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Abstract 

 

This report describes the design and development process in building a responsive website. The 

website was created for the use of the intended game studio Rocket Lunches Studios. Wordpress 

has been used as a CMS (Content Management System) to simplify the updating of the website 

by the client themselves. The website is coded by thinking "mobile-first", which begins with the 

design focusing on smaller screens and then adapt the content on larger screen sizes. To make 

the design responsive the three components flexible grids, a flexible images / media and media 

query has been used, in addition to coding in HTML, CSS, PHP and JavaScript. The result of 

this report is a survey of the design and development process when building a responsive 

website. The practicality of the thesis resulted in a responsive prototype of a web page for a 

game studio. 
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Sammanfattning 

 

Denna rapport redovisar för design- och utvecklingsprocessen i byggandet av en responsiv 

webbsida. Webbsidan skapades för användning av den blivande spelstudion Rocket Luncher 

Studios. Wordpress som CMS (Content Management System) har används som innehålls-

hanteringssystem för att förenkla uppdatering av webbsidan av uppdragsgivaren själva. 

Webbsidan är kodad utifrån Luke Wroblewskis ”mobile-first”-tänk, vilket börjar med att 

fokusera designen på mindre skärmar för att sedan anpassa innehållet mot större skärmstorlekar. 

För att göra designen responsiv har de tre beståndsdelarna flexible grid, flexible images/media 

och media queries använts, utöver kodning i HTML, CSS, PHP och JavaScript. Resultatet av 

denna rapport blev en undersökning av design- och utvecklingsprocessen vid byggandet av en 

responsiv webbsida. Det praktiska i examensarbetet resulterade i en responsiv prototyp till en 

webbsida för en spelstudio.  
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Begreppsdefinitioner 
 

Nedan följer en definition på några begrepp som används i denna rapport. Jag har valt att i 

många fall använda de engelska begreppen av datatermer eftersom att de övervägande används i 

både svensk och engelsk litteratur. 

 

Grid 

 

Ett gridsystem hjälper till att uppnå balans, avstånd och organisation på en webbsidas layout. 

(Kadlec, 2013, s.36).  

 

CMS 

 

CMS står för Content Management System, vilket är ett innehållshanteringssystem som hjälper 

användare/utvecklare att hantera och publicera innehåll utan något större krav på kodkunskaper.  

(Freidman, 2012, s.6) 

 

Viewport 

 

Det område i webbläsarens fönster där en webbplats visas, vilket exkluderar verktygsfält, 

toolbars, flikar etc. Skärmstorlek däremot avser den fysiska visningsytan för en enhet. (Kadlec, 

2013, s.27) 

 

Breakpoint 

 

En punkt där en ny media query tillämpas (Kadlec, 2013, s.27). 

 

Em 

 

Ems är ett flexibelt alternativ till att välja storlek på typsnitt där 1 em är av samma värde som 

den aktuella typsnittsstorleken. Om exempelvis body har en textstorlek på 6px så är 1 em = 16px 

och 2 em = 32px etc. (Kadlec, 2013, s.29). 

 

 

Localhost 

 

En lokal webbserver som finns på den egna datorn. I detta projekt har den lokala webbservern 

WAMP för Windows använts (Freidman, 2012, s.15). 
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1. Introduktion 
 

Nya tekniker och standarder dyker ständigt upp i vår vardag. Webbläsare blir allt snabbare och vi 

interagerar dagligen med enheter i olika sorters storlekar, med olika kapacitet vad gäller åtkom-

lighet för webben och med olika typer av inputs. Detta gör webben till en otroligt ostabil och 

universal miljö. Men samtidigt som marknaden för nya enheter expanderar återstår även 

användning av äldre enheter och webbläsare (Kadlec, 2013, s.2). 

 

Dock var det inte förens år 2007 när Apple släppt sin originalversion av iPhone på marknaden 

som användare verkligen fick tillgång till den ”fulla webben” i en mobil enhet. En undersökning 

visar att trafiken till mobila webbsidor generellt ökade med hela 600 % under 2010 och i slutet 

av 2011 fanns det 5.9  miljarder mobilanvändare världen över, vilket representerar 87 % av 

världens befolkning. Den globala leveransen av smartphones överträffade även datorer för första 

gången någonsin under 2010 fjärde kvartal (Kadlec, 2013, s.4-5).  

 

Mobiltelefoner är dock inte den enda typ av enhet som har tagit över marknaden. Tablet och 

surfplattor såsom Apples iPad, fyller gapet mellan en mobiltelefon och en dator. Det finns 

beräkningar om att försäljningen av tablets under 2015 kommer vara i närheten av 49 miljarder 

dollar, vilket också gör dessa till en marknadsgrupp vid webbdesign (Kadlec, 2013, s.5).  

 

Under 2014 beräknas över 50 % av internettrafiken tas upp från mobila enheter. Fler och fler 

enheter – mobiltelefoner, tablets, datorer, spelsystem, tv – ger användaren möjlighet att navigera 

på internet. I takt med den hela tiden expanderande marknaden för enheter och skärmstorlekar 

ökar också ett behov av att anpassa sin design efter dessa.  

 

Detta kan lösas med hjälp av responsiv webbdesign, som handlar om att anta en mer flexibel 

strategi vid design av webben som ska vara kompatibel med olika typer av enheter och operativ-

system. Således fokuserar inte detta tankesätt endast på mobila enheter, utan snarare på en 

förnyad inriktning på innehåll och dess presentation. Med hjälp av media queries, flexibla 

gridsystem och flexibel media/bilder är det möjligt att anpassa innehållet automatiskt efter olika 

enheter och skärmstorlekar.  

 

Responsiv design utvecklas snabbt och i och med detta förväntar sig allt fler klienter responsiva 

webbsidor. Därför behandlar detta examensarbete design- och utvecklingsprocessen av en 

responsiv webbsida till den blivande spelstudion Rocket Luncher Studios. Webbsidan har 

utvecklats i Wordpress och bestämdes från start att endast bli en prototyp.  
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1.1 Syfte och mål 

 

Syftet med detta examensarbete är att visa hur design- och utvecklingsprocessen ser ut inom ett 

projekt med uppgift att ta fram en responsiv webbsida. Det praktiska i examensarbetet kommer 

att resultera i en prototyp av en responsiv webbsida till ett blivande datorspelsföretag. Målet för 

examensarbetet är då även att göra Rocket Luncher Studios webbsida tillgänglig för ett så stort 

antal enheter och skärmstorlekar som möjligt, för att nå ut till en så pass bred användargrupp 

som möjligt.  

 

Webbsidan kommer att hanteras via Wordpress CMS och utvecklas utifrån Chris Coyiers ”Blank 

Theme” med ett ”mobile first”-tänk, det vill säga att utveckla för mobilen för att sedan anpassa 

layouten för större skärmstorlekar. 

 

Mitt personliga mål med detta examensarbete är att utveckla mina kunskaper inom Wordpress 

samt få en god bild av hur både design- och utvecklingsprocessen ser ut för en responsiv 

webbsida. Jag har tidigare arbetat med att utveckla en responsiv webbsida men jag har aldrig 

använt mig av Wordpress som bygger på PHP och MySQL för att göra detta. 

 

Den webbsida som produceras kommer ha följande egenskaper och funktioner: 

 

1.1.1 Egenskaper 

 

 Webbsidan ska vara responsiv och därför anpassas efter olika enheter/skärmstorlekar 

 Webbsidan ska så långt som möjligt se bra ut i de största och mest använda webbläsarna 

Google Chrome, Internet Explorer och Firefox.  

 Webbsidans CSS ska vara återställd med hjälp av normalize.css  

 Webbsidan ska ladda snabbt 

 Webbsidan skall vara sökmotorvänlig 

  

1.1.2 Funktioner 

 

 Bildspel 

 Twitterflöde 

 Integrering med sociala medier 

 Bildgalleri 

 Mobilversionen skall ha en toggle navigation 

 Blogg/Nyhetsflöde 
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1.2 Frågeställning och problemformulering 

 

Detta projekt har för avsikt att öka förståelsen för hur man går tillväga för att skapa en prototyp 

till en responsiv webbsida, inkluderat alla steg från idé, konceptutveckling och framtagning av 

designdokument till kodningsfasen och funktionaliteten för webbsidan. Utmaningen för detta 

projekt ligger i att hitta en designlösning som speglar Rocket Luncher Studios vision och deras 

identitet på ett sätt som lockar till senare besökare och marknadsföring när sidan väl publiceras.  

 

Min frågeställning lyder som följande: 

 

Hur ser design- och utvecklingsprocessen ut för skapandet av en responsiv webbsida? 

 

1.3 Avgränsning 

 

Målet var inte att skapa en färdig och publiceringsklar webbsida, utan endast en prototyp.  

Därför kommer en stor del av innehållet vara preliminärt, med vissa undantag beroende på om 

uppdragsgivaren har möjlighet att producera material under perioden som projektet pågår. 

Skapande av innehåll till sidan såsom bild och text kommer jag därför personligen inte att 

ansvara för, utan detta har uppdragsgivaren själv som uppgift om denna så önskar. 

 

Webbsidan kommer endast att finnas tillgänglig lokalt i detta projekt och har därför inget eget 

domännamn. Detta kommer att vara ett senare stadium när företaget kommit längre i sin 

utveckling.  

 

Webbsidan kommer inte vara anpassad till alla webbläsare och dess äldre versioner, utan endast 

de större webbläsarna såsom Google Chrome, Internet Explorer och Firefox. Anledningen till att 

fokus ligger på dessa tre webbläsare är genom statistik från StatCounter (StatCounter Global 

Stats, 2013) som visar att dessa webbläsare har övertaget runtom i världen. Den kommer heller 

inte att vara anpassad till alla mobiltelefoners skärmstorlekar.  

 

Bilderna som visas i designförslag och prototyp har använts med tillstånd av konstnären Jonatan 

Iversen-Ejve som står bakom skapandet av dessa bilder (se källförteckning för referens).     

 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen är dator- och internetvana människor som har tid över för att spela spel en kortare 

period i vardagssituationer.      
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Varför anpassa till olika enheter?  
 

Allt fler människor använder smartphones för internetåtkomst än någonsin tidigare. I en 

undersökning från gs.statcounter.com/ ökade den globala användningen av mobila webbläsare 

från 2.86% till 7.02% bara under ettårsperioden från juli 2010 till juli 2011. Statistik från samma 

källa visar även att användningen av Internet Explorer 6 (IE) föll från 8.79% till 3.42% . Detta 

har resulterat i att ett större antal människor idag använder internet via mobila webbläsare än IE 

6 och 7 via stationär eller bärbar dator (Frain 2012, s.8). I takt med den hela tiden expanderande 

marknaden för enheter och olika skärmstorlekar som ökar även behoven av att anpassa sin design 

efter dessa.  

 

 
 

Figur 1. Webben nu och då – hur kommer den att se ut i framtiden? (Smashing Hub, 2012) 

 

Webbsidor som inte är anpassade till mobila enheter kräver ett ständigt in-och utzoomande på 

områden för att få innehållet läsbart och flyttningar fram och tillbaka för att läsa text som 

befinner sig utanför skärmen. Detta är något som är både påfrestande och frustrerande för 

internetanvändandet i en mobil enhet.  

 

Den troligtvis vanligaste lösningen till problemet med mångfaldiga enheter är att utveckla en 

separat sida för varje enhet. Många företag väljer därför att ha en sida för desktop, en för tablets 

och en för mobiler med touch. Denna metod har både sina för- och nackdelar. Det positiva är att 

innehållet och beteendet kan anpassas specifikt vilket gör erfarenheten av sidan blir rikare men å 

andra sidan krävs det uppdatering, testning och underhållning av fyra olika sidor (Kadlec 2013, 

s.9-10).  

 

http://gs.statcounter.com/
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2.2 Responsiv webbdesign  
 

Lösningen till problemet med anpassning till multipla enheter är så kallad responsiv webbdesign, 

som gör det möjligt för en webbsida att med hjälp av HTML5 och CSS3 anpassa sig automatiskt 

efter olika enheter och skärmstorlekar. Begreppet responsiv webbdesign används ofta för att 

sammansluta olika beskrivningar såsom engelskans fluid design, elastic layout, rubber layout, 

liquid design,adaptive layout, cross-device design och flexible design (Frain, 2012 s.10).  

 

 

 
 

Figur 2. Exempel på en responsiv webbdesign. Web/interface designstudion Teixidó är bara ett av ett stort antal som 

valt att göra sin webbsida responsiv (Texidó, 2011). 

 

Termen skapades av webbdesignern och utvecklaren Ethan Marcotte och den blir allt vanligare 

inom webbranschen. För att åstadkomma denna metod sammanförde Marcotte de tre befintliga 

teknikerna flexible grid layout, flexible images/media och media queries till en enhetlig metod 

som han lät kalla responsiv webbdesign. Men enligt honom själv och många andra handlar 

responsiv webbdesign om mer än bara att ändra layouten på en webbplats baserat på viewports. 

Det handlar även om att ändra attityd till webbdesign och ersätta det gamla tillvägagångssättet att 

designa efter en fast bredd på datorskärmen och skala ner denna för att innehållet ska anpassas 

till mindre viewports. Istället bör webbsidor designas för de minsta viewports först såsom 

smartphones och därefter successivt öka design och innehåll för större sådana (Frain 2012, s.11).     

 

”To attempt to put the philosophy of responsive web design in a nutshell, 

I would say it's the presentation of content in the most accessible manner 

for any viewport that accesses it. Conversely, a truly "mobile website" is 

needed when an experience requires specific content and functionality 

based upon the device accessing it. In these cases, a mobile website 

presents an entirely different user experience to its desktop equivalent.”  

- Ben Frain 
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Stödet av responsiv design är stort bland många av dagens webbläsare. De senaste versionerna 

av Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera och även ett antal mobilwebbläsare 

kan alla hantera de nya HTML5 och CSS3 egenskaperna.  

 

Det finns trots dess genombrott fortfarande webbläsarversioner som inte stödjer responsiv 

webbdesign och dessa är Internet Explorer 5.5, 6.0, 7.0 och 8.0 som varken stödjer semantiska 

HTML5 element eller CSS3 egenskaper som standard. Även Firefox 2.0 och 3.0 samt Opera 9.0 

har inget stöd för CSS Media queries (mer om detta under rubrik 2.2.3). 

 

 

 
 

Figur 3. Webbläsares versioners stöd för CSS media queries (Caniuse, 2013). 

 

2.2.1 Fluid grids 

 

Grids hjälper till att åstadkomma balans, utrymme och organisation på en webbsida (Kadlec, 

2013, s. 36 ). Genom ett rutnät av vertikala och horisontella linjer delas en sida in i marginaler, 

kolumner och rader mellan block. Fluid grids har den egenskapen att anpassas utefter dess 

innehållande element, så kallade parent container och därmed anpassas design/layout efter 

skärmstorlek.   

 



7 
 

 
 

Figur 4. Fluid grids som anpassas efter enhet och skärmstorlek (Lamb, 2012). 

 

2.2.2 Flexible images/media 

 

Flexibla bilder och media anpassas efter skärmstorlek och enhet. Genom en enkel kodsnutt kan 

varje bild automatiskt skala upp till 100% av dess innehållande element. (Frain, 2012, s.77).  

Denna kod ser ut som följande: 

 

Img { 

Max-width: 100%; 

} 

 

Här indikerar Img att kodsnutten Max-width: riktar sig till en eller flera bilder på webbsidan. 

Max-width: 100% anger att bilden/bilderna i fråga kommer att ha en maxbredd på 100% av det 

element som den befinner sig i, det vill säga dess parent container. För flexibla bilder är 

procentsatser lämpligast för att definiera en storlek eftersom dessa har en större skalbarhet. 

 

2.2.3 Media queries 

 

CSS3 media queries gör det möjligt att definiera vilka styles som ska tillämpas under specifika 

omständigheter genom att anpassa dessa till förhållanden såsom upplösning, färgdjup, höjd, 

bredd och djup (Kadlec, 2013, s.54). Media queries frågar då webbläsaren om ett specifikt 

uttryck är sant eller inte. Stämmer detta laddas ett specifikt block av styles som är menade för 

denna situation, annars inte. Den generella formen för media queries ser ut som följande: 

 

@media [not I only] type [and] (expression) { 

rules 

} 
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2.2.4 Överväganden vid val att arbeta med responsiv webbdesign 

 

Kadlec (2013, s.129-133) nämner ett antal faktorer att överväga innan man bestämmer sig för att 

bygga en responsiv webbplats. Dessa är följande: 

 

 Prestanda – de villkor som är passande för prestanda på en enhet eller en typ av nätverk 

kanske inte kan tillämpas på andra enheter. Vidtas inga försiktighetsåtgärder för hur en 

webbsida byggs kan denna resultera i otroligt långa laddningstider. Detta kan bero på 

interna respektive externa stylesheets, om mobilversioner tvingas ladda ner multipla 

bilder, gömd markup för mindre enheter som ändå laddas etc.   

 

 Kontext – användarupplevelsen för en webbsida beror på vilken enhet som används, 

vilken uppgift som skall utföras och i vilken miljö.  

 

 Innehållshantering – omstrukturering av innehåll för en redan befintlig webbsida är 

nödvändigt för att hierarkin inte ska gå förlorad.      

 

 Tidsinvesteringar – en responsiv webbsida tar längre tid att utveckla än en icke-

responsiv. Detta jämnar dock oftast ut sig under det långa loppet då det krävs 

underhållning av endast en sida istället för flera.  

 

 Stöd – alla webbläsare och dess versioner stödjer inte media queries. Därför bör en 

responsiv webbsida utvecklas för de minst kapabla webbläsarna först och sedan 

progressivt arbeta framåt för att förbättra användarupplevelsen, från den minsta skärmen 

och uppåt. 

 

 Annonsering – problem med att annonsera på responsiva webbplatser förekommer vad 

gäller det tekniska men även när det rör sig om byråers förmåga att skapa annonser för 

olika enheter och skärmstorlekar. 

 

2.3 Varför ett ”mobile first”-tänk? 

 

”Mobile first” är ett koncept som bygger på att designa för mobilen först och sedan successivt 

designa upp mot större skärmstorlekar. Detta begrepp skapades av Luke Wroblewski och han 

anger själv tre orsaker till varför man bör tänka i detta spår: 

 

 Mobiltelefoner ökar ständigt i både mängd och i antalet användare för att få tillgång till 

internet.  
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 Mobilen tvingar utvecklingsteamet att endast fokusera på det allra viktigaste innehållet på 

en webbsida. 

 Genom att bygga webbsidor från ett mobile first tänk gör det möjligt för utvecklings-

teamet att utnyttja smartphones inbyggda funktioner som en webbläsare inte har tillgång 

till såsom geolocation, att byta layout beroende på hur enheten hålls samt ett multi-touch 

användargränssnitt (Kadlec, 2013, s.160-164). 

 

En rapport av GSMA beräknar att antalet mobila abonnemang år 2020 kommer att nå en gräns på 

12 miljarder (Kadlec, 2013, s.161).  

 
Figur 5. Detta diagram visar antalet procent av användare av mobil webb som aldrig eller sällan använder internet 

via en stationär dator. (Kadlec, 2013, s.162) 

 

 

2.4 HTML5 – den nya standarden  

 

HTML5-standarden är i dagsläget fortfarande under ett utvecklingstadie. Dock har många delar 

redan implementerats i olika webbläsare då dessa anses vara gedigna. Sammanfattningsvis intro-

ducerar HTML5 två nya typer av element. Den första typen innehåller bland annat elementen 

<nav> för block med navigation, <header> för header, <aside> för sidebar element och <footer> 

för footern på sidan. Alla dessa har som funktion att ersätta block elementet <div> som är 

allmänt för att få mer semantiskt korrekta och precis markup. Den andra typen innehåller 

element såsom <video> och <svg> tillför ett standardiserat sätt att bädda in multimedia filer, i 

dessa två fall videor och vektorgrafik. Emellertid har HTML5 ett litet stöd för bakåt-

kompatibilitet, det vill säga om den nya standarden är kompatibel med tidigare modeller eller 

versioner av samma produkt. Detta medför att det troligen kommer att ta längre tid innan 

utvecklare verkligen antar denna nya standard som en ersättning av <div> eller <span> 

(Nebeling et al, 2011, s.220).  
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2.5 Wordpress CMS 

 

Wordpress är ett CMS, Content Management System, som i dagsläget styr över mer än 70 

miljoner webbsidor. Det har snabbt blivit en standard av innehållshanteringssystem (Friedman, 

2012, s.13). Det är ett flexibelt system som används för att utveckla alla möjliga sorters 

webbsidor – alltifrån företagssidor, skolor, portfolios, personliga bloggar etc. Wordpress bygger 

på PHP och MySQL och gör det möjligt för användare att editera sina webbsidor via ett webb 

interface istället för att redigera och lägga upp HTML filer på en server (Leary, 2010, s.1). 
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3. Konceptutveckling 
 

Det första steget i konceptutvecklingen var att definiera de mål som jag och min uppdragsgivare 

hade med webbsidan. Enligt Lynch et al. (2009, s.9) är detta det absolut första steget i att designa 

en webbsida. Därför bokade jag tidigt i projektet ett möte med uppdragsgivaren för att klara upp 

dessa och detta resulterade i en kravspecifikation som beskriver webbsidans generella krav, dess 

innehåll, krav för sökoptimering samt integrering med sociala medier (se bilaga 8.1). I detta 

skede definierades även Rocket Luncher Studios målgrupp. Jag har även läst in mig på olika 

ämnen för att få en bättre inblick i vad begreppet betyder, tankesättet och hur detta bör implem-

enteras rent praktiskt. Dessa har bland annat varit wireframes och responsiv webbdesign vad 

gäller både designaspekter och själva kodningen.   

 

När det gäller planering av detta examensarbete har jag följt Kadlecs (2013, s.128-152) 

tillvägagångssätt för ett responsivt angreppssätt. Han tar upp ett antal olika steg i planeringsfasen 

för ett sådant projekt. Av olika anledningar har jag valt att inte tillämpa alla dessa, dels för att 

dessa inte var nödvändiga för detta projekt men även för att de inte gick att utföra. Detta tillväga-

gångssätt riktar sig främst till större projekt. 

 

Det första i planeringen var att ta ställning till om en responsiv approach passar för sitt projekt. 

Som nämnts tidigare gavs här ett antal överväganden att tänka på och dessa var prestanda, 

kontext, innehållshantering, tidsinvesteringar, stöd och annonsering. Utifrån dessa punkter jag 

har beslutat att detta projekt är lämpligt för att göra en responsiv webbsida.  

 

Nästa steg enligt Kadlec var att ta reda på vilka enheter som ens användare använder sig av för 

att besöka sin webbsida och vad dessa har för förmågor. Detta kan göras genom att analysera 

statistik. Enligt Stat Counter (Stat Counter, 2012-2013) är de tre mest använda webbläsarna i 

Sverige inom loppet av ett år Google Chrome, Internet Explorer och Firefox. Med denna statistik 

i åtanke har jag valt att fokusera på dessa webbläsare vid testning av webbsidan.  
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3.1 PACT 

 

Nästa steg var att göra en PACT-analys, som är en förkortning som står för People, Activities, 

Context och Technology. Dessa begrepp används ofta vid analys av en designsituation och är 

betydelsefulla inom design av interaktiva system. People står för att identifiera målgruppen av 

systemet/produkten och ta hänsyn till människors förutsättningar både fysiskt, psykiskt och i 

sociala sammanhang. Activities avser de aktiviteter och handlingar som kan tänkas utföras inom 

det system som utformas och hur dessa måste anpassas till användaren. Context handlar om att 

tänka på den psykiska, sociala och organisatoriska inställningen. Technologies fokuserar på de 

systemets input, output, kommunikation och innehåll (Benyon, 2005, s.27-45). 

 

3.1.1 People 

 

De potentiella användarna för denna webbsida är tänkt att vara människor som är internet- och 

datorkunniga och som har tid över för att spela spel. Någon speciell grad för spelvana ska inte ha 

någon betydelse då Rocket Luncher Studios fokuserar på enklare och internetbaserade spel. Inte 

heller kommer målgruppen att vara någon speciell åldersgrupp. Företaget vill nå en bred skara av 

användare och riktar sig därför till människor med olika språkfärdigheter och därför kommer 

sidan att vara på engelska. Både engångsbesökare och besökare med upprepad vistelse på 

webbsidan räknas in i målgruppen.  

3.1.2 Activities  

 

Det övergripande syftet för denna webbsida är att förse användaren med information som i sin 

tur ska göra denna person intresserad i företaget och dess spel. Huvudaktiviteterna för att göra 

detta är då att navigera på sidan samt läsa text och bläddra bland bilder.  En aktivitet är även att 

integrera med sociala medier såsom Facebook, Twitter etc. genom att användare kan gilla, dela, 

eller twittra om företaget och/eller poster. Aktiviteterna kommer både att avses för engångs-

användare och användare för återbesök av sidan.  

   

Responstiden för att navigera till en ny sida bör inte överskrida fem sekunder då detta kan göra 

användaren frustrerad eller förvirrad. Vid klick bör dock responstiden ligga på ungefär en 

sekund.   
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3.1.3 Context 

 

Den kontext som webbsidan främst är avsedd att användas i är i vardagssituationer där 

användaren har tid för slösurfande. Det är troligt att användaren då befinner sig i en lugnare 

hemmamiljö eller i en kontorsmiljö. Det finns även möjligheter att användaren surfar in på 

webbsidan via sin smartphone, surfplatta eller laptop under livligare förhållanden såsom i 

kollektivtrafiken eller på väg någonstans.   

3.1.4 Technology  

 

Webbsidan kommer vara beroende av att användaren har tillgång till internet. Skulle användaren 

besöka sidan via sin smartphone kan mobiloperatören ha en påverkan på surfhastighet samt 

mängden data som kan användas per månad. För att få tillgång till webbsidan finns många 

teknologier att utnyttja; olika webbläsare (inklusive olika versioner), plattformar, enheter etc.  

 

3.2 Funktioner  

 

Utifrån PACT-analysen gick jag vidare till nästa steg som var att utforma krav som webbsidan 

skulle innehålla för att användarupplevelsen skulle förstärkas. Dessa samlades i en krav-

specifikation i både funktions- och egenskapskrav. Funktionerna är följande: 

 

 Bildspel 

För att presentera spelstudions spel på ett snyggt och samtidigt effektivt sätt är ett 

bildspel nödvändigt att implementera på startsidan. Detta ska innehålla bilder och kort 

information om varje spel samt en knapp som länkar till det specifika spelets 

undersida.   

 

 Integrering med sociala medier och ett Twitterflöde 

Rocket Luncher Studios är mån om att kunna hålla omvärlden uppdaterade om vad 

som händer på företaget och om olika projekt, därför ska ett antal sociala nätverk 

länkas från sidan. Ett Twitterflöde är även ett smidigt och lätt sätt att få följare och på 

så sätt öka både läsare av nyheter och besökare. 

 

 Bildgalleri 

För att få en överblick av spelen har jag valt att implementera ett bildgalleri under 

varje spels undersida som kommer att innehåll skärmdumpar från spelen. Detta gör 

att användaren kan få en uppfattning om spelets gameplay.  
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 Toggle navigation i mobil-vy 

Vid mindre skärmstorlekar såsom mobiltelefoner bör inte menyn ta upp allt för 

mycket plats av det första som ses på startsidan. Detta förhindrar annars att annat 

innehåll som användaren är intresserad av hamnar för långt ner på sidan och orsakar 

mycket scrollning. För att förhindra det här kan en så kallad toggle navigation 

användas.  

 

 Blogg/nyhetsflöde 

En separat sida som innehåller nyheter och uppdateringar från Rocket Luncher 

Studios. Denna sida ska lätt kunna administreras via Wordpress poster och sorteras 

efter nyaste post. Det ska även gå att bläddra mellan tidigare och nya poster för att 

användaren även ska ha tillgång till äldre sådana. Nyhetssidan ska länka till startsidan 

som visar de två senaste nyheterna.  

 

 

3.2.1 Framtida funktioner 

 

Under användartesterna har det kommit fram ett antal funktioner som användarna önskar ska 

finnas på sidan, en del viktigare än andra. Dessa har av olika anledningar inte kunnat implemen-

teras på sidan, dels på grund av att spelet Rocket Luncher Studios för tillfället utvecklar inte är 

klart för lansering och detta gör att vissa funktioner inte fyller sin funktion.  

 

Dessa funktioner är:  

 

 Spela spelen direkt på sidan/länka till spelen 

För tillfället finns ingen möjlighet att spela spelet/länka till det då detta fortfarande är 

under utveckling. Dock skulle en framtida funktion vara att antingen kunna spela spelet 

direkt på webbsidan eller länka till en sida för att spela det där. Det känns självklart för 

mig att en spelstudio på något sätt ska göra det möjligt för användare att komma i kontakt 

med spelen de utvecklar.   

 

 Egen webbsida för varje spel 

Ett alternativ som jag efter en mindre research har upptäckt är att många 

datorspelsföretag har en extern webbsida till varje spel som de utvecklat. Detta skulle 

kunna vara en bra lösning på innehållsbrist vid ett senare skede.  
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 Forum 

En plats som möjliggör kommunikation och samhörighet mellan användare på webbsidan 

för att diskutera Rocket Lunchers Studios spel och relaterade ämnen kan vara en bra idé 

om företaget skulle få många användare.   

 

 

3.3 Designdokument 

 

3.3.1 Site map 

 

När funktionerna för sidan var klara och väl definierade var nästa moment i konceptutvecklingen 

att göra en site map som visar informationsstrukturen på en webbsida, oftast genom del- och 

helhets-förhållanden i en hierarki där objektet längre ner på sidan tillhör ett objekt högre upp. Jag 

tog fram en site map i Photoshop för att illustrera dessa förhållanden och för att i ett tidigt 

stadium kunna få en överblick över sidans helhet. Rocket Luncher Studios var inte i behov av en 

sida med många navigationsnivåer och därför blev denna relativt simpel. Site mapen kan ses 

nedan: 

 

 
Figur 6. Site map över Rocket Luncher Studios webbsida. 

 

 



16 
 

3.3.2 Moodboard 

 

En moodboard ett verktyg för idéutveckling som bygger på att samla olika visuella objekt såsom 

fotografier, färger, texter, former, citat etc. på en plats för att fånga en känsla av sin design 

(Benyon, 2005, s.182). För att få inspiration och idéer för hur webbsidan skulle kunna gestaltas 

utvecklade jag därför en moodboard. Denna innehåller webbsidor för inspiration som både jag 

och uppdragsgivare gillade, grafiska element samt färgval som var tänkt att passa till sidan. 

Denna kan ses nedan: 

 

 

             
 

                          Figur 7. Moodboard Rocket Luncher Studios. 
 

 

3.3.3 Wireframes 

 

En wireframe är en grov illustration som visar hur innehållet presenteras på en skärm. Denna 

innehåller oftast inte färger, specifika typsnitt eller bilder. Syftet med en wireframe är därför inte 

att visa sidans layout, utan istället att fastställa sidans struktur och innehåll (Kadlec 2013, s.165). 

 

Nästa steg i att utveckla konceptet var därför att göra wireframes. Jag började med att skapa en 

lo-fi wireframe av startsidan med hjälp av att skissa upp strukturen i ett tecknarblock. Denna var 

tänkt att vara så enkel som möjligt för att varken jag eller uppdragsgivaren skulle bli distraherad 

av detaljer. Istället skulle fokus ligga på sidstruktur, hierarki och beteende. Med hjälp av brain-

storming kom jag fram till olika idéer på hur innehållet skulle kunna placeras.  
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När jag gjort ett antal förslag visade jag upp dessa för uppdragsgivaren och de fick då välja det 

de tyckte bäst om. Det valda förslaget kan ses nedan:  

 

 
 

Figur 8. Lo-fi version av wireframe. 

 

I samband med denna gjorde jag även en grov digital skiss av en så kallad content reference 

wireframe för att snabbt och enkelt kunna få en digital illustration av hur innehållet borde 

placerats (se bilaga 8.3.1). En sådan wireframe är effektiv att utforma om uppdragsgivaren ofta 

ändrar sig, då det både är lätt och tar kort tid att utföra ändringar (Kadlec, 2013, s.167-168).  

 

Utefter denna skiss gick jag sedan över till en digital och mer innehållsrik version gjord i Adobe 

Photoshop för att applicera verkliga värden och proportioner på innehållet. Jag har följt metoden 

”the Grey Box Method” som används av många designers . Denna metod skapades av Jason 

Santa Maria och bygger på grå boxar i olika storlekar och gråskalor. Genom att bryta ner idé-

processen i flera steg på detta sätt och överväga designval innan arbetet med att ta fram design-

förslag börjar minskar risken för att svepas iväg av detaljer (Maria, 2004).    
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Figur 9. Bilden till vänster och i mitten föreställer en wireframe av startsidan i desktop- och mobilvy utefter ”the 

greybox model”. 

 

3.3.4 Designförslag 

 

Efter att ha satt upp strukturen för webbsidan via wireframes var det hög tid att utforma 

designförslag. Jag gjorde ett för vardera sida för desktop-vyn samt startsidan för mobil-vy. Detta 

gav totalt sex olika designförslag. Alla förslag togs fram i Adobe Photoshop med 960s 12-

kolumns grid system som grund för att redan i detta stadium få rätt struktur på innehållet. Alla 

förslag är i porträtt-vy. Mobilversionen har en bredd på 320 pixlar och desktopvyn en bredd på 

1680px, alla utefter de vanligaste breakpoints (se figur 13). Typsnittet för brödtext och rubriker 

är Arial och detta valdes då det är en standard och ett typsnitt som alla har på sida datorer. 

Typsnittet till företagsnamnet heter Ethnocentric och är sedan innan försäkrat om att det får 

användas kommersiellt. Detta kan ses nedan: 

 

 
 

Figur 10. Typsnitt Etnocentric (vänster) har använts till rubriker. Arial har använts till brödtext och rubriker (höger) 
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Under arbetet med framtagning av designförslag har jag haft följande ledord att tänka på vid 

design: 

 

 Lekfull design under ordnade former 

 Samtidigt stilren 

 Orange, blått och svart 

 Mörkt tema 

 Ikoner och text för meny 

 

Några av designförslagen kan ses nedan (resterande finns under bilaga 8.4): 

 

   
 

Figur 11. Startsidan i desktop-vy (vänster) och startsidan i mobil-vy (höger). Bilderna till dessa designförslag har 

använts av tillstånd från dess konstnär Jonatan Iversen-Ejve. 
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Inspirationen för designen av dessa har jag tagit från moodboarden som jag tidigare skapat. Jag 

sökte även inspiration vad gäller både design och layout på andra spelföretags webbsidor för att 

kunna utlösa ett mönster av hur spelsidor brukar se ut. Designförslagen gjordes från början i både 

en blå och en orange version men då både jag och Rocket Luncher Studios ansåg att orange 

passade bättre valde jag att använda denna. Färgerna har valts utifrån min uppdragsgivares 

önskemål och ledord men de specifika färgerna har jag själv valt ut. De primära färger som 

använts i designförslagen är följande: 

 

 
Figur 12. Webbsidans primära färger. 

 

Bakgrundbilden är ett pattern som har använts har hittats på Subtle Patterns och är försäkrat om 

att få användas kommersiellt. Detta heter Stressed Linen och är gjort av Jordan Pittman.  

 

3.4 Användartester 

 

Brown (2007) menar att användartester är en viktig del i skapandet av webbdesign. Detta är en 

teknik för att få feedback på designen genom att en användare använder webbplatsen i en så 

verklig miljö som möjligt.  

 

Jag gjorde ett antal olika användartester i olika stadier i projektet, med syfte att se hur en riktig 

användare interagerar med webbsidan. Det första utfördes i början med mål att utvärdera 

strukturen på sidan och ett annat längre fram för att utvärdera designen. Ytterligare ett användar-

test utfördes i slutet av projektet för att evaluera helheten av webbsidan samt funktionerna. Alla 

användartester hade en kort informationstext om Rocket Luncher studios samt en förklaring till 

vad syftet var med varje test. 

Alla användartester har även följt Browns (2007, s.56) riktlinjer om ”pre-test and post-test 

questions”, det vill säga att ställa frågor både före och efter själva testet. Han menar att genom att 

ställa frågor redan innan själva prototypen visas för användaren kan den som utför testet redan i 

detta skede få en inblick i användares förväntningar på webbsidan samt deras nivå av erfarenhet. 

Frågorna efter testet kan mäta övergripande intryck och ge respons på eventuella brister och 

förbättringar. 
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Respondenterna hade under testet även möjlighet att ge egna reflektioner angående webbsidan 

vilket gav mig tips på förbättringar och nya funktioner som skulle kunna implementeras på sidan. 

En del av dessa förslag har applicerats medan andra har sållats bort av olika anledningar.  

 

3.4.1 Användartest wireframe 

 

Det första testet skedde med en wireframe för att utvärdera strukturen på sidan. Tanken med 

detta var att användaren skulle fokusera på innehåll och struktur och därmed inte störas av färger, 

typsnitt eller andra grafiska element. Detta test utfördes på totalt olika fyra användare som var 

både män och kvinnor mellan 20-50 år gamla. Alla dessa personer var antingen på en medel eller 

hög nivå av både dator- och internetanvändning.  

 

Testet genomfördes genom att jag började med att ställa ett par frågor angående deras 

förväntningar på sidan, hur ofta de besöker företagssidor för spel samt internetvana. Efter detta 

presenterade jag en wireframe för desktop och en för mobil och samtidigt berättade vad det var 

för en webbsida, till vem den skulle vara, vad användartestet hade för syfte och kort förklaring 

till alla delar i wireframen. Användaren fick sedan några minuter på sig att själv granska sidorna. 

Sedan ställde jag ett antal relaterade frågor angående innehåll och struktur.  

 

Det övergripande resultatet av dessa wireframe tester visade sig vara positivt då majoriteten av 

alla användare ansåg att innehållet var logiskt strukturerat och lätt att förstå. Något som dock 

kom upp på tal för ett flertal användare var kontaktinformationen. En av dem ansåg att namn-

givningen på kontaktinformationen i footern, dvs. ”Get in touch”, borde bytas ut till ”Contact” 

eftersom denna person snabbare relaterade ”Contact” till kontaktinformation. Detta har tagits i 

akt då denna rubrik nu heter ”Contact” för att göra det lättare för användare att hitta informa-

tionen. 

  

Ett annat tips som jag fick var att det bör gå att spela spelen direkt på sidan alternativt länka till 

en annan sida där de finns tillgängliga för att spela. Detta är något som jag i nuläget inte har 

kunnat tillämpa på sidan eftersom företaget i fråga inte har släppt något spel ännu.  

 

3.4.2 Användartest designförslag 

 

Det andra testet skedde med de sex designförslagen för att granska enskilda delar på sidan. Detta 

test utfördes på tre användare som var både män och kvinnor i åldern 22-50. Alla dessa personer 

var antingen på en medel eller hög nivå av både dator- och internetanvändning.  
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Genomförandet av detta test gick till så att jag liksom det tidigare användartestet förklarade vad 

för webbsida det var, till vem den var, vad testet hade för syfte samt ställde några frågor innan 

testet. Själva användartestet gick till så att jag sedan innan hade förberett fyra olika testscenarios 

som användarna fick i uppdrag att lösa. Innan testen hade jag skrivit ner förväntat beteende för 

respektive scenario för att se hur väl användarnas beteende och mina förväntningar stämde 

överens.  

 

De scenarios som användarna fick i uppdrag att lösa var följande: 

 

1. Du är en ny användare på sidan och vill hitta kontaktinformation. Hur gör du? 

2. Du är ute efter information om ett specifikt spel, navigera på sidan för att hitta denna 

information. Du får själv välja vilket spel.  

3. Du är en ny användare som är intresserad av spelstudion och vad de gör, vad är det första 

du gör på sidan?  

4. Du är inne på Rocket Luncher Studios på din Iphone. Navigera till ”news”-sidan. 

 

Resultaten visade att det var nödvändigt att utföra vissa ändringar och att det även fanns nya 

delar att implementera. Dels visade det första scenariot att endast en av tre direkt förstod att 

kontaktinformationen fanns längst ner på sidan. De resterande två navigerade in på ”About” 

eftersom att de inte hittade kontakt i huvudmenyn. Båda dessa personer hittade dock kontakt 

snabbt efteråt men ville att ”Contact” skulle finnas tillgänglig i huvudmenyn. Den ena gav som 

förslag att kontaktinformationen inte bör vara placerad så långt ner på sidan och föreslog istället 

en länk i headern som inte var en del av menyn men som länkade till kontaktinformationen nere i 

footern. Detta ansåg jag vara en bra lösning men har inte tillämpats i detta projekt.   

 

Resterande tips var i liknande anda som från användartestet med wireframes, det vill säga att 

kunna spela spelen på sidan eller länkas till dem.    

 

3.4.3 Användartest prototypen 

 

Det sista testet skedde med hi-fi prototypen av webbsidan i ett nästan färdigt stadium, med mål 

att utvärdera funktionaliteten på sidan samt användarvänligheten. Testet utfördes på en 

användare som var man och i 20-års ålder. Användaren var på en medelnivå av både dator-

kunnighet och internetanvändning. Då själva kodningen av webbsidan blev klar senare än 

beräknat och alla funktioner därför inte hunnit implementeras i tid för testet var detta användar-

test inte lika genomtänkt som de tidigare och hade inte heller lika många användare.  
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Användartestet gick till på så sätt att jag genom att skala upp och ner layouten i 

webbläsarfönstret demonstrerade webbsidan och samtidigt förklarade vad responsiv design var. 

Användaren fick sedan möjlighet att på egen hand navigerar runt på sidan. Detta test hade 

liknande scenarios som med designförslagen men frågor som fokuserade mer på funktionaliteten. 

Bland annat ställdes frågor angående responstiden på webbsidan, tydlighet och klickbarhet för 

länkar, navigation och läslighet av text i olika skärmstorlekar etc.  

 

Resultatet av dessa tester visade positiv respons. Funktionaliteten överlag fungerade som 

användaren förväntat bortsett från toggle-menyn som jag redan innan förklarat att denna inte 

kunnats implementeras under detta projekt som tänkt.  

 

En av scenarios var att navigera till ett spel, i detta fall specifikt till ”Dwarf Toss”. Liksom 

resultatet i användartesterna för designskisserna navigerade även denna användare till menyvalet 

”Games” och sedan till ”Dwarf Toss”. För att utföra denna uppgift finns tre tänkta lösningar, 

varav den ena nämnd ovan. Utöver huvudmenyn finns det även möjlighet att klicka direkt på 

bildspelet på startsidan på ett specifikt spel för att komma till ett specifikt spels undersida samt 

att klicka på en av bilderna i bildgalleriet under ”Games” på startsidan. Ingen av användarna 

under varken detta test eller föregående test visste eller tänkte på att bildspelet eller bilderna i 

galleriet var klickbara och därmed fungerade som direktlänkar till spelen. Detta är något som jag 

i framtiden kommer att ta hänsyn till men på grund av tidsbrist inte har kunnat förbättras under 

detta projekt.  
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4. Implementering 

4.1 Ett responsivt arbetsflöde 

 

Jag har under arbetets gång följt författaren Tim Kadlecs metod för arbetsflödet vid design av en 

responsiv webbsida som han berättar om i sin bok ”Implementing Responsive Design”. Detta 

arbetsflöde innefattar ett antal punkter att ta hänsyn till för att gå över till ett mer responsivt 

tänkande. Han menar att vi bör följa tre nyckelkoncept: 

 

 Att webben är interaktiv  

 Arbetsprocessen kräver samarbete 

 Det handlar inte om sidor längre, det handlar om system. 

 

Den första punkten syftar på att man måste sluta att arbeta med webben som ett statiskt medium 

eftersom det inte är det - det är flexibelt. Han menar att webbdesigners idag i många fall designar 

för webben på samma sätt som med print, det vill säga via samma sorts verktyg. Genom en 

begränsning till det statiska arbetsflödet utnyttjas inte potentialen till max, utan snarare tvärtom – 

den begränsar (Kadlec, 2013, s.155). Med detta i åtanke har jag under arbetet undvikit att sträva 

efter pixel-perfektion och istället fokuserat på att bygga en skalbar design. Jag har heller inte 

använt mig alls av pixlar eftersom att dessa är anpassade för enheter med en fast bredd på 

skärmen. Istället har jag använt mig av ems, som används för att undvika problem med äldre 

webbläsare. Jag har även använt mig av procent för margins, paddings etc. för att göra innehållet 

skalbart och responsivt. Genom formeln target ÷ context = result har jag kunnat få ut den 

procentsats eller ems värde som jag varit ute efter.  

 

Kadlec (2013, s.155-158) tar som sin andra punkt upp att ett projekt som behandlar en responsiv 

webbsida kräver mer upprepning och samarbete mellan designers och utvecklare, i jämförelse 

med det gamla tänkandet kring ett linjärt arbetsflöde. För att uppnå detta krävs kommunikation, 

iteration och respekt. I och med att jag själv agerat som ett antal olika parter, det vill säga 

projektledare, interaktionsdesigner, art-director och front-end utvecklare, har jag inte varit i 

behov av dessa sociala sammanhang mellan olika arbetsroller på samma sätt som i ett vanligt 

projekt. När det gäller kontakt med uppdragsgivare/kund menar Kadlec att relation mellan denna 

och utförare kan bli en ”oss mot dem”-relation om uppdragsgivaren/kunden inte blir involverad i 

processen. Detta har jag undvikit genom att under examensarbetet haft regelbunden kontakt med 

Rocket Luncher Studios, både via personliga möten och via Skype. Dessa möten har varit nöd-

vändiga för att de som uppdragsgivare/kund ska ha möjlighet att komma med önskemål och på 

så sätt påverka resultatet, men även för min del som utförare för att kunna få en klar bild av vad 

de vill ha samt förklara vad som är möjligt inom tidsramen och vad som inte är möjligt inom  
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den. Jag har arbetat iterativt under hela processen och även parallellt. Genom att i små steg 

iterera genom olika steg i processer har jag sakta men säkert gjort ändringar i både design och 

kod för att min slutprodukt ska bli så bra som möjligt.  

 

Den tredje punkten handlar om att se webbsidor som ett system med komponenterna header, 

footer, navigationssystem, body etc. istället för att se en webbsida sida för sida. Han menar att 

för att lyckas med ett responsiv projekt är det väsentligt att betrakta hur varje komponent på en 

sida var för sig fungerar i olika miljöer för att sedan se hur dessa möts på ett enhetligt sätt för att 

uppnå en bredare upplevelse (Kadlec, 2013, s.160). Detta har varit ett bra koncept att följa för att 

den responsiva upplevelsen ska bli bättre och jag har redan vid design och senare även kodning 

tänkt i detta spår.  

 

Detta arbetssätt behandlar även ”mobile first”-tänket som tidigare nämnts. Genom att börja koda 

för mobila enheter först för att sedan arbeta uppåt mot större skärmstorlekar hjälper detta tänk 

utvecklare att fokusera på det viktigaste innehållet med mål att förbättra användarupplevelsen 

(Kadlec, 2013, s.178). Jag har under kodningsfasen börjat med att strukturera upp designen för 

mindre skärmstorlekar och sett till innehållet sett bra ut för att sedan förflytta mig till större 

skärmstorlekar såsom tablets och vidare till desktop och extra stora skärmar.   

 

Verktygen för det här responsiva arbetsflödet innehåller wireframes, mock-ups (designskisser) 

och style guides. Wireframes har jag gjort i detta projekt vilket kan ses i föregående kapitel.  

När det gäller mock-ups, eller som jag har valt att kalla dem: designskisser, menar han att 

statiska designskisser har ett flertal brister som är ett stort problem när det handlar om att 

kommunicera med uppdragsgivaren angående design. Istället bör designen ske i en webbläsare 

för att få en bättre känsla av designen i den miljö som användaren faktiskt kommer att uppleva 

sidan i. På detta sätt demonstreras interaktiviteten direkt på sidan (Kadlec, 2013, s.169-171).  

Jag har trots detta valt att göra statiska designförslag med motiveringen att jag personligen har 

både större frihet och möjlighet att skapa någonting kreativt om jag har full kontroll över det jag 

arbetar med, vilket jag känner att jag har i Photoshop som jag använt mig av. Skulle jag istället 

gjort designförslag genom kod skulle jag känna mig begränsad på alla sätt och vis. Detta nämner 

Kadlec även som en anledning till att designa i webbläsaren inte är något för alla. Jag har dock 

efter ett godkännande av kund på designförslagen gått direkt till kodningen.  
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4.2 Designval 
 

Under arbetet med designen för webbsidan har jag utgått från Krugs (2006) principer angående 

att användare inte ska behöva tänka när de interagerar med ett system. Han nämner dels att 

webbsidor bör vara så lättförstådda att användare hittar vad denna söker och på så sätt ger en 

snabb, stabil och tillfredställande upplevelse. Jag har försökt att eftersträva detta så långt som 

möjligt i min design och utefter användartester även tillämpat ändringar som jag fått förslag på 

som skulle resultera i ökad användarvänlighet.  

 

Mobilversionen har medvetet skärts ner på innehåll både i containern och i footern. Dessa val har 

jag grundat på Wroblewskis ”mobile first”- tänk (Kadlec, 2013, s.160-161) och därmed sållat 

bort innehåll som jag inte ansett vara nödvändigt att ha på mobilversionen – innehåll som endast 

skulle tagit upp en stor del av scrollen och som inte tillhörde det viktigaste innehållet. Det som 

jag valde bort var What we do i containern och Who we are samt Twitter i footern. Något som 

även ändrats på denna version är menyn som nu finns som en knapp uppe i högra hörnet och som 

vid klick triggar fyra menyval. Förutom togglemenyn finns även menyn längst på sidan i full 

form. Jag har valt denna lösning eftersom att jag ville undvika att menyn skulle ta upp en stor del 

av det första användaren ser.  

 

4.3 Front-end utveckling 

 

Jag har under den praktiska delen av examensarbetet arbetat lokalt på min egen dator med att 

utveckla webbsidan genom den lokala servern WAMP för Windows. På detta sätt har jag kunnat 

spara oerhört mycket tid genom att slippa uppladdning via FTP och varit oberoende av nätverks-

konfigurationer.  

 

För att hantera webbsidan har jag använt mig av Wordpress som CMS i utvecklingen av Rocket 

Luncher Studios webbsida. Anledningen till att jag valde Wordpress som innehållshanterings-

system är dels för att det är det CMS som vi lärt oss under vår utbildning inom programmet IT 

medier och design (IMD) på Södertörns högskola. Det är även det enda CMS som jag arbetat 

med mycket och därför ville jag arbeta med något som jag känner mig bekväm med och har 

förkunskaper inom. Wordpress är dessutom open source, vilket betyder att det är gratis att 

använda för allmänheten. Genom en enkel Wordpress installation har jag då kunnat hantera 

innehålls såsom sidor, poster, menyer, media, teman, plug-ins etc. Jag har använt mig av Chris 

Coyiers tema ”Blank Theme” som grund för det responsiva tema som jag utvecklat. Detta tema 

innehåller alla grundfiler och fördefinierade funktioner för ett grundläggande Wordpress tema 

utan någon som helst styling, vilket passade mig bra då jag ville arbeta med ett så grundläggande 

tema som möjligt.   
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Parallellt med innehållshantering och HTML-kodning via Wordpress har jag även kodat CSS, 

JavaScript och PHP via texteditorn Sublime Text 2. På detta sätt har jag på ett snabbare sätt 

kunnat editera CSS i jämförelse med att använda Wordpress egna editor direkt i CMS systemet.    

 

4.3.1 Foundation  

 

Jag har använt mig av ett Zburbs Foundation 4 som är ett responsivt front-end ramverk. Detta 

ramverk finns för nedladdning på Foundations egen webbsida eller på Github och innehåller ett 

paket med olika egenskaper som efter eget behov kan tillämpas på en webbsida. Vid ned-

laddning kan man välja att antingen ladda ner det fulla paketet eller själv bestämma exakt vilka 

filer som man vill ha i nedladdningen. Då jag märkte denna funktionalitet i efterhand fick jag 

hela paketet i nedladdningen men sållade själv bort filer som jag inte tänkt använda. Det som jag 

till största del använt mig av är gridinställningarna och de olika förinställda media queries för 

olika breakpoints. Foundation tillhandahåller ett enkelt system för att hantera rows och columns 

vilket ger möjlighet att strukturera upp innehållet på ett logiskt sätt.  

 

Ramverket är licensierat under MIT open source license vilket betyder att det får användas 

kommersiellt (Github – zburb/foundation), vilket blir aktuellt när webbsidan ska lanseras på 

riktigt. Foundation har fullt stöd av webbläsarna Chrome, Safari, Firefox och Internet Explorer 9 

och uppåt. Operativsystemen iOS, Android 2 stödjer även ramverk i både smartphone och tablet 

samt Windows iPhone 7+ och Surface (Foundation 4 Documentation - support, 2013). 

 

En stor fördel med ett ramverk är att utvecklingstiden minskas. Anledningen till att jag valde just 

Foundation 4 är eftersom detta ramverk fungerar bra med Wordpress samt att Foundation grid är 

mobile first.  

 

4.3.2 Breakpoints 

 

För Rocket Lunchers Webbsida har jag använt mig av totalt fem olika breakpoints: 

 

 Mobil-vy med max-width 19.938em (motsvarande 319px) 

 Mobil-vy med min-width: 20.000em och max-width 30.000em (motsvarande 320px och 

480px)  

 Enheter mellan mobil och tabley med min-width: 30.000em och max-width: 47.938em 

(motsvarande 481px och 767px) 

 Tablet-vy med min-width: 48em (motsvarende 768px) 

 Desktop-vy med min-width: 80em (motsvarande 1280px) 
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Breakpointen för Mobil-vy har jag endast använt för att dölja element i smartphones. Styles 

utanför några media queries har varit allmänna och gällt för alla skärmstorlekar men eftersom jag 

utgått från ett ”mobile first”- tänk och på så sätt börjat anpassat designen efter mobiltelefoner har 

den mesta koden skrivits utanför för just mobilanpassningen. Jag har sedan använt mig av 

breakpoints för större eller mindre skärmstorlekar för att anpassa till dessa.  

 

 
 

Figur 13. Vanliga upplösningar och breakpoints för olika enheter.  

(anpassad från Smashing Hub, 2012) (Smahing Hub, 2012)  

 

4.3.3 Toggle navigation 

 

Jag har använt mig av Ben Frosts Responsive Patterns – Toggle Navigation (Frost). Vid 

implementering gör denna att en knapp dyker upp för menyn och vid klick på denna expanderar 

en navigation under knappen som liknar en dragspels-vy. Denna toggle har implementerats via 

HTML markup, CSS och en JavaScript funktion.  

 

4.3.4 Plug-ins 

 

Wordpress CMS har tillgång till ett stort antal plug-ins som gör det möjligt utöka Wordpress 

egna funktioner eller lägga till helt nya sådana. Detta är ett tids- och resursbesparande alternativ 

för projekt som inte har möjlighet att koda avancerade funktioner själva. Jag har i detta projekt 

använt mig av ett antal plug-ins för att tillämpa funktioner på webbsidan då jag ansåg att detta 

projekt är bland dessa nämnda ovan som inte har tidsresurser eller de kunskaper som krävs för att 

koda många egna funktioner.  
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4.3.5 Normalizer 

 

Normalizer.css är en samling med kod som återställer webbläsares förinställda CSS inställningar 

så att dessa blir likadana för alla webbläsare, för att få bort ojämnheter i designen. Jag har använt 

mig av Nicolas Gallaghers Normalizer för att skapa balans mellan olika webbläsare. Denna finns 

tillgänglig på Github (Github, necolas/normalize.css) för nedladdning och implementeras enkelt i 

ett tema genom ett anrop till CSS filen. Normalizer har stöd för Google Chrome, Mozilla Firefox 

4+, Apple Safari 5+, Opera 12+ och Internet Explorer 8+. 

4.3.6 Sökoptimering 

 

För att göra webbsidan så sökmotorvänlig som möjligt har jag använt mig av ett plug-in som 

heter WordPress SEO och tillhandahåller funktionen att direkt Wordpress gränssnittet sök-

optimera en post, page eller liknande. Detta plug-in gör att man kan se en förhandsgranskande 

rendering av hur en post eller en sida kommer att se ut i sökresultaten, så att man själv kan 

anpassa denna. Det är även möjligt att styra vilka sidor som Google visar i sina sökresultat och 

vilka sidor som inte ska visas. Alla dessa funktionaliteter är oerhört användbara för att 

sökoptimera en webbsida.  

 

Webbsidan som jag har utvecklat kommer som tidigare nämnts inte finnas tillgänglig på webben 

i detta projekt vilket inte gör sökoptimeringen särskilt användbar i nuläget men jag har ändå valt 

att göra förberedelser inför senare publicering av webbsidan.  

 

4.4 Back-end utveckling 

 

Den back-end programmering som gjorts i detta projekt behandlar endast PHP och databas-

hantering. PHP är ett server-side webbutvecklingsspråk som Wordpress är uppbyggt av. 

Wordpress teman bygger på specifika filer i temat som kallas vid särskilda tillfällen och dikterar 

strukturen av HTML outputen genom att kombinera markup med PHP funktioner. Skillnaden 

mellan en statisk webbsida och ett Wordpress tema är de dynamiska CMS anropen. Exempel på 

PHP kod från webbsidan som ersätter <li> elementet i en <nav> med en funktion: 

 

<nav class="menu"> 

<ul> 

  <?php wp_nav_menu( array( 'menu' => 'Main Nav' ) ); ?> 

 </ul> 

</nav> 
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Vid installation av Wordpress skapade jag en databas i phpMyAdmin som är ett administrations-

verktyg för att interagera med databasen. CMS:et fungerar på så sätt att all information lagras i 

en MySQL databas och sedan interagerar Wordpress med databasen för att generera information 

inom webbplatsen.   

 

4.5 Testning av webbsidan 

 

För att testa webbsidan i olika enheter har jag använt mig av Quirktools webbaserade verktyg 

Screenfly som kan visa webbsidor utifrån url adressen i olika enheters vyer eller utefter 

egeninställd skärmstorlek. Screenfly kan även ändra mellan porträtt- och landskapsvy. 

Webbsidan reagerade till stor del så som jag hade förväntat mig eftersom jag regelbundet under 

utvecklingen arbetat med att skala upp och ner webbläsarfönstret för att se hur innehållet 

anpassat sig till olika viewports. Då jag inte haft tillgång till localhost på min smartphone var 

detta det närmaste alternativet som jag kunde komma att faktiskt testa webbsidan i olika enheter.  

 

Webbsidan har även testats i webbläsarna Google Chrome, Internet Explorer och Firefox för att 

se till att inga större felaktigheter finns. När det gäller designen har jag lärt mig, utifrån Kadlec 

sätt att implementera ett responsivt tänkande i arbetsprocessen, att responsiv webbdesign inte 

strävar efter pixelperfektion. Därför har detta inte heller varit ett mål vid testningen, utan endast 

att se till att något större avviker från designen eller att någon funktion inte fungerar som den 

ska. Den största avvikelsen i designen skedde i Internet Explorer då lila ramar placerades runt 

alla bildelement på sidan men detta är åtgärdat.  
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5. Resultat 

5.1 Webbsidan 
 

Resultatet av det praktiska momentet i detta examensarbete blev en prototyp till en responsiv 

webbsida för den blivande spelstudion Rocket Luncher Studios. Eftersom att detta endast är en 

prototyp är innehållet endast temporärt och gäller både bilder och text på sidan. En del texter på 

webbsidan har Rocket Luncher Studios dock själva skrivit, resterande texter är endast dummy-

texter i form av ”Lorem Ipsum”. Webbsidan har hanterats via Wordpress och är utvecklad via 

HTML, CSS, PHP och JavaScript. Sidans header innehåller företagets logotyp samt en 

navigation. Footern på sidan har tre spalter innehållandes en kortare presentation om vilka 

företaget består av, ett Twitterflöde samt kontaktinformation. Webbsidan har följande fyra 

menyval: Home, Games, News och About.  

 

Det har skett vissa ändringar i både design och funktionaliteten vad gäller sidan som jag från 

början inte hade räknat med. Dels har navigationen ändrats till viss del gentemot designskisserna 

då ikonerna för menyvalen inte har applicerats på webbsidan under detta examensarbete på 

grund av svårigheter att implementera dessa via Wordpress egna anrop till menyn. Detta anrop 

har gjort att jag inte kunnat rikta instruktioner för att tillämpa ikoner på samma sätt som om det 

vore en list med <ul> och <li> element. Ikonerna var något som min uppdragsgivare tyckte 

väldigt mycket om i designförslagen så detta är något som jag kommer att lägga tid på att 

implementera vid ett senare skede. 

 

Några andra ändringar är toggle menyn till mobil-vyn har tillämpas rent visuellt men 

funktionsmässigt har denna inte kunnat slutföras då problem uppstått med Javascripts-

implementering via Wordpress. Innehållet under ”Co-workers” har även strukturerats om för 

desktop då texterna vart för långa och svårläsliga när dessa lades in på webbsidan. För att rätta 

till detta valde jag istället att lägga alla medarbetare under två spalter.  

 

Ytterligare en ändring som skett i layouten i jämförelsevis med designförslagen är bildspelet. 

Detta innehåller för tillfället endast bilder och ingen text eller en knapp till webbsidan. 

Anledningen till detta är att jag inte lyckats hitta ett plug-in som stämde överens med de 

funktioner som jag ville att det skulle ha och därför är det plug-in som jag använt mig av det 

lämpligaste alternativet för tillfället. Istället fungerar hela bilden som en länk till spelens 

undersidor men detta är något som kommer att korrigeras i framtiden.  
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5.1.1 Home 

 

Home är startsidan och består av ett bildspel som automatiskt bläddrar mellan olika bilder som 

ska representera de spel som studion utvecklat men som även kan kontrolleras av användaren. 

Under denna finns till vänster en informationsruta om företaget och vad de gör och till höger ett 

galleri med de spel som Rocket Luncher har utvecklat. Varje bild i detta galleri är klickbar, som 

en snabblänk till spelen. Under dessa finns titeln News som presenterar de två senaste nyheterna/ 

blogginläggen från News. Längre ner på sidan finns What we do som innehåller kort information 

om varje del som ingår i företagets arbetsprocess: 3D, Animation, Level Design, Game Design, 

Programmin och Sound Design. Till varje del finns även en tillhörande ikon. Dessa ikoner har 

jag personligen köpt på uicons (uicons) och dessa får användas kommersiellt.  

 

     
 

Figur 14. Startsidan (Home) I olika skärmstorlekar. Från vänster till höger: desktop, tablet och mobil. 
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5.1.2 Games  

 

Vid navigation till Games-sidan möts användaren av två titlar: Released titles och Games in 

development. Under var och en av dessa kategorier finns ett antal spel som antingen är släppta 

eller är under utveckling. Varje spel har en egen ruta med en bild från spelet samt kort informa-

tion följt av en read more-knapp som tar användaren vidare till en undersida för det specifika 

spelet. 

 

 

     
 

Figur 15. Games sidan i desktop, tablet och mobil-vy. 
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5.1.3 Undersidor till spelen 

 

Klickar användaren på read more knappen under Games kommer hen vidare till en undersida för 

det valda spelet, som har samma uppbyggnad för vardera spel. Här presenteras en stor concept 

art alter-nativt gameplay bild för att ge användaren ett första intryck av spelet. Under denna finns 

två titlar: Facts och About. Som titlarna säger ger den ena rutan kort nyckelfakta om spelet 

medan den andre ger mer ingående information om spelet och dess handling. Sist men inte minst 

finns ett bildgalleri längst ner på sidan med skärmdumpar från gameplay.  

 

 

         
 

Figur 16. Undersida till spel, i detta fall Dwarf Toss. Desktop, tablet och mobil-vy. 
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5.1.4 News 

 

Under News finns alla Rocket Luncher Studios nyheter/blogginlägg som de skrivit. Till varje 

post finns tillhörande like-, tweet- och share-knapp för att användare ska kunna dela med sig av 

inlägget till bekanta. Varje post delas in i en egen ruta för att lättare skilja dessa åt. Bilder eller 

videor kan lätt implementeras i en post. I slutet på sidan finns beroende på hur många inlägg som 

skrivits och vilken sida besökaren befinner sig på en navigation över nästa sida eller föregående 

sida med nyheter. Sidonummer visas även här för lättare översikt över alla sidor.  

 

 

     
 

Figur 17. Från vänster till höger: News sidan i desktop-vy, tablet-vy och mobil-vy. 
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5.1.5 About 

 

Under About finns en ruta med titeln About Rocket Luncher Studios som innehåller information-

stext om studion samt en bild som är tänkt att illustrera var och hur de arbetar. Under denna finns 

en till ruta, Co-workers, som kortfattat beskriver varje medarbetare med tillhörande bild. Varje 

medarbetare har över sin text ett namn och den position som de har på företaget. Namnen har av 

privata skäl tagits bort från dessa skärmdumpar och bilderna har även suddats ut.  

 

 

        
 

Figur 18. About sidan i desktop-, tablet- och mobil-vy. 
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6. Analys och diskussion 
 

Arbetet med den responsiva webbsidan för Rocket Luncher Studios har i överlag fungerat som 

förväntat. Något som dock har avvikits är tidsplanen som inte kunnat följas till hundra procent då 

vissa delar i arbetet tagit längre tid än förväntat, vilket har resulterat i att en del uppgifter fått 

skjutas fram och vissa delar inte har fått den tid de egentligen behövt. Tidsplanen har då utifrån 

dessa ändringar reviderats för att anpassas till situationen.  

 

Under projektet har jag inte haft tillgång till localhost i min iPhone eller haft en tablet till 

förfogande för test, vilket har varit en nackdel. Jag har istället använt mig av Screenfly som 

tidigare nämnts. Detta har fungerat relativt bra då jag via denna webbapplikation kunnat ladda 

upp min sida och sedan välja skärmstorlek eller enhet för att se hur sidan anpassat sig efter dessa. 

Dock är detta inte att jämföra med en riktig enhet vilket hade varit det bästa alternativet då jag 

gått miste om den fysiska enheten och dess touch känslighet för webbsidan. Detta har gjort att 

det har varit svårare att uppskatta passande storlek på text och bild för mobil- och tablet-format.  

 

Något som har varit en utmaning under arbetat har varit att agera som flera olika roller i ett 

projekt; nämligen projektledare, interaktionsdesigner, art director och front-end utvecklare. Det 

har varit ett omfattande arbete som krävt stort engagemang och kontroll över alla olika delar.  

En fördel med detta har varit att jag genom att själv ha en hundra procentig kontroll över mitt 

arbete kommit ifrån eventuell osämja som kunnat uppstå mellan olika parter om projektet hade 

haft flera medlemmar.  

 

Som Kadlec (2013, s.169-171) hävdar och som tidigare nämnts i denna rapport bör statiska 

designförslag helst undvikas då det finns ett flertal problem med dessa som påverkar det 

responsiva arbetsflödet. Mitt val att ändå göra sådana kan ses som en brist då jag inte har haft 

den tid som krävts för att göra alla sidors designförslag i både desktop, tablet och mobil-vy. 

Istället har jag endast gjort designförslag för alla menyval i desktop-vy och endast startsida i 

mobil-vy. Detta har gjort att jag från början inte haft en helt klart bild över hur webbsidan skulle 

respondera i de olika lägena för undersidorna, vilket har varit en utmaning under kodningen. 

Dock anser jag att jag har lyckats lösa detta på ett bra sätt.   

 

Något som kunde gjorts bättre var mer genomtänkta användartester, speciellt det sista 

användartestet med prototypen som egentligen borde ha varit det viktigaste vid utveckling av en 

webbsida. Då detta projekt endast behandlar en prototyp och därför inte är redo för publicering 

så anser jag ändå att det viktigaste ändå var det första steget med wireframe, vilket har gjort att 

jag kommer att fokusera på det sista användartestet närmare publiceringsdatumet.  
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8. Bilagor 

8.1 Kravspecifikation 
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2013-04-23 
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Inledning 
Syftet med detta dokument är att övergripande beskriva vilka krav och önskemål som det 

finns på en ny webbsida för Rocket Luncher Studios.  

 

Generella krav 
1. Webbsidan skall enkelt kunna administreras av personal inom Rocket Luncher Studios 

dvs. utan speciella tekniska kunskaper. 

2. Det skall gå att lägga upp, ändra och ta bort text och bilder på webbsidan. 

3. Webbsidan skall ladda snabbt. 

4. Webbsidan skall byggas med hjälp av standardprogramvaran Wordpress Content 

Management System utan löpande licensavgifter. 

5. Webbsidan skall vara sökmotorvänlig. 

6. Webbsidan skall vara responsiv, dvs. webbsidan skall anpassas automatiskt utefter 

skärmstorlek och enhet. 

 

Innehåll 
1. Webbsidan skall återspegla vad Rocket Luncher Studios gör och vilka de är. 

2. Webbsidan skall göra besökaren intresserad av innehåll och kontakta Rocket Luncher 

Studios för mer information. 

3. Målen med webbsidan är främst dessa: 

a. Få besökare att kontakta Rocket Luncher Studios 

b. Samla kontaktinformation till besökaren för vidare bearbetning 

c. Bygga varumärket Rocket Luncher Studios 

d. Reklam för spelet (inklusive en länk till spelet där man kan spela det) 

4. Innehållet skall vara estetiskt tilltalande med många bilder. 
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Optimering för besökaren 
Detta innebär att jag ska göra webbsidan så attraktiv och säljande som möjligt för besökare. 

Det ska vara enkelt att hitta information: 

1. Det ska vara få klick (max 3 klick för att komma dit man vill) 

2. Varje avsnitt/sida skall på ett naturligt sätt leda besökare vidare till mer detaljerad 

information eller en aktivitet. 

3. På varje sida skall det finnas kontaktinformation till Rocket Luncher Studios 

 

Nyheter 
Webbsidan skall innehålla en Nyhetsflik/-sida där de snabbt och enkelt kan lägga upp 

kortare nyhetsnotiser om vad som händer på Rocket Luncher Studios samt annan relevant 

information. Syftet är dels att visa besökare och intressenter att det händer saker på Rocket 

Luncher Studios och dels att öka populariteten hos sökmotorerna. Det ska enkelt gå att få 

en överblick över tidigare upplagda nyheter samt möjlighet att läsa dessa. 

 

Optimering för sökmotorer 
Detta innebär att sidan ska vara attraktiv och lätt för sökmotorerna, främst Google, att hitta 

samt ser till att webbsidan uppdateras ofta och har bra innehåll. 

 

1. Det skall vara möjligt att lägga in separat titel, beskrivning och sökord för varje sida 

2. Texter, rubriker och (interna och externa) länkar skall använda relevanta sökord 

3. Det skall gå att ange namn och beskrivning till bilder  

4. Relevanta texter till bilder  

5. Webbsidan ska ha tekniskt korrekt kodning utefter standarden HTML5 

6. Webbsidan skall ha korrekt användning av scripts och style sheets 

7. Webbsidan skall ha en avvägning mellan text och grafik, dvs. inte för mycket grafik 

8. Varje sida ska ha beskrivande text i url:en (se permalänkar) 

 

 

Integrering med Sociala Media 
1. Webbsidan skall ha koppling till Facebook 

2. Webbsidan skall ha koppling till Twitter (framtida funktion) 

3. Det skall enkelt gå att lägga till fler kopplingar till andra sociala mediesajter 
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8.2 Sitemap 

 

8.3 Wireframes 

8.3.1 Content reference Wireframe 
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8.3.2 Lo-fi wireframe 
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8.3.3 Hi-fi wireframe 

 

   

 

Desktopvy till vänster. Mobilvy till höger.  
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8.4 Moodboard 
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8.5 Hi-fi prototyp 

 

Bilderna till dessa designförslag har använts av tillstånd från dess konstnär Jonatan Iversen-Ejve. 

 

    
Menyval ”Games” (vänster), menyval ”Dwarf Toss” (höger) 

      
Menyval ”News” (vänster), menyval ”About” (höger) 
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8.6 Prototypen 

8.6.1 Home 
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8.6.2 Games 
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8.6.3 Games - Dwarf Toss 
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8.6.4 News 
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8.6.5 About 
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8.7 Frågor till användartester 

 

Alla användartester innehöll personlig information, en kort beskrivning av Rocket Luncher 

Studio, syftet med användartestet samt före-testfrågor. Alla dessa var identiska inför varje 

användartest och visas därför när nedan för att undvika upprepning vid presentation av varje 

testmoment.  

Alla test innehöll även post-test questions, det vill säga efter-testfrågor men dessa varierade 

beroende på test och därför nämns alla dessa var för sig.  

 

Dokumenten såg ut som följande: 

   

 

Användartester  
Rocket Luncher Studios webbsida 

 
Man/kvinna:  

Ålder:  

Datorvana:  

 

Rocket Luncher Studios är en blivande spelstudio som för tillfället utvecklar sitt första spel. Idén 

grundades i början av 2013 av fem studenter på Stockholms Universitet, DSV, med inriktning på 

datorspelsutveckling. Spelstudions webbsida ska ha som funktion att få användare att spela deras 

spel samt att visa vilka de är och hålla sina användare uppdaterade med nyheter. Målgruppen är 

främst datorkunniga människor som har tid över för spel. 

 

Syftet med detta användbarhetstest är att se hur väl Rocket Luncher Studios webbplats lever upp 

till användares förväntningar, genom att potentiella användare i ett antal scenarier skall lösa 

enklare uppgifter och jag utifrån detta ska observera effektiviteten i webbdesignen.  

 
Före test frågor 

 
 Webbsidan som jag utvecklar är åt ett företag som heter Rocket Luncher Studios. 

Vad tror du att du kommer hitta för information på denna sida? 

 

 Hur ofta besöker du företagssidor för spel? 

 

 Vilken nivå av internetanvändare är du? från nybörjare, medel eller avancerad. 
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8.7.1 Användartest - wireframe  

 
Efter test frågor 

 

 Är innehållet logiskt strukturerat? Varför/varför inte? 

 

 Känns något malplacerat? I så fall vad? 

 

 Är det något i innehållet som är oklart? om ja, vad och varför? 

 

 Är allt innehåll relevant för en startsida?  

 

 Saknas något innehåll? I så fall, vad? 

 

 I mobilversionen, anser du att innehållet presenteras i logisk ordning? 

 

 

8.7.2 Användartest - designskisser 

 
Test scenarios 
 
Uppdrag 1 

Du är en ny användare på sidan och vill hitta kontaktinformation. Hur gör du? 

 

Förväntat beteende 

1. Scrollar ner till footern där kontaktinformationen finns på varje sida 

Resultat 

 

 

Uppdrag 2 

Du är ute efter information om ett specifikt spel, navigera på sidan för att hitta denna 

information. 

 

Förväntat beteende 

1. Klickar på ett av spelen på startsidan, antingen via slidern eller via ”games” rutan 

2. Klickar på ”Games” och sedan väljer ett spel 
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Resultat 

 

 

Uppdrag 3 

Du är en ny användare som är intresserad av spelstudion och vad de gör, vad är det första du gör 

på sidan? 

Resultat 

 

 

Uppdrag 4 

I din mobil, navigera till news sidan.  

 

Förväntat beteende 

 

1. Klicka på ”menu” knappen högst upp på sidan för att menyn ska bli synlig. Eller scrolla 

ner i mobilen så att menyn blir synlig innan footern. 

Resultat 

 

Efter test frågor 

 

 Anser du att placeringen av menyval är bra? Om nej, varför inte? 

 

 Vad anser du om namngivningen av menyvalen?  

 

 Hittar du all relevant information som du kan tänkas vara ute efter som användare? 

 

 Vilken information anser du vara viktigast att hitta på mobilsidan? 

 

 Vilket av följande alternativ föredrar du för att hitta till ett specifikt spel: 

 en dropdown meny direkt i huvudmenyn som leder direkt till det spel du är ute efter eller 

en undersida som du kommer till med kortfattad information om varje spel för att sedan 

klicka dig vidare? 

 

 Saknas något innehåll på sidan? Om ja, vad? 
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8.7.3 Användartest - prototypen 

 
Test scenarios 

 

Uppdrag 1 

 

Du är ute efter information om spelet Dwarf Toss, navigera till denna sida.  

 

Förväntat beteende 

 

Alternativ 1. Games – Dwarf Toss 

Alternativ 2. Klicka på bilden i bildspelet som föreställer Dwarf Toss 

Alternativ 3. Klicka på bilden i bildgalleriet under ”Games” på startsidan som föreställer Dwarf 

Toss 

 

Resultat 

 

 

Uppdrag 2 

 

Du anser att Rocket Luncher Studios är intressanta och vill berätta detta för en vän. Hur går du 

tillväga?  

 

Resultat 

 

Förväntat beteende 

Scrollar längst ner på sidan till footern och klickar på valfri ikon för ett socialt nätverk alternativt 

klickar på ”News” och väljer en nyhet som du vill dela med en vän.  

 

 

Uppdrag 3 

Du är ute efter företagets kontaktinformation, navigera för att hitta denna. 

 

Förväntat beteende 

Scrolla ner till footern och se ”Contact”  

 

Resultat 
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Uppdrag 4 

I mobilvyn, navigera till nyheter 

 

Förväntat beteende 

Menu - News 

 

Resultat 

 

 

 

Efter test frågor 

 

 Går alla länkar att klicka på? 

 

 Är det lätt att se vad som går att klicka på och inte? Varför? 

 

 Var det något som du förväntade dig skulle fungera annorlunda? Vad i så fall? 

 

 Hur finner du att navigationen är på sidan i alla olika skärmstorlekar? 

 

 Vad anser du om läsligheten av texten? 

 

 Är innehållet bra anpassat till skärmstorlek? 

 

 Hur tycker du att twitterflödet fungerar? 

 

 Hur tycker du att toggle menyn fungerar i mobilvyn? (visa Sjöland&Thysélius)s 

 

 Hur tycke du att responstiden är för webbsidan? 

 

 Övriga kommentarer 

 

 

 

 
 

 


