa enheter kan man med 
mediaförfrågningar och brytningspunkter skapa en sammanhängande och upplösningsoberoende 
design över flera plattformar genom att bara ändra ett fåtal värden istället för att ändra varje 
teckenstorlek för varje skärmstorlek. (Santa Maria, 2014; Lee, bin Mohd Shukran & Wong, 2014) 

Det andra angreppssättet är att sätta en maxbredd och en minimibredd på radlängden för varje 
brytningspunkt. Detta är mest aktuellt vid de smalaste skärmarna och de bredaste skärmarna, då 
alltför korta eller långa rader försämrar läsbarheten. Radlängden bör baseras på teckengraden, och 
olika teckengrader för olika skärmstorlekar kräver alltså olika radlängder för respektive 
skärmstorlek. (Santa Maria, 2014) 

Santa Maria (2014) påminner om att när man minskar eller ökar teckengraden för mindre eller 
större skärmar, så måste man även komma ihåg att radavståndet behöver minskas eller höjas. 

2.3.3 Granskning av responsiv design

För granskning av responsiv design finns väldigt lite litteratur skriven. Granskning av responsiv 
design innebär oftast att en redan befintlig granskningsmetod, till exempel för användbarhet, byggs 
på genom att appliceras på flera enheter eller plattformar.  

Maués och Barbosa (2014) har utvecklat sin semiotiska inspektionsmetod för granskning av 
kommunicerbarhet i datorsystem till att innefatta multiplattformssystem. Utvecklingen innebär att 
den semiotiska inspektionsmetoden utförs på samtliga plattformar som systemet kan tänkas 
användas på. De belyser också att även om varje plattform i sig har bra kommunicerbarhet, så 
använder många användare systemet på olika plattformar, vilket betyder att systemet måste ha en 
konsekvent kommunicerbarhet även över plattformarna.  

Öquist, Goldstein och Chincholle (2004) diskuterar aspekten av att olika enheter måste granskas i 
rätt kontext och miljö vid granskning av multiplattformar. Information Architects (2012) nämner att 
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responsiv typografi ska anpassas till enhetens längd från ögat, till exempel så används en 
mobiltelefon oftast närmare ögat än vad en bred datorskärm gör.  

Ett sätt att granska teckengrad i responsiva gränssnitt är att hålla upp en det responsiva gränssnittet 
på en mobiltelefon framför en datorskärm med samma gränssnitt, med naturliga avstånd från ögat 
för båda enheter, och sen avgöra om teckengraden ser ut att vara den samma på båda enheter (se 
figur 4). 

�

Figur 4. Illustration av avståndsskillnad för olika enheter. (Hämtad från Information Architects, 2012)

Figur 4 illustrerar hur ett test av läsbarheten i ett responsivt gränssnitt kan göras på tre olika enheter 
som hålls på ett naturligt avstånd från ögat. Trots att teckengraden är olika på de tre enheterna 
upplevs de som samma beroende på avståndet från ögat.  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3 Metod
Metodkapitlet tar upp studiens forskningsansats, tillvägagångssätt, val av deltagare, författarens roll, 
metoder för datainsamling och analys samt forskningsetiska aspekter. Valet av metod utgår från 
studiens syfte och frågeställning. 

3.1 Forskningsansats
Studien har en kvalitativ ansats med ett explorativt fokus, eftersom det finns begränsad kunskap om 
det studerade ämnet. Tidigare kunskaper inom typografi kombineras med kunskaper om 
granskningsmetoder för användbarhet inom webbdesign i syfte att skapa en metod som i en 
fallstudie används för att granska och utvärdera typografi i ett responsivt webbgränssnitt.  

Kvalitativa studier används för att utforska och skapa förståelse för vilken roll som olika individer 
eller grupper tillskrivs i ett socialt eller mänskligt problem. Data analyseras induktivt och forskaren 
tolkar meningen av data i sitt sammanhang. (Creswell, 2014) 

Enligt Creswell (2014) används fallstudier oftast då utvärderingar utförs, vilket motiverar valet av 
kvalitativ forskningsmetod till det här arbetet. En fallstudie är oftast inte generaliserbar på alla 
liknande fall, men kan ge upphov till nya hypoteser som kan prövas i en vidare kvantitativ studie.  

Denna studie syftar inte till att redovisa vilka svagheter det valda fallet har när det gäller typografi, 
utan snarare hur väl målgruppens förmåga att hitta svagheter med den utvecklade metoden är. 

3.2 Tillvägagångssätt
Då syftet med studien har varit att utveckla nya tumregler för utvärdering av typografi i responsiva 
webbgränssnitt har tillvägagångssättet för den här studien till stor del inspirerats av ett antal studier 
där nya tumregler tagits fram till mer områdesspecifika ämnen, där Baker, Greenberg och Gutwins 
(2002) metod för framtagning och validering av nya tumregler legat grund för den större delen.  

Som första steg gjordes en genomgång av befintlig litteratur inom de ämnen som ansågs mest 
relevanta för studiens delproblem. Litteratur om typografi, granskningsmetoder och responsiv 
webbdesign gicks igenom för att hitta relevanta principer och tillvägagångssätt för studiens 
genomförande. 

I steg två användes litteraturgenomgången för att ta fram ett antal nya tumregler för typografi i 
responsiva webbgränssnitt. Tumreglerna kontrollerades av en universitetslärare med expertis inom 
typografi. Efter kontrollen genomfördes mindre justeringar bland tumreglerna. 

För att utvärdera om de nya tumreglerna kan användas i en metodologi som motsvarar Nielsens, 
gjordes i det tredje steget två heuristiska utvärderingar med de nyutvecklade tumreglerna, enligt de 
instruktioner som Nielsen (1994) beskriver för en heuristisk utvärdering. Utvärderingarna utfördes i 
form av två workshops. Den första workshopen gjordes med hjälp av tre studenter med utbildning 
inom grafisk design och typografi som inspektörer. I den andra workshopen användes tre studenter 
med utbildning inom gränssnittsutveckling som inspektörer. Valet av två grupper med olika 
utbildning motiverades med att gruppen med typografiutbildade studenter skulle utgöra en 
måttstock för hur väl utvärderingen fungerar för studiens primära målgrupp, gränssnittsutvecklare. 
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Detta tillvägagångssätt hämtades från Baker, Greenberg och Gutwin (2002), som i sin utvärdering 
använde grupperna nybörjare och specialister. 

!  

Figur 5. Modell av studiens tillvägagångssätt.

3.2.1 Litteratur och informationssökning

Den inledande delen i processen var att ta reda på vilka principer och riktlinjer för typografi som 
redan finns. Därför studerades kurslitteratur om typografi i kombination med vetenskapliga artiklar 
om typografi och läsbarhet hämtade från Linköpings universitets biblioteks databaser samt 
relevanta internetkällor om webbtypografi. Då typografi på webben är ett ständigt utvecklande 
område är det svårt att finna forskning som är aktuell. Därför valdes trovärdiga bloggar och 
internetartiklar som ett komplement till den traditionella litteraturen om typografi.  

Då studiens syfte var att utveckla en heuristisk utvärdering studerades litteratur som skrivits om 
heuristiska utvärderingar. Jakob Nielsen är upphovsman till den heuristiska utvärderingen och 
därför ansågs den litteraturen som han skrivit lämplig att ligga till grund för informationssökningen 
om ämnet. Dessutom har ett antal studier och rapporter som behandlar utveckling av nya tumregler 
till varierande områden undersökts i avseende att hitta en lämplig metod för att skapa en ny 
uppsättning tumregler. 

För att svara på delproblemet hur en granskningsmetod bör anpassas till responsiva webbgränssnitt 
gjordes en litteraturgenomgång i ämnet responsiv webbdesign med syfte att identifiera specifika 
egenskaper för ett responsivt gränssnitt samt att undersöka på vilket sätt responsiv design kan 
granskas.  

3.2.2 Framtagning av nya tumregler

För att ta fram nya tumregler har den process som Baker, Greenberg och Gutwin (2002) beskriver i 
sitt framtagande av nya tumregler använts. Likt Baker, Greenberg och Gutwin har tumreglerna sitt 
ursprung i redan befintliga ramverk. Tumreglerna för denna studie baseras på en genomgång av de 
traditionella typografiska regler, principer och riktlinjer som använts i flera årtionden. Nielsen 
(1994) baserade sina heuristiker på vanliga användbarhetsproblem, och därför har även vanliga 
typografiska problem använts som en kompletterande grund till de traditionella typografiska 
principerna. 

Tumreglerna har skrivits för att kunna användas både vid granskning och utvärdering men också 
som riktlinjer i en skapandeprocess, något som Nielsen belyser är viktigt för en kostnadseffektiv 
utvärderingsmetod av det här slaget. Tumreglerna ska, förutom att kunna visa på problem i en 
design, även förklara orsaken till problemet (Nielsen, 1994). 

De nya tumreglerna kontrollerades av en lärare med expertis inom typografi för att några väsentliga 
delar inte skulle missas samt att tumreglerna ansågs lämpliga. Med ett par mindre modifikationer 
resulterade listan i tolv stycken tumregler som presenteras i 4.1 Nya tumregler. 

AnalysFramtagning av 
nya tumregler

Heuristisk 
utvärdering med 

nya tumregler

Genomgång av 
litteratur
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3.2.3 Heuristisk utvärdering med nya tumregler

För att ta reda på hur väl ovanstående tumregler fungerar i en heuristisk utvärdering har två stycken 
fokusgrupper bjudits in till två stycken workshops. Vid båda tillfällena har en heuristisk utvärdering 
av två responsiva gränssnitt gjorts med de nya tumreglerna. Tillvägagångssättet för den heuristiska 
utvärderingen har baserats på Nielsen (1994) samt Baker, Greenberg och Gutwin (2002). 

Inför varje workshop har de nya tumreglerna skickats ut till deltagarna med önskemål om att de 
läser igenom dessa innan workshopen. Workshopen har sedan inletts med att utvärderingsledaren 
har gått igenom samtliga tumregler en gång till samt förklarat hur varje tumregel ska appliceras 
under en utvärdering, så att samtliga deltagare har god förståelse för principerna som ligger bakom 
varje tumregel. Därefter gjordes en genomgång av de gränssnitt som skulle utvärderas. 

Varje inspektör utvärderade gränssnitten på egen hand med hjälp av tumreglerna. Inspektörerna 
gavs frihet att granska gränssnitten på det sätt de ville, på den tid de ville, med enda instruktion att 
ha tumreglerna i åtanke för granskning av varje typografiskt element. Inspektörerna ombads även 
att skriva ner alla typografiska problem, även om det inte fanns en passande tumregel. 

Utvärderingarna av gränssnitten har gjorts på ett urval av tre enheter i varierande skärmstorlek. 
Detta baseras på litteratur som studerats om utvärdering av responsiv design (2.3.3 Granskning av 
responsiv design). Att göra en fullständig granskning av gränssnitten på samtliga enheter som det 
kan tänkas användas på ansågs inte möjlig (1.5 Avgränsningar). Därför har varje inspektör granskat 
typografin i gränssnittet på en Iphone 5, 13-tums Macbook samt en 21-tums Imac. 

3.2.4 Deltagare

Enligt Nielsen (1994) bör en heuristisk utvärdering ha åtminstone tre till fem inspektörer, då fler 
inspektörer än så endast ger ett marginellt bättre resultat. Baker, Greenberg och Gutwin (2002) 
använder sig i sin studie två typer av inspektörer, för att utvärdera hur väl tumreglerna fungerar för 
inspektörer med olika bakgrund. 

Inspektörerna till denna studie har valts ut baserat på utbildning och studiens målgrupp. Den ena 
gruppen bestod av tre studenter från årskurs 3 på programmet Grafisk design och kommunikation 
på Linköpings universitet, som alla har en utbildning i grafisk design och i synnerhet typografi. Den 
andra gruppen bestod av tre studenter på programmet Medieteknik på Linköpings universitet som 
utbildat sig inom gränssnittsutveckling, och utgör således en del ur studiens primära målgrupp. 
Samtliga sex deltagare var män och medelåldern var 23,2 år. 

3.2.5 Författarens roll

Författaren har i de heuristiska utvärderingarna agerat observatör och utvärderingsledare utan att 
delta som inspektör i utvärderingen. Författaren har bistått med hjälp i gränssnittet Minnesmark då 
gränssnittet har varit okänt för samtliga inspektörer innan workshopen. Eftersom det är typografi 
som granskas och inte gränssnittets funktioner, har observatören sett till att inspektören kommit åt 
hela gränssnittet.  
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Under inledningen av varje workshop har författaren gått igenom gränssnitten med samtliga 
deltagare, samt gått igenom riktlinjerna för den heuristiska utvärdering och hur de nya tumreglerna 
ska användas. 

3.2.6 Minnesmark Editor

Det ena av de responsiva gränssnitt som utvärderats är Minnesmark Editor. Minnesmark Editor är 
en webbapplikation där användaren kan skapa datorförstärkta skattjakter. Applikationen är under 
utveckling och i behov av en utvärdering av den visuella kommunikationen.  

Figur 6. Till vänster: Minnesmark på Macbook (13-tum). Till höger: Minnesmark på Iphone 5.

Värt att notera är att Minnesmark besitter en hel del övriga brister utöver typografi, på grund av att 
applikationen inte ännu är helt färdigutvecklad. Detta är något som deltagarna i studien informerats 
om innan utvärdering och förväntats förbise i deras granskning där fokus endast skulle ligga på att 
hitta typografiska problem. 

3.2.7 Blogg på Linköpings universitets hemsida

Då gränssnittet Minnesmark är en webbapplikation med väldigt lite text och helt saknar längre 
stycken med brödtext krävdes ytterligare ett test av tumreglerna på ett mer textbaserat gränssnitt. Då 
Linköpings universitets just nu pågår en förändring av både grafisk profil och hemsida, där 
hemsidan ska byggas om till hösten, ansågs det vara ett lämpligt gränssnitt att utvärdera. Då syftet 
var att utvärdera en textbaserad del valdes en bloggartikel från en av studentbloggarna på 
Linköpings universitets hemsida, liu.se. 
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Figur 7. Blogg från liu.se på Macbook (13-tum).

Linköpings universitets hemsida är responsiv i den bemärkelsen att den är mobilvänlig och därför 
har en egen stilmall för just mobila enheter. Däremot ändras den inte baserat på webbläsarens 
fönsterstorlek på datorer.  

3.3 Metod för datainsamling
Datainsamlingen skedde i samband med den heuristiska utvärdering. En heuristisk utvärdering går 
ut på att varje inspektör enskilt utvärderar gränssnittet (Nielsen, 1994). Det är viktigt att 
inspektörerna inte kommunicerar med varandra om gränssnittet innan alla inspektörer har gjort sin 
utvärdering. 

Nielsen (1994) nämner två sätt för datainsamling under en heuristisk utvärdering. Det ena är att 
inspektörer själva antecknar de problem som hittas, vilket underlättar för observatören som då får 
färdiga problemrapporter att analysera från varje inspektör. Det andra sättet är att observatören själv 
noterar de problem som inspektörer verbalt talar om att de hittar. Detta underlättar för inspektörerna 
men ställer också större krav på observatören. En verbal utvärdering hindrar också att inspektörerna 
sitter i samma rum och utvärderar gränssnittet samtidigt. 

I den här studien har inspektörerna själva antecknat de problem de hittat. Detta för att underlätta för 
observatören samt då det möjliggjorde tidsbesparande workshops med flera inspektör i samma rum, 
som utförde utvärderingen samtidigt, samt att samtliga inspektörer då hade tillgång till 
observatören. 
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Inspektörerna tilldelades under utvärderingen ett fritt antal problemformulär att fylla i, ett för varje 
problem de hittade (se Bilaga 1). I dessa formulär fick de fylla i en beskrivning av problemet, vilken 
tumregel som problemet bröt mot, samt om de såg problemet som allvarligt eller milt. Detta 
formulär baserades på den datainsamling som användes av Baker, Greenberg och Gutwin (2002). 
Formulären samlades in för analys efter utvärderingen. 

Efter vardera utvärderingssession genomfördes en fokuserad gruppintervju med deltagarna på cirka 
15 minuter. Intervjun med fokusgruppen utgick ifrån en semistrukturerad intervjumall (se Bilaga 2 
och Bilaga 3) i syfte att fånga deltagarnas upplevelse av utvärderingen samt deras åsikter om listan 
med tumregler.  

Fokusgrupper är ett bra sätt att studera hur individer i form av gruppmedlemmar, som man vet varit 
med om en gemensam situation, diskuterar en viss fråga och hur de reagerar på varandras svar 
(Bryman, 2011).  

3.4 Metod för analys
Studiens syfte är att utveckla tumregler lämpade för utvärdering av typografi i responsiva 
webbgränssnitt och testa dessa i en heuristisk utvärdering. I analysen har därför en validering av hur 
väl tumreglerna fungerar gjorts, genom att två frågor besvarats. 

• Hur hjälper tumreglerna inspektörerna att hitta typografiska problem? 
• Hur skiljer sig resultatet mellan studenter med typografiutbildning och de studenter med 

utbildning inom gränssnittsutveckling men inte typografi? 

Analysmetoden är tematisk analys, där det insamlade materialet har strukturerats upp i teman av 
upprepade företeelser och kategorier av data (Bryman, 2011). Analysen följde de steg som Baker, 
Greenberg och Gutwin (2002) använde sig av vid evaluering av nya tumreglers förmåga att hjälpa 
inspektörer hitta problem. Se Bilaga 4 för fullständig sammanställning av samtliga problem-
rapporter. 

1. Om en inspektör listade flera problem på ett och samma problemformulär separerades 
problemen till varsitt formulär. 

2. Därefter kategoriserades problemen i tre kategorier:  
• Typografiska problem som kan kategoriseras under tumreglerna 
• Typografiska problem som inte kan kategoriseras under tumreglerna 
• Falska problem, problem som visade sig vara icke-typografiska problem. 

3. Uppenbara dubletter slogs ihop till en enhet. Om flera inspektörer listat samma problem under 
olika tumregler matchades de ihop till den tumregel som passade bäst. 

4. De typografiska problemen kategoriserades enligt den nya listan med tumregler. 

5. Inom tumregelsgrupperna grupperades liknande problem till ett problem. 

6. Problemen sorterades baserat på hur många som hittat varje problem samt på allvarlighetsgrad. 
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För att ta reda på hur väl metoden lämpar sig för gränssnittsutvecklare utan förkunskaper inom 
typografi har skillnaderna i resultaten mellan de två kategorierna av deltagare jämförts och 
analyserats. 

3.5 Forskningsetiska aspekter

Denna studie följer det fyra etiska riktlinjerna för forskning – informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet – som är upprättade av Vetenskapsrådet (2002). 
Samtliga deltagare har blivit informerade om studiens syfte, deras uppgift och att de deltar helt 
frivilligt och när som helst kunnat avbryta sin medverkan. Samtliga deltagare har lämnat sitt 
samtycke att delta i studien samt att gruppintervjuerna spelats in. Deltagarnas medverkande är helt 
anonymt och inga personuppgifter utöver kön, genomsnittlig ålder och utbildning redovisas i 
studien. De insamlade personuppgifterna har inte använts till något annat än för studiens syfte.  

!23



4 Resultat
Nedan presenteras de resultat som studien frambringat i skapandet av nya tumregler samt i 
användningen av dessa tumregler under två heuristiska utvärderingar. Därefter redogörs den data 
som samlats in under två efterföljande gruppintervjuer med de två grupper som utfört de heuristiska 
utvärderingarna.  

4.1 Nya tumregler

De nya tumregler som skapades i samråd med en universitetslärare är baserade på redan existerande 
ramverk och riktlinjer som finns för typografi, skärmtypografi, responsiv typografi samt responsiv 
webbdesign. Tumreglerna är skapade för att i första hand kunna användas i en heuristisk 
utvärdering av ett responsivt webbgränssnitt, men ska även kunna användas som riktlinjer i en 
skapandeprocess.  

Den slutliga uppsättningen med tumregler som kom att testas i två heuristiska utvärderingar bestod 
av tolv stycken tumreglar. Tumreglerna presenteras i tabell 3 nedan.   

Tabell 3. Nya tumregler för typografi i responsiva webbgränssnitt.

1. Val av teckensnitt 
Valen av teckensnitt ska alltid utgå från att brödtexten ska ha en hög läsbarhet på det valda mediet. Linjärer (sans-
serifer) anses ge bäst läsbarhet på skärmar med låg upplösning medan högupplösta skärmar återger både linjärer och 
antikvor på ett bra sätt.  

Övriga teckensnitt bör kontrastera mot brödtextens teckensnitt, eller vara detsamma. Välj inte två snarlika teckensnitt  
(t ex två olika antikvor) för rubrik och brödtext. Dekorativa teckensnitt bör inte användas till brödtext. Oftast räcker det 
med två-tre teckensnitt för att uppfylla alla typografiska behov. Fler teckensnitt än tre skapar ofta ett rörigt intryck. 

Olika teckensnitt förmedlar också olika känslor. Användande av expressiv typografi bör förmedla en medveten känsla, 
medan osynlig typografi endast bör förmedla textens innehåll. 

2. Val av teckengrader 
Valet av teckengrad (textstorlek) ska alltid ha sin utgångspunkt i att brödtexten ska ha hög läsbarhet från det avstånd 
som är mest naturligt från ögat. Olika enheter används med olika avstånd från ögat, vilket innebär att teckengraden 
behöver varieras i ett responsivt gränssnitt som används på flera skärmstorlekar.  

Teckengraden bör sättas i relativa enheter (%, em eller rem) för enkel förstoring och förminskning i responsiv design. 
En lämplig utgångspunkt är att använda sig av 100% (vilket motsvarar 16 pixlar i webbläsare) för datorskärmar på 
ungefär 24 tum som har ett rekommenderat avstånd på cirka 70 cm från ögat. 

3. Lämplig radlängd 
Brödtexten bör alltid ha en radlängd som är mellan 40-75 tecken inklusive mellanrum. Optimal radlängd är 55-65 
tecken. Längre rader gör det svårare att hitta tillbaka till ny rad, kortare rader gör läsupplevelsen hackig.

4. Lämpligt radavstånd 
Brödtextens radavstånd ska göra det enkelt att hitta från slutet på en rad till början på nästa rad. Den vita ”korridoren” 
som bildas mellan raderna hjälper läsaren att hitta till nästa rad. Raderna ska inte flyta ihop. Längre rader kräver oftast 
ett högre radavstånd. Teckensnittets utformning påverkar också radavståndet. Ett teckensnitt med en hög x-höjd 
(höjden på x i förhållande till exempelvis h) minskar den vita ytan mellan raderna och behöver således större 
radavstånd, medan en lägre x-höjd behöver mindre radavstånd.

5. Ljusrum för förbättrad läsbarhet 
Blankrader eller indrag bör separera och markera stycken. Vita/fria ytor kring textblock, som marginaler och 
spaltmellanrum, gör det lättare att identifiera sammanhängande text.  

6. Vänsterställd textjustering för förbättrad läsbarhet 
Vänsterställd text gör det lättare att hitta början på nästa rad. Även marginaljusterad text fungerar, men i smala spalter 
kan oönskade mellanrum dyka upp i texten. Centrerad text bör endast användas i korta textblock med ett fåtal rader, 
och inte för brödtext.
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4.2 Heuristisk utvärdering

Två stycken heuristiska utvärderingar med de nya tumreglerna gjordes under två separata 
workshops. I den ena workshopen deltog tre stycken studenter med typografisk utbildning 
(fortsättningsvis kallade grafiska designers). I den andra workshopen deltog tre stycken studenter 
med utbildning inom gränssnittsutveckling men avsaknad av utbildning inom typografi (fortsätt-
ningsvis kallade gränssnittsutvecklare). 

Totalt samlades 96 stycken problemrapporter in. Grafiska designers lämnade in 59 av dessa. 
Gränssnittsutvecklare lämnade in 37 stycken. Problemrapporterna delades upp i tre kategorier: 
typografiska problem som täcktes av en tumregel, typografiska problem som saknade tumregel, 
samt falska problem (problem som inte var typografiska alternativt problem baserade på en 
misstolkning av tumregel). Liknande problemrapporter slogs ihop till ett problem. Se tabell 4. 

Tabell 4. Sammanfattning av problemrapporter.

7. Linjerering av textblock i rut- eller spaltsystem 
Linjering av text och andra designelement skapar en mer harmonisk layout. Ofta används ett osynligt rut- eller 
spaltsystem, även kallat gridsystem, för att skapa konsekvent placering av text och bild. 

8. Kontrast mellan text och bakgrund  
Skillnaden i färg mellan text och bakgrund ska vara tillräckligt kontrastrik. Ett bra kontrastförhållande är svart text på vit 
bakgrund. Dålig kontrast är till exempel röd text på grön bakgrund, eller ljusgrå text på vit bakgrund. För ljusstarka 
skärmar kan dock fullt svart text på vit bakgrund skapa en irriterande effekt som försämrar läsbarheten, och därför 
rekommenderas ofta att en något gråare svart sätts i kontrast mot vit bakgrund.

9. Kontrast mellan brödtext och rubriker 
Rubriker ska väcka uppmärksamhet och särskiljas från brödtexten för att underlätta skanning av text. Kontrasten kan 
skapas med annat teckensnitt, tjocklek, storlek eller färg.

10. Hierarki 
Det måste finnas en tydlig hierarki mellan rubriker, underrubriker och brödtexter. Hierarki kan skapas med ökade 
teckengrader, andra färger eller fetare teckensnitt, alternativt en kombination utav dessa. Observera att en kombination 
av alltför många typer kan skapa en otydlig och rörig hierarki. Jämför med antal teckengrader och teckensnitt. 
Hierarkin förklarar för läsaren var denne ska börja läsa.

11. Länkar ska särskiljas från brödtext  
Användare ska se skillnad på länkar och brödtext. Även besökta länkar bör särskiljas från obesökta länkar.

12. Teckengrad, radlängd och radavstånd ska förändras med webbläsarstorleken 
Användning av mediaförfrågningar för responsiv design gör det enkelt att förändra de typografiska värdena för olika 
storlekar på skärm eller webbläsarfönster, så att dessa värden alltid följer ovanstående tumregler.

Gränssnitt 
(inspektörer)

Typografiskt 
problem som 
täcks av tumregel

Typografiskt 
problem som 
saknar tumregel

Falskt problem 
(icke-typografiskt 
problem)

Antal kända 
typografiska 
problem

Totalt antal kända 
typografiska problem 
per gränssnitt

Minnesmark 
(grafiska 
designers)

44 0 1 37

44
Minnesmark 
(gränssnitts-
utvecklare)

19 0 3 17

LiU Blogg 
(grafiska 
designers)

12 1 1 9

13
LiU Blogg
(gränssnitts-
utvecklare)

13 0 2 9
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Totalt hittades 44 typografiska problem i gränssnittet Minnesmark och 13 typografiska problem i 
gränssnittet Blogg på Linköpings universitets hemsida (fortsättningsvis kallad LiU Blogg). Av de 44 
problem som hittats i Minnesmark hittade grafiska designers 37 stycken (84,1%) och 
gränssnittsutvecklare 17 stycken (38,6%). Av de 13 problem som hittats i LiU Blogg hittade 
grafiska designers 9 stycken (69,2%) och gränssnittsutvecklare 9 stycken (69,2%). 

Av samtliga 57 typografiska problem i båda gränssnitten hittades 41 av dessa endast av en 
inspektör. Sju problem hittades av två inspektörer, sex problem hittades av tre inspektörer, två 
problem hittades av fyra inspektörer och ett problem hittades av fem inspektörer. Inget problem 
hittades av samtliga sex inspektörer. Se figur 8 och figur 9. 

Figur 8. Antal deltagare som hittat de kända problemen i Minnesmark.

I Minnesmark hittades 44 problem. 33 av dessa hittades av en inspektör. Sex stycken hittades av två 
inspektörer. Fyra stycken hittades av tre inspektörer och ett problem hittades av fyra inspektörer. 

Figur 9. Antal deltagare som hittat de kända problemen i LiU Blogg.

I LiU Blogg hittades 13 problem. Åtta av dessa hittades av en inspektör, ett problem hittades av två 
inspektörer, två stycken hittades av tre inspektörer, ett problem hittades av fyra inspektörer och ett 
problem hittades av fem inspektörer. 

Av de 44 problemen i Minnesmark ansågs 20 stycken vara mindre allvarliga och 24 stycken mer 
allvarliga. I LiU Blogg ansågs 6 problem vara mindre allvarliga medan allvarlighetsgraden ansågs 
hög på 7 stycken problem. Den totala fördelningen mellan allvarliga problem och mindre allvarliga 
problem i de båda gränssnitten var 34 allvarliga och 26 mindre allvarliga. Både grafiska designers 
och gränssnittsutvecklare ansåg att en knapp majoritet av problemen var allvarliga. Se tabell 5. 
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Tabell 5. Allvarlighetsgrad på kända problem.

Totalt resulterade de heuristiska undersökningarna i 96 inlämnade problemrapporter. Av dessa 
kunde ett problem inte kategoriseras under någon av de nya tumreglerna under utvärderingen. I 
tabell 6 nedan presenteras antalet problemrapporter som knutits till varje tumregel. Där presenteras 
även hur många av dessa problemrapporter som förklarades som falska problem efter 
utvärderingen. 

Tabell 6. Antal problemrapporter som innehållit respektive tumregel (innan sammanslagning av problem).

Gränssnitt Låg allvarlighetsgrad Hög allvarlighetsgrad Totalt antal problem

Minnesmark 20 24 44

LiU Blogg 6 7 13

Minnesmark 
(grafiska designers) 18 19 37

Minnesmark 
(gränssnittsutvecklare) 7 10 17

LiU Blogg 
(grafiska designers) 4 5 9

LiU Blogg
(gränssnittsutvecklare) 3 6 9

Tumregel Grafiska designers Gränssnittsutvecklare Falska problem

1. Val av teckensnitt 2 1 3

2. Val av teckengrad 7 2 0

3. Lämplig radlängd 4 6 1

4. Lämpligt radavstånd 3 1 0

5. Ljusrum för förbättrad läsbarhet 5 1 0

6. Vänsterställd textjustering för 
förbättrad läsbarhet 0 0 0

7. Linjerering av textblock i rut- eller 
spaltsystem 6 10 0

8. Kontrast mellan text och 
bakgrund 5 2 1

9. Kontrast mellan brödtext och 
rubriker 4 0 0

10. Hierarki 12 7 1

11. Länkar ska särskiljas från 
brödtext 3 4 1

12. Teckengrad, radlängd och 
radavstånd ska förändras 
med webbläsarstorleken

7 3 0

Summa 58 37 7
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Tabell 6 ovanför illustrerar bland annat att samtliga problem som ansågs bryta mot tumregel 1 
förklarades falska. Den visar också att tumregel 10 och tumregel 7 använts flest gånger, 19 
respektive 16 gånger, medan tumregel 6 inte användes alls. 

De individuella resultaten från inspektörernas förmåga att hitta fel presenteras i tabell 7 nedan. I 
tabellen presenteras hur stor andel av samtliga fel som bästa respektive sämsta inspektör hittade i 
varje gränssnitt, samt medelvärdet för hur stor andel problem samtliga inspektörer hittade. 

Tabell 7. Individuella skillnader i inspektörers förmåga att hitta typografiska fel.

Tabell 7 visar att den bästa inspektören tillhörde gruppen grafiska designers och hittade sammanlagt 
50,9% av alla kända problem i båda gränssnitten. Gruppen grafiska designers var bättre på att hitta 
fel i Minnesmark medan gränssnittsutvecklare var bättre på att hitta fel i LiU Blogg.  

4.3 Gruppintervju

Efter varje workshop samlades deltagarna för en gruppintervju där de fick svara på semi-
strukturerade frågor om deras upplevelse av utvärderingen med de nya tumreglerna. Nedan följer en 
sammanfattning av dessa intervjuer. 

4.3.1 Intervju med grafiska designers

Från gruppintervjun med gruppen grafiska designers kom det fram att tumreglerna överlag kändes 
väldigt inriktade på brödtext, vilket försvårade granskningen av Minnesmark då mängden brödtext i 
längre stycken var obefintlig. Gränssnittet LiU Blogg ansågs ganska bra typografiskt sett, men 
tumreglerna gjorde det lättare att definiera vad som var bra samtidigt som de fungerade bra för att 
identifiera de få problem som fanns. 

De svårigheter med utvärderingen som nämndes var att gränssnittet Minnesmarks övriga brister 
gjorde det svårare att enbart fokusera på typografi samt hur man skulle applicera tumregeln om 

Gränssnitt Inspektörer Totalt antal 
kända problem

Bästa 
inspektör 
(%)

Sämsta 
inspektör 
(%)

Medelvärde på 
funna problem 
(%)

Minnesmark Grafiska designers (3 st) 44 54,5 15,9 33,3

Gränssnittsutvecklare (3 st) 44 18,2 9,1 14,4

Alla 44 54,5 9,1 23,9

LiU Blogg Grafiska designers (3 st) 13 38,5 23,1 30,8

Gränssnittsutvecklare (3 st) 13 38,5 30,8 33,3

Alla 13 38,5 23,1 32,1

Båda Grafiska designers (3 st) 57 50,9 17,5 32,8

Gränssnittsutvecklare (3 st) 57 21,1 14,0 18,7

Alla 57 50,9 14,0 25,7
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ljusrum. Den tumregeln förväxlades även med tumregeln om radavstånd. Det framgick även att det 
blev otydligare hur responsiv design skulle granskas när endast en tumregel (12) handlade om just 
responsiv design. 

Som förslag på vidareutveckling av metoden önskades en tumregel som behandlade radbrytningar 
och avstavningar. Dessutom önskades en förenkling av de beskrivande texterna i listan med 
tumregler, då det kändes svårt att komma ihåg varje beskrivning under utvärderingens gång. En lista 
med ett antal punkter under varje tumregel istället för ett längre stycke text gavs som förslag. 

På frågan om hur väl deltagarna tror att denna metodik fungerar för någon som inte är utbildad 
inom typografi svarade samtliga att så länge man lär sig tumreglerna kommer man en bra bit. Även 
om deltagarna först och främst granskade gränssnitten utifrån sin egna typografikunskaper och 
sedan letade upp en tumregel som passade, så ansåg de att om man lär sig tumreglerna kan man 
arbeta på ett liknande sätt med de kunskaper som tumreglerna ger. Däremot ansåg de att det kan 
vara svårt för ovana typografigranskare att förstå vad som är ett allvarligt problem och vad som är 
ett mindre allvarligt problem, om man enbart utgår från listan med tumregler. I de beskrivande 
texterna för varje tumregel ifrågasattes valen av typografiska begrepp, till exempel x-höjd, och en 
osäkerhet uttrycktes huruvida förståelsen för dessa begrepp fungerar för en som inte studerat 
typografi. Som ett lösningsförslag på denna osäkerhet föreslogs att en beskrivande bild av vanliga 
typografiska termer, en sådan som ofta finns i typografiböcker, lades till som ett komplement till 
listan med tumregler. 

På frågan om hur deltagarna ser på listan med tumregler som typografiskt utbildade svarade de att 
det vid en granskning av detta slag är skönt att ha en lista med tumregler som man kan stämma av 
med, men att det för deras del hade räckt med rubrikerna för varje tumregel. 

4.3.2 Intervju med gränssnittsutvecklare

I intervjun med gränssnittsutvecklare nämndes först och främst att en granskning av typografi på det 
här sättet var helt nytt för dem. Tidigare har de mestadels fokuserat på de mer ”nördiga” aspekterna 
av webbtypografi, hur det fungerar rent tekniskt, till exempel att skalning av teckengraden fungerar. 
Att läsbarheten påverkas av exempelvis radlängden var något som de inte hade tänkt på tidigare. 

Något som ansågs försvåra utvärderingen var att många tumregler tycktes behandla brödtext, vilket 
inte kändes relevant i fallet Minnesmark. En deltagare nämnde att denne hade hoppat över de 
tumreglerna helt i sin granskning av Minnesmark. Att granska bloggen kändes däremot lättare. En 
deltagare tyckte att tumregel 12 var svår att applicera, medan en annan tyckte att tumregeln om 
färgkontrast (8) kändes svår då denne aldrig stört sig på svart text på vit bakgrund. En deltagare 
tyckte det var problemfyllt att ett problem kunde bryta mot flera tumregler och att två tumregler 
tillsammans kunde bilda ett problem. Ett gemensamt problem inledningsvis var att det kändes svårt 
att fokusera helt på typografi utan att kolla på funktionella brister. 

Tumreglerna ansågs av gränssnittsutvecklarna relevanta för utvärdering av typografi, då de gjorde 
det lättare att konkretisera vad som var ett typografiskt problem. Däremot hade de gärna sett en 
utveckling av metoden där även layout innefattas, då det ansågs svårt att granska typografi utan att 
granska layout. Minnesmark ansågs mestadels ha problem med layout snarare än typografi, och 
därför användes den tumregeln som närmast gränsade till layout – tumregel 7 Linjering av textblock 
i spalt eller rutsystem – mest av alla tumregler. Som förslag på vidareutveckling kunde listan haft en  
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annan hierarkisk modell där layout och typografi utgjorde varsin huvudkategori med tumregler 
under. 

Listan med tumregler ansågs ha ett bra upplägg, med de mest grundläggande tumreglerna först och 
mer avancerade i slutet. Beskrivningarna var lagom långa och lätta att förstå. En längre lista med 
mer text ansågs ha varit jobbigare att ta sig igenom och svårare att komma ihåg. Under 
granskningen använde sig deltagarna av listan oftast först efter att de hade sett något på skärmen 
som kunde vara ett problem. Därefter letade de i listan för att styrka problemet med en tumregel. En 
åsikt som lades fram var att det med listan kändes lättare att överanalysera gränssnitten, då man 
ville hitta något problem på varje tumregel. Det gjorde det svårt att granska ”utan att känna sig 
gnällig”. 

Samtliga deltagare ansåg att listan med tumregler fungerade bra för granskning av typografi trots att 
man inte har någon typografisk utbildning. 

4.4 Observation

De observationer som gjorts av utvärderingsledaren under de båda utvärderingssessionerna 
presenteras nedan. 

Grafiska designers var mer benägna att ställa frågor om tumreglernas applicering på gränssnittet 
under utvärderingens gång. Gränssnittsutvecklare ställde inga frågor till utvärderingsledaren som 
rörde tumreglerna under utvärderingen. 

Tumregel 10 Hierarki blandas ofta ihop med andra tumregler som tar upp typografiska egenskaper 
som påverkar hierarki, till exempel tumregel 2 Val av teckengrad. Deltagarna hade svårigheter att 
välja vilken av dessa som skulle användas för problem där hierarkin påverkades av teckengraden. 

Tumregel 7 Linjering av textblock i spalt eller rutsystem kan förtydligas med olika typer av 
linjering, till exempel linjering i ytterkant eller centrerad linjering.  
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5 Diskussion
I detta kapitel har den data som samlats in analyserats och diskuterats mot den teori som tagits upp i 
kapitel 2 Teori och tidigare forskning. Analysen ligger till grund för de slutsatser som dragits i 
nästkommande kapitel. I kapitlet diskuteras och kritiseras även valet av metod. Kapitlet avslutas 
med en diskussion om studiens betydelse för framtiden och förslag på vidare forskning som studien 
kan leda till. 

5.1 Resultat

Nedan presenteras den analys som gjorts av studiens insamlade data. Analysen syftar till att besvara 
frågan om hur tumreglerna hjälper inspektörerna att hitta typografiska problem samt frågan om hur 
resultatet skiljer sig mellan studenter med typografiutbildning och de studenter med utbildning 
inom gränssnittsutveckling men inte typografi. Som en följdfråga till den första frågan har även en 
analys gjorts av varje nyskapad tumregel. 

5.1.1 Tumreglernas förmåga att vägleda till hittade problem

Med hjälp av tumreglerna har studiens deltagare tillsammans hittat 57 typografiska problem i två 
gränssnitt. (4.2 Heuristisk utvärdering). De fåtalet problemrapporter som kategoriserades som falska 
stödjer också att inspektörerna var fokuserade på att hitta typografiska fel med tumreglernas hjälp.  

Den heuristiska utvärderingen bygger på principen att en person aldrig kan hitta alla problem i ett 
gränssnitt, men att olika personer hittar olika problem (Nielsen, 1994). I denna studie hittades 41 av 
57 typografiska problem (71,9%) av endast en inspektör (4.2 Heuristisk utvärdering). Studiens 
resultat följer således den princip som den heuristiska utvärderingen bygger på.  

Allvarlighetsgraden på hittade problem ansågs till en knapp majoritet vara allvarliga typografiska 
problem (4.2 Heuristisk utvärdering). Detta skiljer sig från Nielsens (1994) studier där endast 28% 
av samtliga problem ansågs allvarliga. Resultatet kan bero på att inspektörerna själva fått bedöma 
om problemet ses som allvarligt eller ej, baserat på faktorerna frekvens, effekt och den fortsatta 
förekomsten. Mindre allvarliga problem kan således ha kategoriserats som allvarliga. Vad som utgör 
ett allvarligt typografisk problem kan vara svårtolkat om man ej är typografiskt utbildad, något som 
påpekades i intervjun med grafiska designers (4.3.1 Intervju med grafiska designers).  

Nielsen (1994) rekommenderar att samtliga problem graderas efter utvärderingssessionen av 
samtliga deltagare på en femgradig skala. Denna studie har anpassat metoden efter Baker, 
Greenberg och Gutwin (2002) som låtit varje deltagare avgöra allvarlighetsgraden på en tvågradig 
skala under utvärderingen (3.3 Metod för datainsamling). Hade Nielsens metod använts hade det 
eventuellt slutat med ett annat resultat. 

De olika tumreglerna har hjälpt till olika mycket, och nedan görs en utvärdering av varje tumregel 
där en analys av tumregelns användande görs med den information som finns om gränssnittet och 
användarnas åsikter om tumreglerna. 
Överlag ansågs tumreglerna vara ett bra verktyg för att hjälpa till med granskning av typografi 
(4.3.1 Intervju med grafiska designers, 4.3.2 Intervju med gränssnittsutvecklare). Förslag på 
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förbättringar från grafiska designers var att korta ner beskrivningarna och lägga till en förklarande 
bild på vanliga typografiska begrepp. Gränssnittsutvecklare hade gärna sett att tumreglerna även 
fokuserade mer på layout. 

5.1.2 Utvärdering av tumreglerna 

Nedan följer en analys av varje tumregel baserat på den data som har samlats in under testningen av 
tumreglerna i de heuristiska utvärderingarna.  

Tumregel 1: Val av teckensnitt

Tre stycken problem ansågs bryta mot tumregel 1. Av dessa tre förklarades alla falska på grund av 
att tumregeln misstolkats (4.2 Heuristisk utvärdering). Beskrivningen av tumregeln tar upp att 
rubriker bör använda sig av ett kontrasterande teckensnitt mot brödtexten, eller detsamma (4.1 Nya 
tumregler). Som exempel nämns att man ej bör använda sig av två snarlika teckensnitt (till exempel 
två antikvor).  

Minnesmark använder endast ett teckensnitt genomgående i hela gränssnittet. LiU Blogg använder 
förvisso två teckensnitt, och båda är linjärer. Men de olika teckensnitten anses tillräckligt olika i 
färg, skärning och teckengrad för att skapa tillräcklig kontrast.  

Två av de felaktiga problemrapporterna menar att det är fel att gränssnitten har linjärer i både rubrik 
och brödtext. Denna missuppfattning är lätt att göra med nuvarande beskrivning av tumregeln. 
Baserat på detta är det lämpligt att tumregeln skrivs om och förtydligar texten om kontrasterande 
teckensnitt. Texten bör fokusera mer på att det måste finnas en distinkt skillnad mellan brödtext och 
rubriker, alternativt att samma teckensnitt används för både rubrik och brödtext. Exemplet med två 
olika antikvor förvillar snarare än förtydligar. Alternativet skulle kunna vara att denna del i 
tumregeln stryks då även tumregel 9 täcker in kontrast mellan brödtext och rubriker.  

Tumregel 2: Val av teckengrader

Tumregel 2 användes totalt nio gånger (4.2 Heuristisk utvärdering). De studenter med typografisk 
utbildning använde tumregeln betydligt fler gånger än studenterna utan typografisk utbildning. Inga 
tveksamheter med tumregelns utformning har noterats. 

Tumregel 3: Lämplig radlängd

Tumregel 3 användes totalt tio gånger och applicerades framgångsrikt på båda gränssnitten (4.2 
Heuristisk utvärdering). Det problem som allra flest, 5 stycken, hittade i gränssnittet LiU Blogg bröt 
mot tumregel 3 vilket tyder på att tumregeln är tydligt formulerad. I Minnesmark var tumregeln svår 
att applicera på grund av bristen på längre brödtext, men användes ändå lyckosamt två gånger.  

Tumregel 4: Lämpligt radavstånd

Tumregel 4 applicerades fyra gånger totalt (4.2 Heuristisk utvärdering). Radavståndet kan anses 
svårt att bedöma om det inte ger extremt dålig läsupplevelse. Radavståndet i Minnesmark var svårt 
att granska på grund av bristen på brödtext. I LiU Blogg var radavståndet 160%, vilket är något 
högre än rekommenderade 140%, något som påpekades som ett mindre allvarligt problem. 
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I beskrivningen nämns begreppet x-höjd (4.1 Nya tumregler), något som i gruppintervjun med 
grafiska designers nämndes som ett potentiellt förvirrande begrepp för inspektörer utan typografisk 
utbildning (4.3.1 Gruppintervju med grafiska designers). Då tumregeln användes färre gånger av 
gränssnittsutvecklare är detta något som skulle kunna stämma, även om inga synpunkter från den 
gruppen nämndes i deras gruppintervju. Beskrivningen innehåller också en tydligare förklaring av 
begreppet x-höjd vilket borde skapa en förståelse för begreppet för inspektörer som innan 
utvärderingen sker sätter sig in i tumreglerna mer ingående. 

Tumregel 5: Ljusrum för förbättrad läsbarhet

Tumregel 5 användes totalt sex gånger (4.2 Heuristisk utvärdering). I denna tumregel säger beskriv-
ningen mer än rubriken då det typografiska begreppet ljusrum som är taget från Bergström (2009) 
kan anses otydligt för inspektörer utan typografisk utbildning. Denna tumregel ansågs svår att 
applicera och blandades även ihop med tumregel 4 Radavstånd (4.3.1 Intervju med grafiska 
designers). Radavstånd är en typ av ljusrum men att skilja på radavstånd och de vita ytor runt och 
mellan textblock ansågs väsentligt då radavståndet påverkar läsupplevelsen i större grad än 
exempelvis marginaler och blanka rader mellan stycken.  

Tumregel 6: Vänsterställd textjustering för förbättrad läsbarhet

Denna tumregel användes aldrig under granskningen av de båda gränssnitten (4.2 Heuristisk 
utvärdering). Detta antas bero på att inget av gränssnitten bröt mot denna tumregel. Tumregeln 
anses dock väldigt lämplig att ha kvar då en text som inte använder vänsterställd text får betydligt 
sämre läsbarhet (Bergström, 2009). 

Tumregel 7: Linjering av textblock i rut- eller spaltsystem

Den här tumregeln användes näst mest totalt och allra mest av gränssnittsutvecklare (4.2 Heuristisk 
utvärdering). Tumregeln gränsar mycket till området layout snarare än typografi (4.3.2 Intervju med 
gränssnittsutvecklare), men linjering av textblock i förhållande till andra element anses av Santa 
Maria (2014) som en viktig typografisk aspekt. 

Minnesmark ansågs ha sina största brister i layouten (4.3.2 Intervju med gränssnittsutvecklare), och 
därför antas just denna tumregel använts näst mest av alla. Att det var den tumregel som 
gränssnittsutvecklare använt mest kan också bero på att de är mer vana att granska layout än 
typografi.  

Under utvärderingen uppmärksammades även att denna tumregel skulle kunna bli tydligare om den 
tog upp olika typer av linjering, till exempel centrerad linjering som ett alternativ till linjering i 
ytterkant. (4.4 Observation) 

Tumregel 8: Kontrast mellan text och bakgrund

Kontrasten mellan text och bakgrund påpekades i sju fall, varav ett förklarades falskt (4.2 Heuristisk 
utvärdering). I en av intervjuerna nämndes att denna tumregel var svår att använda då inspektören 
tidigare aldrig stört sig på svart text mot vit bakgrund. Fullt svart på vitt är ett exempel på för stark 
kontrast (Information Architects, 2006a). Det kan antas att inspektören fastnade för fel beskrivande 
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text då det viktigaste med denna tumregel är att text inte har för svag kontrast. Texten om svart mot 
vitt kan vid en vidareutveckling sålunda läggas som en parentes till den beskrivande texten som bör 
ge mer fokus på svag färgkontrast. 

Tumregel 9: Kontrast mellan brödtext och rubriker

Tumregel 9 användes fyra gånger, enbart av grafiska designers (4.2 Heuristisk utvärdering). 
Kontrast nämns även i tumregel 1 och 2, vilket skulle kunna vara en anledning till att 
gränssnittsutvecklare inte valt att använda tumregeln om de sett tumregel 1 och 2 som bättre 
alternativ. Att ta bort texten om kontrast i övriga tumregler skulle kunna framhäva denna tumregel 
och lägga fokus på kontrast i endast en tumregel. 

Tumregel 10: Hierarki

Hierarki är den tumregel som använts mest, 19 gånger (4.2 Heuristisk utvärdering). Tumregel 10 
förekom också flest gånger tillsammans med andra tumregler på problemrapporterna, när 
inspektörerna slagit ihop två problem. Hierarki skapas med hjälp av att de andra tumreglerna 
uppfylls, och därför kan det vara svårt att skilja på vad som är problemet. Ofta gör ett brott mot en 
av resterande tumregler att hierarkin försämras, vilket innebär ett följdproblem som bryter mot 
tumregel 10. Under observationen av utvärderingen märktes att deltagarna hade svårt att avgöra i 
vilka lägen tumregel 10 skulle användas och i vilka lägen övriga tumregler skulle användas (4.4 
Observation). Korrekt vore att i flera av fallen skriva två problemrapporter, först för till exempel 
teckengrad, sedan för att hierarki är dålig i just det avsnittet. Tumregeln hjälper definitivt till att 
hitta problem, men den förvirrar också. Att fokusera mer på läsordning i den beskrivande texten 
skulle kunna minska risken för missuppfattning. 

Tumregel 11: Länkar ska särskiljas från brödtext

Tumregel 11 användes sju gånger och fungerade bra för att hitta problem i båda gränssnitten. Värt 
att notera är även att text som inte en länk kan se ut som en länk beroende på vart den placeras på 
sidan, något som uppmärksammades i en problemrapport. 

Tumregel 12: Teckengrad, radlängd och radavstånd ska förändras med 
webbläsarstorleken

Tumregel 12 är den enda som behandlar responsiva egenskaper av gränssnittets typografi. Trots att 
den användes tio gånger (4.2 Heuristisk utvärdering) ansågs den svår att applicera. Den ansågs 
också förvilla något då den fick inspektörer att fundera över varför ingen annan tumregel tog upp 
responsiv design (4.3.1 Intervju med grafiska designers).  

Granskning av responsiva gränssnitt utförs vanligast genom att en befintlig granskningsmetod 
appliceras på flera olika enheter (Maués & Barbosa, 2014). Därför är tumreglerna 1-11 i sig inte 
fokuserade på responsiv design.  

Att tumregel 12 ändå tar upp responsiva egenskaper kan såklart vilseleda någon som ska göra en 
granskning av responsivt gränssnitt. Egentligen räcker det kanske med att informera inspektörerna 
om att tumregel 1-11 bör gälla för samtliga enheter och fönsterstorlekar. Att stämma av den här 
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tumregeln gör det däremot enklare att bekräfta att responsiv typografi används. Rubriken skulle 
dock kunna skrivas om. Förslagsvis: Responsiv typografi. 

5.1.3 Skillnader mellan designers och gränssnittsutvecklare

Då studien har sin bakgrund i problematiken kring att gränssnitt i många fall utvecklas av 
gränssnittsutvecklare utan utbildning och kunskap i grafisk design, och i detta fall typografi i 
synnerhet, har en analys av resultatet från studiens deltagare med utbildning i gränssnittsutveckling  
gjorts gentemot resultatet från de deltagare med utbildning inom grafisk design och typografi.  

Av de totala 57 typografiska problemen som hittats i gränssnitten hittade gränssnittsutvecklare 26 
stycken (45,6%) medan grafiska designers hittade 46 stycken (80,7%) (4.2 Heuristisk utvärdering). 

Nielsen (1994) rekommenderar att man använder 3-5 vana inspektörer för att hitta en rimligt hög 
andel (75-80%) av de problem som finns i gränssnitt. För ovana inspektörer krävs oftast något fler 
inspektörer för att komma upp i samma antal hittade problem, då 3-5 ovana inspektörer endast 
brukar hitta 40-50%. 

Baserat på de antal kända problem som hittats i denna studie kan typografiutbildade grafiska 
designers jämföras med vana inspektörer då de hittat över 80% av de kända felen. I denna 
undersökning har dessutom endast tre grafiska designers deltagit, så resultatet hade troligtvis blivit 
ännu bättre med fem grafiska designers, baserat på Nielsens teorier om att ju fler inspektörer som 
deltar, desto fler problem hittas. Resultatet från de tre gränssnittsutvecklarnas undersökning går att 
jämföra med Nielsens beräkningar för 3-5 ovana inspektörer, och även i detta sammanhang gäller 
resonemanget om att ytterligare två deltagare med största sannolikhet hade förbättrat resultatet.  

Framförallt var det i gränssnittet Minnesmark som grupperna skiljde sig åt. Grafiska designers 
hittade mer än dubbelt så många problem i Minnesmark. I LiU Blogg var antalet problem hittade av 
respektive grupp likvärdigt. (4.2 Heuristisk utvärdering) 

Bedömningen av allvarlighetsgraden på de problem som hittades skiljde sig inte nämnvärt mellan 
grafiska designers och gränssnittsutvecklare. Trots att det kan ha ansetts svårt att bedöma 
allvarlighetsgraden så graderade båda grupperna en knapp majoritet av de problem de hittat som 
allvarliga. 

Man kan alltså inte dra slutsatsen att det är givet att typografiskt utbildade alltid hittar fler problem 
än inspektörer utan utbildning. Detta går framförallt att klargöra genom att se till deltagarnas 
individuella resultat. Trots att grafiska designers hittade dubbelt så många problem i Minnesmark så 
hittade den främsta inspektören bland gränssnittsutvecklare fler problem i Minnesmark än den 
grafiska designer som hittade minst problem i gränssnittet. I LiU Blogg var dessutom medelvärdet 
för antal hittade problem per inspektör bättre hos gränssnittsutvecklare än hos grafiska designers 
(4.2 Heuristisk utvärdering). Något som kan bidra till de skiftande individuella resultaten är vilken 
motivation och drivkraft till att hitta problem som funnits hos deltagarna under utvärderingen. 
Varierande motivation återspeglar dock verkligheten och förhoppningsvis innebär en granskning i 
verkligheten med en större drivkraft hos deltagarna att metoden ger ett ännu bättre resultat.  
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5.1.4 Sammanfattning av resultatanalys

Tumreglerna har hjälpt inspektörerna att hitta typografiska problem i två responsiva gränssnitt. 
Majoriteten av gränssnitten har hittats av endast en person vilket styrker tesen om att ju fler som 
granskar desto fler problem hittas. Att majoriteten av problemen ansågs allvarliga kan tyda på att 
det är svårt att avgöra vad som är allvarligt eller inte om man inte är utbildad i ämnet. 

De flesta tumreglerna har fungerat bra men några anses lite otydliga och komplicerade och skulle 
behöva en omskrivning av de beskrivande texterna. Framförallt anses tumregel 12 förvilla då den är 
den enda som fokuserar på responsiv design. Även tumregel 10 är svår att hantera då den ofta 
kolliderar med andra tumregler som i slutändan påverkar tumregel 10. 

Skillnaderna mellan de olika grupperna av deltagare, grafiska designers och gränssnittsutvecklare, 
är ganska markant om man ser till de totala hittade problemen. Däremot finns det tecken som tyder 
på att typografiskt utbildade inspektörer inte alltid presterar bättre än en gränssnittsutvecklare utan 
typografisk utbildning. Överlag så antas resultaten från studien tyda på att en heuristisk utvärdering 
av typografi med de nya heuristikerna behöver fler deltagare än rekommenderade 3-5 stycken, om 
deltagarna inte har utbildning i typografi, för att komma upp i samma antal hittade problem som en 
utvärdering med 3-5 typografiskt utbildade deltagare. 

5.1.5 Förslag på reviderad lista med tumregler

Baserat på den analys som gjorts ovan presenteras här nedan en reviderad lista av tumreglerna som 
kan hjälpa i granskning av typografi i responsiva gränssnitt. Den reviderade listans beskrivande 
texter har korrigerats och gjorts tydligare för att minska risken för förväxling mellan tumregler. De 
beskrivande styckena har också delats upp i mindre stycken för att lyfta fram olika punkter. Se 
tabell 8. 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Tabell 8. Reviderad lista med tumregler.

1. Val av teckensnitt 
Hög läsbarhet på brödtext bör vara av högsta prioritet vid val av teckensnitt. 

Linjärer och antikvor ger bäst läsbarhet. Dekorativa teckensnitt försämrar läsbarheten. På äldre skärmar anses linjärer fungera bättre 
än antikvor. 

Fler teckensnitt än tre skapar ofta ett rörigt intryck. En distinkt skillnad bör finnas vid val av flera teckensnitt. 

Var medveten om att olika teckensnitt förmedlar olika känslor. Använd expressiv typografi för att förmedla en medveten känsla, eller 
osynlig typografi för att förmedla textens innehåll. 

2. Val av teckengrader 
Hög läsbarhet på brödtext bör vara av högsta prioritet vid val av teckengrad. 

Alltför många teckengrader kan skapa ett rörigt intryck. 

Olika skärmar kräver olika teckengrader. I ett responsivt gränssnitt ska teckengraden öka eller minska beroende på skärmstorlek. 
Detta görs lättast genom att använda sig av relativa enheter (%, em eller rem) och inte pixlar. 

Det mest naturliga avståndet mellan skärm och öga bör vara utgångspunkt vid val av teckengrad. En bra utgångspunkt är att skärmar 
på ca 24 tum har ett rekommenderat avstånd på 70 cm från ögat och en lämplig teckengrad är standardvärdet 100% (ca 16 pixlar).

3. Lämplig radlängd 
Brödtexten bör alltid ha en radlängd som är mellan 40-75 tecken inklusive mellanrum.  

Längre rader gör det svårare att hitta tillbaka till ny rad, kortare rader gör läsupplevelsen hackig.

4. Lämpligt radavstånd 
Brödtextens radavstånd ska göra det enkelt att hitta från slutet på en rad till början på nästa rad. Den vita ”korridoren” som bildas 
mellan raderna hjälper läsaren att hitta till nästa rad. Raderna ska inte flyta ihop. 

Längre rader kräver oftast ett högre radavstånd.  

Teckensnittets x-höjd (höjden på x i förhållande till exempelvis h) påverkar också radavståndet. Ett teckensnitt med en hög x-höjd 
minskar den vita ytan mellan radera och behöver således större radavstånd, medan en lägre x-höjd behöver mindre radavstånd.

5. Vita ytor för att markera sammanhängande text 
Tydliga blankrader eller indrag bör separera och markera stycken.  

Marginaler och spaltmellanrum, gör det lättare att identifiera sammanhängande text.

6. Vänsterställd textjustering för förbättrad läsbarhet 
Vänsterställd text gör det lättare att hitta början på nästa rad.  

Även marginaljusterad text fungerar, men i smala spalter kan oönskade mellanrum dyka upp i texten.  

Centrerad text bör endast användas i korta textblock med ett fåtal rader, och inte för brödtext.

7. Linjerering av text 
Linjering av text och andra designelement skapar en mer harmonisk layout. Ofta används ett osynligt rut- eller spaltsystem, även 
kallat gridsystem, för att skapa konsekvent placering av text och bild.  

Textblock och element kan linjeras antingen i ytterkant eller centrerat.

8. Kontrast mellan text och bakgrund  
Textens färg ska vara i tillräcklig stark kontrast mot bakgrunden för att skapa god läsbarhet.  

Ett optimalt kontrastförhållande är svart text på vit bakgrund. Var däremot medveten att maximalt svart på maximalt vitt kan skapa en 
irriterande, flimrande effekt på äldre skärmar.  

Exempel på dålig färgkontrast är grönt på rött, ljusgrått på vitt, gult på vitt. 

9. Kontrast mellan brödtext och rubriker 
Rubriker ska väcka uppmärksamhet och särskiljas från brödtexten för att underlätta skanning av text.  

Kontrast kan skapas med kontrasterande teckensnitt, större teckengrad, annorlunda skärning (fet/kursiv) och/eller annan färg. 

10. Hierarki 
Det måste finnas en tydlig hierarki och läsordning mellan rubriker, underrubriker och brödtext samt övriga textelement. Hierarki kan 
skapas med positionering, särskiljande teckengrader, färger, teckensnitt och/eller teckengrader. 

Observera att en kombination av alltför många typer kan skapa en otydlig hierarki. Jämför med antal teckengrader och teckensnitt.

11. Länkar ska särskiljas från brödtext  
Användare ska se skillnad på länkar och brödtext. Även besökta länkar bör särskiljas från obesökta länkar.

12. Responsiv typografi 
Mediaförfrågningar bör användas för att ändra teckengrad, radlängd och radavstånd när skärm- eller fönsterstorlek förändras.
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5.2 Metodkritik

För att utveckla nya tumregler ämnade för heuristisk utvärdering av typografi i responsiva 
webbgränssnitt inleddes studien med en genomgång av litteratur för att hitta existerande ramverk 
och riktlinjer för typografi på webben och för responsiv webbdesign. Ramverken har sedan med 
studiens författares subjektiva omdöme sammanställts till en lista med tumregler. Besluten om vilka 
tumregler som valts är grundade i den litteratur som lästs tillsammans med den utbildning som 
författaren besitter i både grafisk design och webbdesign. Att tumreglerna sedan validerats av en 
lärare i typografi, som ledde till ett antal mindre justeringar, stärker validiteten i valet av tumregler. 

Valet av metod för att utvärdera tumreglerna baserades på tidigare forskning inom utveckling av 
tumregler för heuristisk utvärdering. Att följa en redan beprövad metod för utvärdering av nya 
tumregler bör stärka validiteten. Däremot frångår denna studie en viktig aspekt, vilket är antalet 
deltagare. Med ett sådant litet antal deltagare som tre personer för varje inspektörsgrupp är det svårt 
att fastställa generaliserbara skillnader mellan grupperna. Det blir också svårt att motivera att de 
antal problem som hittats i gränssnitten verkligen motsvarar den rimliga andel problem (75-80%) 
som enligt Nielsen (1994) bör hittas med hjälp av en heuristisk utvärdering. 

Att deltagarna gjorde sina heuristiska utvärderingar samtidigt i samma rum kan kritiseras då det kan 
ha påverkat utgången av utvärderingen. Deltagare kan ha känt sig stressade när andra har blivit 
klara, och därför valt att avsluta utvärderingen i förtid. 

För att skapa validitet i en studie menar Creswell (2014) att studiens författare bör kontrollera 
noggrannheten i studien efter ett antal principer. Triangulering innebär att man ser på problemet från 
olika synvinklar eller att olika datakällor används för att bevisa tesen som studien driver. Det finns 
fyra olika typer av triangulering; datatriangulering, forskartriangulering, teoritriangulering och 
metodtriangulering. 

Datatriangulering, eller källtriangulering, sker genom att olika typer av insamlad data från olika 
källor jämförs (Creswell, 2014). Då denna studie har sin datainsamling både via intervjuer och 
problemrapporter från workshops, från två olika typer av fokusgrupper, finns ett visst mått av 
datatriangulering som stärker validiteten. 

Forskartriangulering (Creswell, 2014) sker då flera forskare bidrar till en studie med flera synsätt. I 
detta fall har tumreglerna validerats och korrigerats med hjälp av en extern lärare i typografi. 
Dessutom har en handledare under studiens gång handlett författaren, vilket innebär att studien 
berörs av tre olika infallsvinklar. 

Metodtriangulering (Creswell, 2014) sker genom att flera metoder används för att säkerställa 
resultaten. I denna studie har gruppintervjuer gjorts som en komplement för att stödja analysen av 
de insamlade problemrapporterna under två olika workshops.  

För att skapa reliabilitet och tillförlitlighet krävs att studien går att göra om med samma resultat. För 
detta krävs att inga fel har gjorts under datainsamlingen (Creswell, 2014). Till exempel ska 
transkriberingar vara korrekta och avkodningar av data ske på ett konsekvent sätt genom hela 
studien. Eftersom denna studie endast har en författare finns det ingen risk för att olika författare 
har avkodat data inkonsekvent. Reliabiliteten i studien stärks genom att en handledare under 
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studiens gång och även efteråt granskat redogörelsen för alla faser av forskningsprocessen (Bryman, 
2011).  

För att stärka reliabiliteten har de heuristiska utvärderingarna gått till på samma sätt, med samma 
enheter och samma gränssnitt som testats, med samma tumregler och samma lokaler. Dessutom har 
analysmetoden som använts grundats i tidigare forskning (Baker, Greenberg & Gutwin, 2002) som 
lyckosamt studerat hur väl nya tumregler fungerar i heuristisk utvärdering samt hur resultatet skiljer 
sig mellan olika typer av inspektörer. 

5.2.1 Källkritik

Studien har använt sig av litteratur inom tre huvudsakliga områden. För att hitta typografiska 
riktlinjer och ramverk användes i första hand böcker som ingår i den kurslitteratur som används i 
kursen Typografi och layout på författarens utbildning. Utöver dessa böcker har nyare litteratur 
samt ett antal internetkällor som behandlar digital typografi kompletterat kurslitteraturen.  

Litteraturen om heuristiska utvärderingar och responsiv design har ursprungligen hämtats i böcker 
från dess skapare, Jakob Nielsen (heuristisk utvärdering) och Ethan Marcotte (responsiv design). 
För att styrka den litteratur som tagits upp i böckerna och för att hitta sätt att granska tumreglerna 
har vetenskapligt granskade artiklar från vetenskapliga tidskrifter och konferenser använts. 

5.3 Arbetet i ett vidare sammanhang

I ett vidare sammanhang kan studien bidra till att gränssnittsutvecklare får ett verktyg för att skapa 
gränssnitt med bättre typografi och därmed bättre design. Att behärska typografi fullt ut är dock en 
lära som kräver längre erfarenhet och inget som ett fåtal riktlinjer kan bidra till. Riktlinjerna kan 
främst användas för att säkerställa att typografin inte är en katastrof. Med detta sagt behöver inte 
riktlinjerna ersätta grafiska designers typografiska arbete. 

Studien kan också bidra till att kostnader sänks i de fall då enkel design räcker, och att man då 
slipper anställa en utbildad grafisk designer för att uppnå god typografi. 

Studien kan också användas som en grund för att ta fram riktlinjer till liknande områden inom 
design, till exempel layout.  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6 Slutsats
Syftet med denna studie var att utveckla och testa tumregler för heuristisk utvärdering av typografi i 
responsiva webbgränssnitt. Tumreglerna som togs fram är baserade på tidigare kända 
designprinciper och riktlinjer som finns för typografi och responsiv webbdesign. Tumreglerna har 
sedan testats i heuristiska utvärderingar för att mäta tumreglernas förmåga att hjälpa 
gränssnittsutvecklare att hitta typografiska problem i responsiva webbgränssnitt. 

Studiens centrala frågeställning var hur heuristisk utvärdering kan stödja gränssnittsutvecklares 
typografiska arbete för responsiva webbgränssnitt. Denna frågeställning har besvarats genom att 
jämföra resultatet mellan gränssnittsutvecklares och grafiska designers förmåga att hitta problem 
med de nya tumreglerna i två olika gränssnitt. Tumreglerna hjälper definitivt till att hitta 
typografiska problem, både för grafiska designers och gränssnittsutvecklare. Hur stor andel av 
gränssnittens totala mängd typografiska problem som hittats är svårt att avgöra, men utgår man från 
Nielsens princip att 3-5 vana inspektörer borde hitta cirka 75-80% kan man anta att mängden 
problem som hittats i de här fallen ligger någonstans i närheten av de siffrorna. 

Då grafiska designers hittade betydligt fler problem totalt sett så kan man anta att det för en 
heuristiskt utvärdering med gränssnittsutvecklare utan typografisk utbildning kan behövas fler 
inspektörer för att hitta en rimlig andel av de totala typografiska problem som finns i ett gränssnitt, 
än om man utför utvärderingen med typografiskt utbildade inspektörer. 

En heuristisk utvärdering av responsiva gränssnitt har i detta fall inneburit en likartad granskning av 
typografin i samma gränssnitt i flera olika enheter och storlekar på webbläsarfönster och skärmar.  

Vanligt för kvalitativa studier, och framförallt fallstudier, är att de slutsatser som dras är svåra att 
generalisera för fall utanför det studerade fallet. Däremot kan flera ingående fallstudier stärka 
generaliserbarheten och därför rekommenderas att flera fallstudier som denna görs i framtida 
forskning. 

6.1 Förslag på vidare forskning

Då denna fallstudie endast är utförd på med ett fåtal deltagare och på enbart två olika gränssnitt, 
finns stora möjligheter att forska vidare i ämnet med en mer kvantitativ ansats. Först och främst 
föreslås att studiens genomförs med flera deltagare, likt metoden som Baker, Greenberg och Gutwin 
(2002) presenterar, för att kunna identifiera så många typografiska problem i gränssnittet som 
möjligt, och därefter se till de individuella resultaten och hur väl tumreglerna fungerar för det 
rekommenderade antalet 3-5 inspektörer, för att undersöka om tumreglerna fungerar i den 
kostnadseffektiva granskningsmetod som den är utformad att vara. 

Som ett andra steg för att utvärdera tumreglernas förmåga att vägleda till hittade typografiska 
problem föreslås att metoden testas på ett större antal responsiva gränssnitt, med olika grader av 
fokus på textbaserat innehåll. 

Studien har visat att önskemål finns kring ett liknande verktyg för layout. Förslag för vidare 
forskning är att utveckla liknande tumregler för layout, och eventuellt slå ihop dessa med lämpliga 
tumregler för typografi från denna studie. 

!40



Det vore dessutom intressant att mäta hur många typografiska problem som utbildade grafiska 
designers skulle hitta i en undersökning utan att följa några tumregler, det vill säga enbart med sin 
egen utbildning som verktyg, och sedan jämföra resultaten med en utvärdering där tumregler följs. 
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Bilagor
Bilaga 1 Problemrapport

Problemrapport: Heuristisk utvärdering
Beskrivning av problem (problemet, plats i gränssnittet, enhet/er )

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Vilken tumregel bryter problemet mot?

____________________________

Vilken allvarlighetsgrad har problemet?

☐ Låg   ☐ Hög



Bilaga 2 Intervju med grafiska designers

Vad tyckte ni om att granska typografi på det här sättet? 

Tumreglerna kändes väldigt inriktade på brödtext, och därför blev det svårt att applicera i ett 
gränssnitt som helt saknade brödtext i längre stycken (Minnesmark). 

D1: Enklare att utvärdera på gränssnitt 2 (LiU Blogg), samtidigt som det gränssnittet ansågs rätt 
bra.  

Var det då ett bra sätt att säkerställa god typografi? 

D3: Kände att gränssnittet uppfyllde många av tumreglerna, men att typografin ändå ansågs långt 
ifrån bra. Men tumreglerna hjälpte till att visa på vilka problem som fanns, så överlag fungerade 
tumreglerna bra på brödtext. 

Upplevde ni några speciella svårigheter under utvärderingen? Någon tumregel som kändes svår att 
applicera? 

D3: Tumregeln om vitt utrymme/radavstånd kändes inte så tydlig vilka vita utrymmen som 
tumregeln täckte in. Finns fler utrymmen än radavstånd där den tumregeln kan appliceras, så många 
problem med just vita utrymmen kategoriserades under den tumregeln. 

D1: Mycket andra fel på sidan som inte rörde typografi, vilket gjorde att man störde sig på många 
saker som inte var relevant för utvärderingen och försämrade fokuseringen på typografin. 

D2: Man störde sig på andra saker. 

D3: Trodde listan med tumregler skulle utvärdera responsiv typografi, men tyckte att det endast var 
den sista punkten som handlade om det.  

Var tumreglerna relevanta? Några som var mindre relevanta? Några som saknades? 

D3/D1: Saknade tumregel för radbrytningar och ordbrytningar.  

D3: Om man inte har någon bakgrund inom typografi så kan det vara bra att veta hur man bryter 
ord, även om det är svårt på webben.  

Hur skulle ni utveckla metoden? 

D3: Vill ha de beskrivande texterna under varje tumregel i punktform. Effektivare och mer i 
klartext. 

D3: Svårt att komma ihåg hela beskrivningen av varje tumregel. 

D2: Svårt att ha alla punkter i bakhuvudet. 



D2: Kändes som att man hela tiden var tvungen att gå tillbaka till listan för varje problem man 
hittade.  

D3: Kändes som att man gick igenom det ganska halvslarvigt för att man inte kom ihåg de 
beskrivande texterna. 

Hur väl tror ni att metoden fungerar för någon som inte har bakgrund inom typografi? 

D1: Tittade mest på texten med typografivana och om något inte såg bra ut så letades en passande 
tumregel upp. Tror att om man har fått sätta sig in i tumreglerna ordentligt innan så kan man 
förmodligen klara sig utan en full utbildning i typografi. 

D2: Kryssade i låg allvarlighetsgrad på de flesta, så det var inte så mycket som var jättekris. 

D3/D1/D2: Svårt att veta vad som var allvarligt eller inte. 

D3: Vet inte om man skulle förstå alla beskrivande texter utan tidigare typografikunskaper. Några 
punkter innehöll många typografiska begrepp, t. ex. x-höjd. 

D1: Man skulle kunna ha en beskrivande bild som förklarar de typografiska begreppen. 

Hur ser ni på tumreglerna om man är typografisk expert? 

D3/D2: Gillar att man har en lista som man kan stämma av med. Hade räckt med överrubrikerna. 



Bilaga 3 Intervju med gränssnittsutvecklare

Vad tyckte ni om att granska typografi på det här sättet? 

D5: Nytt, har aldrig riktigt tänkt på typografi på det sättet. Har mest reflekterat över det mer 
”nördiga”, dvs hur det fungerar mer tekniskt, att skalning fungerar t.ex. Har inte tänkt på läsbarhet 
och hur t.ex. radlängden påverkar.  

D6: Håller med. Tyckte att det var lätt att tappa fokus från typografi och börja kolla på funktioner. 

Var det då ett bra sätt att säkerställa god typografi? 

D5: Ja, men risken är att man överanalyserar lite. Allt kan inte klaffa helt med listan. 

D4: Kändes inte som att det saknades något typografiskt. 

D6: Bra sätt när man känner att något är fel men inte kan sätta fingret på det. 

Upplevde ni några speciella svårigheter under utvärderingen? Någon heuristik som kändes svår att 
applicera? 

D4: Många punkter handlade om brödtext och stycken, som kändes irrelevanta i det första 
gränssnittet. 

D5: Många tumregler som inte användes pga att de inte kändes relevanta i just det här fallet. 

D6: Tyckte det var lättare att applicera tumreglerna på bloggen. 

D6: Tyckte tumregel 12 var svår att applicera. 

D5: Tyckte tumregeln med kontrast var svår att applicera. Har aldrig stört sig på svart på vitt, så 
kunde inte hålla med. 

D4: Tyckte ibland att två tumregler tillsammans kunde bilda ett problem, eller att ett problem kunde 
ha flera tumregler. 

D5/D6: Skrev ner ibland om problemet bröt mot två tumregler. 

Var tumreglerna relevanta? Några som var mindre relevanta? Några som saknades? 

D5: Jag tror det. Hade velat kombinera med mer granskning av layout. Svårt att se ifrån layout helt 
och bara titta på typografi. 

D6: Tyckte tumreglerna var bra för att kunna konkretisera vad som är ett typografiskt problem. 
Annars kan det vara svårt att fingret på vad problemet är. 

D4: Kändes ändå som några tumregler gränsade till layout, exempelvis tumregel 7 Linjering. Den 
användes väldigt mycket eftersom layouten var det stora problemet i Minnesmark. 



Hur skulle ni utveckla metoden? 

D5: Hade gärna sett att metoden kombinerades med en granskning av layout. 

D6: Någon slags hierarkisk modell på tumreglerna, kanske tre huvudkategorier där layout är en, 
typografi en annan. En lång lista kan kännas lite jobbig att ta sig igenom.  

Vad tyckte ni om själva listan? Hur kändes de beskrivande texterna? 

D5: Lagom långa, lätta att förstå, och bra ordning med de mer grundläggande sakerna i början och 
lite mer avancerade mot slutet. 

D6: Längre hade blivit jobbigare, men just nu var det lagom längd. Rubrikerna gjorde det lättare att 
snabbt hitta det man letade efter. 

Hur lätt var det att komma ihåg listan? Behövde ni titta igenom listan vid varje problem? 

D5: Det var lite blandat, oftast kände jag nog om något var fel, och letade upp en passande tumregel 
för det. 

D4: Blandade också, men kollade mycket på skärmen och om något såg fel ut så tittade jag igenom 
listan igen. 

D6: Samma här, men på slutet när jag väntade in de andra gick jag igenom listan och letade efter fel 
på varje punkt. 

D5: Ibland kändes det som man överanalyserade lite och försökte hitta på problem som bröt mot 
tumreglerna. Det kanske inte var ett fel egentligen. 

Hur väl fungerar tumreglerna trots att man inte har typografisk utbildning? 

Samtliga: Bra. 

I vilken ordning granskade ni enheterna? 

D5: Datorerna först, och sist mobilen. Fick ut mest av att titta på datorerna, och fick en överblick 
redan där av hur responsiviteten fungerade. Jämförde resultaten från datorerna på mobilen ett steg 
efter. 

D6: Hittade ett problem på den största skärmen och kollade sedan om samma problem fanns på 
samtliga enheter. 

D4: Hittade ett fel och kollade motsvarande fel på alla enheter. 



Bilaga 4 Sammanställning av problemrapporter

Problem Tumregel
Antal 
deltagare Deltagare Gränssnitt

Allvarlig-
hetsgrad Enhet Typ av problem

Både brödtext och 
rubriker är satta i 
linjärer.

1 1 2 Minnesmark Låg 1,2,3 Falskt problem

Brödtexten tenderar att 
bli lite för liten på 
Iphone.

2 1 1 Minnesmark Låg 3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Liten teckengrad i text 
på kartan.

2 1 3 Minnesmark Hög 1,2 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Liten teckengrad på den 
minsta texten på Imac.

2 1 3 Minnesmark Låg 1 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

För stor teckengrad på 
Iphone

2 1 6 Minnesmark Hög 3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Radlängden blir för kort 
innan precis innan 
layout övergår i ”Ipad-
läge”

3 1 1 Minnesmark Hög 1,2 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Kort radlängd i steg-för-
steg-listan

3 1 6 Minnesmark Låg 3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

”Användarnamn” ligger 
för nära färgfältet 
ovanför under 
Inställningar

4 1 3 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Radavståndet mellan 
beskrivningarna under 
Inställningar är för stort.

4 1 3 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Litet radavstånd på 
Iphone

4 1 6 Minnesmark Låg 3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Rubrikerna ”Media på 
stationer” och ”Media på 
AR-markörer” har dålig 
marginal i underkant.

5 1 2 Minnesmark Låg 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Dåligt med ljusrum 
mellan textblocken i 
dialogrutan ”Ladda upp 
fil”

5 1 3 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

För mycket ljusrum 
mellan beskrivning av 
rutans innehåll och 
själva rutan i dialogrutan 
”Inställningar”.

5 1 3 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Namnet på rundan i 
fältet ”Namn” har för 
mycket ljusrum till 
vänster

5 1 3 Minnesmark Låg 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel



Lodrät linjering av 
rubriken ”Rundor” är 
konstig när sidan är 
över 1400px bred. Bör 
linjera med namnen på 
rundorna eller sidorna

7 1 1 Minnesmark Låg 1 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

”Göm/Visa menyn” till 
vänster men linjerar inte 
med övrig text i liten 
fönsterstorlek.

7 1 2 Minnesmark Låg 3,
(1,2)

Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Rubriken ”Markör 6” 
linjerar inte med 
”Tillbaka”-knappen till 
vänster

7 1 4 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

”Göm/visa menyn” 
linjerar inte med texten 
till knapparna i menyn

7 1 5 Minnesmark Hög 1 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Textblocken på 
inloggningssidan linjerar 
ej med varandra

7 1 6 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Oharmonisk linjering i 
dialogrutan ”Ladda upp 
fil”

7 1 6 Minnesmark Låg 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

”Radera runda” linjerar 
inte med ”Publicerad” i 
Y-led

7 2 1, 5 Minnesmark Låg 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Texten ”Dra för att ändra 
ordning” linjerar ej med 
raderna ovanför

7 3 3, 4, 5 Minnesmark Låg 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Text i fält och fältets 
beskrivning linjerar inte i 
dialogrutan 
”Inställningar”.

7 2 3, 5 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Texten i steg 1-4 linjerar 
inte med den blå pilen 
till vänster

7 2 3, 5 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Dålig kontrast mellan 
blå text och vit bakgrund 
på startsidan

8 1 3 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Dålig färgkontrast 
mellan orange knappar 
och vit text i dialogrutan 
”Ladda upp fil”

8 1 3 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Störande kontrast 
mellan den vita texten 
och blå bakgrunden i 
knappar. T.ex. Avbryt 
och Spara.

8 1 3 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

På kartan så täcks 
ibland stationernas 
siffror av linjen med 
samma färg.

8 1 3 Minnesmark Låg 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Problem Tumregel
Antal 
deltagare Deltagare Gränssnitt

Allvarlig-
hetsgrad Enhet Typ av problem



Dålig kontrast mellan 
svart text och mörkgrå 
bakgrund. 

8 1 4 Minnesmark Låg 1,2 Falskt problem

Dålig kontrast mellan 
svag grå färg och grå 
bakgrund där det står 
”Välj en rundtur till 
vänster eller skapa en 
ny”

8 2 2, 6 Minnesmark Låg 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Dålig kontrast mellan 
rubriker och brödtext i 
dialogrutan ”Ladda upp 
fil”.

9 1 3 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Dålig storlekskontrast 
mellan rubriker och 
brödtext på startsidan

9 1 3 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Dålig storlekskontrast 
mellan rubriker och steg 
1-4 vid skapande av nya 
rundor.

9 1 3 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Dålig kontrast mellan 
rubriker och brödtext i 
under ”1. Bestäm namn 
och startmedia” samt ”4. 
Publicera, skriv ut och 
färdigställ”.

9 1 3 Minnesmark Låg 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Dålig hierarki mellan 
namn på runda och 
rundans underrubriker

10 1 1 Minnesmark Låg 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Oklar hierarki på ”Välj 
en rundtur till vänster 
eller skapa en ny”. 
Gråton och versaler.

10 1 1 Minnesmark Låg 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Otydlig hierarki generellt 
i gränssnittet

10 1 2 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Rubriken ”Rundor” och 
menyknapparna 
justeras inte i mobilen, 
så hierarkin blir otydlig 

10 1 5 Minnesmark Hög 3 Falskt problem

Otydlig hierarki i 
dialogrutan ”Ladda upp 
fil”.

10 3 1, 2, 3 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Otydlig hierarki mellan 
de olika textblocken på 
inloggningssidan

10 3 1, 3, 5 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Namnet på den 
inloggade personen i 
övre högra hörnet har 
en otydlig hierarkisk 
ordning

10 2 1, 5 Minnesmark Låg 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Problem Tumregel
Antal 
deltagare Deltagare Gränssnitt

Allvarlig-
hetsgrad Enhet Typ av problem



Otydlig hierarki under 
”Inställningar. ”Rubriken 
”User Profile” i 
dialogrutan 
”Inställningar” har lägre 
teckengrad än 
brödtexten.

10 3 2, 4, 5 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Texten ”Lägg till Media” 
är en länk, trots att den 
ser ut som vanlig text 
och beter sig som vanlig 
text när man för musen 
över den.

11 1 3 Minnesmark Hög 1,2 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Texten till knapparna är 
inga länkar men ser är 
placerade på ett sätt att 
de kan förväxlas som 
sådana.

11 1 5 Minnesmark Hög 1,2,3 Falskt problem

Besökta länkar särskiljs 
ej från besökta länkar

11 2 1, 4 Minnesmark Låg 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

När en runda har långt 
namn fungerar inte 
smala webbläsare som 
de ska

12 1 1 Minnesmark Låg 3,
(1,2)

Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Texten ”Välj en rundtur 
till vänster eller skapa 
en ny” bör vara 
responsiv för att 
radlängden inte ska bli 
för kort vid smalt fönster.

12 1 1 Minnesmark Låg 3,
(1,2)

Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Teckengraden, radlängd 
och radavstånd ändras 
ej när skärmens eller 
fönstrets storlek ökar 
eller minskar.

12 4 1, 2, 3, 6 Minnesmark Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Linjärer som rubrik och 
brödtext.

1 1 2 LiU Blogg Låg 1,2,3 Falskt problem

För många teckensnitt 
och skärningar

1 1 6 LiU Blogg Hög 1,2,3 Falskt problem

Liten brödtext på den 
mobila enheten

2 1 1 LiU Blogg Låg 3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Rubriken är för stor 2 1 1 LiU Blogg Låg 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Teckengraden är för 
liten på brödtexten

2 3 2, 3, 4 LiU Blogg Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Korta radlängder i 
sidospalten.

3 1 6 LiU Blogg Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Problem Tumregel
Antal 
deltagare Deltagare Gränssnitt

Allvarlig-
hetsgrad Enhet Typ av problem



Möjligen något kort 
radlängd på Iphone.

3 1 6 LiU Blogg Låg 3 Falskt problem

För lång radlängd i 
brödtext

3 5 1, 2, 3, 4, 
5

LiU Blogg Hög 1,2 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Radavståndet är lite för 
stort

4 1 3 LiU Blogg Låg 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

För låga blankrader på 
Iphone

5 1 6 LiU Blogg Låg 3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

”Rapportera inlägget” 
ligger konstigt.

7 1 6 LiU Blogg Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Otydlig hierarki mellan 
rubriker, underrubriker 
och brödtext

10 4 1, 3, 5, 6 LiU Blogg Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Fyra olika sätt att 
representera länkar. 

11 1 5 LiU Blogg Låg 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Besökta länkar särskiljs 
inte från besökta länkar

11 2 2, 6 LiU Blogg Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Teckengraden, radlängd 
och radavstånd ändras 
ej när skärmens eller 
fönstrets storlek ökar 
eller minskar.

12 3 3, 4, 5 LiU Blogg Hög 1,2,3 Typografisk 
problem som 
täcks av tumregel

Störande radbrytning i 
högerspalten, avsaknad 
av avstavning

Ingen 1 3 LiU Blogg Låg 1,2 Typografisk 
problem som inte 
täcks av tumregel

Problem Tumregel
Antal 
deltagare Deltagare Gränssnitt

Allvarlig-
hetsgrad Enhet Typ av problem
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