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Sammanfattning 
Idag kommer det hela tiden nya enheter, alla med olika egenskaper, med 
möjlighet att koppla upp mot internet. Därmed blir det allt svårare för 
webbdesigners att anpassa webbplatser för användarens behov och förutse i 
vilken kontext användaren brukar webbplatsen. Syftet med studien var att 
undersöka hur webbutvecklare kan implementera flexibilitet för webbplatser, 
för att webbplatsen ska passa de olika enheterna, genom responsiv 
webbdesign. Vidare undersöks också hur användare upplever en webbplats 
utvecklad med responsiv webbdesign. Studien omfattar utvecklingen av en 
prototyp som också har används som grund för användartestning och 
kvalitativa intervjuer. Användartestningen omfattade test på en webbplats 
utvecklad med fasta mått samt testning av den responsiva prototypen. 
Resultatet av studien visar att användare upplever en responsiv webbplats 
som ett bra alternativ för en mobil webbplats. Den främsta fördelen för 
testpersonerna var att inte behöva scrolla i sidled eller zooma in och ut för att 
hitta informationen som behövdes. 
 
Nyckelord: responsiv webbdesign, webbutveckling, användbarhet, 
mobilanpassning, webb. 
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1. Introduktion 
I ett pressmeddelande från Cisco (2012) rapporteras att den globala mobila 
trafiken växte med 133 % mellan 2010 och 2011. I rapporten förutspås också 
att antalet mobila enheter kommer att överstiga antalet människor på jorden 
år 2016. Samtidigt kan ett allt större urval av enheter, alla med olika 
egenskaper, koppla upp mot internet. Därmed blir det allt svårare för 
designers att anpassa webbplatser för användarens behov och förutse i vilken 
kontext användaren brukar webbplatsen (Gardner, 2011).  
 
Användbarhetspionjären Jakob Nielsen gick nyligen ut och rekommenderade 
webbutvecklare att skala ned webbplatser för mobilanvändning och utveckla 
separata mobiloptimerade webbplatser (Nielsen, 2012). Det var något som 
många utvecklare protesterade mot och interaktionsdesignern Josh Clarke 
menar i ett svar till Nielsens uttalande att “[…] the notion that you should 
create a separate, stripped-down version for 'the mobile use case' might be 
appropriate if such a clean mobile use case existed, but it doesn't.” (Clarke, 
2012). 
 
Ett förslag på en lösning på problemet är Responsive Web Design, som är ett 
begrepp som först myntades av webbdesignern Ethan Marcotte. Responsiv 
webbdesign bygger på flera redan tidigare existerande tekniker som flytande 
layouter och media queries. Genom att kombinera dessa har det framkommit 
ett nytt tankesätt hur webbutvecklare kan gå tillväga för att designa för 
webben (Marcotte, 2011). Begreppet har skapat ett stort intresse hos 
webbutvecklare och webbdesigners världen över, såväl professionella som 
amatörer i ämnet.  
 
 
1.1 Hypotes 

Min hypotes är att en webbplats nu för tiden behöver riktlinjer och flexibilitet 
framför en skräddarsydd anpassad design för varje enhet. Genom att utveckla 
webbplatser med responsiv webbdesign kan information bli mer lättillgänglig 
och bättre presenterad oberoende av vilka tekniska förutsättningar 
användaren har. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur webbutvecklare kan implementera 
flexibilitet för en webbplatsen och hur användare som besöker webbplatsen 
med olika mobila enheter och plattformar med en mindre skärm upplever 
den.  
 
 
1.3 Frågeställning 

Oberoende av vilken plattform en besökare använder, vad 
är skillnaden i användbarhet mellan en webbplats utvecklad med fasta 
mått och en som anpassats med responsiv design? 
 
 
1.4 Avgränsning 

Avgränsning i studien har gjorts genom att jag tittat på hur en responsiv 
webbplats upplevs och lämnat ute andra alternativ som enskilda 
mobilanpassade mallar, mobilapplikationer och adaptiv webbdesign.  
 
En avgränsning gjordes också i valet av testpersoner där den responsiva 
prototypen som togs fram under studiens gång testades på endast tre 
personer. Alla testpersoner hade någon form av administrativa 
arbetsuppgifter och var potentiella kunder till den existerande webbplatsen. 
 
 
1.5 Metod 

För att genomföra undersökningen har en prototyp arbetats fram, en 
utförligare metodgenomgång som beskriver utvecklingen av prototypen hittas 
i genomförandeavsnittet. Undersökningen använder sig i ett senare skede av 
användartestning och kvalitativa intervjuer som också beskrivs mer ingående 
i genomförandeavsnittet. 
 
Metoden för teoriavsnittet har bestått av litteraturstudier som har lagt grund 
för implementationen av prototypen. Eftersom ämnet är så pass nytt finns det 
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inte många vetenskapliga artiklar inom området. För att samla ihop 
tillräckligt med information och material har författaren av den här studien 
använt sig av specifikationer från välkända webbplatser som till exempel. 
http://www.w3.org/. Böcker och artiklar skrivna av personer som har en hög 
status och är mycket insatta i ämnet som sådant har också används för att 
beskriva ämnet. För att uppfylla kraven på en vetenskaplig studie har 
vetenskapliga källor använts för att arbeta fram metod och tillvägagångssätt.  
 
 
1.6 Disposition 

Studien är indelad i fyra avsnitt: teori, metod, resultat och diskussion. 
Teoriavsnittet har valts att läggas före metodavsnittet då teorin behandlar 
delar som är nödvändiga att känna till för att förstå genomförandet av 
prototypen som beskrivs i metodavsnittet. Teoriavsnittet innehåller en 
litteraturgenomgång där först några allmänna webbtekniker och tekniska 
termer tas upp för att ge läsaren en förståelse för teknologiska termer som tas 
upp i senare kapitel. Teoriavsnittet tar också upp de olika typer av 
webbplatslayouter som finns idag och en genomgång av vad responsiv 
webbdesign innebär rent tekniskt. 
 
Metodavsnittet beskriver hur implementeringen av prototypen gick till, vilket 
tillvägagångsätt som valdes för att genomföra användartesterna och en analys 
av användartestet. 
 
Resultatavsnittet behandlar vilket resultat som användartesterna och 
intervjuerna gav i form av en sammanfattning i tabeller. Diskussionsavsnittet 
består av en användartestsdiskussion, en resultatdiskussion och en 
metoddiskussion. Vidare diskuteras också vilken framtida forskning som 
behövs inom området. 
 
 

2. Teori 
För att få en förståelse för hur responsiv webbdesign fungerar kommer det 
här avsnittet ta upp några av de begrepp som används i studien. Avsnittet 

http://www.w3.org/
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behandlar de webbtekniker som idag används för att utveckla webbplatser 
med flexibilitet.  
 
 
2.1 Rutnät 

Rutnätsbaserad design eller grid-based design är ett formgivningsverktyg 
som är lånat från tryckta medier. Rutnät används för att bibehålla en 
konsekvent design och genom att ha samma struktur på hela webbplatsen 
hjälper man i slutändan också användare att navigera på webbplatsen, vilket 
är en viktig del av användbarhet (Clarke, A., 2007). Rutnät är ett redskap för 
designers att skapa ordning genom att organisera innehållet till ytor. 
 

A grid at its barest is nothing more than a series of intersecting 
horizontal and vertical lines spaced at regular intervals, but its innate 
propensity for creating order out of chaos makes it one of the most 
powerful tools at a designer’s disposal. (Brauckmuller, 2010) 

 
Rutnätsystem eller ramverk kan vara ett sätt för webbutvecklare att 
effektivisera sitt arbetsätt genom att använda sig av tjänster som t.ex. 960 
Grid System eller Blueprint för att snabbt skapa prototyper. 960 Grid System 
bygger på att designen av webbplatsen har utformats efter rutnätssystemets 
redan färdiga kolumner och marginaler. 960 Grid System inkluderar layouter 
med 12,16 eller 24 kolumner; varav kolumnerna har 10 pixlar breda 
marginaler på höger och vänster sida som kan ses i Figur 1 (960 Grid System, 
2012). 
 

 
Figur 1. Illustration över hur ett 960 Grid System med 12 kolumner ser ut. 
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Genom att ge element klasser som representerar bredden kan webbutvecklare 
snabbt ta fram olika layouter. T.ex. En webbutvecklare har fått ett 
designdokument från en webbdesigner där ett element fyller upp fyra 
kolumner i bredd ger webbutvecklaren elementet snabbt en klass i HTML-
filen som i 960 Grid System hade varit ”grid_4” för att elementet ska få 
korrekt bredd.  
 
 
2.2 CSS Återställning/Normalisering 

CSS-återställningar är ett verktyg för webbutvecklare att bestämma hur 
webbläsare ska tolka grundläggande HTML-element. 
 
Om ett HTML-dokument med en enklare uppmärkning av kod utan några 
presentationsstilar applicerade visas i en webbläsare kommer det fortfarande 
att finnas en enklare stil förapplicerad. Det har att göra med att alla 
webbläsare har ett set av standardinställningar för hur grundläggande element 
ska visas om webbutvecklaren inte har angett hur dessa ska se ut. De olika 
webbläsarna har dessutom olika inställningar för detta (Meyer, 2004).  
 
För att få större kontroll över hur webbläsare tolkar webbplatsen kan man 
överskriva, eller normalisera, elementen i CSS (Clarke, A., 2007). Ett 
populärt normaliseringsverktyg är Meyerweb reset som också är inkluderat i 
Blueprint (Meyer, 2007). 
 
 
2.3 Metataggen Viewport 

Med metataggar kan webbutvecklare specificera information om innehållet 
på webbsidan, till exempel specificera författare och nyckelord med olika 
metataggar.  
 
Eftersom många mobila enheter automatiskt zoomar in webbplatser som är 
byggda för skrivbordsdatorer kan denna funktion ställa till problem för redan 
mobilanpassade webbplatser. Genom att använda metataggen Viewport kan 
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webbutvecklare tvinga den mobila enheten att använda zoomen korrekt 
(Mobile Web Application Best Practices, 2010). 
 

 
Figur 2. Exempel av hur en viewport-metatagg kan se ut. 

I Figur 2 säger vi med initial-scale=1 att den mobila enheten ska rendera 
webbplatsen i 100 % zoom vilket är lämpligt för webbplatser som redan är 
optimerade för mobila enheter. Med maximum-scale=1 stänger man av 
möjligheten för användaren att zooma på sidan. Det här är något som bör 
göras med försiktighet men kan vara användbart för t.ex. webbplatser som 
använder sig av komplexa touch-gester (Gardner, L. & Grigsby, J., 2012). 
 
 
2.4 Webbplatslayouter 

Det finns tre stora kategorier av layouter: fasta, flytande och elastiska. Dessa 
kategoriseras av hur deras bredd är satt. Det är också möjligt att skapa 
hybridlayouter genom att kombinera dessa layouter. I en hybridlayout 
används olika typer av mått och varje kolumn i layouten kan använda ett eget 
mått. Beroende på vilken layout som används läggs grunden för hur 
webbläsaren ska tolka webbplatsens olika bredder (Gillenwater, Z., 2008). 
 
 
2.4.1 Fasta layouter 

Fasta layouter är uppbyggda helt av pixlar (px) som mått och ändrar inte 
storlek beroende på vad användaren har för inställningar eller förutsättningar. 
Det här bidrar till att webbutvecklare kan designa en webbplats som ser 
likadant ut för många olika konfigurationer. Fasta layouter är den vanligaste 
layouten för webbplatser idag (Gillenwater, Z., 2008). 
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2.4.2 Flytande layouter 

En webbplats uppbyggd med procentvärden har en så kallad flytande layout. 
Procenten utgår från visningsområdet och webbläsarens bredd. En flytande 
layout anpassar därmed sin bredd efter hur stort visningsområde användaren 
har tillgängligt. En flytande layout undviker därmed den horisontella 
rullningslistan (Gillenwater, Z., 2008).  
 
När sidbredden minskar flyttas texten på sidan ned beroende på hur texten 
kan följa runt de fasta bredderna som exempelvis bilder och annan media. För 
att inte innehållet ska bli för brett på bredare skärmar kan en maxbredd sättas 
för att bibehålla läsbarheten (Clarke, A., 2007:198). 
 
 
2.4.3 Elastiska layouter 

Elastiska layouter är uppbyggda med em som är ett relativt värde som utgår 
från den aktuella typsnittsstorleken. Det innebär att om användaren har valt 
att förstora eller förminska typsnittet på webbplatsen i webbläsaren kommer 
layouten också bli bredare eller smalare för att följa dessa nya 
typsnittsbredder.   
 

By setting the width of your layout in ems, you’re essentially telling 
the design to be as wide as a certain number of text characters. 
(Gillenwater, 2008:8) 

 
 
2.5 Responsiv Webbdesign 

Termen responsiv webbdesign är ett nytt begrepp som författaren och 
webbutvecklaren Ethan Marcotte först presenterade i sin artikel ”Responsive 
Web Design” i maj 2010. Men det var först ett år senare begreppet började bli 
känt och dyka upp i sökningar som visas i skärmklippet nedan (Figur 3). 
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Figur 3. En sökning på Google Trends visar när begreppet ”Responsive Web 
Design” började dyka upp på internet. Skärmklippet taget 2012-04-17. 

Responsiv webbdesign är ett tankesätt med budskapet att webbplatser bör 
utvecklas med flexibilitet i åtanke, och istället för en pixelperfekt design bör 
nu utveckla riktlinjer för hur designen ska bete sig på olika bredder. För att 
åstadkomma det här grundar sig responsiv webbdesign på främst på tre olika 
befintliga webbteknologier (Marcotte, 2011). I det här avsnittet redogörs 
vilka dessa tekniker är och varför de används. 
 
 
2.5.1 Rörliga rutnätsbaserade layouter och flexibla typsnitt 

Ett rutnäts proportioner bestäms av storleken på den valda kanvasen. 
Problemet är att webbutvecklarens kanvas är en webbläsare, som kan 
förminskas och förstoras, och webbläsare som finns i mobiler och andra 
mobila enheter har mindre skärm än en vanlig skrivbordsdator.  
 
För att åstadkomma en flexibel design behöver rutnätet vara rörligt. Det är 
också det första steget mot en responsiv webbplats. Ett rutnät byggs upp på 
samma sätt som en flytande layout. En webbutvecklare kan även här använda 
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sig av en färdig mall som använder den flytande layouten. Ett exempel på ett 
sådant är Variable Grid System (2012) som grundar sig på 960 Grid System 
(960 Grid System, 2012).  Webbutvecklare använder därmed procent för alla 
bredder i designen (Marcotte, 2011).  
 
När webbplatsens kolumner är på plats behövs flexibla marginaler och 
spaltfyllnad (padding) för att skapa mellanrum till innehållet. För att dessa 
flexibla mellanrum ska passa in och vara lika stora som i designen kan 
webbutvecklare använda sig av följande formel: target ÷ context = result. 
 
Genom att dela den önskade storleken med storleken på den kontext man har 
får man ut önskad bredd på mellanrummet. Kontexten ändrar sig beroende på 
om det är marginaler eller spaltfyllnad som ska appliceras. För marginaler är 
kontexten det omringande elementets bredd. För spaltfyllnad är kontexten det 
egna elementets bredd (Marcotte, 2012). 
 
För marginaler och spaltfyllnad som behövs i det vertikala ledet är det 
fördelaktigt att använda pixlar eller em. Det gäller också ifall webbutvecklare 
vill sätta en fast höjd på ett element. Det vertikala ledet gör bara att sidan blir 
längre och har inte samma påverkan på layouten. Dessutom går det inte att på 
förhand veta den totala höjden på en webbsida (Gardner, L. & Grigsby, J., 
2012). 
 
Typografin på en webbplats är extremt viktig och text är ofta en stor del av en 
webbplats. För att se till att flexibilitet finns även här och för att användare 
som har valt att använda sig av ett större eller mindre typsnitt också ska 
tillgodoses, kan också typsnitten anpassas. Genom att sätta 
typsnittstorlekarna i det relativa värdet em blir typsnitten relativa. För att ta 
reda på vilka em-värden som ett typsnitt ska använda kan samma formel som 
för att skapa relativa marginaler med fördel användas.  
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2.5.2 Flexibla bilder och annan media 

Informationen som finns på webbplatser är inte bara text utan också bilder 
och video. Därför blir det allt viktigare att detta presenteras på ett bra sätt för 
användaren (Hector, 2011). 
 
Bilder är ytterligare ett problem webbutvecklare måste ha i åtanke när de 
utvecklar en webbplats med fokus på flexibilitet. Text är enklare att handskas 
med eftersom text lindas runt den flexibla layouten. Bilder som har en fast 
bredd och är bredare än dess omkringliggande element kommer att flyta över 
till bredvidliggande element.  
 
Genom att applicera CSS-attributet max-width:100%; kan webbutvecklare 
begränsa bilders storlek till det omkringliggande elementet. Det innebär att 
bilden renderas som dess storlek så länge dess bredd är bredare än elementet 
bilden befinner sig i. Det här attributet går även att applicera på andra 
element med fast bredd som video och annan media (Marcotte, 2011). 
 
Ett problem som uppstår genom att använda max-width:100%; för bilder på 
en webbplats är att det är oönskat att en enhet med en mindre skärm ska ladda 
ned bilder i full upplösning när enheten bara visar bilden i ett litet format.  
 
Idag finns det ännu inget standardiserat sätt att optimera responsiva 
webbplatser för att råda bot på problemet med att mindre enheter laddar in 
högupplösta bilder. Ett möjligt sätt att lösa detta är att markera upp flera 
bilder i olika upplösning i html och använda sig av olika tekniker för att se till 
att rätt bild används till rätt enhet och skärmstorlek (Wilto/respimg, 2012). 
 
 
2.5.3 Media queries 

Den tredje tekniken som begreppet responsiv webbdesign omfattar är media 
queries. I W3.org specifikation beskriver man media queries som en teknik 
som har möjlighet att sätta upp krav för olika medier. Tekniken 
introducerades i CSS3 och bör inte förväxlas med media types som 
introducerades i CSS2. Media queries bygger förvisso vidare på media types 
men med media queries är det möjligt att ta hänsyn till en rad olika variabler 
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när det gäller att ta reda på vilka förutsättningar användaren har, som 
exempelvis skärmstorlek, färgindex, upplösning, om enheten är i landskapsvy 
med mera. En av skillnaderna med media queries jämfört med media types är 
att dessa variablar går att kombinera på vilket sätt som helst.  
 
Media queries är ett logiskt uttryck som antingen ger true eller false som 
svar. Får förfrågan ett positivt svar utförs querien. Får förfrågan ett negativt 
svar utförs den inte (Media Queries, 2010). 
 
 
3. Metod 
Studien baseras på kvalitativa användartest och intervjuer med utvalda 
testpersoner. Kvalitativa former av intervjuer valdes för att kunna urskilja 
mönster eller utreda beteenden för undersökningen (Trost, 2010). En prototyp 
togs fram från en existerande webbplats och det var också prototypen som 
testades vid användartesterna.  
 
En webbplats för en restaurang skapad av Givakt Internet AB i Växjö beslöts 
i samförstånd med Givakt att utgöra underlaget för framtagandet av 
prototypen. Webbplatsen var tidigare utvecklad i en Wordpress-miljö med en 
fast layout och ingen tidigare form av mobiloptimering. Webbplatsen är 
indelad i tre kolumner för alla undersidor, och framsidan består av en större 
banner och tre mindre rutor med text och bild. Huvudmenyn finns högst upp 
på webbplatsen vid sidan av en logotyp. Sidfoten består av tre spalter med 
kontaktinfo, ett formulär för nyhetsbrev, rss-flöden och en bild. 
 
Materialet som valdes för att användas som underlag vid utveckling av 
prototypen var främst Ethan Marcottes bok ”Responsive Web Design”. För 
att användartestet skulle kunna genomföras på ett korrekt sätt beslutades att 
hela webbplatsen skulle vara tillgänglig som en responsiv prototyp vid 
testtillfället.  
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3.1 Implementering av prototyp 

Efter diskussion med handledare och Givakt Internet AB bestämdes att 
prototypen skulle utvecklas utan något CMS, Content Management System 
för att istället lägga fokus på att utveckla flexibilitet och användbarhet. 
 
Utvecklingen av prototypen innebar till en början att kopiera HTML,CSS 
samt bakgrund- och layoutbilder från den tidigare webbplatsen till en 
utvecklingsserver. En CSS återställning, Meyerweb reset, implementerades 
som satte ursprungstypsnittets storlek till 100%. Som föreslås av Marcotte 
(2012) omvandlades alla typsnitt från pixlar till em genom tidigare nämnd 
formel, target ÷ context = result. Metataggen viewport sattes in i head-taggen 
för startsidan och alla undersidor och skrevs på följande sätt: 
 

<meta name="viewport" content="width=device-width, target-
densitydpi=160dpi, initial-scale=1.0"> 

 
Ett rörligt rutnät applicerades ovanpå de redan existerande elementen. Genom 
att använda Variable Grid System (2012) gavs dessa element en ny klass som 
representerade hur stor bredd varje element skulle fylla upp. Varje element 
gavs korrekt bredd som stämde överens med den tidigare existerande 
webbplatsens bredd vid 960 pixlars breda webbläsarfönster. För att 
prototypens layout inte skulle sträckas ut för skärmar som var bredare än 960 
pixlar sattes en maxbredd i CSS för att förhindra att detta.  
 
Alla bilders tidigare fasta bredder togs bort och max-width:100 %; 
applicerades för att bilderna inte skulle överskrida sina behållares bredd. De 
bildspel som fanns på den ursprungliga webbplatsen valdes att tas bort i 
prototypen då dessa innehöll specifik JavaScript som gjorde att webbplatsen 
inte fungerade korrekt. Eftersom JavaScriptet byggde på att bildspelet skulle 
ha fasta bredder och höjder. Bildspelen ersattes istället med en vanlig bild. 
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Figur 4. Skärmbild över prototypens startsida på högupplöst skärm. 

 
När de första delarna av utvecklingen som involverade en flytande layout 
med flexibla bilder var klar bestämdes vilka brytpunkter webbplatsen skulle 
ha. Brytpunkter sätts när upplösningen har ändras så pass mycket att layouten 
inte längre ser bra ut och man bör därmed implementera media queries för att 
gå från en flexibel design till en responsiv design (Marcotte, 2012).  
 
I prototypen användes två brytpunkter, på 480 och 768 pixlar. Dessa två 
brytpunkter bestämdes vara tillräckliga för webbplatsen och den flytande 
layouten gjorde att webbplatsen såg bra ut för övriga upplösningar. 
 
I brytpunkten som sker när skärmbredden är vid 768 pixlar tar logotypen och 
menyn upp 100 % av skärmbredden istället för att ligga på samma rad. 
Startsida och undersidor delas också upp till två kolumner istället för tre 
(Figur 5). I nästa brytpunkt som sker vid 480 pixlar delas menyn upp i två 
kolumner som är vänster- och högerställda på samma sätt som Marcotte 
(2012) föreslår i sitt exempel (Figur 6). Startsidan och undersidor blir också 
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bara en kolumn i bredd. I båda dessa brytpunkter ändras också vissa 
marginaler för att dessa inte ska ta upp lika mycket plats på de lägre 
upplösningarna. 
 
 

  
Figur 5. Prototypens startsida på en Iphone respektive Ipad i porträttvy 
(320px/768px i bredd). 

 
Figur 6. Skärmklipp på hur prototypens menyer såg ut på en Iphone i porträttvy. 
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3.2 Tillvägagångsätt användartest 

Användbarhetstestning & intervjuer valdes för att utvärdera prototypen för att 
ta reda på hur webbplatsen upplevs genom kvalitativa insikter och beteenden 
(Mulder, S. & Yaar, Z., 2007:39).  
 
Målgruppen för användartestet valdes ut med vad som föreslås i Lin, H. et 
al.(1997) och var potentiella kunder hos företaget, där några hade 
administrativa roller och hade kunnat få uppdraget att boka evenemang hos 
företaget. Målgruppen hade olika grundläggande kunskaper och erfarenheter 
av att använda sig av både smartphones och surfplattor i vardagen. 
Förutsättningarna beskrivs närmare i Bilaga 2. Testgruppen bestod av en 
mindre grupp människor om tre personer. 
 
Materialet samlades in med hjälp av videokameror som tog upp ljud och bild 
under tiden som testpersonerna utförde testet. Rogers, et al. (2011) hävdar att 
det finns några problem som kan uppstå under videoinspelning av 
användartester och den som utför testet bör ta ställning till följande punkter: 
 

• Om kamerans position bör vara fast eller flytta runt denna. 
• Vilken riktning kameran bör riktas mot för att kunna spela in vad som 

krävdes. 
• Vilket intryck kameran kan ha för testpersonerna och i efterhand 

undersöka ifall det fanns några bevis för att testpersonerna uppförde 
sig annorlunda framför kameran. 

 
Dessa punkter åtgärdades och var noga uttänkta i förhand för att inspelningen 
skulle ske på ett korrekt sätt för varje test. Intervjuerna spelades också in och 
transkriberades i efterhand i sin helhet.  
 
Inför testerna togs lämpliga uppgifter specifikt fram för att testpersonerna 
skulle bli tvungna att navigera på webbplatsen och leta fram någon enklare 
information. Uppgifterna finns i Bilaga 1. Instruktioner om hur testet skulle 
gå till skrevs också ned för att alla testpersoner skulle ha samma 
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förutsättningar inför testet. Av instruktionerna framgick det tydligt att testet 
var avsett för prototypen och inte för att testa personernas kunskap eller 
skicklighet. 
 
Användartestet utfördes på två olika mindre enheter, Iphone och Ipad. 
Begränsningen gjordes för att modellerna är mycket vanliga för respektive 
enhet samt att dessa enheter var mest tillgängliga.  
 
Efter diskussion med handledare bestämdes att testpersonerna först skulle 
testa originalwebbplatsen på de olika enheterna innan prototypen testades. 
Detta gjordes för att få en uppfattning om hur en webbplats med fast layout 
upplevs av testpersonerna på respektive enhet. 
 
 
3.3 Analys av användartest 

Analysen av användartesterna genomfördes med critical incident technique 
som föreslås i (Rogers, et al., 2011:291). Fokuseringen i analysen läggs då på 
att hitta specifika händelser under testets gång som var betydelsefulla för 
syftet med testet. Genom att under testets gång notera intressanta händelser 
samt att i efterhand studera videomaterialet kunde dessa händelser 
uppmärksammas. Händelser var till exempel att testpersonen kommenterade, 
blev tyst, såg fundersam ut eller tvekade inför ett val. 
 
Videomaterialet analyserades genom att hela inspelningen betraktades och 
transkriberades. Under denna tid noterades också när potentiellt viktiga 
händelser skedde.  
 
 
4. Resultat 
I detta avsnitt redovisas vilka resultat som användartesterna och intervjuerna 
producerade. Dessa redovisas i form av tabeller som har sammanfattat 
innehållet av respektive test. 
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4.1 Resultat av användartest 

Resultatet av användartestet består dels av svar från intervjuerna samt vad 
som uppmärksammades med hjälp av videoupptagningen. I följande tabell 
redovisas vad som i efterhand kunde ses på videoupptagningsmaterialet av 
den responsiva prototypen som testades på en smartphone. Innehållet i 
tabellen är en sammanfattning av alla iakttagelser som gjordes på 
testpersonerna då det var flera likadana händelser som uppmärksammades 
hos de olika testpersonerna. Resultatet är vad som kom fram när prototypen 
testades och inte hur webbplatsen med fasta mått upplevdes. 
 
Positivt: Negativt: 
Scrollar snabbt ned och hittar 
informationen 

Upplevs ladda långsammare än 
webbplatsen med fasta mått 

Alla testare identifierar direkt rätt 
val för frågorna 

Trycker flera gånger på samma 
knapp 

En testperson använde sig av 
genvägslänkarna för att snabbare 
hitta rätt i texten för att hitta buffén  

En testperson försökte vid ett tillfälle 
zooma ut för att komma till toppen 
av sidan 

Tabell 1. Resultat av videoupptagningen av prototypen på en smartphone. 

I resultatet av videoupptagningen på en surfplatta var det genomgående lika 
för alla testpersoner där prototypen användes på samma sätt som den 
ursprungliga webbplatsen. Därmed gick det inte att särskilja några särskilda 
händelser som var intressanta för studiens syfte.  
 
 
4.2 Resultat av Intervjuer 

I följande tabell följer en sammanfattning av svaren från intervjufrågorna. 
Intervjuerna finns i Bilaga 2. Svaren har valts att sammanfattas då 
testpersonerna i många fall har gett liknande svar. 
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Fråga Smartphone: Surfplatta 

Hur upplevde du 
webbplatsen jämfört 
mot webbplatsen med 
fast layout? 

Alla testpersoner upplevde 
webbplatsen som bättre 
anpassad för enheten och att det 
var frustrerande att behöva 
zooma på den med fast layout. 
 
Två av testpersonerna påpekade 
också att det var enklare att 
klicka på menyer och 
undermenyer. 

Bara en av 
testpersonerna 
upplevde att det var 
någon skillnad på 
prototypen jämfört mot 
webbplatsen med fasta 
mått. Testpersonen i 
fråga påpekade att det 
kan ha att göra med 
frågornas 
svårighetsgrad. 
 
Övriga testdeltagare 
märkte ingen skillnad 
på webbplatserna. 

Hade du i vanliga fall 
kunnat tänka dig att 
utföra dessa uppgifter 
på en 
smartphone/surfplatta? 

En testperson hade hellre valt 
att göra uppgifterna på dator om 
testpersonen hade haft tillgång 
till båda. 
 
Övriga testpersoner upplevde 
att uppgifterna var uppgifter 
som de i vanliga fall hade 
kunnat utföra på smartphonen. 

Alla testdeltagare hade 
kunnat tänka sig att 
utföra uppgifterna på 
en surfplatta. 

Tabell 2. Sammanfattning av resultatet från intervjufrågorna. 
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5. Diskussion 
Syftet med studien var att få en uppfattning om hur användare upplever 
webbplatser utvecklade med responsiv webbdesign med mobila enheter. 
Syftet var också att undersöka hur webbutvecklare kan implementera 
flexibilitet för webbplatser. Undersökningen skedde genom att utveckla en 
prototyp som i ett senare skede testades med användartest och kvalitativa 
intervjuer. 
 
Frågeställningen för studien var som följande: Oberoende av vilken plattform 
en besökare använder, vad är skillnaden i användbarhet mellan en webbplats 
utvecklad med fasta mått och en som anpassats med responsiv design? I det 
här avsnittet kommer denna frågeställning att besvaras genom att diskutera 
studiens resultat. 
 
Teorierna som har används i studien har valts då det är tekniker som bör 
kännas till för att förstå hur man utvecklar en responsiv webbplats.  
 
Vad som krävs för att modifiera en existerande webbplats som är utvecklad 
med fasta mått till en webbplats med responsiv webbdesign varierar beroende 
på hur originalwebbplatsen är uppbyggd, framförallt hur pass generell CSS-
koden är skriven. Vid utvecklingen av prototypen var justeringen av 
typsnitten och de många olika marginalerna de moment som blev mest 
tidskrävande, medan hur layouten skulle fungera var ganska uppenbar.   
 
 
5.1 Diskussion av användartest 

Med användartesterna kom det fram att den responsiva webbplatsprototypen 
upplevdes som ett bra alternativ för en mobil webbplats. Framförallt var det 
på den mindre smartphonen som testarna märkte av skillnaderna. Alla 
testpersoner påpekade att det var enklare att navigera på webbplatsen 
eftersom de inte behövde zooma in för att hitta informationen de behövde. 
 
De negativa resultaten som uppkom under testningen av smartphonen var att 
sidan upplevdes ladda långsammare än webbplatsen med fast layout, detta 
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trots att protypen kräver att användaren laddar ned mindre data än 
webbplatsen med fasta mått. Det kan bero på flera orsaker; en av dessa kan 
vara eftersom webbplatserna inte fanns på samma webbserver. En annan 
orsak kan bero på att bilder måste skalas ned på klientsidan och därmed 
räcker inte enhetens processorkraft och minne till för att sidan ska upplevas 
ladda lika snabbt.  
 
Under testningen av surfplattan var det intressant att alla testpersoner valde 
att använda surfplattan i landskapsvy-läge. Då den ursprungliga webbplatsen 
redan var utvecklad för att fungera på den upplösningen (1024px) blev det 
inte heller någon större skillnad med de 2 olika webbplatserna. Det här 
noterades också under användartestet men jag valde att inte be testpersonerna 
ändra någonting under testets gång, då studiens syfte inte var att undersöka i 
vilken orientering användare surfar med deras surfplattor. 
 
Marcotte (2012) hävdar att grundfilosofin och en av de stora fördelarna 
varför webbutvecklare bör använda sig responsiv webbdesign är att en 
webbplats ska fungera bra på vilken skärmstorlek som helst. Genom att testa 
prototypen på fler enheter och skärmstorlekar än Iphone och Ipad kan 
användartestet få en högre validitet och fler olika resultat. 
 
 
5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar på att användare upplever det positivt att inte 
behöva använda zoomfunktionalliteten i enheterna för att navigera 
webbplatsen, något som inte är exklusivt för en responsiv webbplats och är 
också sant för andra mobilanpassningar.  
 
En av testpersonerna valde också att använda sig av snabblänkar när denne 
skulle hitta snabbt ned i en text. Det kan vara en indikation på att man som 
webbutvecklare bör fundera på att lägga in dessa snabblänkar för webbsidor 
som innehåller mycket text.  
 
De negativa resultaten i studien var att den responsiva webbplatsen upplevdes 
att laddas in långsammare än den ursprungliga webbplatsen och detta ledde 
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också till upprepade försök att klicka på samma länk för flera av 
testpersonerna. Då studien syfte inte var att ta reda på mätbara värden som 
webbplatsen hastighet och optimering kan dessa resultat vara tveksamma. 
Eftersom det är många variabler som spelar in är de upplevda långsamma 
laddningstiderna  ett område som bör undersökas vidare för att kunna fastslå 
att en responsiv webbplats faktiskt laddas in långsammare än en webbplats 
med fast layout. 
 
Trots att prototypens upplevda långsamhet troligen berodde på servern under 
användartestet är prestandan av en webbplats en viktig del av 
användbarheten. Det som gör att en webbplats laddar långsammare är främst 
inte storleken av filerna men istället antalet anrop till servern. Det är 
någonting man bör tänka på för alla webbplatser men blir extra viktigt när 
man utvecklar för mobila enheter. I en responsiv design har man inte samma 
möjligheter att skala ned innehållet som i en mobilspecifik webbplats. 
Utvecklar man, till skillnad från prototypen som utgick från en webbplats 
med fasta mått, en ny webbplats med tankesättet att den ska fungera på en 
mobil enhet från början tror jag att webbplatsen kan enklare optimeras för att 
uppnå en bättre prestanda. 
 
 
5.3 Metoddiskussion 

Nielsen (2000) menar att man behöver fem personer för att ett användartest 
ska få ett bra resultat. Genom att använda två personer till hade resultatet 
kunnat få en högre validitet. Resultaten i användartestningen är dock så pass 
entydiga att det ges en tydlig indikation på hur en responsiv webbdesign 
upplevs av användare. 
 
Studien använde sig av användartest och kvalitativa intervjuer för att få reda 
på hur användare upplever webbdesign tekniken. Denna form av utredning 
lämpar sig inte heller för mätbara värden och statistik går därmed inte att 
utläsa från studien. 
 
Teorierna valdes för att lägga grund för en korrekt utvecklad prototyp och se 
till att denna var tillräckligt utvecklad för att kunna genomföra 
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användartesterna. Mer fokusering kan behöva läggas på användbarhet och 
beteenden för att få en bättre förståelse om hur användarna upplevde 
webbplatsen. Teorin som behandlar responsiv webbdesign har utgått från 
Marcotte (2012)  som anses som en pionjär i området. I efterhand kommer 
kreativa webbutvecklare förfina tekniken och skapa bättre sätt att utveckla 
responsiva webbplatser. 
 
Arbetsflödet för att ta fram brytpunkterna gjordes genom att utgå från vanligt 
förekommande upplösningar för dagens mobila enheter och se vad som 
fungerade för webbplatsen. Ett annat sätt att gå tillväga hade varit att utgå 
från en relativt bred flytande layout, därefter minska webbläsarens bredd tills 
layouten inte längre är tilltalande och lägga in en brytpunkt för att justera 
designen. Eftersom responsiv webbdesign är så pass nytt kommer det hela 
tiden fram nya förslag på hur webbutvecklare bör gå tillväga för att utveckla 
webbplatser med denna nya teknik. Brytpunkterna för prototypen har valts 
med den metod som var föreslaget av Marcotte (2012). 
 
Vad som kan vara viktigt att tänka på för webbprogrammerare när man 
utvecklar responsiva webbplatser är att om man vill dölja något på 
webbplatsen i någon brytpunkt och gör detta i CSS med display:none; 
kommer elementet ändå laddas in av användaren. Därmed bör detta också 
användas med varsamhet då användaren blir tvungen att ladda ned något den 
ändå inte kan se. 
 
 
5.4 Framtida forskning 

I studien har det framkommit att det fortfarande finns problem med hur bilder 
hanteras i responsiv webbdesign. Framförallt gäller det hur dessa bilder ska 
optimeras på något sätt för att användare på mobilen inte ska behöva ladda 
ned en högupplöst bild som sedan ska skalas ned i storlek. För att den 
responsiva tekniken ska kunna helt ersätta de skräddarsydda mobila 
webbplatserna är optimeringen av bilder en viktig punkt att åtgärda. Redan 
nu finns det olika responsiva lösningar som fungerar genom att alltid ladda in 
en mindre bild först och sedan med JavaScript ersätta denna bild beroende på 
webbläsarfönstrets bredd. Det här sättet är inte optimalt då det skapar fler 
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anrop till servern och kan leda till en långsammare laddningstid 
(Wilto/respimg, 2012). Wilto/respimg (2012) menar att med ett införande av 
en picture-tagg i HTML som använder sig av media queries tekniken ska 
vara en möjlig lösning på problemet. 
 
Hector (2011) hävdar att bilder och video också är information på en 
webbplats och dessa är viktiga att presentera på ett bra sätt, precis som text. 
Därför är det ett viktigt område att undersöka hur bilder ska presenteras och 
inte bara fundera över läsbarheten i textstycken. 
 
 
5.4.1 Vidareutveckling av prototypen 

För att prototypen ska fungera som en produktionswebbplats finns det några 
punkter som behöver vidareutvecklas. En av dessa punkter är att 
programmera funktionella bildspel som är anpassade för att fungera i en 
responsiv webbplats.  
 
Då skärmar hela tiden blir bättre och bättre bör prototypen också ha en 
brytpunkt som är anpassad för skärmar med extremt hög upplösning. Detta 
för att göra webbplatsen mer framtidssäker. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Testunderlag 

1.1 Instruktioner inför test 

Testet syfte är att se hur vanliga användare navigerar på webbplatsen på 
enheter med en mindre skärmstorlek. Uppgifterna är utformade på ett sådant 
sätt att det ofta är någon slags information som behöver letas reda på genom 
att leta igenom webbplatsen, det kan vara både bilder och text. 
 
Till sist så vill jag påminna om att testet är till för att testa prototypen! Det är 
alltså inte ni som ska testas utan webbplatsen.  
 
Några frågor innan testet börjar? 
 
 
1.2 Testuppgifter 

Uppgifter för smartphone (Fasta mått): 
 

• Du har planerat att äta lunch med en kund under veckan på antingen onsdag 
eller torsdag. Kolla vad som står på menyn under dessa dagar och ta reda på 
vad priset är. 

• Vilken känd stjärnkock har varit och besökt restaurangen under en 
matlagningskväll? 

 
 
Uppgifter för smartphone (Responsiv): 
 

• Du har fått i uppdrag att beställa catering till alla på er arbetsplats. Det finns 
ett stort antal bufféer att välja på. Ta reda på om det finns lufttorkad skinka 
och grissini i den italienska buffén. 

• Hur länge har Mikael Andersson jobbat i restaurangen? 
 
 
Uppgifter för surfplatta (Fasta mått): 
 

• Restaurangen skriver i sin miljöpolicy att det finns flera varor som alltid är 
KRAV-certifierade. Vilka produkter är KRAV märkta? 

• Ta reda på vem som är kontaktperson för Månadens Buffé. 
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Uppgifter för surfplatta (Responsiv): 
 

• Du ska boka en festvåning för en kommande festlighet. Ta reda på vad som 
ingår i priset vid uthyrning av festvåningen "Banketten". 

• För att du och dina gäster ska hitta dit behöver du veta vilken adress som du 
kan informera dina gäster om. Leta reda på adressen till restaurangen. 
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Bilaga 2: Intervjufrågor & testpersoner 

2.1 Testperson nr 1 

Ålder: 57  Kön: Man 
 
Arbetsuppgifter: 
Formgivare, skribent och projektledare. 
 
Använder smartphone? 
Nej 
 
Använder surfplatta? 
Ja 
 
För smartphone: 
Hur upplevde du webbplatsen jämfört mot webbplatsen med fast layout? 
Responsiva är mycket mer anpassad till den här lilla (smartphonen). Den 
andra var jag tvungen att förstora upp hela tiden. Enklare att hitta framförallt 
stjärnkocken. Enklare att klicka på menyer och undermenyer. 
 
Hade du i vanliga fall kunnat tänka dig att utföra dessa uppgifter på en 
smartphone? 
Ja det är mycket möjligt. Lunchmenyn kollar man rätt ofta och det hade man 
kunnat göra på smartphonen. 
 
För surfplattan: 
Hur upplevde du webbplatsen jämfört mot webbplatsen med fast layout? 
Skillnaden var inte lika stor. När det är större är det lättare att få samma 
överblick. 
 
Hade du i vanliga fall kunnat tänka dig att utföra dessa uppgifter på en 
surfplatta? 
Ja 
 
Egna noteringar under testet: 
Kortare strul med internet på smartphonen. 
Surfplatta användes i landskapsvy. 
Smartphone användes i porträttvy. 
 
  



 

35 (36) 

2.2 Testperson nr 2 

Ålder: 40  Kön: Kvinna 
 
Arbetsuppgifter: 
Platschef, grafisk formgivare och projektledare. 
 
Använder smartphone? 
Ja 
 
Använder surfplatta? 
Ja, privat.  
 
För smartphone: 
Hur upplevde du webbplatsen jämfört mot webbplatsen med fast layout? 
Mycket lättare att hitta. Slipper zooma in och ut för att hitta informationen. 
 
Hade du i vanliga fall kunnat tänka dig att utföra dessa uppgifter på en 
smartphone? 
Ja. 
 
För surfplattan: 
Hur upplevde du webbplatsen jämfört mot webbplatsen med fast layout? 
Inte lika stor skillnad. Tänkte inte så mycket på vad som skilde. Hyffsat lätt 
att surfa på den med fast layout också. 
 
Hade du i vanliga fall kunnat tänka dig att utföra dessa uppgifter på en 
surfplatta? 
Ja 
 
Egna noteringar under testet: 
Surfplatta användes i landskapsvy. 
Smartphone användes i porträttvy. 
Skippade att leta reda på priset för lunchen. 
 
  



 

36 (36) 

2.3 Testperson nr 3 

Ålder: 38  Kön: Kvinna 
 
Arbetsuppgifter: 
Grafisk formgivare och assistent. 
 
Använder smartphone? 
Ja, ej Iphone. Lite dålig på att använda min smartphone. Använder den mest 
för facebook, ringa och smsa. Barnen spelar på den. 
 
Använder surfplatta? 
Nej, har testat någon gång. 
 
För smartphone: 
Hur upplevde du webbplatsen jämfört mot webbplatsen med fast layout? 
Lättare, mer överskådligt. Man ser alternativen på en gång. Behöver inte gå 
in och zooma. Lättare att hitta menyerna. 
 
Hade du i vanliga fall kunnat tänka dig att utföra dessa uppgifter på en 
smartphone? 
Om jag hade suttit vid båda hade jag gått in via datorn för alla uppgifter. 
 
För surfplattan: 
Hur upplevde du webbplatsen jämfört mot webbplatsen med fast layout? 
Responsiva webbplatsen också här lättare. Mer överskådlig på en gång. Man 
har all information man behöver för att hitta nästa. Kan ha att göra med 
uppgifterna. 
 
Hade du i vanliga fall kunnat tänka dig att utföra dessa uppgifter på en 
surfplatta? 
Ja 
 
Egna noteringar under testet: 
Surfplatta användes i landskapsvy. 
Smartphone användes i porträttvy. 
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