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Abstract
The IT industry is constantly evolving and requires everyone working with website 

development to be updated on the latest methods. The web grows larger every day, and more 

visits are carried out by mobile devices. It is more important than ever for companies to have 

updated and functional pages that can be used on different platforms. We want to find out how 

common it is for IT departments and web agencies to embrace the newest technology and also 

what it takes to get them to move from one technology to another. Responsive web design is a 

constantly growing new technique that helps web developers developing for different platforms. 

In this paper we have chosen to use responsive web design as an example in our research on how 

new technology is implemented in different companies.
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Begreppsdefinition !  !  !
Responsive web design, eller som det också kallas, följsam webbdesign, är en speciell teknik 

man använder när man utvecklar webbsidor för olika plattformar. Denna teknik gör att utseendet 

anpassas efter skärmstorlek och upplösning. 

Förord 
Vi vill tacka alla respondenter som ställt upp på våra intervjuer och deltagit i vår 

enkätundersökning. Ett stort tack till vår handledare Ulf Hagen, som varit fantastisk under denna 

tid. Utan er hade detta aldrig gått.
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1. Introduktion 

IT-branschen är under ständig utveckling och de som arbetar med att utveckla nya webbplatser 

och liknande måste ständigt vara uppdaterade på de nyaste metoderna. Webben växer sig större 

och större varje dag, och fler och fler besök sker i dag via mobila enheter. Att företag har 

uppdaterade och fungerande anpassade sidor för olika plattformar har aldrig varit viktigare. Vi 

vill veta hur vanligt det är att IT-avdelningar på olika företag och webbyråer tar till sig av den 

nyaste tekniken och vad som krävs för att få dem att gå från en teknik till en annan. Någonting 

som har vuxit fram de senaste två åren är responsive web design, som är ett uttryck myntat av 

författaren och webbutvecklaren Ethan Marcotte (2010). Detta är en speciell teknik man 

använder sig av när man utvecklar för olika plattformar som gör att webbsidans utseende 

automatiskt förändras beroende på hur stort utrymme som finns i webbläsarfönstret. Vi har valt 

att ha denna teknik som exempel när vi i vår uppsats ska titta på införande av ny teknik i olika 

företag. Tidigare har det inte funnits någon bra översättning av detta uttryck, men nu har den 

svenska datatermgruppen (2013) kommit med en rekommendation om att kalla det följsam 

webbdesign vilket vi också valt att göra i denna uppsats. 

Vår frågeställning har vuxit fram successivt. Vi började med att utföra en ostrukturerad intervju 

med en webbutvecklare på webbyrån Trafficlight. Den intervjun gjorde vi i syfte att få en bredare 

kunskap och större förståelse för ämnet. Vi blev då introducerade i följsam webbdesign, och vårt 

intresse för att studera närmare hur företag tar till sig ny teknik väcktes. 

1.1 Syfte !  !  !
Syftet med vår uppsats är att visa hur IT-avdelningar och webbyråer tar till sig ny teknik. 

Vi har valt att utgå från följsam webbdesign och använda det som exempel. 
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1.2 Frågeställning!  !  !
- Vilka viktiga faktorer behöver finnas för att ett företag ska välja att arbeta med en ny 

teknik?

- Vad är det som gör att företag väljer att gå från den statiska webben till att arbeta med 

följsam webbdesign? 

    

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Web 1.0 - Det statiska nätet!  !  !
Webb 1.0 var en tidig fas när webbplatser började dyka upp på internet (Svannas 

och Back 2011) Användarna kunde besöka webbplatser för att ta till sig 

information, men de kunde inte lägga till någonting i innehållet (Strickland 2013). 

Webben var då nästan helt statisk och det var i stort sett bara de som ägde 

webbplatserna som kunde påverka eller uppdatera innehållet. På så vis var 

webben till största delen enspårig. 

1.3.2 Web 2.0 - Det dynamiska nätet !  !  !
Efter att den så kallade IT-bubblan sprack år 2001 (Krus, Jonsson och 

Pirmohamed 2003) drog många slutsatsen att internet var ett övergående fenomen. 

I själva verket har det visat sig att det är vanligt att upptrissade förväntningar 

spricker inom alla tekniska revolutioner (O’Reilly 2007). När en utveckling sker 

för fort är detta näst intill omöjligt att undvika, och i det här fallet kom 

mobiltelefoni, internet och millennieskiftet samtidigt (Krus, Jonsson och 

Pirmohamed 2003).

År 2004 började definitionen av Web 2.0 ta form, och i september 2005 

introducerades det för allmänheten första gången (O’Reilly 2007). Allting startade 

med att man efter IT-bubblan märkte att vissa företag klarat sig undan kraschen, 

och att dessa företag hade vissa saker gemensamt. Tanken med Web 2.0 var från 
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början att sätta en slags standard för vilka metoder man ska använda sig av, med 

de stora IT-förtagen som klarade av IT-bubblan som referens.

Skillnaden mellan Web 1.0 och Web 2.0 har egentligen inte så mycket med 

tekniken att göra, vilket även har varit förvirrande och riktats som kritik mot Web 

2.0. Enligt kritikerna har man helt enkelt bara bytt namn till Web 2.0 efter 

kraschen (Anderson 2007). Skillnaden mellan de två begreppen handlar inte om 

tekniken i sig utan istället om människors sätt att använda sig av webben.

O-reilly listar i sin text What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models 

for the Next Generation of Software (2007), ett antal företag som använder de 

metoder som är typiska för Web 2.0. Medan Web 1.0 var statisk och inte lät 

användaren interagera med webben, började man nu istället använda sig av 

användarens information för att bygga en mer personlig webb. Ett exempel är 

Facebook, som sparar data från användaren för att sedan kunna rikta reklamen 

som visas på användarens sida utifrån vad användaren tidigare visat sig vara 

intresserad av. Wikipedia är ett annat exempel, ett webbaserat lexikon som helt 

och hållet är skrivet av användarna. Vem som helst kan gå in och skriva 

information, och det är användarna själva som granskar och korrigerar.

I takt med att användaren involverades mer och fick möjlighet att själv påverka 

innehållet, blev webben inte längre enspårig, utan gav möjlighet till både input 

och output. Användandet av internet ökade drastiskt i och med detta, och den nya 

webben gav möjlighet till utvecklingen av det vi i dag ser som självklarheter, 

exempelvis breda sociala nätverk och e-handel.

! ! 1.3.3 HTML5 !  !
Html står för hypertext markup language, och är ett märkspråk man använder sig 

av för att bygga webbdokument. Med hjälp av koder, eller taggar, fyller man sin 

webbplats med den information man vill ha, och bygger upp strukturen på sitt 

dokument. Ett problem som alltid funnits för webbutvecklare är att olika 
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webbläsare väljer att läsa in koden på olika sätt. Därför har W3C, World Wide 

Web Consortium, satt standarder för hur man kan bygga så att resultatet fungerar 

optimalt på på alla webbläsare (W3C 2012). HTML5 är den nyaste versionen av 

html som håller på att standardiseras, och består av nya tekniker för allt från bild, 

ljud, video, webbapplikationer och grafik (Harold 2007).

! ! 1.3.4 CSS3!  !
CSS står för cascading style sheets, eller stilmallar. Det är ett språk man använder 

för att styra designen och tillämpa utseenden på webbdokument. Genom att länka 

till ett css-dokument i ett html-dokument kan man påverka allt från 

bakgrundsfärg, typsnitt och linjer. Här styrs alltså allt utseende på en webbplats. 

CSS3 är en vidareutveckling av CSS2, som ger möjlighet att göra ännu mer med 

layouten av en webbplats (W3C 2012). En av de viktigaste förändringarna är att 

CSS3 bland annat innehåller en modul som kallas media queries, en nödvändig 

modul för att arbetet med följsam webbdesign ska fungera.

! ! 1.3.5 Följsam webbdesign
Följsam webbdesign myntades av författaren och webbutvecklaren Ethan 

Marcotte (2010), men det dröjde drygt ett år innan begreppet blev välkänt och 

började användas. 

Följsam webbdesign är ett nytt arbetssätt där man istället för att utveckla en 

specifik sida och design till varje enskild plattform, utvecklar en och samma sida 

som man sedan kan sätta standarder för beroende på vilken enhet man besöker 

sidan från. Det är extra viktigt nuförtiden, när det hela tiden utvecklas nya 

artefakter med skärmar i olika storlekar och format.

Ett av de största problemen i dag med följsam webbdesign är inläsningen. Även 

om man bestämmer att vissa bilder eller element inte ska visas när du besöker 

sidan från en viss enhet så läses de fortfarande in. All information läses in trots att 
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inte allt visas. Om du på webbplatsen som ska visas för större skärmar har en 

högupplöst bild, läses den in i sin fulla storlek trots att designen är anpassad för 

att visas på en mindre skärm och bilden är nerskalad. 

! ! 1.3.6 Media Queries
Media queries är en del av CSS3 som används för att utforma sidors utseende 

beroende av egenskaper som skärmupplösning och skärmorientation. Tidigare 

med HTML4 och CSS2 har man kunnat anropa olika stilmallar beroende på om 

det ska visas på skärm eller tryckta medier, men media queries gör att man kan 

bestämma mer specifikt vid vilka mått designen ska ändras. Man skapar olika 

brytpunkter på webbplatsen där gränssnittet ordnas: man kan exempelvis välja att 

menyn ska vara vertikal istället för horisontell (W3C 2012)

Man kan välja att anropa media queries antingen genom html-koden och läsa in 

en css-fil, eller direkt i css-filen. Ett problem med media queries är att det inte är 

standard än och således inte fungerar i alla, speciellt äldre, webbläsare.
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2. Teorier och tidigare forskning

2.1 Teorier
Teoriavsnittet kommer att behandla de olika teorierna som finns om webbutveckling för 

olika plattformar och hur webb- och IT-avdelningar tar till sig och använder nya tekniker. 

2.1.1 Diffusionssteorier
Denna teori är relevant för oss då vi under vår forskning förstått att det krävs av en 

webbutvecklare att man är en Early adopter och snabbt anammar nya tekniker. I 

sin bok om diffusionsteorier inom innovation, ”Diffusion of Innovations” (2003) 

försöker Everett Rogers förklara hur innovationer tas upp i en population. En 

innovation är en idé eller ett beteende som upplevs som nytt av sin publik. När 

man studerar spridningen av innovativa produkter kan man se på olika typer av 

personligheter när det gäller att ta till sig nya fenomen. Rogers har skapat följande 

kategorisering: Innovators, Early adopters, Early majority, Late majority och 

Laggards. 

● Innovators, eller innovatörer, står för ca 2,5 % av en population. De är en 

liten skara fantasifulla personer som är benägna att ta risker och vill prova 

på att utveckla nya idéer.

● Early adopters, eller tidiga brukare, står för ca 13 % av en population, de 

är den andra gruppen att ta till sig nya innovationer. De anammar de nya 

produkterna när fördelarna börjar synas och de kan göra smarta kopplingar 

mellan nya innovationer och deras personliga behov. För dem är det viktigt 

med social prestige och de är ofta opinionsbildare. De är väl integrerade i 

samhället och välutbildade, och är därmed socialt accepterade. Early 

adopters är med andra ord mycket viktiga, nästan nödvändiga för att få 

igång spridningen av en ny teknik eller en ny produkt. Samtidigt är det inte 
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så svårflirtade, eftersom de hela tiden har ögonen öppna för nya produkter 

att införskaffa.

● Early majority, eller tidig majoritet, står för ca 34 % av en population. De 

är positivt inställda till nya idéer och ny teknik men utan att vilja ta några 

risker. De agerar dock inte utan ”bevis”, de vill ha ett slags godkännande 

och en viss standard innan de tar sig an en ny produkt eller ett beteende. 

De vill hitta beprövade, bättre sätt att göra det de redan gör.

● Late majority , eller sen majoritet, står för ca 34 % av en population. De är 

skeptiska och tar ogärna risker.

● Laggards (eftersläntrare) står för ca 16 % av en population och är de som 

sist accepterar en nyhet. De ser ofta en hög risk i att testa nya saker eller ett 

visst beteende. 

För att en produkt ska slå igenom och bli populär krävs först att den lockar 

konsumentgruppen Innovators och sedan Early adopters som genom deras 

godkännande sprider vidare produkten till grupperna Early majority, Late majority 

och Laggards.

2.1.2 Den mobila webben - Mobile first
Mobile first är en teori som är väldigt tacksam att använda sig av då man arbetar 

med följsam webbdesign, i synnerhet för stora företag som har webbplatser med 

mycket innehåll. 

I början av 1990-talet fick webben sitt stora genomslag. I samband med att World 

Wide Web lanserades började privatpersoner att använda webben i allt större 

utsträckning. Eftersom internetuppkopplingen då inte var så snabb var 

webbplatserna enkla för att vara tillgängliga för alla.
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I takt med att utvecklingen går framåt och vi har lämnat modemen och gått över 

till bredband med bättre uppkoppling, har även arbetsättet hos webbutvecklare 

ändrats. Nu tvingas man inte längre begränsa en webbplats utifrån 

uppkopplingshastighet eller skärmupplösning, utan man kan experimentera med 

sidor med mycket innehåll och avancerad kod. Det drabbar inte längre besökaren, 

som nu slipper sitta och vänta märkbart länge på att en sida ska laddas. Ett av 

problemen med detta är att det ofta kommer mycket och irrelevant information, 

vilken blir ett irritationsmoment hos besökaren som ofta vet vad just man är ute 

efter och vill hitta rätt snabbt och enkelt (Svannas och Back 2011)

När internet började användas via mobila enheter på riktigt, i samband med att de 

första smarta telefonerna kom, blev ämnet aktuellt igen. Tidigare hade vi inte haft 

resurser att utveckla tunga sidor på grund av svag uppkoppling och dåliga skärmar. 

I dag finns inte dessa problem kvar, men nu har webbutvecklarna fått en ny 

utmaning. Att surfa via mobila enheter är i dag väldigt populärt, och fenomet 

växer stadigt. Under 2010 ökade trafiken till mobila webbplatser med 600 % 

(Wroblewski 2011). Troligtvis kommer mobila enheter att gå om stationära som 

vanligaste webbenhet runt om i världen efter 2013. 

Eftersom en vanlig webbplats inte är anpassad för en mobil skärm betyder det att 

användaren får scrolla väldigt mycket i sidled och zooma. Nu har de flesta företag 

en mobilanpassad webbplats och/eller en app. Mobilanpassade webbsidor är ofta 

välgenomtänkta och avskalade, och ger användaren en bra överblick över 

innehållet. 
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Till vänster en webbplats som är byggd med följsam webbdesign, till höger en 

webbplats utan mobilanpassning.

Mobilanpassade webbsidor är tydliga och har fokus på innehållet som besökaren 

är ute efter och ofta väldigt uppskattade bland användare. 

Mobile first är en designrekommendation som syftar på att man ska designa och 

utforma åt mobila enheter först. På så vis framhäver man det som är viktigt och 

relevant och nödvändigt att ha med. Sedan kan man utifrån den mobila versionen 

utveckla och anpassa för vanlig webb.

Jakob Nielsen som ses som en slags ”guru” inom användbarhet, ställer sig 

frågande till Wroblewski (2011) teori om mobile first. 
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 Jakob Nielsen beskriver i sin text Transmedia design for the 3-screens (make that 

five) sin teori om utveckling för olika plattformar.

Han menar att trots att mobilanvändandet kommer att öka, kommer stationära 

enheter fortfarande att vara väldigt viktiga, och vara störst i internetanvändandet. 

Detta kommer att tvinga företag att utveckla för flera plattformar. Nielsen (2011) 

tror inte på att ”Something new will kill the old”. Han skriver som exempel att 

trots att tv:n finns, lyssnar vi fortfarande på radio och går fortfarande på teater. 

Nielsen anser att stationära enheter har två stora fördelar gentemot mobila enheter: 

de har betydligt större skärmar som gör informationen mer lättöverskådlig, och de 

har betydligt fler och bättre tillbehör. Om man ska skriva en längre text är det 

enklare att skriva med ett ordentligt tangentbord istället för att sitta med 

exempelvis en läsplatta. En annan viktig funktion som i dag saknas på mobila 

enheter är även möjligheten att skriva ut.

”Vem som helst som har testat att sitta vid en 30-tums skärm skulle aldrig klara av 

att arbeta med stora projekt på något som är mindre” (Nielsen 2011)

Nielsen anser att det är viktigt att alla företag stödjer både mobila och stationära 

enheter. Enligt en användarundersökning som han utfört har de kommit fram till 

att det är viktigt med olika designer för olika plattformar, för att matcha 

användarnas olika behov. Designen för olika plattformar ska vara olika, men 

påminna om varann så att man ser sambandet. 

2.2 Tidigare forskning
Följsam webbdesign är ett relativt nytt begrepp och tekniken presenterades 2010. Därför 

har vi haft svårigheter att hitta tidigare forskning inom ämnet. De flesta texter som är 

skrivna inom ämnet är artiklar i olika tidskrifter, blogginlägg och examensarbeten från 

innevarande år, 2012. 
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2.2.1 - Följsam webbdesign, är det framtiden?

Weiser skriver i sin text The computer for the 21st century om embodied design , 

inbäddad design, och tar upp frågan om hur man kan bädda in teknologi i 

samhället så att den blir en del av människas vardag. Han menar att vi redan i dag 

använder skärmar och sensorer av olika slag i vår vardag utan att tänka på det, till 

exempel dörrar som öppnar sig automatiskt eller kranar som spolar vatten bara 

man håller händerna under kranen. Weiser skriver även att förutsättningarna och 

tekniken finns för att ytterligare interagera tekniska artefakter i samhället, det 

gäller bara att införliva dem i vår tillvaro utan att vi störs av dess närvaro. 

I alla intervjuer vi gjort har det antytts att följsam design är på väg att bli ett 

måste snarare än ett val, på grund av den ökade variationen i storlek på enheters 

skärmar. Redan idag kan vi se tendenser på den vision som Weiser (1991) talar 

om.

Ett problem med följsam webbdesign är svårigheten att förhindra långa 

laddningstider. Rensfeldt (2012) menar att det inte enbart är filstorleken som gör 

att sidan läses in långsamt utan även anropet till serven. Det här är egentligen inte 

något specifikt för följsam webbdesign utan är viktigt att ha i åtanke oberoende för 

vilken enhet man designar. Jonas Rensfeldt (2012) har i sitt examensarbete 

Responsiv webbdesign och plattformsoberoende webbplatser undersökt hur 

skillnaden i användbarhet skiljer sig mellan en webbplats som är utvecklad med 

fasta mått och en som anpassat sig med följsam webbdesign. Han talar även om att 

man inte har samma möjlighet att skala ner en webbplats med följsam webbdesign 

som man har med en mobilanpassad sida, som har en helt egen html-/css-kod. 

Även om man väljer att inte visa allt för en viss skärmstorlek väljer den följsamma 

designen att läsa in allt ändå. Om man istället använder sig av tekniken mobile 
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first och utvecklar webbplatsen till mobila enheter först, kan webbplatsen enklare 

optimeras för att ge bättre prestanda. (Rensfeldt 2012)

Följsam webbdesign är en teknik som passar bäst för mindre webbplatser med 

sparsamt innehåll. På stora webbplatser med mycket innehåll blir det genast mer 

problematiskt, eftersom allt innehåll läses in även om det inte visas. Därför är det 

nästan ett måste för företag med stora webbplatser att använda sig av mobile first-

teorin när de designar för att kunna arbeta med följsam webbdesign. 

Detta är något som Karlsson (2011) talar om i sin text Responsiv webbdesign är 

det framtiden?. Han fastslår att stora företag bör använda sig av mobile first-teorin 

för att förhindra att användbarheten blir lidande och användarna blir frustrerade då 

sidan tar för lång tid att läsa in. I synnerhet bilder är ett problem, eftersom de är 

anpassade till att synas på en större skärm. Det går att lösa problem med bilder 

med hjälp av Javascript men det är ingen optimal lösning, eftersom alla inte har 

Javascript aktiverat (Karlsson 2011).

2.2.2 - Utlösande faktorer för innovationsarbete

En viktig del i denna studie är att ta reda på vilka faktorer som får IT-företag att 

anamma nya tekniker och innovationer. För att företag skall skapa nya idéer och 

hitta nya lösningar på problem krävs det ofta någon form av utlösande faktor. Det 

kan vara något som sker internt inom företaget eller något som sker utanför 

företaget. Danielson och Edberg (2012) fastslår att några vanliga utlösande 

faktorer internt är initiativ från anställda, nya säljmål, olika kriser inom företaget 

som budgetkris, problem med att uppnå mål, minskad vinst eller ökade kostnader. 

De externa utlösande faktorerna ser lite annorlunda ut och handlar mer om krav 

eller klagomål från kunder, önskemål från kunder eller leverantörer, tillgänglighet 

av ny teknik eller möjligheter att expandera (Danielson och Edberg 2012). 
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Schindehutte har identifierat de fyra vanligaste faktorerna; krav/önskemål från 

kunder, hot från konkurrenter, initiativ från ledningen och förändring i omvärld/

bransch, i sin studie som har som syfte att underlätta identifieringen av faktorer 

som gynnar innovation. (Schindehutte 2000)
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3. Metod

Vi började med att utföra en ostrukturerad intervju med en webbutvecklare på ett litet företag för 

att få mer kunskap om ämnet. Genom att använda sig av intervju som datainsamlingsmetod kan 

man få kvalitativ information. Det är viktigt att tänka på att den informationen inte kan betrakts 

som generell, då endast ett fåtal respondenter får komma till tal. Utifrån denna kunskap ville vi 

göra en kvantitativ undersökning och valde att formulerade en enkät där målet var just att få en 

mer allmän kunskap och överblick över ämnet. 

Senare har vi även utfört två semistrukturerade intervjuer: en med Nöjesguiden och en med SVT, 

för att få in ytterligare kvalitativa data som komplettering till den kvantitativa informationen.

3.1 Urval
Vi har valt att göra vår studie från ett utvecklarperspektiv och har därför vänt oss enbart till 

personer som arbetar aktivt med webbutveckling. Vi har inte gjort något urval utifrån kön 

eller ålder.

3.1.1 Enkät
Syftet med vår enkät var att få in ytterligare information för att se om man 

kan upptäcka något mönster i hur de olika företagen arbetar. Därför var det 

viktigt att få svar från så många som möjligt och gärna från företag med olika 

erfarenheter av ämnet. Vi har därför valt att inte göra något aktivt urval, utan 

istället skicka ut vår enkät till företag utan att först ta reda på om de använder sig 

av följsam webbdesign eller inte.

3.1.2 Intervju
Vid våra intervjuer ville vi få kompletterande kunskap och djupare förståelse för 

hur olika företag skiljer sig åt i arbetet med webbutveckling och vilka olika 
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faktorer som kan påverka arbetsprocessen. Därför valde vi att intervjua personer 

från en liten webbyrå, ett mellanstort företag och ett av Sveriges största företag.

3.2 - Metodkritik
Eftersom vi är intresserade av utvecklarnas perspektiv och inte användarnas, kommer det 

vara svårt att få in stora kvantiteter till enkäten. Vi upplever vissa svårigheter med att få ut 

enkäten till en stor grupp av webbutvecklare, eftersom det kan vara svårt att få kontakt med 

en stor grupp yrkesverksamma inom området. Vi funderade på att lägga ut vår enkät i ett 

forum för webbutvecklare, men valde sedan att överge den idén då risken att obehöriga 

skulle svara på enkäten var stor. Det är väldigt viktigt för oss att bara få just utvecklarnas 

perspektiv, och inte användarnas.

I våra intervjuer är det väldigt viktigt för oss att prata med webbutvecklare på olika typer 

av företag: stora, små, privata och statliga. Allt för att få en bättre uppfattning om hur 

situationen ser ut överlag. Vi kommer intervjua en webbutvecklare som jobbar på en 

mindre webbyrå med olika typer av kunder, webbchefen på Nöjesguiden, som är ett 

mellanstort företag som i stället för egen IT-avdelning anlitar konsulter vid behov. För att få 

in ännu en synvinkel väljer vi att intervjua en webbutvecklare på SVT, som kan visa 

situationen från en helt annan vinkel, eftersom SVT är ett stort företag med en stor IT-

avdelning. 

3.3 Datainsamlingstekniker

3.3.1 Ostrukturerad Intervju:
Vi utförde en ostrukturerad intervju med en webbutvecklare på webbyrån 

Trafficlight. Intervjuer är en bra datainsamlingsmetod när man vill göra kvalitativa 

undersökningar. Ostrukturerade intervjuer är effektiva när man själv inte är 
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speciellt kunnig inom ämnet, eftersom kommunikationen är upplagd som ett 

samtal. Den som intervjuar behöver inte ha färdiga frågor, utan använder sig 

snarare av teman för att föra samtalet vidare. Det gäller att vara lyhörd för att 

kunna plocka upp viktig information och ställa följdfrågor om det behövs. Den här 

metoden passar också bra om ämnet är relativt nytt så att det inte finns speciellt 

mycket tidigare forskning att ta del av (Bell 2005). Det var därför denna metod 

fungerade bäst för oss att använda i början, då vårt mål var att få mer kött på 

benen och kunskap som skulle kunna ligga som grund när vi senare skulle 

formulera en enkät och hålla i fler intervjuer.

3.3.2 Enkät:
Syftet med vår enkät är att ta reda på hur IT-avdelningar och webbyråer tar till sig 

ny teknik med utgångspunkt i tekniken följsam webbdesign.

Enkäter fungerar bra då man vill göra en kvantitativ undersökning och bilda sig en 

uppfattning om allmänna åsikter hos en viss grupp människor. Eftersom det inte 

går att utveckla svaren i enkäten är det viktigt med tydliga frågor som ger tydliga 

svar. Det är viktigt att tänka på vad syftet med enkäten är, vad man vill få fram och 

även sortera bort onödiga frågor (Bell 2005).

Anledningen till att vi använder oss av en enkät som datainsamlingsmetod är för 

att få en översiktlig bild av webbutvecklares uppfattning om följsam webbdesign. 

Vi har därför inte gjort något specifikt urval. Under våra intervjuer fick vi djupare 

kunskap om hur processen kan se ut på företag av olika storlek när de bestämt sig 

för att byta från statisk design.

3.3.3 Semistrukturerad intervju:!
Vi har utfört två semistrukturerade intervjuer på två företag av olika storlek. Den 

första var med webbchefen på Nöjesguiden, och den andra med en 

webbutvecklare på SVT. En semistrukturerad intervju har till skillnad från en 
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ostrukturerad intervju tydligare riktning och teman. Vi hade förberett ett antal 

frågor som vi ville ha svar på, men precis som i en ostrukturerad intervju fanns det 

utrymme för följdfrågor och att frångå de fasta frågorna ifall något intressant 

skulle dyka upp.

Anledningen till att semistrukturerade intervjuer var det bästa alternativet för oss 

att fortsätta med var för att vi nu hade ett antal frågor vi ville ha svar på. Men 

eftersom vi ville veta hur arbetet och processen kan se ut på företag av olika 

storlekar var det nödvändigt att det fanns utrymme för intervjuobjektet att tala fritt 

om arbetet på just deras arbetsplats.
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4. Resultat och analys

4.1 Resultat av enkät!  !  !
Vi har gjort en enkätundersökning där vi har frågat 12 olika webbutvecklare på både små 

och stora företag om hur arbetet med utveckling för olika plattformar ser ut hos dem. Vi 

kan i vårt resultat se att det nu för tiden hör till ovanligheten att man inte utvecklar för olika 

plattformar, då alla respondenter svarat ja på den frågan. Detta kan vara ett resultat av att 

tio av våra respondenter tror att användaren har olika syften med sina besök beroende på 

vilken plattform de använder.

Vår uppfattning var att många, speciellt små webbyråer, vill använda sig av de nyaste, 

”flashiga” teknikerna och bygga webbplatser som sticker ut och kan göra ”häftiga saker”. 

Men detta motbevisas av resultatet av enkäten, eftersom det visar sig att nio respondenter 

prioriterar och tycker att det är viktigare att bygga hemsidor som använder sig av enkel kod 

som går att lätt att läsa in från olika enheter och anslutningar. Då syftet med vår uppsats är 

med exemplet följsam webbdesign visa hur IT-avdelningar och webbyråer tar till sig ny 

teknik, är det intressant för oss att se att tio av våra respondenter arbetar med följsam 

webbdesign, trots att det är en teknik som bara funnits i två år.

Fyra av våra respondenter hörde talas om följsam webbdesign första gången år 2010, och 

sju blev introducerade för tekniken 2011. Men vår enkät visar att fem av våra respondenter 

inte började använda tekniken förrän 2012. Detta visar att processen kan vara lång från det 

att man först hör talas om en ny teknik till dess att den implementeras på arbetsplatsen.

Eftersom alla våra respondenter utvecklar för olika plattformar, tycker vi att det är ett 

intressant resultat att tio av dessa använder sig av följsam webbdesign, och att alla dessa 

tycker att följsam webbdesign är ett bättre alternativ än mobilanpassade sidor vad gäller 

utveckling för olika plattformar. Nio personer svarade att de är mycket positiva till följsam 
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webbdesign och på en skala från 1 till 5 gav nio av våra tolv respondenter följsam 

webbdesign en femma.

Av de tillfrågade kommer sex personer från ett litet företag, alltså företag där det arbetar 

mindre än fem personer. Två personer kommer från mellanstora företag med upp till 20 

anställda, och fyra kommer från stora företag med fler än 20 anställda.

4.2 Resultat av intervjuer

4.2.1 Ostrukturerad intervju med en webbutvecklare på webbyrån 
Traffic Light
Vår frågeställning inför denna intervju var: Hur har arbetet som webbutvecklare 

förändrats sedan man började utveckla för mobila plattformar?

Respondenten berättade om hur arbetet har förändrats under åren sedan 

webbbyrån startade 2006. Han förklarade hur de såg på mobilanpassningen för 

webbsidor på den tiden. När den första Iphone-telefonen kom 2007, var det inte tal 

om att mobilanpassa designen.

“Iphone kan ju ändå krympa hemsidor så att de ser okej ut där, men det var inte 

så att man direkt snackade om att man skulle ha Iphone-versioner” - Respondent 

från Traffic light

När man sedan började utveckla för olika plattformar dök olika metoder och 

tekniker upp. Det är följsam webbdesign som respondenten rekommenderar vad 

gäller utveckling för olika plattformar och vi lät därför intervjun byta riktning. 

Följsam webbdesign var något som intresserade även oss, och här började ämnet 

för vår uppsats ta form. Respondenten berättade att man började experimentera 

med följsam webbdesign för ca 2-3 år sedan, men det är först det senaste året som 
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det har uppmärksammats ordentligt och alla webbdesigntidningar och 

webbdesignbloggar börjat skriva om det.

”I början byggde man en mobilversion av hemsidan, man satte till exempel ett m 

framför domännamnet, så kände hemsidan av att man kom från en mobil och så 

skickades man till den sidan”. - Respondent från Traffic light

Enligt respondenten är det är först nu som webbyråer verkligen har börjat utforska 

tekniken och arbeta med följsam webbdesign. Det gäller dock inte alla webbyråer . 

Han hävdar att stora och traditionella byråer ofta hamnar på efterkälken när det 

gäller användningen av ny teknik. Där arbetar man i större team och arbetet är 

uppdelat, man har ofta någon som sitter med designen och någon annan som 

utvecklar och detta kan leda till problem. Det är inte alltid så att designern har koll 

på den tekniska biten, utan designar för att det ska vara snyggt. När denna person 

sedan skickar iväg sin design till utvecklaren kanske inte designen fungerar ihop 

med t.ex. följsam webbdesign.

4.2.2 Intervju med IT-ansvarig på Nöjesguiden
Nöjesguiden har inte egna programmerare, utan anlitar en konsult från företaget 

Kollegorna, som de träffar en gång i veckan för att diskutera idéer och förslag. Det 

är deras art director som har huvudansvaret för designen på alla plattformar. 

Nöjesguiden vill kalla sig själva för early adopters (Rogers 2003) och har efter 

undersökningar kommit fram till att även deras läsare är det. Det gör att det är 

väldigt viktigt för dem att hela tiden ligga i framkant och hänga med i 

utvecklingen. 

Men de har inte alltid varit först med allt. De hade tidigare inte koll på hur mycket 

trafik de hade från mobila enheter, och före december 2011 hade de ingen 

mobilanpassning alls för hemsidan. Tidigare kom endast en tiodel av deras 
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besökare från mobila enheter medan det i dag är en fjärdedel. Bara under det 

senaste halvåret har trafiken från mobila enheter ökat med 25 %. 

Den största utmaningen de har haft under arbetet med följsam webbdesign är hur 

de ska lösa annonsernas placering. I och med att designen fungerar på ett helt 

annat sätt med följsam webbdesign försvinner det tidigare utrymmet de använt för 

annonser och reklam. 

Innan beslutet togs att införa följsam webbdesign på hemsidan funderade de 

mycket på om de istället skulle satsa på en app. Nöjesguiden är en gratistidning 

som till stor del finansieras av annonsörer. Därför kände de att de istället för att 

lägga pengar på en app ville satsa allt på hemsidan, eftersom det är från den alla 

intäkter kommer. När de väl tagit beslutet att införa följsam webbdesign gick 

arbetet väldigt fort, och de fick hjälp av konsulter för att genomföra bytet. 

Ett vanligt problem när det gäller följsam webbdesign är enligt vår respondent att 

sidorna är långsamma att ladda på grund av all information som finns med. Men 

respondenten anser att det inte bara är mobilsidorna som är viktiga att göra lättare 

och snabbare att ladda. Många arbetar med dåligt och långsamt internet när de 

sitter vid en dator, eller trådlöst via wifi på caféer eller telefonen. Därför är det 

viktigt att även arbeta för att göra hela webbplatsen lättare, genom att komprimera 

bilder och jobba med cacheminnet. 

4.2.3 Intervju med webbutvecklare på SVT
Avdelningen Webben på SVT är en egen division där runt 60 personer arbetar med 

utveckling, det är en blandning av konsulter och fast anställda. På SVT arbetar 

man i team om 7-13 personer, där finns det både utvecklare, designer och 
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projektledare. De jobbar utifrån SCRUM, en metod som går ut på att man delar 

upp projektet i mindre delar och delleveranser.

De har design, konceptutveckling, interaktionsdesign och drift i samma team. Allt 

för att de ska kunna ta en idé till driftsättning. Nu när de arbetar responsivt jobbar 

designern och utvecklaren tillsammans. 

SVT var väldigt snabba med att bestämma sig för att de ville arbeta med följsam 

webbdesign. Det var i juni 2010 som två av SVT:s webbutvecklare fick upp 

ögonen för det, efter en konferens i Boston i USA. Lanseringen av följsam 

webbdesign kom väldigt lägligt för SVT eftersom de just då låg i upphandlingar 

med nya system och allt stod relativt still. När de väl bestämt sig för att jobba med 

följsam webbdesign beslutade de sig även för att skriva om all kod från grunden, 

så de skulle slippa få problem med det i framtiden. Eftersom följsam webbdesign 

kommer från utvecklarsidan var det viktigt att även få det förankrat i 

designarbetet. 

SVT hade redan sedan tidigare en mobil webbplats, men var väldigt positiva till 

att byta till följsam webbdesign så de slapp skriva kod för olika plattformar. SVT 

använder sig väldigt mycket av ny teknik, men ett krav som de alltid har på sig är 

att allt ska fungera även på mycket äldre webbläsare. Detta krav kan tänkas ha 

uppkommit eftersom SVT är ett public service-företag med uppdrag i 

allmänhetens tjänst. 

Även om SVT var väldigt snabba med att bestämma sig för att införa följsam 

webbdesign, tog det lång tid innan arbetet var slutfört. På grund av det stora 

antalet webbplatser med mängder av kod tog arbetet nästan två år, eftersom det 

inte bara var frontend som gjordes om utan alla system och all design.

Den största nackdelen respondenten ser med följsam webbdesign är problemet 

med att hantera bilder. Det finns ingen riktig bra lösning för stora bilder, även om 
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det finns teknik och koder som tar dig runt problemet så är inget än så länge 

optimalt. 

4.3 Analys
Respondenten från vår ostrukturerade intervju har en vision om hur vi kommer att använda 

oss av tekniken i framtiden. Hans vision handlar om att vi inte bara kommer att använda 

oss av datorer, tv-skärmar, läsplattor eller mobiltelefoner för att besöka webbplatser. Han 

tror precis som Weiser (1991) att framtidens teknik kommer vara inbäddad i allt, det kanske 

kommer finnas skärmar på allt från kylskåp till garderobsdörrar. Då kommer man inte ha 

möjlighet att utveckla för alla plattformar, och då passar det väldigt bra med följsam 

webbdesign.

Efter våra intervjuer och vår enkät kan vi se att många av våra respondenter kan klassas 

som Early adopters, eftersom många började använda sig av följsam webbdesign ganska 

snart efter att det blivit en känd arbetsform. Då Danileson och Edberg (2012) i sin studie av 

IT-företag har en teori om att en av de viktigaste faktorerna för att företag ska anamma ny 

teknik (implementera den på arbetsplatser) är att det är krav från kunder, tvingas även 

webbutvecklare att vara Early adopters. En annan viktig faktor som Danielson och Edberg 

(2012) nämner är att företag pressas av att konkurrenterna inför ny teknik. De menar även 

att detta är extra viktigt inom IT-branschen eftersom tekniken utvecklas så fort och man 

måste hela tiden följa med i utvecklingen. Ett arbetsätt som är nytt och fräscht ena dagen 

kan vara helt fel nästa. 

Som vår respondent på Nöjesguiden nämnde, är det för dem väldigt viktigt att vara Early 

adopters, eftersom undersökningar fastställt att deras läsare är en typ av Early adopters.

Just inom denna bransch är det absolut nödvändigt att företagen hänger med i utvecklingen. 

Bara för några år sedan var det inte alls aktuellt att utveckla för olika plattformar och 

Nöjesguiden hade så sent som i december 2011 inte ens en mobilanpassad hemsida, vilket 
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gjorde att bara 10 % av deras besökare kom från mobila enheter. Men så fort de började att 

använda sig av följsam webbdesign, ökade besökarna från mobila enheter till 25 % och 

siffran fortsätter att stiga stadigt. 

 ”Om inte utvecklarna i IT-branschen är Early adopters, hur ska användarna då kunna 

vara det?” - Respondent på Nöjesguiden

 Det är tacksamt att använda sig av mobile first när man jobbar med följsam webbdesign. 

Denna teroi har växt sig stark just på grund av att när man arbetar med följsam webbdesign 

så läses all kod in, oavsett uppkopplingshastighet och skärmstorlek. Rensfeldt 

uppmärksammar problemet med att följsam webbdesign läser in all kod oavsett vad som 

visas. Om man istället använder sig av mobile first och utvecklar webbplatsen till mobila 

enheter först, kan webbplatsen enklare optimeras för att uppnå bättre prestanda. 

Vår respondent på Nöjesguiden tycker att det är extra viktigt att man tänker på att göra 

lättare och snabbare sidor för alla enheter. Då många jobbar med dåligt och långsamt 

internet även när de sitter på en dator, t.ex. trådlöst via wifi på caféer eller när man 

använder telefonen som modem. Därför tycker han att det viktigt att även arbeta för att få 

hela webbplatsen lättare, genom att komprimera bilder och jobba med cacheminnet. 

Genom att designa för mobilen först skalar man bort det som är onödigt och fokuserar på 

det viktiga. Detta är extra viktigt när det handlar om stora företag som har mycket 

information på sina sidor, för att få sidorna så snabba som möjligt. Om man gör tvärtom 

och designar för datorn först är risken stor att det blir onödigt tunga sidor, och risken är att 

det tar lång tid att ladda om man surfar från en mobil enhet. 

Vi kan konstatera att följsam webbdesign passar bättre för mindre webbplatser med 

sparsamt innehåll. Vi menar även att det nästan är ett måste för företag med stora 

webbplatser att använda sig av mobile first-teorin om de ska kunna arbeta med följsam 
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webbdesign. Detta styrks ytterligare av Karlson (2011). Ett bra exempel på detta är SVT, 

som designade om hela sin webbplats och valde att arbeta med mobile first då de 

implementerade följsam webbdesign på sin webbplats. 

Följsam webbdesign är en bra lösning för den framtidsvision som Wieser (1991) tar upp, då 

teknik kommer vara inbäddat överallt i vårt samhälle. Vi anser att det kommer behövas en 

lösning för hur man ska utveckla för framtidens alla olika skärmar utan att behöva göra det 

specifikt för var och en. Med följsam webbdesign sparar man både tid och pengar eftersom 

man slipper göra en ny design för varje enskild artefakt. Därför tror vi att mobile first är en 

bra metod, eftersom det tänkesättet underlättar och hjälper till att skala ned sidor som 

annars skulle bli för tunga. 

Anledningen till att SVT valde att byta från statisk till följsam webb var ett initativ från de 

anställda. Vår respondent berättade att alla anställda på IT-avdelningen är väldigt 

intresserade av nya tekniker och håller sig själva informerade om nyheter inom IT-

branschen. På så sätt håller sig IT-avdelningen uppdaterad och de anställda har stora 

möjligheter att påverka. Det kan vi även konstatera när vi ser hur det gick till när de 

började arbeta med följsam webbdesign. Det var när två medarbetare hade varit på en 

konferens i Boston kort efter det att begreppet följsam webbdesign hade myntats av Ethan 

Marcotte för första gången. De presenterade sedan tekniken för SVT och dess ledning. 

SVT hade redan sedan tidigare en mobilwebbplats, men den största anledningen till att de 

är så positiva till och valde att byta till följsam webbdesign är att de slipper skriva kod för 

alla olika plattformar. I Danielsson och Edbergs (2012) studie där de granskat de viktigaste 

faktorerna som får företag att anamma nya tekniker och innovationer, kan vi läsa om både 

externa och interna utlösande faktorer. De fastslår att en vanlig utlösande intern faktor är 

initiativ från anställda.

Vår enkätundersökning visade tydligt att det i dag är ett vanligt fenomen att designa och 

utveckla för olika plattformar, eftersom alla respondenter svarade att de gör det. 
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 ”Having a fluid experience on different devices is a must. Everything is going mobile, and 

when developing for web, responsive design is the fastest and cheapest alternative to 

design for mobile.”- Respondent 25, litet företag

Utvecklarna märkte att fler och fler användare började besöka kundernas sidor via mobila 

enheter, vilket även går hand i hand med att kunderna började efterfråga följsam design 

som metod på sina webbplatser. Anledningen till att kunderna efterfrågade följsam 

webbdesign är att det är det billigaste och enklaste alternativet. 

”För att vi märkte ett ökat använande av mobila enheter på våra uppdragsgivares 

webbplatser. ”- Respondent 37, medelstort företag.

Det handlar inte enbart om olika enheter, utan även på datorer kan skärmarna vara olika 

stora. Följsam webbdesign kan alltså vara ett bra alternativ även om man inte designar för 

mobila enheter och datorer.

”Besökarna kommer ofta från olika enheter och man måste möta dom på korrekt sätt. 

Responsiv design underlättar detta istället för att skapa enhetsspecifika designer. ”- 

Respondent 35, stort företag

Att ett företag anammar ny teknik beror dels på efterfrågan från kunder och på att det är 

mest lönsamt. Man använder följsam webbdesign för att möta behovet av utveckling för 

olika plattformar, eftersom allt måste finnas tillgängligt och anpassat till olika skärmar och 

enheter.
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5. Slutsatser och diskussion
Under arbetet med vår uppsats har vi kommit fram till att IT-branschen kräver att företagen 

snabbt anammar ny teknik. Kraven kommer från både företagens kunder och från anställda. En 

pådrivande faktor är den egna ambitionen från företagen att framstå som Early adopters, vilket är 

ett resultat av att konkurrensen inom branschen är hård och det är viktigt att visa att man går i 

bräschen för innovationer. Ett exempel är SVT där bytet från statisk till följsam webbdesign 

skedde på initativ från anställda. Att hänga med i utvecklingen av nya tekniker är något som våra 

respondenter ser som ett måste för att överleva i branschen. 

Följsam webbdesign är en relativt ny och outforskad teknik som tidigare setts som ett bra 

alternativ till plattformsoberoende webbutveckling. Under studiens gång har vi märkt av en 

attitydsförändring hos företagen, och följsam webbdesign ses nu mer som ett måste än ett val. 

Mobile first är en designrekomendation som varit ifrågasatt men vår studie visar att företag ser 

detta designtänk som en en viktig del av arbetet med följsam webbdesign, någonting som 

tidigare inte alls varit självklart.

5.3 Framtida forskning
 Ett förslag till framtida forskning är att utveckla bildhantering med följsam webbdesign. 

 De alternativ som finns idag är inte fullständiga utan måste utvecklas. Att utveckla ett 

 system som gör att man inte behöver läsa in all information, så att sidorna går lättare och 

 snabbare att ladda, är också något vi hoppas se i framtiden.
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7. Bilagor

7.1 Resultat enkät

« Tillbaka till redigering  

Du kan se det publicerade fo

Vad tycker ni är viktigast att tänka på när man utvecklar en webbplats?

Enkel kod som går lätt att ladda från olika enheter och anslutningar

9
75%

Kod som använder sig av de nyaste teknikerna och kan göra häftiga saker utan begränsningar.

3
25%

Utvecklar ni för olika plattformar?

Ja

12
100%

Nej

0
0%

Responsiv webbdesign

Antar ni att användaren har olika syften med sitt besök beroende på plattform?

Ja

10
83%

Nej

2
17%

Responsiv webbdesign

Använder ni er av responsiv webbdesign?

Ja

10
83%

Nej
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2
17%

Responsiv webbdesign

När hörde ni om responsiv webbdesign första gången?

2010

4
33%

2011

7
58%

2012

1
8%

När började ni använda er av detta?

2010

3
25%

2011

4
33%

2012

5
42%

Varför valde ni att börja arbeta med responsiv webbdesign?
Vi såg ett behov. I ett första skede för adaptive webdesign och i ett andra steg för responsive webdesign.För att 

slippa göra olika versioner av hemsidan för varje plattform.Having a fluid experience on different devices its a must. 

Everything is going mobile, and when developing for web, responsive design is the fastest and cheapest alternative 

to design for mobile. Even on desktop screen, responsive design comes in hand to design for different window sizes 

(see iA writer that adapt font size according to the window). I personally think also that from an aesthetic point of view, 

common resp...

Responsiv webbdesign

Av vilken anledning använder ni inte responsiv webbdesign?
Det finns inga svar på den här frågan ännu.

Är det något ni funderar på att börja använda er av?
Det finns inga svar på den här frågan ännu.

Responsiv webbdesign
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Tycker ni att responsiv design är ett bättre alternativ än en mobilanpassad sida?

Ja

10
83%

Nej

1
8%

Vet ej

1
8%

Vilken inställning har ni till responsiv webbdesign?

Mycket negativ

Mycket positiv
1 -
Mycket negativ

0
0%

2

0
0%

3

1
8%

4

2
17%

5 -
Mycket positiv

9
75%

Vad arbetar du på för typ av företag?

Frilansar

0
0%

Litet företag (< 5 anställda)

6
50%

Medelstort företag (6 - 20 anställda)

2
17%

Stort företag (20 < anställda)

4
33%

Jag är:

Man
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9
75%

Kvinna

3
25%

Ålder:
273525373534505033364635

Antal dagliga svar

7.2 Intervjufrågor SVT

1. Hur ser arbetet med er hemsida ut? Har ni anlitat en webbyrå eller har ni egna utvecklare? 
- Om egna utveckare: Har ni stor IT-avdelning.
- Hur ser arbetet ut? Har ni en grafisk designer, en utveckare, en prog. 

Om de har en grafisk designer, en utvecklare m.m.
- Har det försvårat arbetet men att införa nya tekiner som responsiv webbdesign? Missförstånd 
m.m.

 - När började ni använda er av responsiv design?
- Varför?
- Var det en lång process från att ni först hörde talas om det tills att det implementerades på er 
webbplats. 
- Var det ett svårt beslut, vad övertygade er?
- Hur har ni jobbat med att införa det?
- Vad är de största för/nackdelarna med responsiv webbdesign?

3. Hur ställer ni er till att sidorna kan bli tunga att ladda då det är så mycket innehåll som måste 
läsas in. Bilder m.m.

4. Hur fungerar responsiv webdesign på svtplay, med videoformat?

5. Hur ser ni på nya tekniker?
- Tycker ni att det är viktigt att snabbt ta till sig nya tekniker?

6. Tror ni att användarna har olika syfte med sitt besök beroende på vilken plattform de 
använder? (Mobil, läsplatta, dator)

7.3 Intervjufrågor Nöjesguiden

1. Hur ser arbetet med er hemsida ut? Har ni anlitat en webbyrå eller har ni egna utvecklare? 
- Om egna utveckare: Har ni stor IT-avdelning.
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- Hur ser arbetet ut? Har ni en grafisk designer, en utveckare, en prog. 

2. Använder ni er av responsiv webbdesign?

Om ja:
 - När började ni använda er av det?
- Varför?
- Var det en lång process från att ni först hörde talas om det tills att det implementerades på er 
webbplats. 
- Var det ett svårt beslut, vad övertygade er?
- Hur har ni jobbat med att införa det?
- Vad är de största för/nackdelarna med responsiv webbdesign?

Om de har en grafisk designer, en utvecklare m.m.
- Har det försvårat arbetet men att införa nya tekiner som responsiv webbdesign? Missförstånd 
m.m.

Om nej:
- Vad använder ni er av för teknik? Utvecklar ni specifika sidor för varje plattform?
- Hur kommer det sig att ni inte valt att använda reponsiv webbdesign?
- 

3. Hur ser ni på nya tekniker?
- Tycker ni att det är viktigt att snabbt ta till sig nya tekniker?

4. Tror ni att användarna har olika syfte med sitt besök beroende på vilken plattform de 
använder? (Mobil, läsplatta, dator)

Om de använder responsiv design:
Hur dom ställer sig till att sidorna kan bli tunga att ladda då det är så mycket innehåll som måste 
läsas in. Bilder m.m.
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