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Responsiv webbdesign för smarta klockor 

Sammanfattning 

Smarta klockor, små kroppsnära datorer som bärs kring handleden, ökar i popularitet. Smarta 

klockor kan visa tiden men även köra andra applikationer. Utmärkande för alla smarta klockor 

är deras lilla skärmyta, vilket ställer särskilda krav på utformningen av användargränssnitt. 

Syftet med detta arbete är att utforska hur smarta klockor kan fungera för att visa webbinnehåll 

och det görs genom att studera hur responsiv webbutveckling kan användas för att möjliggöra 

webbanvändning med smarta klockor. 

 

Experiment med responsiv webbutveckling för smarta klockor ledde fram till fyra prototyper 

som testades av användare. Under testerna diskuterades fördelar och nackdelar med 

prototyperna.  

 

Resultatet visar att responsiv webbdesign kan användas för att anpassa webbsidor till smarta 

klockor, men att webbsidor med mycket innehåll bör brytas ner i mindre delar och visas en i 

taget, något som inte ingår i responsiv webbdesign.  

Responsive web design for smartwatches 

Abstract 

Smartwatches, wearable computers worn on the wrist are becoming more and more popular. A 

smartwatch shows the time, but can also run other applications. Distinctive for all smartwatches 

is a small screen space, something that puts special demands on the user interface. The purpose 

of this paper is to explore how smartwatches display web content by studying how responsive 

web development can be used to enable consumption of web content on smart watches.  

 

Experiments in responsive web development for smartwatches led to four prototypes which 

were tested by users. During the tests advantages and disadvantages of the different prototypes 

were discussed.  

 

The results show that responsive web design can be used to adapt web sites to smart watches, 

however web sites with a lot of content should be divided into smaller parts and shown one by 

one, something that is not covered by responsive web development.  
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Viktiga begrepp 
Kroppsnära teknik 

(Elektronisk) teknik som kan bäras på kroppen, ofta som kläder eller accessoarer. 

På engelska wearable technology eller wearables. 

 

Smart mobiltelefon  

På engelska smartphone. En mobiltelefon som även fungerar som dator 

 

Smart klocka 

 På engelska smartwatch. En klocka som även fungerar som dator. 

 

Progressive Enhancement 

En strategi för att utveckla webbsidor som går ut på att först utveckla för den 

minst avancerade plattformen och sedan gradvis lägga till mer avancerade 

funktioner. 

 

Plattform 

En miljö, ofta en kombination av hårdvara och mjukvara, där ett program kan 

köras. 

 

Webben 

Heter egentligen World Wide Web. Kort sagt, ett system av länkade dokument 

som nås via Internet. 

 

HTML5 

Den senaste versionen av märkspråket HTML. Det introducerar bland annat nya 

HTML-element och APIer för JavaScript. 

 

API 

Förkortning för Application Programming Interface. Bekriver hur en viss 

programvara kan kommunicera med annan programmvara. 

 

Responsiv Webbdesign 

På engelska Responsive Web Design. En metod för att anpassa webbsidor till 

olika plattformar. Kallas även följsam webbdesign. Jag har valt att använda ordet 

responsiv för att förtydliga kopplingen till den engelska termen och boken med 

samma namn.  
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Inledning 
I detta kapitel introduceras kroppsnära teknik och bakgrunden till arbetet. Syfte och 

avgränsningar presenteras. 

Syfte 
Wearables, kroppsnära teknik, har de senaste åren exploderat i popularitet. En undersökning 

från analysföretaget Canalys visar att försäljningen av smarta armband ökade med 800 % under 

2013, från 200 000 enheter under första halvan till 1.6 miljoner under andra, (Canalys, 2013, 

2014). En populär typ av kroppsnära teknik är smarta klockor, små datorer med inbyggd skärm 

som bärs runt handleden och som förutom att visa tiden även kan utföra andra funktioner. Idag 

fungerar smarta klockor ofta som en förlängning och ibland ersättning av en smart mobiltelefon 

men området utvecklas fort.  

 

Idag finns webben överallt. Vi öppnar webbsidor med våra datorer, mobiltelefoner och 

surfplattor, men det slutar inte där. Spelkonsoller, smarta TV apparater och till och med vissa 

bilar har idag inbyggda webbläsare. Smarta klockor har en hel del begränsningar, den mest 

påtagliga är en betydligt mindre skärm, men också möjligheter, som att de alltid är tillgängliga. 

Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka möjligheter som finns för smarta klockor att bli 

en plattform för webben och att göra det genom att studera hur responsiv webbutveckling kan 

användas för att möjliggöra webbanvändning med smarta klockor.  

 

 
Figur 1: Exempel på en smart klocka: Sony Smartwatch 2. 

Frågeställning 
Kan principerna för Responsiv Webbdesign användas för att möjliggöra konsumtion av 

webbtjänster på handledsburna smarta klockor? 

 

För att svara på den frågan används två hjälpfrågor: 

1. Vilka problem behöver utvecklare lösa för att skapa en användbar responsiv webbsida 

för smarta klockor? 

2. Hur upplevdes användning av en responsiv webbsida på en smart klocka? 
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Avgränsning 
Undersökningen utgår ifrån en specialutvecklad webbtjänst. Utveckling och användartestning 

baseras på endast en modell av smart klocka, en Sony Smartwatch 2, med webbläsaren 

WebBrowser for SmartWatch. 

Disposition 
Följande kapitel är indelade i Bakgrund, Teori, Metod, Resultat, Diskussion och Slutsats. I 

Bakgrund beskrivs hur området kroppsnära teknik har utvecklats genom åren och var smarta 

klockor står idag. Det beskriver också kortfattat hur webben utvecklats ur en webbutvecklares 

perspektiv och hur webbutveckling kan ske idag. Kapitlet Teori handlar om forskning och 

viktiga tekniker för webbutveckling och gränssnitt för smarta klockor. I kapitlet Metod beskrivs 

de olika metoder som använts för att genomföra denna studie och resultatet från dessa 

presenteras i Resultat. I Diskussion analyseras till sist resultat som även återkopplas till teorin. 

De slutsatser som dragits av arbetet sammanfattas i kapitlet Slutsats.  
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Bakgrund 
I detta kapitel presenteras bakgrunden för arbetet. Först kommer en kortfattad historik 

över kroppsnära teknik och smarta klockor. Sedan beskrivs webbens utveckling fram till 

idag ur perspektivet av en webbutvecklare. 

Kroppsnära teknik 
Kroppsnära teknik, på engelska wearable technology, är teknik som kan bäras på kroppen, ofta 

som kläder eller accessoarer. Kroppsnära teknik beskrivs av Steve Mann, en av pionjärerna 

inom området, som att uppfinna, designa, utveckla och använda små kroppsburna dator- och 

sensor-enheter, (Mann, 2013).  

 

Att bära teknik på kroppen är inget nytt, armbandsur och glasögon är tidiga exempel på 

kroppsnära teknik. En föregångare till vad som skulle komma att bli kroppsnära teknik var ett 

elektroniskt system, (se Figur 2), utvecklat 1961 av matematikerna Ed Thorp och Claude 

Shannon. Det bars i en sko och styrdes med en knapp under stortån. Syftet med systemet var att 

förutsäga utfallet i spelet roulett, (Thorp, 1998).  

 

 
Figur 2: Thorp och Shannons roulett-system.  

Sedan dess har det byggts många olika elektroniska produkter som kan bäras på kroppen. Ett 

exempel är HP-01 det första kombinerade armbandsuret och miniräknare som lanserades 1977, 

(HP, 2012). 1994 byggde Edgar Matias och Mike Ruicci en kroppsburen dator. Prototypen 

bestod av tangentbord och en skärm som bars på varsin handled. Själva datorn fick plats i en 

väska eller ryggsäck, (Matias, MacKenzie, & Buxton, 1996). En ännu mindre handledsburen 

dator visades upp år 2000 av IBM. Den tog formen av en klocka som fick namnet Linux Watch, 
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då den körde operativsystemet Linux. Prototypen styrdes med en tryckskärm och ett rullhjul och 

kunde även kommunicera med andra datorer via Bluetooth, (IBM, 2001).  

 

Idag finns mängder av kroppsnära teknik och mycket tyder på att det kommer bli allt vanligare. 

En rapport från analysföretaget Juniper Research menar att antalet kroppsnära prylar kommer 

närma sig 130 millioner år 2018, (Juniper Research, 2013), medan en annan undersökning från 

företaget IDC säger 112 millioner samma år, (IDC, 2014).  

Smarta klockor 
En smart klocka är ett litet datorgränssnitt som bärs i ett armband runt handleden. 

Karaktäristiskt för en smart klocka är att den uppfyller samma funktion som ett armbandsur, 

(alltså visar tiden), men även kan programmeras för att utföra andra funktioner. En grov 

uppdelning är att smarta klockor används för att förlänga en smart telefons funktionalitet till 

handleden, samt som ett praktiskt sätt att visa och samla in data med specialiserade sensorer, 

(Edwards, 2013).  

 

Ett av de tidigaste exemplen på smarta klockor var IBMs Linux Watch som presenterades år 

2000, (IBM, 2001). Det har skrivits en mängd forskningsrapporter om detta arbete, främst av 

Chandra Narayanaswami, som var ledare för projektet, och Mandayam Raghunath, som var 

ansvarig för mjukvara och applikationsutveckling, (C. Narayanaswami m.fl., 2002). Forskarna 

lyfter fram klockor som en accessoar som kan bäras i väldigt många olika sammanhang och har 

en formfaktor som passar för att få plats med en skärm, batteri och annan teknik som krävs, 

(Raghunath & Narayanaswami, 2002). 

 

 
Figur 3: Två olika Linux Watch prototyper. (C. Narayanaswami m.fl., 2002). 

Smarta klockor idag 

IBMs smarta klocka kom aldrig ut på marknaden, och inte heller någon av deras konkurrenter 

nådde någon större framgång i området, (Charlton, 2013).  

De senaste åren har många nya modeller av smarta klockor lanserats. Som en del av 

undersökningen har en mindre genomgång av flera, för konsumenter tillgängliga, smarta 

klockor genomförts. Detta redovisas i avsnittet Genomgång av Smarta Klockor.  

Webbens utveckling 
Den första webbläsaren hette WorldWideWeb, (se Figur 4), och uppfanns och utvecklades av 

Tim Berners-Lee år 1990, (Connolly, 2000). Andra webbläsare tillkom snart, allteftersom 

webben ökade i popularitet. 1993 kom Mosaic, en webbläsare som bland många andra framsteg 

hade ett användargränssnitt som gjorde den mycket mer lättanvänd än sina föregångare. Mosaic 

influerade Netscape Communicator som släpptes året därefter och som i sin tur influerade 
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Internet Explorer som släpptes ytterligare ett år efter. Det första så kallade webbläsarkriget 

började. Utvecklarna av Netscape och Internet Explorer tävlade om att lägga till nya funktioner 

och förbättringar. Webben utvecklades hastigt under den här tiden, men alla funktioner fanns 

inte eller implementerades inte på samma sätt i de olika webbläsarna, (Windrum, 2004). 

Utvecklare av webbsidor var tvungna att arbeta med ovissheten av att inte veta vilken version av 

vilken webbläsare en besökare använder för att visa en sida.  

 

Webbläsarkriget kom, gick, och kom tillbaka några år senare när nya webbläsare etablerat sig 

på marknaden men en ytterligare uppdelning var på väg att ske. Några år senare, i april 2007 

släpptes Internet Channel, en webbläsare till spelkonsolen Nintendo Wii som lanserats året 

innan, (Opera, 2007). Samma år i juni släpptes den första iPhonen en telefon med pekskärm 

och, bland mycket annat, en webbläsare, (Honan, 2007). Några år senare hade så gott som alla 

större spelkonsoller en inbyggd webbläsare, (Debenham, nd). iPhonen hade fått konkurrens av 

andra smarta mobiltelefoner och tillsammans såldes fler smarta telefoner än andra 

mobiltelefoner under 2013, (Gartner, 2014).  

 

Webben har alltså under sin relativt korta historia genomgått flera perioder av hastig utveckling. 

En ständig utmaning för webbutvecklare har varit att utveckla webbsidor som fungerar med 

olika tekniska förutsättningar, såsom bristande stöd för moderna webbstandarder eller 

webbläsarspecifika buggar och egenheter, fysiska förutsättningar, som olika skärmstorlekar, 

interaktionssätt, med mera. Konsekvensen av att inte stödja en populär plattform är att man 

stänger ute en del av sin publik. Olika strategier har växt fram för att hantera dessa problem. 

Två av dessa, Progressive Enhancement som hanterar tekniska skillnader mellan olika 

webbläsare och Responsiv Webbdesign som hanterar skillnader i skärmstorlek och upplösning, 

beskrivs i kapitlet Teori. 

Nyttan av responsiv webbutveckling 
Enligt tjänsten StatCounter stod mobiltelefoner för ca 24 % av den globala webbtraffiken under 

perioden januari till juni 2014, (StatCounter, 2014b). Surfplattor stod för ytterligare 6 %. 

Siffrorna stiger hastigt; under samma period 2013 stod mobiltelefoner endast för 14 % av 

Figur 4: WorldWideWeb - den första webbläsaren. 
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trafiken, (StatCounter, 2014a). För företag blir det allt viktigare att deras webbsidor fungerar på 

många olika plattformar för att nå så många människor som möjligt.  

 

På grund av skillnaderna som finns mellan olika enheter behöver webbsidor anpassas för att 

fungera optimalt på den aktuella enheten. En möjlig strategi är att skapa flera specialiserade 

versioner av sin webbsida för olika plattformar. Detta tillvägagångssätt har dock vissa 

nackdelar, såsom problem vid sökmotoroptimering och delning av URL:er, (Mohorovičić, 

2013). Detta kan också kräva en större investering av resurser då det innebär att fler webbsidor 

behöver utvecklas. Ett annat sätt att utveckla för många olika enheter är att använda responsiv 

webbdesign. Själva tekniken kommer beskrivas i avsnittet Responsiv Webbdesign men kortfattat 

kan man säga att en responsiv webbsida alltid använder samma kod oavsett vilken enhet den 

visas i. Responsiv webbdesign bygger istället på att använda en kombination av tekniker som 

varierar sidans utformning beroende på webbläsarens skärmstorlek.  

 

Utvecklingen av en responsiv webbsida kan kräva mer planering och arbete än utvecklingen av 

en icke-responsiv webbsida men å andra sidan behövs endast en webbsida istället för flera, 

(Mohorovičić, 2013) 
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Teori 
I detta kapitel presenteras den teori som använts i arbetet. Först beskrivs de centrala 

webb-teknikerna HTML, CSS och JavaScript kortfattat. Sedan förklaras responsiv 

webbdesign samt Progressive Enhancement och sist beskrivs tillgänglig forskning och 

andra rekommendationer kring gränssnitt för smarta klockor. 

HTML, CSS och JavaScript 
Det finns mängder av verktyg som kan användas för att skapa webbtjänster, men för de delar av 

en webbtjänst som visas i en användares webbläsare används i stort sett enbart tre språk, 

HTML, CSS och JavaScript.  

 

HTML är ett så kallat märkspråk som beskriver strukturen för en webbsida. Det finns ett antal 

olika HTML-element som kan användas för att beskriva t.ex. rubriker, paragrafer och bilder 

samt mer generella element som beskriver block av innehåll. De flesta HTML-element kan 

innehålla ett godtyckligt antal andra HTML-element och på så sätt skapas en trädstruktur kring 

innehållet.  

 

CSS används för att beskriva hur innehållet i ett HTML-dokument ska visas i webbläsaren. 

CSS-kod kallas även för en stilmall. Det kan användas för att justera det mesta som visas i en 

webbläsare, från textstorlek och bakgrundsfärger till storlek och placering av element. En 

stilmall består av en eller flera CSS-regler som specificerar vilka HTML-element de gäller för.  

 

JavaScript är ett skriptspråk som körs direkt i webbläsaren och kan användas för att bland annat 

agera på händelser så som knapptryckningar och på olika sätt manipulera sidans struktur och 

stil.  

Responsiv Webbdesign 

 
Figur 5: kth.se - ett exempel på responsiv webbdesign. Samma webbsida anpassar sig till en mängd olika 

skärmstorlekar. 

Begreppet Responsiv Webbdesign, (på engelska Responsive Web Design), myntades av Ethan 

Marcotte i en artikel med samma namn som publicerades 2010 och sedan expanderades till en 

bok, (Marcotte, 2011). Marcotte skriver att man som webbutvecklare aldrig vet på vilket sätt 
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den webbsida man arbetar med kommer visas för besökaren. Egenskaper som skärmupplösning 

och installerade typsnitt kan skilja och allteftersom flera typer av produkter får inbyggda 

webbläsare måste en webbdesigner dessutom ta hänsyn till olika skärmstorlekar och 

inmatningssätt. Marcotte tar upp trenden att med hjälp av subdomäner skapa en separat version 

av en webbsida för mobiltelefoner men menar att det är ohållbart att skapa en ny version av en 

webbsida för varje framtida enhet med webbläsare. 

 

Istället föreslår Marcotte att man bör utveckla webbsidor på ett sådant sätt att de anpassar sig till 

den webbläsare de visas i. Hans lösning är en kombination av tre tekniker: fluid grids, flexible 

images, och media queries.  

 

En vanlig teknik inom webbdesign är att basera en layout på ett rutnätssystem. Innan responsiv 

webbdesign slog igenom var det vanligt att beskriva storlek på element i pixelvärden. Det 

fungerade bra så länge användare som besökte en webbsida använde skärmar som var ungefär 

lika stora och använde ungefär samma upplösning, men i och med den växande populariteten av 

framförallt smarta mobiltelefoner var detta inte längre hållbart.  

 

Flexible grids, (flexibla rutnät), innebär att kolumner och marginaler i en design uttrycks i 

relativa enheter, (t.ex. procent), som en andel av dess förälder-element istället för en fast pixel-

bredd. Detta innebär att bredden på kolumnerna ändras när viewport, webbläsarens fönster mot 

användaren, ändras men att förhållandet mellan bredden på alla kolumner är fast. Samma 

webbsida kan därmed anpassa sig till många olika skärmstorlekar. Marcotte definierar dessutom 

textstorlek och andra mått i responsiva enheter, (t.ex. em). Detta medför att alla mått anpassar 

sig till den aktuella webbläsarens inställda grundstorlek, vilken ofta kan ändras för att passa 

användaren.  
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Figur 6: Exempel 1, med extra stilinformation, som det visas i en webbläsare. På en större skärm, (till vänster), och 

en mindre skärm, (till höger). 

<html> 
<head> 
 <title>Exempel på Flexible Grids</title> 
 <style> 
  .col-50 { 
   width: 50%; 
   float: left; 
  } 
 
  .col-25 { 
   width: 25%; 
   float: left; 
  } 
 </style> 
</head> 
<body> 
 <div class="col-50"> 

<p>Den här kolumnen tar alltid upp 50% av 
bredden.</p> 

  <div class="col-50"> 
Dessa kolumner tar upp 50% var av sin 
förälders bredd.  

  </div> 
  <div class="col-50"> 

Det innebär att de tar upp 25% var av 
den totala bredden. 

  </div> 
 </div> 
 <div class="col-25"> 
  Den här tar upp 25%. 
 </div> 
 <div class="col-25"> 
  Den här tar också upp 25%. 
 </div> 
</body> 
</html> 

Exempel 1: Exempel på flexibla kolumner. 
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Flexible images (flexibla bilder) är bilder som skalas upp och ner proportionerligt, allteftersom 

bredden på dess flexibla container-element ändras. Det som skiljer flexibla bilder från flexibla 

kolumner i allmänhet är att de följer med när en layout skalas men aldrig visas större än sin 

originalstorlek. Om en bild t.ex. är 500 pixlar bred kan den skalas ned med layouten på mindre 

skärmar, men aldrig skalas upp större än 500 pixlar. Flexibla bilder kan även bestå av flera olika 

bilder, med olika upplösning och beskärning som byts ut beroende på tillgänglig skärmyta. 

 

 
Exempel 2: Exempel på flexibla bilder. 

 
Figur 7: Exempel 2 som det visas i en webbläsare. På en större skärm, (till vänster), och en mindre skärm, (till 

höger). 

Tillsammans gör flexible grids och flexible images att en webbsidas design kan skalas för att 

passa storleken på webbläsaren. För de allra flesta designer finns det dock en gräns, framförallt 

när webbläsaren blir mindre, då bilder och kolumner krympt så mycket att webbsidan inte 

längre är användbar. För att stödja drastiskt olika storlekar behöver en utvecklare kunna göra 

större förändringar i en sidas design beroende på skärmstorlek, något som ges av media queries. 

Media queries används för att tillämpa olika stilregler beroende på den aktuella webbläsarens 

egenskaper. De vanligaste villkoren är width och device-width, som båda kan användas med 

prefixet min- eller max- beroende på om villkoret gäller en undre eller övre gräns, (t.ex. max-

width: 220px vilket betyder att följande stilregler endast kommer tillämpas om webbläsarens 

bredd är mindre eller lika med 220 pixlar). device-width motsvarar bredden på enheten som 

visar webbsidan, medan width svarar mot bredden på själva webbläsaren.  

<html> 
<head> 
 <title>Exempel på Flexible Images</title> 
 <style> 
  img { 
   max-width: 100%; 
   height: auto; 
  } 
 </style> 
</head> 
<body> 
 <img src="en_bild.jpg" /> 
</body> 
</html> 
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Exempel 3: Exempel på media queries. 

 
Figur 8: Exempel 3, med extra stilinformation, som det visas i en webbläsare.  På en större skärm, (till vänster), och 

en mindre skärm, (till höger). 

Ett vanligt sätt att utveckla responsiva webbsidor är att definiera ett antal layouter som använder 

flexible images och flexible grids. Sedan används media queries för att växla mellan olika 

layouter vid specifika gränsvärden. Till exempel kan en webbsida bestå av ett sidhuvud, en 

meny och en artikel. På mindre skärmar kan innehållet visas i följd, först sidhuvudet, sen menyn 

och sist artikeln. På större skärmar kan strukturen ändras, så att menyn och artikeln visas sida 

vid sida som flexibla kolumner.  

Progressive enhancement 
Progressive Enhancement, (på svenska ungefär ”succesiv förbättring”), är en strategi för 

webbutveckling som kan ses som en reaktion på den tidigare strategin graceful degradation. 

Syftet med både graceful degradation och progressive enhancement är att utveckla webbsidor så 

att de är användbara i olika webbläsarversioner och miljöer. Med graceful degradation siktar 

<html> 
<head> 
 <title>Exempel på Media Queries</title> 
 <style> 
  .responsive-column { 
   width: 100%; 
  } 
  @media(min-width: 800px) { 
   .responsive-column { 
    width: 50%; 
    float: left; 
   } 
  } 
 </style> 
</head> 
<body> 

<div class="responsive-column">På större skärmar ligger dessa 
boxar brevid varandra.</div> 
<div class="responsive-column">På mindre skärmar ligger de 
under varandra istället.</div> 

</body> 
</html> 
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man på att utveckla en så bra användarupplevelse som möjligt för den mest avancerade 

plattformen, för att sedan lägga till mer kod så att grundläggande funktioner även fungerar i 

mindre avancerade webbläsare.  

 

Med progressive enhancement, som först presenterades av Steve Champeon, (2003), vänder 

man på arbetet och börjar med att ta fram en grundläggande version av en webbsida som är 

användbar på alla olika plattformar. Därefter läggs extra funktionalitet till endast för de 

webbläsare som klarar av det. En av fördelarna med progressive enhancement är att utvecklare 

tvingas tänka på användbarheten på de mer begränsade plattformarna mycket tidigare i 

processen.  

Gränssnitt för smarta klockor 
Det finns relativt lite skrivet om användargränssnitt för just smarta klockor, men bra resurser är 

riktlinjerna för utveckling till Android Wear samt IBMs experiment med Linux Watch.  

Android Wear 

Android Wear är en plattform för Android-baserade smarta klockor som utvecklas av Google 

och presenterades under våren 2014. Creative Vision for Android Wear beskriver fyra 

användarupplevelser utvecklare bör ha i åtanke när de utvecklar för Android Wear, (Android 

Developers, 2014). 

 Starta automatiskt 

o Applikationer ska presentera relevant information baserat på användarens 

kontext - tid, plats, fysisk ansträngning, etc. Detta bör ske automatiskt utan att 

användaren behöver be om det.  

 “Glanceable” 

o Gränssnitt ska vara så tydliga att viktig information enkelt kan uppfattas även 

om användaren bara kastar en blick på klockan.   

 Föreslå och fråga 

o En applikation ska alltid vara tillgänglig för att besvara användarens frågor men 

ska bara avbryta användaren när det är absolut nödvändigt.  

 Ingen eller liten interaktion 

o Gränssnittet ska bara kräva interaktion då det är absolut nödvändigt. Interaktion 

med klockan bör ske genom att trycka och dra och/eller att använda rösten. 

 

Då Creative Vision for Android Wear är skrivet för specifikt för Android Wear-applikationer är 

alla punkter är inte direkt överförbara på webbtjänster. Men, de kan ändå vara användbara för 

webbutvecklare då de utgår från hur användare interagerar med sin smarta klocka.  
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Figur 9: Skärmbilder från Android Wear. Gränssnittet är baserat på koncis information och röstkommandon. 

(Android Developers, 2014). 

Linux Wristwatch 

IBMs prototyp-klockor var utrustade med både tryckskärm och mikrofon, men då de fann att 

tryckskärmen fungerade dåligt för att scrolla i gränssnittet utökade de klockan med ett hjul på 

sidan. De konstaterade också att även om röststyrning var möjligt i teorin hindrades det av 

tekniska begränsningar.  

 

 
Figur 10: Linux Watch LCD-prototyp. Flera gränssnitt på Linux Watch, bland annat startmenyn för applikationer, 

använde cirklar för att visa alternativ. Rullhjulet till höger användes för att göra val. (Raghunath & Narayanaswami, 

2002). 

Trots den lilla skärmytan och begränsade inmatningsfunktioner fann utvecklarna att det med 

noggrann design gick att utveckla applikationer som presenterar relevant data på klockan. Man 

noterade också att användbarheten och läsbarheten förbättras av en display med högre 

upplösning. 
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I Application design for a smart watch with a high resolution display skriver Narayanaswami 

och Raghunath, (2000), att då de primära användningsområdena för klockor har att göra med tid 

borde nästa generations klockor utöka det konceptet genom att presentera nya möjligheter för 

användare att spara och hantera sin tid. De pratade också med prospektiva användare av smarta 

klockor och kom fram till att de önskade applikationer som kalender, telefonbok och att-göra-

listor, samt spel och musikspelare. Möjlighet att komma åt information från webben nämndes 

också som en viktig applikation. 

Även Narayanaswami och Raghunath tar upp att viktig information på klockan bör presenteras 

så att det kan uppfattas snabbt, “med ett ögonkast”. Men de föreställer sig också situationer där 

användare är villiga att fästa mer uppmärksamhet vid klockan för att ta in mer komplicerad 

information. 

 

“Information presented on the watch face needs to be designed differently 

depending on whether the user seeks to obtain that information “at a 

glance” or is willing to devote more attention and willing to consciously 
look at the watch display for a longer duration (“at a stare”)” 

 (Chandra Narayanaswami & Raghunath, 2004). 
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Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som valts och hur de använts i denna 

undersökning.   

Genomgång av smarta klockor 
För att få en överblick över hur området smarta klockor ser ut idag ur ett konsumentperspektiv 

genomfördes en kort marknadsstudie. Syftet var framförallt att undersöka hur många smarta 

klockor som går att få tag på idag, som kan tänkas vara kapabla att visa komplex 

webbinformation. En sökning med prisjämförelsetjänsten Prisjakt i kategorin Armbandsur och 

med filtret “Smartwatch” aktiverat gav 26 resultat, som direkt reducerades till 19 då 7 stycken 

enbart var variationer av samma klocka. För varje modell och sammanställdes sedan 

information från Prisjakts databas och tillverkarnas webbsidor med fokus på skärmteknologi, 

operativsystem och om de användes fristående eller som en förlängning av en smart telefon. 

 

Även om Prisjakts index inte kan ses som en komplett lista över tillgängliga smarta klockor gav 

det en fingervisning om vad som var möjligt att få tag på i Sverige. 

Utveckling av prototyp 
För att undersöka de problem och möjligheter som uppstår kring webbutveckling för smarta 

klockor utvecklade jag själv ett antal responsiva webbprototyper. Arbetet skedde i två steg, först 

spenderade jag tid med att bekanta mig med den testenhet jag skulle använda för att utveckla 

och testa mina prototyper på och testade flera vanliga tekniker inom responsiv webbutveckling 

för att förstå hur de fungerade i klockans format. Sedan använde jag den kunskap jag inhämtat 

från experimenten och litteraturstudien och utvecklade en enkel webbtjänst som ett exempel på 

en tjänst som skulle vara användbar i en smart klocka.  

Undersökande arbete 

Experiment med webbutveckling för smarta klockor skedde löpande under hela arbetet. Som 

utvecklingsplattform användes en Sony Smartwatch 2 med applikationen “WebBrowser for 

SmartWatch” för att visa webbsidor. Värt att notera är att “WebBrowser for Smartwatch”, trots 

namnet, inte är en ”officiell” applikation utvecklad av Sony utan byggdes av en helt annan 

utvecklare och laddades ner ifrån Google Play Store, (Google, 2014). 

 

 
Figur 11: En Sony Smartwatch 2 med applikationen WebBrowser for Smartwatch. 
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Inställningar 

Själva webbläsaren var i sitt grundläge inställd på att visa ungefär en tredjedel av en webbsidas 

bredd och kräver att användaren scrollar i sidled för att se hela sidan. Då målet var att testa 

responsiv webbutveckling ändrades inställningarna så att webbläsarens bredd och höjd blev 

samma som klockans, dvs. 220 och 176 pixlar respektive.  

Webbtjänsten 

Då jag förstått de begränsningar som fanns i min utvecklingsplattform satte jag igång att 

utveckla en webbtjänst som jag kunde använda som exempel. Tidigare arbeten med gränssnitt 

för smarta klockor tydde på att ett bra gränssnitt för smarta klockor kräver så lite interaktion 

som möjligt från användaren och bör presentera information som är läsbar med ett ögonkast. Jag 

fann att en tjänst som levererar någon typ av relevant information i realtid både skulle uppfylla 

de kriterierna och dessutom vara användbar för bärare av smarta klockor. Då jag själv bor i 

Stockholm valde jag att utveckla en tjänst som visar avgångstider från en station i Stockholms 

lokaltrafik. I sitt grundläge hämtar tjänsten information om stationen närmast användaren, men 

användaren har även möjlighet att söka efter andra stationer. 

Reponsiva Prototyper 

Från webbtjänsten skapade jag sedan fyra olika prototyper, A, B, C och D, som testar olika sätt 

att skala ner webbtjänsten till den smarta klockans storlek. Prototyperna baseras på samma 

HTML-kod, men ett PHP-skript laddar in olika kombinationer av CSS-filer. Prototyp D lägger 

dessutom till lite extra HTML kod samt en JavaScript-fil.  

Användningstest av prototyper 
För att få en uppfattning om hur webbprototyperna uppfattas av prospektiva användare hölls 

användningstester med 8 personer, samtliga IT-konsulter på Valtech AB. Testgruppen valdes då 

personerna var vana att hantera ny teknik och för att de kunde bidra inte bara med sitt perspektiv 

som användare utan även som utvecklare. Enligt Handbook of Usability Testing, (Rubin & 

Chisnell, 2008), räcker, för ett mindre formellt användningstest, en testgrupp om 4-5 personer 

inom samma målgrupp för att upptäcka runt 80 % av alla problem hos en produkt, för den 

specifika målgruppen.  

 

Undersökningen tog formen av ett kombinerat test och intervju. Varje intervju tog ca 20 minuter 

och hölls i ett konferensrum på Valtechs kontor. Syftet med användningstestet var att utvärdera 

hur olika strategier att anpassa webbinnehåll till smarta klockor upplevs och det var därför 

viktigt att användarna redan var bekanta med tjänsten de skulle testa. Användarna fick ett par 

minuter på sig i början av intervjun till att prova den webbtjänst jag utvecklat på en 

mobiltelefon. Efter det fick de ta på sig en smart klocka, samma Sony Smartwatch 2 som 

användes under utvecklingen av prototyperna. Användarna fick sedan pröva att använda de fyra 

olika prototyperna som alla representerade olika sätt att anpassa webbsidan till att användas i en 

smart klocka.  

 

Användarna ombads tänka högt under tiden de testade prototyperna. Att tänka högt är en vanlig 

metod vid användningstester och kan ge värdefulla insikter, bland annat kan det tydliggöra vilka 

problem en användare stöter på och hur denne resonerar för att lösa dem, (Rubin & Chisnell, 

2008). Efter att ha testat alla prototyper ombads användarna rangordna dem från den prototyp de 

upplevde mest användbar för sig själv, till den prototyp de upplevde minst användbar för sig 

själv. Användarna uppmanades också att resonera kring sina val och förklara varför de rankade 

en prototyp över en annan.  
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När samma användare får testa flera prototyper är det stor risk att så kallad kunskapsöverföring 

sker, dvs. att användarens lär sig hur en prototyp fungerar och därmed agerar annorlunda vid 

testning av nästa prototyp. Ett sätt att undvika detta är naturligtvis att låta varje användare testa 

endast en prototyp, men det var inte möjligt i detta fall då meningen var att användarna skulle 

resonera kring skillnaderna mellan de olika prototyperna. För att ändå minska risken att 

kunskapsöverföringen påverkar mitt resultat varierades ordningen på prototyperna mellan 

användningstesterna, (Rubin & Chisnell, 2008).  

 

Testerna var semi-strukturerade och styrdes av ett testmanus som tagits fram i förväg. Det 

beskrev vilka uppgifter som skulle ges till användarna, samt ett par frågor skulle ställas till 

användarna ifall de inte besvarade dem av sig själva. Den semi-strukturerade formen av 

intervjuer valdes för att göra det enklare att jämföra mellan intervjuer och säkerställa att svaren 

som gavs var relevanta, samtidigt som det också gjorde det enklare mig som intervjuare att gå in 

djupare i detalj när en intervjuperson sade något intressant, eller något jag inte förväntade mig, 

(Preece, Rogers, & Sharp, 2002).  

 

Efter fyra intervjuer stod det klart att utformningen av prototyp D gjorde den närmast 

oanvändbar för användarna vilket begränsade deras förmåga att reflektera över hur den 

prototypen presenterade innehållet. För de resterande fyra testerna gjordes därför en mindre 

ändring i gränssnittet, (en ikon lades till), vilket hjälpte användarna att förstå hur de kunde 

använda prototypen.  
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Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från genomgången av smarta klockor och 

användningstesterna samt arbetet med att ta fram prototyperna.  

Genomgång av smarta klockor 
Av de 19 smarta klockor som var resultatet av sökningen har en i skrivande stund inte lanserats 

och uteslöts därför från undersökningen. Av de resterande 18 smarta klockorna kan 14 kopplas 

samman med en smart telefon, medan de övriga 4 fungerar helt fristående. 11 av klockorna är 

utrustade med färgskärm och har en skärmupplösning från 128x128 pixlar till 320x320 pixlar, 

med 240x240 pixlar som median.  

 

Min testenhet, en Sony Smartwatch 2, har skärmupplösningen 220x176 pixlar vilket placerar 

den i den lägre halvan bland smarta klockor med färgskärm.  

Utveckling av prototyper 

Undersökande arbete 

Arbetet inleddes med utförandet av en rad tester för att bedöma vad den smarta klocka och 

webbläsare jag använde skulle klara av. Även om målet var att utforska hur webben kan 

användas på smarta klockor i allmänhet var det viktigt för mig att förstå vilka begränsningar 

som fanns just på min testenhet för att kunna utveckla så användbara prototyper som möjligt.  

 

Till att börja med kunde jag konstatera att både text och bild hanteras korrekt av webbläsaren. 

Ett problem för detta arbete var att webbläsaren visade text mycket större än på andra 

plattformar, vilket inte gick att ändra bland inställningarna. För att kunna genomföra mitt arbete 

var jag tvungen att med en media query sätta ner textstorleken på klockan. Denna lösning 

medförde att texten blev väldigt liten på andra plattformar med samma upplösning som min 

testenhet och därmed fungerade de webbsidor jag utvecklat mycket sämre på andra eventuella 

smarta klockor. Det räckte dock för detta arbete, som endast använde en testenhet.  

 

För att visa mer innehåll än vad som får plats på skärmen kan användaren trycka och dra i 

höjdled för att scrolla skärmen. Skärmen uppdateras med en kort fördröjning och innehållet 

flyttas alltid i fasta steg. Animationer och andra typer av rörelser visas med en 

uppdateringsfrekvens på upp till ett par sekunder och blir därmed närmast oanvändbara. Det är 

även möjligt för användaren att scrolla i sidled trots att en webbsida inte sträcker sig utanför 

klockskärmen, och då visas området utanför webbsidan som en helsvart yta.  

 

Webbläsaren verkade ha problem med hyperlänkar, som inte alltid aktiveras när man klickar på 

dem. Detta begränsar kraftigt vad som är möjligt att göra i webbläsaren. Text kan matas in i 

formulär via en tangentbordsvy med 9 tryckknappar, (se Figur 12). För att skriva en bokstav kan 

man behöva röra en knapp flera gånger, vilket gör det långsamt att skriva längre ord.  

 



Resultat 

 20 

 
Figur 12: Tangentbordsvyn i WebBrowser for Smartwatch 

Det är möjligt att komma åt både positionsdata och rörelsedata via JavaScript. Dock är det 

sensorerna på den kopplade telefonen som används och inte på själva klockan. För positionsdata 

är det sannolikt inget problem, då klockan och telefonen oftast befinner sig på samma ställe, 

men med andra sensorer kan det eventuellt upplevas förvirrande för användare. 

Prototyper 

Syftet med webbtjänsten jag utvecklade var att hitta de närmaste avgångarna av bussar, 

tunnelbana, pendeltåg och spårvagn från en station i Stockholms lokaltrafik. Jag använde 

Google Maps Javascript API, (Google Developers, 2014), för att hitta namnet på den för 

användaren närmaste stationen. Platsinformationen hämtas med Javascripts Geolocation API, 

(W3C, 2014), som är en del av HTML5. För att få fram avgångstiderna görs till sist en sökning 

med hjälp av APIerna SL Platsuppslag och SL Realtidsinformation 3 från Trafiklab, (Trafiklab, 

2014). Detta fungerar likadant oavsett om användaren sökt efter en station, eller valt den 

närmaste. 

 

Hela tjänsten ryms på en webbsida som i dagsläget nås på adressen http://jakobflorell.se/proto/.  

 

 
Figur 13: Webbtjänsten som den visas på en dator. 

http://jakobflorell.se/proto/
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Webbtjänsten utvecklades responsivt enligt Marcottes principer och testades både i en smart 

mobiltelefon, en surfplatta och på en dator. Därefter började arbetet med hur tjänsten skulle 

skalas ner till en smart klockas format. Jag valde medvetet att arbeta i den ordningen för att 

efterlikna processen att vidareutveckla en existerande responsivt utvecklad webbtjänst till att 

fungera med smarta klockor. Det visade sig inte vara helt enkelt och en rad idéer och 

frågeställningar uppstod. Jag valde att koncentrera mig på följande fyra frågor: 

 

 Bör grafik och bilder rensas bort för att öka läsbarheten då sidan visas i en smart klocka 

eller bör de behållas för att bevara sidans grafiska identitet över plattformar?  

 Bör gränssnittet i den smarta klockan endast fokusera på en enda funktion, såsom att 

hitta avgångar från närmaste station, eller bör alla funktioner som finns på andra 

plattformar vara tillgängliga, trots att de tar upp värdefull plats i gränssnittet och kan 

vara svårare att använda på en klocka? 

 Hur upplevs extra, icke kritisk information, i klockan - såsom informationstexter och 

rubriker? 

 Hur upplevs scrollning som navigationssätt? Blir det enklare för användarna att hitta 

information om webbsidan skulle använda samma navigationssätt som huvudmenyn på 

min testenhet, en Sony Smartwatch 2, där informationen är uppdelad på olika sidor som 

byts när användaren trycker och drar i sidled.  

 

Utifrån de frågorna tog jag till sist fram fyra versioner webbtjänsten som använde olika 

strategier för att anpassa funktionalitet och innehåll till en smart klocka. Dessa fick användare 

testa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande design används i prototyperna: 

Figur 15: Prototyp A Figur 14: Prototyp B 

Figur 17: Prototyp C Figur 16: Prototyp D 
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 I prototyp A gjordes minimal anpassning från den ursprungliga responsiva koden. 

Endast textstorleken justerades. 

 I prototyp B ändrades rubrikstorleken, bakgrunden gjordes helvit och “sök hållplats”-

funktionen doldes helt. Därmed visar prototyp B endast information från den närmaste 

hållplatsen.  

 Prototyp C var en vidareutveckling av prototyp B men här doldes även 

informationstexten och hållplats-rubriken högst upp på sidan. 

 Prototyp D var i sin tur en vidareutveckling av prototyp C men använde ett annat sätt 

för att navigera till innehåll. Istället för att informationen om buss, tunnelbana och mer 

läggs in i följd använder prototypen ett koncept med sidor. Endast en sida visas i taget 

och genom att trycka uppe i vänstra hörnet kan användaren växla till nästa sida. Vilken 

sida som visas symboliseras av en meny högst upp. Att användaren behöver trycka just i 

övre vänstra hörnet är en artefakt av den webbläsare jag använde för att testa webbsidan 

och den begränsningen skulle sannolikt försvinna om en annan webbläsare hade 

använts.  

Användningstest 
Bland det första som kom fram i alla intervjuer var att användarna upplevde scrollningen på 

sidan som långsam och frustrerande. Det var något av det första användarna upptäckte, och 

något som alla kommenterade. 

 

“Jag kan scrolla lite, men det är väldigt segt. Den hackar det är inget flow i 

det. Och så hoppar den lite.” – Intervju 5 

“Jag tycker det är väldigt mycket scrolla. På den här och även den förra 

(Prototyp A). Scrolla är inte så soft upplevelse här. Det är hackigt och det 
tar lång tid att komma till dit jag vill.” – Intervju 8 

 

Webbläsaren som användes under testerna tillåter dessutom användarna att scrolla i sidled för 

att visa ett svart utrymme utanför själva sidan. Detta upplevdes som förvirrande och irriterande 

av vissa användare, som först inte förstod vad som hände.  

 

“Jaha man kan swipe:a åt höger. Det kanske är en bugg? Den gör det 

väldigt ofta för mig.” – Intervju 6 

“Det är lite frustrerande. Eftersom jag håller handen lite snett är det väldigt 

lätt att råka scrolla i sidled.” – Intervju 2 

 

Många användare tog upp att storleken på texten kunde minskas för att få plats med mer 

information på skärmen, framförallt för att slippa scrolla i onödan. 

 

“Storleken på texten är väldigt lättläst, men också ganska stor. För min del 

tänker jag spontant att jag kunde ha lite mindre text för att se lite mer på en 
gång.” – Intervju 2 

“Här tycker jag att texten kunde varit mindre så man får plats med mer. Det 

blir väldigt mycket scroll.” – Intervju 7 
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“Det känns som att texten blir stor och läsbar, men eftersom scrollningen är 

långsam skulle jag föredra en mer kompakt layout där jag får 

överskådlighet. Ok, jag får kisa lite, det blir mindre text. Men det är bättre 

med överskådligheten ändå.” – Intervju 1 

 

En användare föreslog att han ville att själva texten skulle skrivas om för att ta mindre plats: 

 

“Sen om jag fick önska så skulle jag ha varje buss och tid på en rad och sen 

så skulle man kunna strunta i vart de går någonstans. Om jag åker buss i 

Stockholm vet jag var de går oftast.” – Intervju 7 

 

Många användare upplevde problem med att mata in text med webbläsarens tangentbord. 

 

“Det går hyfsat bra om man bara ska skriva ett ord, men när man skulle 
börja med punkter och grejer var det hyfsat krångligt.” – Intervju 2 

“Hur backar man? Det var ett svårt tangentbord.” – Intervju 3 

 

Prototyp A 

 
Figur 18: Prototyp A som den visades för användarna. Till vänster visas vyn användarna såg när de öppnade 

webbsidan och till höger visas avgångstider längre ner på sidan. 

Flera användare kände sig förvirrade direkt när de kom in på sidan och många nämnde att de 

inte upplevde att sidan var anpassad till den lilla skärmen den visades i.  

 

“Det får inte plats. Jag tror det blir svårt att navigera på den här siten i och 

med att jag ser väldigt lite.” – Intervju 3 
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“Spontant upplever jag det som att renderingen av webbsidan är alltför 

inzoomad.” – Intervju 1 

“Hade jag inte testat den här appen innan på telefonen hade jag nog försökt 

panorera här och sagt: oj, vad är det här för någonting, vad ska jag göra 
nu?” – Intervju 1 

“Nu tänker jag var har jag hamnat någonstans? Det är väldigt stort. Väldigt 

svårt att se.” – Intervju 5 

 

Rubriken som talade om vilken hållplats som visades var särskilt problematisk: 

 

“En rubrik är gigantisk, den var svårläst.” – Intervju 2 

“Den här rubriken som säger vilken station det är väldigt stor. Den tar flera 

rader. Man behöver kanske arbeta mer med responsiv text i det här fallet än 
vanligtvis.” – Intervju 6 

 

Prototyp A skiljde sig från de andra prototyperna genom att möjligheten fanns att söka efter 

andra stationer. Sökningen upplevdes dock väldigt svår och förvirrande för så gott som samtliga 

testpersoner, dels på grund av problem med textinmatningen som jag beskrivit ovan, men också 

på grund av en bugg i koden som innebar att radioknappen bredvid texten “Sök hållplats” inte 

blev markerad trots att användaren sökt efter en station. På grund av designen av prototypen 

fick användarna ingen visuell bekräftelse på att deras sökning genomförts, något som ledde till 

stor förvirring. 

 

“Just det här att man inte kommer ner till informationen, om man kollar 

däruppe är det som är markerat fortfarande närmaste hållplats, och det 
tycker jag är väldigt otydligt.” – Intervju 2 

“Jag blev lite överraskad av att söktexten plötsligt försvann. Då kände jag 

att jag kanske inte fick någon text. Jag kom inte ner till sökresultatet utan 

var kvar däruppe och söktermen försvann. Men det fungerade ju.” – 

Intervju 4 

“Nu, vet jag inte om den gjorde något, så jag kollar. Den verkar ha bytt till 

T-centralen men den verkar inte ha bytt på radioknapparna högst upp så jag 
blev lite förvirrad ifall den hade bytt.” – Intervju 5 

 

Många användare upplevde annars möjligheten att söka som positiv, om det skulle fungera på 

ett enklare och tydligare sätt. Ett citat från intervju 7 sammanfattar problemet: 

“Det som är bra med A är att man kan söka, men det är väldigt svårt att 
söka också.” 
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Prototyp B och C 

 
Figur 19: Prototyp B, (till vänster), och prototyp C, (till höger), som de visades för användarna. 

Prototyp B och C var väldigt lika varandra, så när som på att prototyp B började med ett stycke 

som förklarade vad sidan visade, samt från vilken hållplats den visade avgångar. De flesta 

testpersoner var överens om att det var bra att se vilken station som visas medan det fanns olika 

åsikter om informationstexten. De flesta menade att den i och för sig kunde vara där första 

gången man använder sidan, men att de inte ville se den igen.  

 

“Det var lite informativ text som jag i och för sig tror att jag inte behöver. 

Jag skulle antagligen börja irritera mig på den efter några gånger för att 
jag alltid behövde scrolla bort den.” – Intervju 4 

“Informationstexten var i och för sig bra, men om man använt den en gång 

blir den onödig sen.” – Intervju 7 

 

I alla prototyper presenterades avgångar grupperat efter färdmedel, i ordningen buss, tunnelbana 

spårvagn och pendeltåg. I prototyp B och C, (och även A), var dessa grupperingar placerade 

efter varandra i en lång kolumn. Många användare upplevde att det var jobbigt att hitta 

avgångstider för pendeltåg och tunnelbana för att de behövde scrolla så långt.  

 

“Det är samma uppdelning med buss tunnelbana: man får scrolla ner. Det 

kan vara ok men vill jag komma åt något som är långt ner kan det vara lite 
jobbigt.” – Intervju 2 

”Jag tycker det är väldigt mycket scrolla. På den här och även den förra 

(A). Scrolla är inte så soft upplevelse här. Det är hackigt och det tar lång tid 

att komma till dit jag vill.” – Intervju 8 

”Man behöver verkligen swipe:a mycket för det är en lång lista. Det är 

väldigt många swipeningar för att kunna se vad som händer.” – Intervju 6 
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Prototyp D 

 
Figur 20: Prototyp D som den visades för användarna. 

I prototyp D var innehållet uppdelat på fyra sidor vilket indikerades av fyra cirklar högst upp på 

sidan. Vad det betydde förstod de flesta användare direkt, däremot hade de problem att komma 

på hur de skulle växla mellan de olika sidorna. De flesta förväntade sig att man kunde trycka 

och dra åt sidan för att komma till nästa sida alternativt trycka på en av cirklarna. På grund av 

begränsningar i webbläsaren gick ingen av de teknikerna att implementera. Istället behövde 

användarna trycka på en markering i klockans övre vänstra hörn för att byta sida.  

 

“Med hur de ser ut skulle jag satsa på att det är scroll i sidled eller trycka 
på dem (cirklarna). Det är de spontana tankarna jag har.” – Intervju 2 

“Min intuition säger mig att jag kan slide:a till höger och vänster för att 

komma till olika vyer.” – Intervju 8 

“När man känner till det går det väldigt lätt. Jag noterade inte ens den 

(blåa fliken). Den såg ut som en dekoration. Jag hade förväntat mig att man 

kunde trycka på (cirklarna) i och med att de såg ut som radioknappar.” – 
Intervju 4 

 

När användarna förstod hur det fungerade upplevde de det dock som positivt att färdmedlen var 

uppdelade på olika sidor istället för att ligga i följd. En stor fördel som togs upp var att man 

slapp scrolla så mycket.  

 

“Det här tycker jag var bättre än förra (B) faktiskt. Då kan man välja om 

man specifikt vill se tunnelbana, eller buss, eller spårvagn eller pendel.” – 

Intervju 6 
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“Om jag ska ner till pendeltåg får jag scrolla allra längst ner, vilket kan 

vara ganska jobbigt. Då gillar jag mera alternativet med olika tabbar, även 
om jag inte visste hur jag bytte mellan dem.” – Intervju 3 

Rangordning 

Mot slutet av intervjun bads användarna rangordna de fyra prototyperna från den de upplevde 

mest användbar för dem till den de upplevde som minst användbar. Resultatet presenteras i 

detalj i Tabell 1. Fem av de åtta användarna sade att de upplevde D som mest användbar, A 

minst användbar med B och C i olika ordning i mitten. Anledningar som gavs var att D 

upplevdes som enklast att navigera medan det i A tog lång tid att komma åt informationen man 

var ute efter. Två användare placerade A på förstaplats alternativt delad förstaplats med D på 

grund av att den presenterade sökmöjligheten som inte fanns i de andra prototyperna.  

 

“Jag skulle föredra A. Det skulle kännas för begränsande att den enbart 

visar från där man befinner sig. Ibland kanske man ska visa åt andra eller 

om man vet att man ska åka senare eller så. Då vill man ha bägge de här 
möjligheterna.” – Intervju 1 

“Den här tror jag skulle tröttna på, A, för att det är så himla svårt att se. 

Men å andra sidan är det den som känns mest användbar i syftet jag vill 

använda den för. Så den står i ganska hård kamp om förstaplats med D. Jag 
vill ha den designen (D) men den funktionaliteten (A).” – Intervju 5 

 

Det bör upprepas att en mindre ändring gjordes i prototyp D inför intervju 5-8, något som 

eventuellt kan ha påverkat resultatet.  

 

Tabell 1: Resultat från användningstesterna. Resultat inom hakparenteser, t.ex. [BCD], betyder ingen inbördes 

ordning.  

Intervju nr Använder 
klocka? 

Använder smart 
klocka? 

Testordning  Rangordning 
mest→minst 

1 Nej Nej ABCD A[BCD] 

2 Nej Nej BDAC BCAD 

3 Nej Nej DACB DCBA 

4 Ja Ja CBAD DCBA 

5 Ja Har använt ACBD [AD][BC] 

6 Ja Nej BDCA DBCA 

7 Ja Nej CDAB DBCA 

8 Ja Nej DABC DBCA 

 

Möjlighet att söka 

Just inställningen till sökfunktionen var olika hos olika användare. En del uppskattade 

möjligheten att söka men önskade att den skulle varit utformad på ett annat sätt.  

 

“Jag gillade visserligen i A att man kunde söka. Men sökningen var inte 
värd den ytan den tog upp. Den tog alltid upp den ytan.” – Intervju 6 
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Andra menade att de inte alls behövde använda sig av sökfunktionen i klockan, om de skulle 

söka skulle de istället använda sin mobiltelefon. 

 

“I den andra prototypen (på telefonen) fick man söka också, men det kanske 

inte är så smidigt på klockan, det kanske man inte vill göra på klockan. Så 
det tycker jag känns bra.” – Intervju 2 

“Jag skulle inte använda sökmöjligheten. Då skulle jag definitivt ta upp 

mobilen och få det mer läsbart.” – Intervju 4 

 

De flesta verkade uppskatta att tjänsten utgick ifrån deras position för att bestämma vilken 

hållplats som visades men många litade inte på att klockan alltid skulle kunna förutse vilken 

situation de befinner sig i och ville därför ha mer kontroll över vad som visades, genom sök 

eller andra funktioner.  

 

“Och när man har en klocka antar jag att man vill ha kontextuell 

information, där du är. Om jag skulle behöva söka mer avancerat tar jag 

fram mobilen istället, men klockan funkar nog bättre med exakt där jag är 
och precis nu.” – Intervju 3 

“I mitt fall, ofta vill jag kolla när en buss går från slussen och då vet jag att 

det tar 20 minuter att gå härifrån. Den närmaste stationen är jag inte 

intresserad av.” – Intervju 7 

“Här är vi ju hårt kopplade till var jag är. Å andra sidan tänker jag: för mig 

så har jag ju en telefon och skulle jag vilja göra en mer avancerad sökning 

skulle jag använda den och inte klockan för den är inte så soft. Så för mig är 
inte det ett problem att den utgår från var jag är.” – Intervju 8 
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Analys & Diskussion 
I detta kapitel analyseras resultatet från användningsstudien och möjligheterna för 

responsiv webbdesign för smarta klockor diskuteras. 

Lärdomar från användningstesten 
Under utvecklingen av mina prototyper använde jag fyra frågor för att utreda hur användningen 

av en responsiv webbsida upplevs på en smart klocka: 

 

 Bör grafik och bilder rensas bort för att öka läsbarheten då sidan visas i en smart klocka 

eller bör de behållas för att bevara sidans grafiska identitet över plattformar?  

 Bör gränssnittet i den smarta klockan endast fokusera på en enda funktion, såsom att 

hitta avgångar från närmaste station, eller bör alla funktioner som finns på andra 

plattformar vara tillgängliga, trots att de tar upp värdefull plats i gränssnittet och kan 

vara svårare att använda på en klocka? 

 Hur upplevs extra, icke kritisk information, i klockan såsom informationstexter och 

rubriker? 

 Hur upplevs scrollning som navigationssätt? Blir det enklare för användarna att hitta 

information om webbsidan skulle använda samma navigationssätt som huvudmenyn på 

min testenhet, en Sony Smartwatch 2, där informationen är uppdelad på olika sidor som 

byts när användaren trycker och drar i sidled.  

 

Från mina intervjuer var det tydligt att användarna uppskattade det enkla, svartvita, utseendet i 

prototyp B, C och D mot den mer visuellt komplicerade prototypen A. Min tolkning är att bild-

elementen i prototyp A gjorde mer skada än nytta då de tar upp värdefull plats på den lilla 

skärmen, och att den texturerade bakgrunden försämrade textens läsbarhet. Något som inte 

undersöktes var ifall ett sammanhängande färgschema och/eller ikoner kan användas för att 

stärka kopplingen mellan tjänsten på en smart klocka och andra plattformar utan att försämra 

användbarheten.  

 

Gällande informationstexten som visades i prototyp A och B var användarna så gott som eniga 

om att den inte gjorde dem någon nytta samtidigt som den tog upp värdefull plats. Här är det 

dock viktigt att komma ihåg att samtliga användare var bekanta med systemet från att ha använt 

det i en mobiltelefon innan de fick testa att använda klockan. Flera användare föreslog att texten 

kunde visas endast första gången en användare besöker webbsidan, vilket kan vara en möjlig 

förbättring. På grund av klockans natur är det mer troligt att den endast kommer användas av en 

person, till skillnad från t.ex. en stationär dator som kan delas av en familj. Därmed kan olika 

typer av personifiering fungera bättre i en smart klocka än på andra plattformar. Jag tror 

personifiering kan bli en viktig del av webbutveckling för smarta klockor, men det ligger 

utanför ramen för detta arbete. 

 

Något som användarna uppskattade var rubriken som talade om vilken station som visades. 

Många upplevde förvirring när de testade de två prototyper, C och D, där den rubriken doldes. 

Som webbutvecklare är det viktigt att analysera vilka delar av en sida som är kritiska för 

användare, och vad som kan döljas för att spara plats. Jag har funnit att det är extra viktigt att 

redovisa olika antaganden en tjänst gör. Om en webbtjänst, t.ex., gör ett antagande om vilken 

plats användaren befinner sig på är det viktigt för användaren att det tydligt framgår av 

gränssnittet.  



Analys & Diskussion 

 30 

 

Det som splittrade användarna mest under mina intervjuer var deras inställning till sökning. En 

del användare verkade föredra enkelheten i prototyperna B, C och D, som endast visade 

information om den närmaste stationen. Dessa användare menade att de hellre skulle ta fram sin 

mobiltelefon ifall de ville göra en sökning. Den andra gruppen användare ville absolut ha 

möjlighet att göra en sökning även på sin smarta klocka.  

 

Jag tror att en bidragande orsak till denna uppdelning kan vara att de flesta personer jag 

intervjuade inte hade någon tidigare erfarenhet av att använda smarta klockor och kan därför 

haft olika uppfattningar om hur de skulle använda en smart klocka i sin vardag och i vilken 

utsträckning den skulle ersätta deras mobilanvändande. Men det är inte den enda orsaken. 

Användarna verkar uppskatta att en webbtjänst gör antaganden om vilken information som är 

mest relevant för dem, t.ex. genom att automatiskt visa information om det som är geografiskt 

närmast användaren, men de litar inte på att tjänsten alltid har rätt. Användarna upplever att 

deras behov är alltför komplexa för ett datorsystem att förutse och vill därför alltid ha full 

kontroll att ändra något av tjänstens antaganden. De uppskattar inte heller att något eller någon 

annan dikterar vad de får och inte får göra på en smart klocka och vill ha möjlighet att komma åt 

alla funktioner de skulle använda på en annan plattform, även om det inte fungerar lika smidigt i 

klockan. 

 

Vad gäller gränssnittet var den sidbaserade designen från prototyp D en klar vinnare, trots dess 

icke-intuitiva sätt att hoppa till nästa sida, som krävde att användarna tryckte uppe i vänstra 

hörnet. Samtliga användare uppgav att de antingen ville trycka och dra i sidled för att komma 

till en annan sida, eller trycka direkt på ikonerna högst upp som visade vilken sida användaren 

såg. En stor anledning till att användarna föredrog prototyp D var säkerligen att scrollning 

upplevdes långsamt och jobbigt. Det är möjligt att användare skulle vara mer positivt inställda 

till vertikala gränssnitt om scrollningen fungerade mjukare, men jag tror ändå att många skulle 

ha problem. Den smarta klockans mindre skärmyta gör att mycket information hamnar utanför 

den initiala vyn och det är svårt för användarna att veta vad de kommer hitta längre ner, något 

som blev uppenbart under användningstesterna.  

 

Sammanfattningsvis blir svaren på mina frågor: 

 Grafik och bilder bör rensas bort för att förenkla läsbarheten i klockan. 

 Alla funktioner som finns på andra plattformar bör vara tillgängliga på den smarta 

klockan, men det är bra om den vanligaste funktionen nås först. 

 Det är bra att dölja icke kritisk information på klockan, men utvecklare bör undersöka 

noga vad som är och icke är viktig information för användarna. 

 Scrollning är jobbigt på smarta klockor och utvecklare behöver tänka på att minimera 

behovet av scroll så mycket som möjligt. Ett sätt att göra detta är att dela upp innehållet 

på en webbsida i undersidor och visa dessa en i taget på klockan. 

Responsiv Webbdesign för smarta klockor 
Ett vanligt sätt att tillämpa responsiv webbdesign är att en enkel enkolumnslayout används för 

den minsta plattformen och att innehållet struktureras om till mer komplicerade layouter med 

fler kolumner på större skärmar. En smart klocka ställer delvis andra krav. Om allt innehåll från 

en datorskärm läggs ihop till en enda kolumn och visas i en smart klocka kommer en användare 

behöva scrolla oerhört långt för att se allt på sidan. Under användartesterna märkte jag dels att 

scrollning var frustrerande för användare och att användare sällan visste vad de kunde förvänta 

sig längst ner på en sida.  
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För att maximera användbarheten av en webbsida i en smart klocka bör innehållet brytas ner till 

undersidor och visas en i taget. De undersidor som finns bör synas direkt när användaren öppnar 

webbsidan. Jag fann i min undersökning att användare enkelt förstod uppdelningen i sidor om 

sidorna symboliseras av cirklar, högst upp på sidan, och sidan som visas symboliseras av en 

ifylld cirkel, (se Figur 21). 

 

 
Figur 21: Sidindelningen i prototyp D, (överst), var inspirerad av hemskärmen på Sony Smartwatch 2, (under). 

I prototyp D gjordes detta genom att använda en kombination av JavaScript och media queries. 

Ett problem med den lösningen är dock att den kan vara komplicerad att implementera och det 

är stor risk att olika webbutvecklare implementerar undersidor på olika sätt, vilket kan förvirra 

användare som besöker flera webbsidor. En bättre lösning kan vara att bygga in sidindelningen 

direkt i webbläsaren. Det finns idag ett utkast till en specifikation som introducerar den här 

funktionaliteten, CSS Overflow Module Level 3, (W3C, 2013), men det kommer dröja innan 

någon sådan funktion implementeras i webbläsare. 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att responsiv webbdesign, som Marcotte beskriver det, i 

sig själv inte räcker för att göra webbtjänster användbara i smarta klockor i de flesta fall. 

Däremot finner jag att responsiv webbutveckling i kombination med någon typ av sidindelning 

kan ge goda resultat. 

Värdet av Progressive Enhancement 
Progressive Enhancement är en strategi för att utveckla webbsidor som är användbara på många 

olika plattformar och framförallt undvika problem när en webbsida används i en mindre 

avancerad webbläsare. Jag hade som ambition att utgå ifrån Progressive Enhancement vid 

utvecklingen av prototyperna, men på grund av tidspress och obetänksamhet gjorde jag inte det 

konsekvent. Resultatet blev att en bugg smög sig in i prototyp A. När man använder 

webbtjänsten på en stationär dator markeras en radioknapp automatiskt då text matas in i “Sök 

hållplats”-fältet. På den smarta klockan skulle det visa sig att den funktionen inte stöddes och 

många användare hade därför svårt att avgöra ifall de genomfört en sökning eller inte.  
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Figur 22: Vyn i den smarta klockan efter en sökning. Pga. en bugg visade varken radioknappen, här markerad med 

rött, eller textrutan att en sökning genomförts. 

Det här misstaget ser jag som ett mycket bra exempel på varför Progressive Enhancement är 

viktig vid alla typer av webbutveckling men framförallt vid utveckling för nya och mindre 

använda plattformar, såsom smarta klockor. Faktum är att de flesta problem jag stötte på under 

den undersökande delen av mitt arbete hade att göra med funktionalitet som inte fanns i den 

webbläsare som användes. Att överkomma den typen av problem är själva syftet med 

Progressive Enhancement som bör användas som ett naturligt komplement till responsiv 

webbdesign.  

Reflektioner kring arbetet 
Det visade sig under användningstesterna att de mest intressanta diskussionerna uppstod kring 

prototyp A och prototyp D. Jag utvecklade prototyperna efter varandra, så att prototyp B var en 

avskalad version av prototyp A, prototyp C en ännu mer avskalad version och prototyp D var en 

utveckling av prototyp C. Detta ledde till att prototyp A fick testa många olika koncept och 

bidrog till svaren på flera av de frågor jag försökte besvara, medan skillnaden mellan prototyp B 

och C var väldigt liten. Skulle jag göra undersökningen igen skulle jag arbeta mer med 

koncepten bakom varje prototyp så att varje prototyp introducerar användaren för ungefär lika 

mycket nytt. Ett sådant arbetssätt skulle kunna hjälpt mig att lättare identifiera hur viktiga olika 

koncept var för användare men framförallt skulle det kunna leda till att intervjutiden 

disponerades på ett bättre sätt.  

 

Jag genomförde både utveckling och tester på en specifik webbläsare på en specifik modell av 

smart klocka. Detta skedde med nödvändighet eftersom det var den enda smarta klocka jag hade 

tillgång till. För att över huvud taget göra det möjligt att genomföra testerna lät en del egenheter 

i webbläsaren styra utformningen av mina prototyper. Det hade varit intressant testa med flera 

olika smarta klockor, särskilt som problem med webbläsaren såsom att hackig scroll togs upp i 

alla intervjuer. Dock har jag under min undersökning inte hittat någon annan smart klocka som 

jag med säkerhet vet stödjer webbläsare.  

 

Bristen på smarta klockor med webbläsare gör också att det är väldigt svårt att förutsäga hur 

webbläsare i framtidens klockor kan fungera. Jag kan endast spekulera i hur mycket av 

problemen kopplade till webbläsaren som lyftes fram under intervjuerna berodde på klockans 

brist på prestanda och hur mycket som berodde på själva implementationen av webbläsaren. Jag 

är dock övertygad om att problemen kommer gå att lösa så länge det finns intresse av att 

använda webben med smarta klockor. 
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Jag genomförde mina användningstester på en grupp om åtta tekniskt kunniga personer. Jag 

valde att fokusera på den gruppen för att vara så effektiv som möjlig. Jag var rädd att personer 

med mindre teknisk bakgrund skulle ta längre tid på sig att vänja sig vid att använda den smarta 

klockan och skulle ha svårare att fokusera på det arbete jag gjort då själva webbläsaren var 

relativt svåranvänd. Samtidigt hade det varit väldigt intressant att testa med fler 

användargrupper. Under mina tester märkte jag bland annat en allmänt positiv inställning till att 

webbtjänsten automatiskt utgår från användarens position och det vore spännande att se om den 

och andra trender gäller även för andra grupper av användare.  

 

Det låga antalet användare som deltog i testerna gör också att det inte går att dra några 

statistiska slutsatser från mitt arbete. För det hade en betydligt större studie behövts. Mitt syfte 

med detta arbete var dock snarare att undersöka möjligheterna för detta outforskade område. 

Det finns i skrivande stund, så vitt jag vet, inget annat arbete om webbdesign för smarta klockor 

och jag hoppas med denna uppsats inspirera andra att dyka djupare i ämnet.  

 

Ett annat problem är att detta arbete endast undersökte en enda webbtjänst, som tagits fram 

specifikt för att presentera information som kan vara relevant att komma åt i en smart klocka. 

Det skulle vara intressant att undersöka hur andra typer av tjänster kan anpassas till smarta 

klockor, samt ifall det finns tjänster där anpassning till smarta klockor inte är eftersträvansvärd. 



Slutsatser 

 34 

Slutsatser 
I detta kapitel beskrivs till sist de slutsatser jag dragit av arbetet. 

 

Kan principerna för Responsiv Webbdesign användas för att möjliggöra konsumtion av 

webbtjänster på handledsburna smarta klockor?  

Ja, Responsiv Webbdesign fungerar för att anpassa webbsidor även till smarta klockor men i 

många fall är det inte tillräckligt. Eftersom mycket scrollning på en smart klocka upplevs 

frustrerande för användare bör webbsidor utvecklas för att minimera behovet av scroll på riktigt 

små skärmar och här räcker inte responsiv webbdesign till.  

 

Vilka problem behöver utvecklare lösa för att skapa en användbar responsiv webbsida för 

smarta klockor?  

Jag har under mitt arbete stött på mängder av problem, små och stora, men det viktigaste vid 

utvecklingen av webbsidor för smarta klockor är att ta fram ett gränssnitt som gör att användare 

kommer åt de funktioner de behöver så effektivt som möjligt. Som nämnts ovan behöver 

behovet av scroll minimeras, men utvecklare behöver också lägga tid på att anpassa andra delar 

av gränssnittet då smarta klockor har strängare krav på läsbarhet och enkelhet än andra 

plattformar. Sammantaget innebär det att det krävs extra tid och arbete för att anpassa en 

webbsida till en smart klocka.  

 

En erfarenhet jag fått av att utveckla en webbtjänst för smarta klockor är värdet av att tillämpa 

Progressive Enhancement. Den webbläsare jag använde stödde många moderna webbtekniker 

men saknade stöd för annat som är självklart på andra plattformar. Smarta klockor i allmänhet 

befinner sig i en period av hastig utveckling och så länge den pågår är Progressive Enhancement 

ännu viktigare än vanligt för all utveckling av webbsidor som önskar stödja smarta klockor.  

 

Hur upplevdes användning av en responsiv webbsida på en smart klocka? 

Trots de många bristerna i prototyperna och den webbläsare som användes upplevde jag att de 

flesta användare i grunden var positiva till att använda webbtjänster genom en smart klocka. 

Dock hade väldigt få användare tidigare erfarenhet av att använda smarta klockor och mer 

forskning krävs för att avgöra värdet av att utveckla en responsiv webbsida jämfört med andra 

sätt att göra en tjänst tillgänglig på smarta klockor.  

 

Sammanfattningsvis kan responsiv webbdesign vara ett effektivt sätt att anpassa en webbtjänst 

till en smart klocka, i synnerhet i kombination med andra tekniker, såsom sidindelning, som gör 

webbinnehållet lättare att komma åt.  

 

Vi vet inte hur framtidens smarta klockor kommer utvecklas, men det är troligt att prestandan 

kommer öka och att mycket arbete kommer göras med användbarhet i små gränssnitt. Om mjuk 

scrollning i webbläsare dessutom blir möjligt ser jag stora möjligheter för smarta klockor att bli 

en stor plattform för webben.  

Framtida forskning 
Jag har under mitt arbete funnit väldigt lite forskning kring gränssnitt för smarta klockor, och 

inget om smarta klockor som webbläsare. Därmed finns det otroligt mycket kvar som kan 

studeras. Jag avslutar med att presentera några ämnen som har väckt mitt intresse under arbetets 

gång. 
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Som tidigare nämnts krävs mer forskning för att avgöra hur effektiv responsiv webbutveckling 

är jämfört med andra sätt att göra en webbtjänst tillgänglig på smarta klockor. Det bör också 

närmare undersökas vilka typer av tjänster som är intressanta att använda med en smart klocka 

och vilka som inte är det.  

 

En erfarenhet av detta arbete är att webbsidor på smarta klockor som kräver mycket vertikal 

scroll upplevs frustrerande för användare. Jag testade i detta arbete ett alternativt sätt att 

navigera bland information på en webbsida vilket uppskattades av användarna men mer 

forskning behövs kring olika interaktionssätt på smarta klockor och hur väl de lämpar sig för 

webben.  

 

Mobile-first är en strategi som ofta används i kombination med responsiv webbdesign. Syftet är 

att ta fram bättre responsiv design genom att utgå ifrån telefon-skärmen, som ofta är den minsta 

plattform en webbsida används på. Om smarta klockor får fäste som en webbplattform kommer 

de överta mobiltelefonernas roll som den minsta plattformen. Det vore intressant att undersöka 

hur en möjlig smartwatch-first strategi kan påverka utvecklingsprocessen av responsiva 

webbsidor.  

 

 

 



Litteraturlista 

 36 

Litteraturlista 

Tryckt media 

Edwards, C. (2013). Watch clever. Engineering & Technology, 8(12), 30–35.  

Marcotte, E. (2011). Responsive Web Design. New York: A book apart. 

Mohorovičić, S. (2013). Implementing responsive web design for enhanced web presence. 

Information & Communication Technology Electronics & Microelectronics (MIPRO), 
2013 36th International Convention on, 1206–1210. 

Narayanaswami, C., & Raghunath, M. T. (2000). Application design for a smart watch with a 

high resolution display. Digest of Papers. Fourth International Symposium on Wearable 

Computers, 7–14. doi:10.1109/ISWC.2000.888452 

Narayanaswami, C., Kamijoh, N., Raghunath, M., Inoue, T., Cipolla, T., Sanford, J., … 

Yamazaki, K. (2002). IBM’s Linux watch, the challenge of miniaturization. Computer, 
35(1), 33–41. doi:10.1109/2.976917 

Narayanaswami, C., & Raghunath, M. T. (2004). Challenges and considerations for the design 

and production of a purpose-optimized body-worn wrist watch computer. Proceedings of 

SPIE - The International Society for Optical Engineering, 5443, 1–12. 
doi:10.1117/12.561263 

Raghunath, M. T., & Narayanaswami, C. (2002). User Interfaces for Applications on a Wrist 

Watch. Personal and Ubiquitous Computing, 6(1), 17–30. doi:10.1007/s007790200002 

Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). Handbook of Usability Testing: Howto Plan, Design, and 
Conduct Effective Tests. Wiley. 

Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2002). Interaction design: beyond human-computer 
interaction (s 519). J. Wiley & Sons.  

Thorp, E. O. (1998). The invention of the first wearable computer. Wearable Computers, 1998. 

Digest of Papers. Second International Symposium on. doi:10.1109/ISWC.1998.729523 

Windrum, P. (2004). Leveraging technological externalities in complex technologies: 

Microsoft’s exploitation of standards in the browser wars. Research Policy, 33(3), 385–
394. doi:10.1016/j.respol.2003.09.002 

Internet 

Android Developers. (2014). Creative Vision for Android Wear. Hämtad 19 juli 2014, från 
http://developer.android.com/design/wear/creative-vision.html 

Canalys. (2013). Smart wearable band shipments to grow by more than 500% between the first 

and second half of 2013. Hämtad 19 juli 2014, från 



Litteraturlista 

 37 

http://www.canalys.com/newsroom/smart-wearable-band-shipments-grow-more-500-
between-first-and-second-half-2013 

Canalys. (2014). 1.6 million smart bands shipped in H2 2013. Hämtad 19 juli 2014, från 

http://www.canalys.com/static/press_release/2014/canalys-press-release-120214-16-

million-smart-bands-shipped-h2-2013.pdf 

Champeon, S. (2003). Progressive Enhancement and the Future of Web Design. Hämtad 20 

april 2014, från http://www.hesketh.com/thought-leadership/our-publications/progressive-
enhancement-and-future-web-design 

Charlton, A. (2013). From IBM to Microsoft - A Brief History of The Smartwatch. 

International Business Times. Hämtad 19 juli 2014, från 
http://www.ibtimes.co.uk/smartwatch-history-apple-iwatch-samsung-galaxy-gear-503752 

Connolly, D. (2000). A Little History of the World Wide Web. W3C. Hämtad 19 juli 2014, från 
http://www.w3.org/History.html 

Debenham, A. (nd). Game console browsers. Hämtad 19 juli 2014, från 

http://console.maban.co.uk/ 

Gartner. (2014). Gartner Says Annual Smartphone Sales Surpassed Sales of Feature Phones for 

the First Time in 2013. Hämtad 19 juli 2014, från 
http://www.gartner.com/newsroom/id/2665715 

Google. (2014). WebBrowser for SmartWatch. Google Play. Hämtad 19 juli 2014, från 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.vaggan.webbrowser 

Google Developers. (2014). Concepts - Google Maps JavaScript API v3. Hämtad 19 juli 2014, 
från https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/basics 

Honan, M. (2007). Apple unveils iPhone. Macworld. Hämtad 19 juli 2014, från 
http://www.macworld.com/article/1054769/iphone.html 

HP. (2012). HP Hewlett-Packard-01 wrist instrument, 1977. Hämtad 19 juli 2014, från 

http://www.hp.com/hpinfo/abouthp/histnfacts/museum/personalsystems/0022/index.html 

IBM. (2001). Linux Watch. Hämtad 19 juli 2014, från 

http://web.archive.org/web/20140210095921/http://www.research.ibm.com/trl/projects/ng
m/wp10_e.htm 

IDC. (2014). Worldwide Wearable Computing Market Gains Momentum with Shipments 

Reaching 19.2 Million in 2014 and Climbing to Nearly 112 Million in 2018, Says IDC | 

Business Wire. Hämtad 19 juli 2014, från 

http://www.businesswire.com/news/home/20140410005050/en/Worldwide-Wearable-

Computing-Market-Gains-Momentum-Shipments#.U8qPN_l_uPs 

Juniper Research. (2013). Press Release: Mobile Smart Wearable Device Shipments to 

Approach 130 Million by 2018, Juniper Research finds. Hämtad 19 juli 2014, från 
http://www.juniperresearch.com/viewpressrelease.php?pr=414 

Mann, S. (2013). Wearable Computing. I M. Soegaard & R. F. Dam (Reds), The Encyclopedia 

of Human-Computer Interaction, 2nd Ed. Aarhus, Denmark: The Interaction Design 



Litteraturlista 

 38 

Foundation. Hämtad från http://www.interaction-
design.org/encyclopedia/wearable_computing.html 

Matias, E., MacKenzie, I. S., & Buxton, W. (1996). A Wearable Computer for Use in 

Microgravity Space and Other Non-Desktop Environments. Companion of the CHI ’96 

Conference on Human Factors in Computing Systems. Hämtad 15 april 2014, från 
http://edgarmatias.com/papers/chi96/ 

Opera. (2007). Get to Know the Web on Wii: Full Version of Wii Internet Channel Powered by 

Opera Available for Free Download. Hämtad 19 juli 2014, från 

http://www.operasoftware.com/press/releases/devices/get-to-know-the-web-on-wii-full-
version-of-wii-internet-channel-powered-by-opera-available-for-free-download 

StatCounter. (2014a). Comparison from Jan to June 2013 | StatCounter Global Stats. Hämtad 19 
juli 2014, från http://gs.statcounter.com/#all-comparison-ww-monthly-201301-201306-bar 

StatCounter. (2014b). Comparison from Jan to June 2014 | StatCounter Global Stats. Hämtad 19 

juli 2014, från http://gs.statcounter.com/#all-comparison-ww-monthly-201401-201406-bar 

Trafiklab. (2014). Våra API:er. Hämtad 19 juli 2014, från http://www.trafiklab.se/api 

W3C. (2013). CSS Overflow Module Level 3. (D. Baron, Red). Hämtad 27 juli 2014, från 
http://www.w3.org/TR/css-overflow-3/ 

W3C. (2014). Geolocation API Specification. (A. Popescu, Red). Hämtad 19 juli 2014, från 
http://dev.w3.org/geo/api/spec-source.html 

 



Bildförteckning 

 39 

Bildförteckning 
Figur 2: Fotograf okänd. Fotografiet är taget på en utställning på Nixdorf Datormuseum 2008. 

Hämtad 22 juli 2014, från http://www.edwardothorp.com/id26.html 

 

Figur 3: Fotograf okänd. Hämtad från Narayanaswami, C., Kamijoh, N., Raghunath, M., Inoue, 

T., Cipolla, T., Sanford, J., … Yamazaki, K. (2002). IBM’s Linux watch, the challenge of 

miniaturization. Computer, 35(1), 33–41. doi:10.1109/2.976917 

 

Figur 4: Tim Berners-Lee för CERN. Hämtad 12 augusti 2014, från 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WorldWideWeb_FSF_GNU.png 

 

Figur 9: Android Developers. Hämtad 12 augusti 2014, från 

https://developer.android.com/design/wear/creative-vision.html 

 

Figur 10: Fotograf okänd. Hämtad från Raghunath, M. T., & Narayanaswami, C. (2002). User 

Interfaces for Applications on a Wrist Watch. Personal and Ubiquitous Computing, 6(1), 

17–30. doi:10.1007/s007790200002 

 

Övriga bilder: Jakob Florell. 



www.kth.se


