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ABSTRACT 1 

In my study, I have chosen to examine how the user interface and content must conform to 2 

design guidelines for responsive design makes it suitable for diverse desktop environment and 3 

for varied mobile platforms. The purpose of this study is to examine the extent recommended 4 

design guidelines based on scientific research has a positive impact on user performance and 5 

perception when using this study delivered hi-fi prototype. The goal of this study is to provide 6 

a Hi-Fi prototype with high usability that will introduce and inform the public about 7 

BrasilCine according specifications. Study findings from user testing and supplementary 8 

questionnaires show that the implemented technologies as design guidelines for responsive 9 

design and design features have a positive impact on user performance and perception. The 10 

study results are therefore relevant for further prototype development. 11 

 12 

Keywords 13 

Responsive design, design adaptation, mobile, Internet  14 
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SAMMANFATTNING 15 

I min studie har jag valt att undersöka hur användargränssnitt och innehåll ska utformas enligt 16 

designriktlinjer för responsiv design som är anpassad för varierad skrivbordsmiljö samt för 17 

varierade mobila plattformar. Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning 18 

rekommenderade designriktlinjer som baseras på vetenskaplig forskning har en positiv 19 

påverkan på användarprestation och uppfattning vid användning av denna studies levererade 20 

Hi-Fi prototyp. Målet med denna studie är att leverera en Hi-Fi prototyp med hög 21 

användbarhet som ska presentera och informera allmänheten om BrasilCine enligt 22 

kravspecifikation. Studiens resultat från användartest samt kompletterande enkätformulär 23 

visar att implementerade tekniker enligt designriktlinjer för responsiv design och 24 

designanpassning har en positiv påverkan på användarprestation och uppfattning. Studiens 25 

resultat är därför relevant för vidare prototyputveckling. 26 

 27 

Nyckelord 28 

Responsiv, design, designanpassning, mobilt, Internet 29 

  30 
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1.  BAKGRUND & TEORI 64 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till det praktiska examensarbetet samt relevanta 65 

vetenskapliga teorier och definitioner av berörda forskningsområden som utgör grund för det 66 

praktiska examensarbetet. 67 

 Bakgrund 1.1. 68 

Approdites är en mobilbyrå som grundades år 2011 och verkar inom tre huvudområden; 69 

Apputveckling, Webbutveckling och Grafisk design. Exempel på tidigare projekt som ägs av 70 

Approdites AB är Upp ur Stockholm. Juliana Moreira är även projektledare för BrasilCine 71 

som är den enda brasilianska filmfestivalen i Skandinavien. BrasilCine bedrivs helt volontärt 72 

av FSKB; Förening för svensk och brasiliansk kultur och stöds av Stockholms stads 73 

kulturförvaltning och Brasiliens ambassad i Stockholm. Filmfestivalen arrangeras varje år och 74 

har som syfte att visa en annan sida av det brasilianska samhälle och kultur som inte 75 

representeras av de stereotyper som samhället har byggt upp genom att visa filmer med olika 76 

teman från olika regioner i landet. För att kunna konkurrera med andra filmfestivaler, 77 

attrahera en större publik och generera ett större sponsorstöd har BrasilCine uttryckt sitt 78 

behov av att nyansera och stärka sitt varumärke genom att skapa en ny grafisk profil och en 79 

tillhörande responsiv webbplats som är tillgänglig och anpassad för olika typer av 80 

webbaserade plattformar. Den grafiska profilen med tillhörande grafisk manual ska med stöd 81 

av designriktlinjer som baseras på vetenskapliga tekniker för responsiv design utgöra grund 82 

för utvecklingen av en Hi-Fi prototyp av en responsiv webbplats.  83 

 Teori & tidigare forskning 1.2. 84 

I artikeln Evolutionary dynamics of media convergence: Early mobile web and its 85 

standardisation at W3C utreder forskaren Ibrus införandet och standardiseringen av den 86 

mobila webben enligt World Wide Web Consortium (W3C) och vilken betydelse den har som 87 

ett nytt medium. Den främsta anledningen till standardiseringen av den mobila webben var att 88 

undvika uppdelning och istället göra det möjligt att skapa ett innehåll som kan presenteras på 89 



 6 

olika plattformar (Ibrus 2013, s. 66-67). Behovet av ett standardiserat märkspråk för hypertext 90 

som kan användas för alla digitala enheter var först det primära och som resulterade i 91 

XHTML Basic 1.1. År 2004 startade Tim Berners-Lee tillsammans med ledande 92 

verksamhetspersoner inom W3C Mobile Web Initiative, MWI, som arbetade för att ta fram ett 93 

universalspråk för att nå det framtida målet om ett mobilt Internet som skulle finnas 94 

tillgängligt i samtliga webbaserade plattformar och nätverk, ett så kallat One Web. År 2006 95 

lanserade MWI The Mobile Web Best Practices Guidelines som istället tillhandahöll riktlinjer 96 

för hur design bör implementeras av utvecklare, interaktion- och grafiska designers för att 97 

kunna tillgängliggöra webbplatser i olika digitala enheter oberoende av olika märkspråk. 98 

Detta kritiserades dock av bland annat webbinnehållsskapare som ansåg att fokus istället ska 99 

finnas på innehållet och att informationen ska anpassas efter den enhet den presenteras i 100 

(2013, s. 67-69). W3C:s vision för One Web är: ” / ../ an understanding that the web should 101 

be accessible from all digital devices and that there should be uncompromising continuity 102 

between the representations of web content on different access platforms.” (2013, s. 71) 103 

Sedan iPhone 3G lanserades på den mobila marknaden år 2007 och kunde erbjuda sina 104 

användare samma tillgång till Internet som datorer möjliggjorde utvecklades över 2000 105 

mobila webbapplikationer på mindre än ett år. Över 10 000 mobila applikationer hämtades 106 

över 300 miljoner gånger från iTunes App Store inom det första halvåret. För första gången 107 

såg marknaden mobiltelefonen som en helt ny mediekanal med mycket goda 108 

utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter för att till och med kunna konkurrera ut 109 

persondatorer (Fling 2009, s. 11-12). 110 

I artikeln Becoming Responsive författad av Sohn och publicerad i Editor & Publisher år 2012 111 

påvisar man effekten av marknadens ökade krav på tillgänglighet av webbplatser på Internet 112 

som är anpassade för olika skrivbordsmiljöer och mobila enheter med olika skärmstorlekar. 113 

Detta har genererat en ny strategi vid utveckling av webbplatser med så kallad responsiv 114 

design. År 2010 var The Boston Globe först ut med att presentera en mobil webbplats med 115 

responsiv design (Sohn 2012, s. 54-55). Artikeln citerar webbdesignern Ethan Marcotte som 116 

var delaktig i arbetet nylanseringen av The Boston Globes responsiva webbplats där han 117 

förklarar begreppet för responsiv design: ”Responsive design on a basic level is about using 118 

more flexible layout, more flexible page design, and using a little bit of technology called CSS 119 

(cascading style sheets) basically to articulate how those designs should reshape themselves 120 

to be viewed on smaller or wider screens.” (2012, s. 56). Marcotte förklarar även att 121 
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responsiv design erbjuder Internetanvändare samma användarupplevelse oavsett vilken enhet 122 

man använder. I artikeln presenterar Sohn statistik hämtad från comScore som visade att 123 

under december år 2011 var användningen av mobila applikationer 47,6 % och mobila 124 

webbläsare 47,5 % av alla mobilanvändare. Allt fler företag insåg behovet av att hänga med 125 

trendutvecklingen för den mobila marknaden och Bill Adee, verkställande direktör för den 126 

digitala utvecklingen av Chicago Tribune Media Group, meddelade att deras webbplats skulle 127 

nylanseras med responsiv design. Enligt Adee är responsiv design ekonomiskt fördelaktigt då 128 

mindre resurser krävs för utveckling och support än vad som krävs för native applikationer. 129 

Företagen och annonsörer kan med nya sätt nå sina användare närsomhelst oavsett var de 130 

befinner sig. Responsiv design erbjuder även en konsekvent användarupplevelse i olika 131 

digitala enheter (2012, s. 56-57). Enligt Jeff Moriarty, verkställande direktör på The Globe för 132 

digitala produkter, bidrar responsiv design till ett effektivare sätt för företagen att hålla sina 133 

mediekanaler aktuella med ständigt uppdaterat sajtinnehåll som är detsamma och anpassat för 134 

olika plattformar. Att en webbplats endast innehar en URL genererar även högre 135 

användartrafik eftersom det endast finns en ingång för användarna att nå företagen via 136 

Internet. För att skapa en mobil webbapplikation med god responsiv design bör man enligt 137 

Matt Marquis, utvecklare på Filament Group, utgå utifrån mobile-first strategin, där man först 138 

designar för den minsta enheten med lägsta kapacitet som sedan kan utvecklas och anpassas 139 

till mobila enheter med större kapacitet och möjligheter (2012, s. 58-59). 140 

Forskarna Vigo, Aizpurua, Arrue och Abascal undersöker i sin artikel Quantitative 141 

assessment of mobile web guidelines conformance (2011) viktiga faktorer vid utveckling av 142 

webbplatser för den mobila webben. Forskarna presenterar en automatisk poängresultatmetod 143 

som är lämplig vid undersökning av enhetsspecifika verktyg som är optimala för hög 144 

användbarhet enligt Mobile Web Best Practices 1.0. (MWBP 1.0) som gynnar både utvecklare 145 

och slutanvändare. Variabler för användbarhet i form av navigering, sidlayout, sidstruktur, 146 

användarinput och helhetsintryck av webbplatser i både mobil och skrivbordsmiljö mättes och 147 

analyserades vid användning av olika enheter med individuella egenskaper så som 148 

maskinvaruutrustning och användartjänster. Resultatet jämfördes med resultat från 149 

observationer av användarbeteende så som effektivitet, fullföljande av uppgift, tid och 150 

tillfredställelse, för att undersöka möjliga samband mellan god anpassning av MWBP och hög 151 

användbarhet. Enligt forskarna kan man utifrån tidigare forskning konstatera att webbplatser 152 

som är anpassade efter olika användarmiljöer och strukturerat innehåll enligt riktlinjer för 153 

design skapar en tillfredställande användarupplevelse. Det är även möjligt att urskilja ett 154 
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samband mellan användbarhet och utveckling enligt riktlinjer för MWBP. Forskarna 155 

diskuterar vilka faktorer för användbarhet på Internet via skrivbordsmiljö som har en negativ 156 

påverkan på användarupplevelsen i den mobila webben. Presentation av innehåll på mindre 157 

skärmar kan resultera i långa staplar som tvingar användare att scrolla vilket kan försvåra 158 

användarens navigation då denne inte vet var den befinner sig på webbplatsen. Användare kan 159 

uppleva avsaknad av pekdon vilket även kan försvåra navigeringen. Det finns ökad risk för 160 

misstag vid inmatning av URL:er (länkar) och annan information på grund av begränsade 161 

inmatningsverktyg. Användare med mobiltelefoner som innehar låg bredbandshastighet 162 

besöker webbplatser med exempelvis högupplösta bilder och andra element som kräver högre 163 

kapacitet kan förlora visuellt innehåll som kan vara betydande för användarupplevelsen. 164 

Lägre enhetskapacitet kan även påverka färgåtergivning. Bristande stöd i mobila enheter för 165 

semantisk uppmärkning webbplatsens struktur kan försvåra mobila webbläsares egenskaper 166 

för skärmläsning. Forskarna presenterar i sin slutsats att de faktorer som utvecklare särskilt 167 

bör ta hänsyn till vid implementering av riktlinjer för MWBP och som kan bidra till högre 168 

användbarhet är tid för uppgiftsutförande och tillfredställelse. Studiens resultat visade att 169 

mobilanpassade webbplatser i enheter med högre kapacitet genererade ett högre poängresultat 170 

men att det inte finns ett tydligt samband mellan hög användbarhet och anpassning av MWBP 171 

(2011, s. 33-36, 47-48).  172 

Forskaren Robert Fox undersöker i sin artikel Digital Libraries: The Systems Analysis 173 

Perspective - Being responsive befintliga metoder för webbdesign som tillgängliggör innehåll 174 

via olika plattformar samt presenterar förslag på hur responsiv design kan möjliggöra detta 175 

utifrån tillgänglig litteratur. Fox rekommenderar företag som har som syfte att erbjuda 176 

information att anamma den responsiva designstrategin för att kunna följa den snabbt växande 177 

mobila marknadsutvecklingen med högre krav på lättillgänglig information och innehåll. Det 178 

finns anmärkningsvärda skillnader i funktioner, kapacitet och skärmstorlekar för olika 179 

teknologier och plattformar vilket försvårar en standardisering av Internetanvändning och 180 

presentation och ökar därmed behovet av en så kallad ”multiplattformsmiljö” vilken erbjuder 181 

samma användarupplevelse för tjänster och tillgång till information på Internet. Vid skapande 182 

av responsiv design ska utvecklare utgå från endast en mediekanal vilken presenterar samma 183 

innehåll som anpassas efter den enhet som användaren brukar. På så sätt skapar man en 184 

enhetlig design som är konsekvent oavsett ingång och användarmiljö. Det är vanligt att 185 

utvecklare skapar flera webbplatser för olika plattformar som är beroende av dess specifika 186 

egenskaper utan att faktiskt lägga fokus på vilket medium man faktiskt skapar webbplatsen 187 
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för, det vill säga Internet. Enligt Fox principer för responsiv design är det därför viktigt att 188 

noga kategorisera sajtens innehåll utifrån gemensamma egenskaper och verktyg som olika 189 

enheter, webbläsare och plattformar innehar. Liksom Marquis, diskuterar Fox 190 

tillvägagångssättet för responsiv design där utvecklingsarbetet ska utgå från den minsta 191 

gemensamma nämnaren, det vill säga att man ska skapa sin design utifrån enheter med minsta 192 

skärmstorlek och lägsta kapacitet. Denna strategi tvingar skaparna att effektivisera och 193 

prioritera det innehåll som är nödvändigt för den specifika användarupplevelsen framför det 194 

som den tänkta målgruppen faktiskt klarar sig utan eller saknar möjlighet att utnyttja när de 195 

exempelvis besöker företagssajten via mobilen. 196 

Innehåll i responsiv design kräver god semantisk uppmärkning med HTML och CSS enligt 197 

W3Cs rekommendationer för att tillgängliggöra information i oavsett vilken enhet man 198 

använder. Genom att använda verktyg för så kallade media queries i sin HTML-struktur kan 199 

innehållet svara mot den enhet den presenteras i. Denna metod gör det exempelvis möjligt för 200 

stapling av det aktuella sidinnehållet och finns därmed tillgängligt för enheter med mindre 201 

skärmstorlekar. Fler element kan sedan läggas till då syftet med responsiv design är att 202 

tillgängliggöra innehåll och tjänster som är anpassade för enhetens kapacitet och 203 

skärmstorlek. Nödvändigt innehåll ska flöda centralt i gränssnittet och mindre nödvändigt 204 

innehåll ska presenteras beroende på användarmiljö. Ökat sajtinnehåll med fler funktioner 205 

höjer den interaktiva användarupplevelsen och kan därmed motivera användarna att även 206 

besöka sajten via andra enheter. Användning av CSS säkerställer även att JavaScript ständigt 207 

är aktiverat som känner av vilken typ av enhet som används. En annan princip för responsiv 208 

design är att skapa flexibla bildupplösningar som antingen kan ersättas av mindre eller 209 

uteslutas helt beroende på skärmstorlek för optimerad användarupplevelse som bidrar till 210 

ökad användbarhet med exempelvis effektiviserade laddningstider. Fox diskuterar i sin 211 

slutsats betydelsen av att förstå och utgå från de viktigaste grundprinciperna för responsiv 212 

design med utgångspunkt från den minsta gemensamma nämnaren och därefter avancera 213 

beroende på vilka visioner företagen har för sin webbplats. Fox rekommenderar att undersöka 214 

vilka verktyg som exempelvis wire framing och skissverktyg som lämpar sig bäst för att 215 

strukturera det tänkta innehållet av webbplatsen, vilka grafiska bildverktyg som kan skapa 216 

responsiva bilder samt undersöka vilka ramverk i CSS som kan generera ett flödande innehåll 217 

anpassat efter enhetskapacitet och skärmstorlek (2012, s. 119-125).  218 
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Enligt forskarna Adipat, Zhang och Zhou kräver mobila webbapplikationer 219 

presentationsanpassad design i form av lättillgänglig och prioriterad information, begränsad 220 

horisontell navigering som även tydligt anger användarens position på webbplatsen samt 221 

intressant innehåll snabbare intresserar användare. I artikeln The Effects of Tree-View Based 222 

Presentation – Adaption on Mobile Web Browsing undersöker forskarna hur innehållet kan 223 

anpassas och presenteras enligt tre olika tekniker för designanpassning för visning i mobila 224 

webbapplikationer genom att implementera tree-view, hierarkisk textsummering samt färgade 225 

och markerade nyckelord. Tree-view-modellen baseras på document object model (DOM) 226 

(W3C 2005) och består av automatisk innehållsbeskrivning av en webbplats i en hierarkisk vy 227 

som går att utvidga och förminska. Innehållet presenteras i sektioner med olika nivåer där det 228 

primära placeras högst upp på webbplatsen. Sekundärt och mer detaljerat innehåll synliggörs 229 

först när användarna klickar på en primär sektion. Denna teknik för designanpassning 230 

genererar en flexibel och konsekvent design då den hierarkiska uppställningen underlättar vid 231 

navigering och varierad fönsterstorlek samt effektivt utnyttjar plattformens tillgängliga 232 

utrymme. Innehållet presenteras direkt på samma sida vilket gör att användarna inte tappar sin 233 

position samt gör att de snabbt kan bearbeta och scanna den information som presenteras. 234 

Resultatet kan leda till mer effektiv informationshantering och förhöjd användarupplevelse. 235 

Det ger användarna även möjlighet att utnyttja webbplatsen för visning i olika skärmstorlekar, 236 

vilket gör webbplatsen mer lättillgänglig i olika plattformar. Hierarkisk textsummering 237 

sammanställer webbplatsens innehåll på olika nivåer i tree-view-modellen vilket gör att 238 

användarna får ta del av samtlig information som webbplatsen har att erbjuda oavsett 239 

plattform och skärmstorlek. Textsummering kan användas både med specifik text samt även 240 

visuella hjälpmedel som exempelvis textetiketter, färger, font och fontstorlek. Enligt 241 

forskarna bidrar ett kraftfullt och väl genomtänkt innehåll till effektivare 242 

informationshantering vilket kan ha en positiv effekt vid informationssökning via mobila 243 

plattformar vilket därmed kan höja användarupplevelsen. Färgade och markerade nyckelord 244 

visar användarna särskilt intressant innehåll samt kan enligt tidigare forskning förbättra 245 

informationssökning då färger är ett effektivt sätt att snabbt leda användarna till önskat 246 

område på den mobila webbplatsen. Forskarnas rekommenderade designtekniker har först 247 

tagits fram med hjälp av en undersökningsmodell som studerar presentationsanpassning för 248 

användarprestation och uppfattning. I nästa steg implementerade de flera metoder för 249 

presentationsanpassning enligt Cognitiv Fit Theory som presenterades i en studie av forskaren 250 

Iris Vessey år 1991 samt Information Foraging Theory som presenterades i en studie av Peter 251 

Pirolli år 2007. I tredje och sista steget skapade forskarna en prototyp med 252 
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presentationsanpassad design för fysiska mobila enheter som utvärderades utifrån 253 

formulerade hypoteser via ett kontrollerat experiment med stöd av tidigare empiri. Vid 254 

undersökning av interaktion mellan användare och mobila enheter under utförande av 255 

informationssökning via webbläsare, anser forskarna att sökningstid samt användarmisstag är 256 

lämpliga mätvariabler att inkludera i sin undersökning. För att mäta användarnas uppfattning 257 

av deras användarupplevelse på webbplatsen är det lämpligt att undersöka användarnas 258 

förmåga att utföra informationssökning på, det vill säga undersöka vilka moment som upplevs 259 

som enkla respektive komplicerade, samt uppfattning om innehållet fyller en viss funktion 260 

och nytta för användarna. För att mäta effekten av olika tekniker för designanpassning och 261 

huruvida de påverkar användarnas utförande av informationssökning så är det även lämpligt 262 

att undersöka vilka områden på webbplatsen som berörs av detta. Forskarnas resultat visade 263 

att designanpassade tekniker förbättrade användarens upplevelse, uppfattning av användning 264 

av mobilt Internet samt underlättar vid informationssökning. Forskarna rekommenderar därför 265 

implementering av presentationsanpassning för effektivare användning och förbättrat 266 

användargränssnitt vid design och utveckling av mobila webbapplikationer. (2011, s. 99-107). 267 

2. SYFTE & MÅL 268 

I min studie har jag valt att undersöka hur användargränssnitt och innehåll ska utformas enligt 269 

specifika metoder och tekniker för responsiv webbdesign som är anpassad för varierad 270 

skrivbordsmiljö samt för olika mobila plattformar för att öka användbarheten på en webbplats 271 

via olika ingångar. Studien ska även undersöka i vilken utsträckning implementering av 272 

rekommendationer från tidigare forskning (Fox 2012; Adipat et al. 2011) har en positiv 273 

påverkan på användarens prestation och uppfattning. Målet med mitt praktiska examensarbete 274 

är att utifrån relevanta designriktlinjer för responsiv design som rekommenderas av 275 

vetenskaplig forskning leverera en Hi-Fi prototyp som ska presentera och informera 276 

allmänheten om BrasilCine och som även uppfyller alla punkter enligt tillhandahållen 277 

kravspecifikation från BrasilCines projektgrupp. Uttryckta önskemål vid utveckling av 278 

BrasilCines nya webbplats är enligt följande kravspecifikation: 279 

Mål 280 

Webbplatsen ska presentera och informera allmänheten om BrasilCine. 281 
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Användargränssnitt 282 

• Enkel och modern. 283 

• Lätt (motsatsen till tung). 284 

• Användarvänlig och med största möjlighet följa W3C:s rekommendationer för 285 

utveckling av hemsidor och presentation av hemsideinnehåll. 286 

• Integrering med sociala medier: Att kunna dela och rekommendera samt tillgång till 287 

BCs Instagrams flöde. 288 

• Tillgängliggöra tidigare filmfestivaler. 289 

• Responsiv 290 

• Informationen ska vara på engelska (med en förenklad version på portugisiska). 291 

• Text och bilder ska kunna hanteras. Youtube/Vimeo video kan förekomma, så det är 292 

viktigt att på ett bra sätt anpassa videostreaming utan att prestanda påverkas. 293 

• Besöksstatistik 294 

Teknik 295 

Sidan ska vara Wordpressbaserad och sökmotorsoptimerad. 296 

Innehåll 297 

Strukturen på sidan ska vara effektiv för att relativt snabbt få en översikt på vad webbplatsen 298 

erbjuder sina besökare. Huvudnavigation ska bestå av 5-8 namngivna kategorier. 299 

Sidstrukturen ska kännas logisk och självklar även för nya besökare som söker information 300 

och som inte alls känner till BrasilCine sedan tidigare. All information ska vara max 3 klick 301 

bort. Se shortfilmfestival.com (eller .se) för menystruktur. Webbplatsen ska innehålla både 302 

fasta och tidsbegränsade rubriker. 303 

 Frågeställning 2.1. 304 
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Fråga som studien ska besvara är: 305 

• I vilken utsträckning kan responsiv design enligt designriktlinjer baserade på 306 

vetenskaplig forskning (Fox 2012; Adipat et al. 2011) ge en positiv inverkan på 307 

användbarhet för en webbplats? 308 

 Avgränsningar 2.2. 309 

Denna studie avgränsar sig endast till att utvärdera nivå av användbarhet av denna studies 310 

levererade Hi-Fi prototyp för BrasilCines webbplats som utvecklats enligt rekommenderade 311 

designriktlinjer för responsiv design. Analys av andra webbplatser med responsiv design ingår 312 

inte i denna studie. Studiens resultat utgörs endast av genomfört användartest och övrig 313 

observation. Studiens analys och diskussion utgörs endast av resultat från genomfört 314 

användartest och övrig observation med stöd av teoretisk förankring av litteratur och empirisk 315 

forskning. Studien undersöker endast användning av den färdiga Hi-Fi prototypen. I studien 316 

ingår inte implementering och utvärdering av förslag till ändringar som eventuellt kommer att 317 

genereras utifrån studiens användartest av Hi-Fi prototyp. 318 

  319 
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3. METOD 320 

I detta kapitel redogörs metodval och utveckling av Hi-Fi prototyp och hur de har genomförts 321 

för denna studie. 322 

 Valet av metod 3.1. 323 

I denna studie vill jag undersöka i vilken utsträckning responsiv webbdesign och 324 

designanpassning för Internetanvändning i skrivbordsmiljö och mobila plattformar har en 325 

positiv påverkan på webbplatsens användbarhet, det vill säga användarprestation och 326 

uppfattning. Mitt mål med denna studie är att utifrån designriktlinjer baserade på vetenskaplig 327 

forskning (Fox 2012; Adipat et al 2011) leverera en responsiv webbplats med hög 328 

användbarhet och tillfredställande användarupplevelse och som även ska uppfylla BrasilCines 329 

kravspecifikation. För att resultatet ska inneha validitet kommer analysen utgöras av mätbara 330 

variabler som stöds av tidigare forskning (Adipat et al. 2011). I denna studie kommer jag att 331 

utföra ett kontrollerat användartest med kompletterande frågeformulär för att utvärdera 332 

användarprestation och uppfattning av Hi-Fi prototypens implementering av specifika 333 

tekniker för responsiv design samt designanpassning enligt designriktlinjer baserade på (Fox 334 

2012; Adipat et al. 2011). 335 

 Hi-Fi prototyp 3.2. 336 

Innan utförandet av användartest så utvecklade jag en responsiv webbplats i Wordpress för 337 

användning i skrivbordsmiljö och mobila plattformar med stöd från tidigare forskning och 338 

litteratur (se avsnittet Teori & tidigare forskning på sidorna 5-11). Se bild 3.2.1 och 3.2.2. 339 

 340 

 341 

 342 
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 Bild 3.2.1     Bild 3.2.2 343 

 344 

Innan utveckling av webbplatsen presenterade jag olika designförslag för övergripande 345 

presentation av layout och funktioner för BrasilCine. Detta för att utvecklingsprocessen ska 346 

följa satta riktlinjer i överensstämmelse med BrasilCines kravspecifikation. Designskissen 347 

utgick från minsta skärmstorleken av en Iphone 3G, det vill säga 480 × 320 pixlar, för att 348 

enligt tidigare forskning, prioritera innehåll som är relevant för användarupplevelsen (Fox 349 

2012; Adipat et al. 2011).  350 

Ett effektivt sätt att relativt snabbt få en översikt på vad som ska finnas med på hemsidan är 351 

att i ett tidigt skede göra en tydlig struktur över alla sidor som ska vara med på webbplatsen. 352 

Jag började med att anteckna samtliga sidor som ska finnas med. Därefter delades sidorna in i 353 

5-8 namngivna kategorier vilket är hemsidans huvudnavigation (Fox 2012). Det är viktigt att 354 

strukturen är logisk och självklar, även för nya besökare. Enligt BrasilCines kravspecifikation 355 

och krav på tillgänglighet så ska samtlig information vara max tre klick bort. Huvudmenyn 356 

består av 6 kategorier; Hem, Program, Biljetter, Anmälning, Nyheter, Partners samt Om 357 

BrasilCine. Menyn Program består av en underkategori; Filmer. Menyn Om BrasilCine 358 

består av fem underkategorier; Festivalen, Crew, Kontakt, Press samt Tidigare filmfestivaler. 359 

Få men nödvändiga undersidor placerades under huvudmenyns kategorier för att underlätta 360 

navigering i form av konkreta rubriker så inte användaren behöver använda webbplatsens 361 

sökfunktion, då man inte alltid vet vad det är man egentligen söker efter. 362 
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Webbplatsen installerades manuellt med hjälp av FTP och en extern databas i Wordpress. 363 

Installeringen genomfördes med stöd av instruktioner för manuell installering som hämtades 364 

från Smashing Wordpress – beyond the blog (2011, s. 1-19) och http://codex.wordpress.org/. I 365 

artikeln Responsive Web Design skriver Ethan Marcotte om betydelsen av flexibel design med 366 

hjälp av fluid grids och standardtekniker som tar hänsyn till och anpassas efter olika 367 

skärmstorlekar och plattformar (2010). För att säkerställa att Hi-Fi prototypen innehar en 368 

responsiv design med god semantisk uppmärkning inför utförande användartest så installerade 369 

jag ett gratis Wordpress tema med fungerande responsiv design (Fox 2012). Temat kallas 370 

Adapt1 och finns tillgänglig att hämta på Internet.  371 

För webbplatsens grafiska design implementerades BrasilCines numera officiella grafiska 372 

profil som framtogs under tidigare genomförd praktikperiod. Logotyp och andra grafiska 373 

element innehar webbsäkra färger för att säkerställa att den presenteras på ett enhetligt sätt 374 

över olika plattformar. För konsekvent design och optimerad användarupplevelse presenteras 375 

Hi-Fi prototypen med hjälp av två separata stylesheets, en för Internetanvändning i 376 

skrivbordsmiljö och en responsiv för mobila plattformar, som båda har anpassats efter Hi-Fi 377 

prototypens specifika sajtinnehåll (Fox 2012; Adipat et al. 2011; Marcotte 2012). Enligt 378 

BrasilCines kravspecifikation (se avsnittet Syfte & Mål på sidorna 11-12) innehar Hi-Fi 379 

prototypen en lätt design som innebär begränsad och genomtänkt användning av grafiska 380 

element samt bilder. Se bilderna 3.2.1 och 3.2.2.  381 

Enligt Adobe (2013) och Smashing Magazine (2011) ska en god responsiv webbdesign bestå 382 

av begränsat antal bilder som används vid flera tillfällen och som finns tillgängliga i flera 383 

storlekar samt att de redigeras innan man publicerar dem. På huvudsidan (startsidan) ingår en 384 

slider som innehåller ett bildspel. För att ta hänsyn till mobila enheters begränsade kapacitet 385 

och arbeta för att minska laddningstid (Fox 2012) så anpassades bilderna efter 386 

skärmupplösning. Se bild 3.2.1. Vid uppladdning av bilderna i Adapt-temat genererar ett php- 387 

script automatiskt samma jpeg-bild i olika standardstorlekar som är lämplig för responsiv 388 

design.  389 

Webbplatsens huvudmenyer visas högst upp på webbplatsen och anpassas för användning i 390 

skrivbordsmiljö genom att presenteras med hjälp av flera textetiketter. I mobil plattform 391 

presenteras huvudmenyerna enbart via en färgmarkerad textetikett som innehåller samtliga 392 

                                                
1 http://www.wpexplorer.com/adapt-free-responsive-wordpress-theme/. 
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huvudmenyer och som utvidgas genom att användaren klickar med sitt pekfinger. Detta enligt 393 

riktlinjer för responsiv design, då innehållet ska anpassas efter skärmstorlek och plattform där 394 

det primära ska presenteras först för användaren (Fox 2012; Adipat et al. 2011). Se bild 3.2.1 395 

och 3.2.3. 396 

Bild 3.2.3 397 

 398 

Webbplatsens innehåll i form av menyer, rubriker, ett bildspel, korta artiklar i form av puffar i 399 

olika sektioner för Nyheter samt Film flödar centralt och horisontellt som separeras med 400 

färgade horisontella linjer. Detta för att underlätta navigering samt för att effektivt utnyttja 401 

plattformens tillgängliga utrymme (Fox 2012; Adipat et al. 2011). Se bild 3.2.4 och 3.2.5. 402 

 403 

 404 

 405 

 406 

 407 

 408 

 409 
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Bild 3.2.4   Bild 3.2.5 410 

 411 

Varje puff innehåller en sammanfattning som ska skapa ett vidare intresse och motivera 412 

användaren att läsa vidare genom att klicka på Läs mer. Detta för att prioritera intressant 413 

innehåll i enheter med mindre skärmstorlek för att sedan kunna tillgängliggöras vid behov och 414 

för att inte otillgängliggöra webbplatsens övriga innehåll (Fox 2012; Adipat et al. 2011). Se 415 

bild 3.2.4. Bilder presenteras som tumnaglar och utvidgas för optimerad användarupplevelse 416 

som bidrar till ökad användbarhet med exempelvis effektiviserade laddningstider beroende på 417 

användarmiljö. Se bild 3.2.6. 418 

 419 

 420 

 421 

 422 

 423 

 424 

 425 
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Bild 3.2.6 426 

 427 

Headerbilden i sidhuvudet utesluts därför helt för mindre skärmar (Fox 2012). Se bild 3.2.1. 428 

Hi-Fi prototypen innehar visuella hjälpmedel som exempelvis färgmarkerade textetiketter, 429 

webbsäker font och anpassad fontstorlek för att generera effektivare navigering, 430 

informationshantering och förhöjd användarupplevelse. (Fox 2012; Adipat et al. 2011). Se 431 

bild 3.2.7. 432 

Bild 3.2.7 433 

 434 
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 Datainsamling 3.3. 435 

Data från användartestet samlades in under sammanlagt ett observationstillfälle vid 436 

användning av studiens framtagna Hi-Fi prototyp via Iphone 5. Deltagaren valdes ut med 437 

hänsyn till tillgänglighet från befintlig bekantskapskrets. För att minska resultatets skevhet var 438 

tidpunkt och miljö för observationen väl planerad då det inte fick förekomma någon särskild 439 

problemsituation eller andra faktorer som skulle kunna påverka deltagarens prestation och 440 

upplevelse. Kontexten under utförandet av användartestet bestod av deltagarens ordinära 441 

hemmamiljö som inte anpassats med orsak för användartestet för att undersökningsresultatet 442 

ska ge en mer korrekt bild av användarens verkliga vardagskontext, med exempelvis vanlig 443 

belysning och TV-ljud i bakgrunden. 444 

 Genomförande 3.4. 445 

Innan utförandet av användartestet tilldelades deltagaren ett kortare enkätformulär vars syfte 446 

var att undersöka Internetvanor (Adipat et al. 2011, s. 109). Deltagaren fick därefter i uppgift 447 

att söka efter studiens levererade Hi-Fi prototyp via en valfri tillgänglig webbläsare samt 448 

utföra 10 informationssökningar. Genom att utföra kontrollerade användartester där varje 449 

deltagare tilldelas olika uppgifter minimerar riskerna för att deltagaren fokuserar på störande 450 

moment vid användning av Hi-Fi prototypen som inte undersöks i denna studie (Adipat et al. 451 

2011, s. 107). För att undersöka i vilken utsträckning responsiv design enligt designriktlinjer 452 

baserade på (Fox 2012; Adipat et al. 2011) kan ge en positiv inverkan på användbarhet för en 453 

webbplats utfördes användartestet på en Hi-Fi prototyp i responsiv webbdesign med specifika 454 

designanpassade tekniker för visning i mobila plattformar utifrån rekommendationer av 455 

tidigare forskning (se avsnittet Hi-Fi prototyp på sidorna 14-19). För att mäta den verkliga 456 

effekten av presentationsanpassning vars resultat inte kan påverkas av komplikationer under 457 

hantering av andra tekniker och system som finns att tillgå i respektive webbläsare så tilläts 458 

inte deltagaren använda andra funktioner än vad som fanns tillgängliga på Hi-Fi prototypen 459 

(Adipat et al. 2011, s. 108). 460 

För att mäta antalet lyckade användarprestationer (accuracy) beräknades antalet korrekta svar 461 

på det totala antalet tilldelade uppgifter. Samtliga informationsuppgifter efterfrågade konkret 462 

information som fanns att tillgå på Hi-Fi prototypen. Varje rätt svar tilldelades 1 poäng vilket 463 
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ger ett maxresultat på 10 poäng per deltagare. Deltagaren hade max 5 minuter att tillgå per 464 

uppgift och svaren antecknades på ett papper. Deltagaren fick endast se en uppgift i taget. För 465 

att kunna gå vidare till nästa uppgift krävdes ett antecknat svar från deltagaren eller efter att 466 

svarstiden om fem minuter per uppgift hade gått ut. (Adipat et al. 2011, s. 109). 467 

Sökningstid per tilldelad uppgift mättes från det att deltagaren befann sig på Hi-Fi prototypen 468 

till att ett svar antecknades på ett papper eller ombads att sluta på grund att svarstiden gått ut. 469 

Hi-Fi prototypens nedladdningstid räknades inte in vid mätning av sökningstid. För att starta 470 

tidsberäkningen av en uppgift var deltagaren tvungen att klicka starta på en separat Iphone 471 

timer som inte ingick i användartestet och klicka på stopp så fort deltagaren hade hittat sitt 472 

svar. Deltagaren fick inte gå in på Hi-Fi prototypen igen efter att denne tryckt på stopp- 473 

knappen (Adipat et al. 2011, s. 109). Användartestet observerades av en observatör som 474 

kontrollerade att användartestet utfördes enligt givna instruktioner.  475 

För att mäta uppfattning angående Hi-Fi prototypens svårighetsgrad och nytta med sin 476 

responsiva webbdesign och designanpassning besvarade deltagaren ett kort enkätformulär 477 

med sju svarsalternativ som mättes enligt likertsskalan där svarsalternativ 1 anger håller inte 478 

alls med och 7 anger håller fullständigt med (Adipat et al. 2011, s. 109). Se bilaga 3. 479 

  480 
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4. RESULTAT 481 

I detta kapitel presenteras de viktigaste resultaten av observationen som är mest relevanta för 482 

denna studie. Insamlad data från användartestet har tagits fram med stöd av studiens 483 

teoretiska del. En sammanställning av besvarade enkätformulär presenteras i bilaga 1, 2 & 3. 484 

 Resultat av frågeformulär om Internetvana 4.1. 485 

Fråga 1 486 

 487 

Hur många gånger besöker du Internet i din mobiltelefon på en dag? 488 

 489 

Svar: 20ggr 490 

 491 

Användarens frekventa Internetanvändning stöder tidigare statistik angående hög 492 

Internetanvändning i mobila enheter som hämtats av comScore. 493 

 494 

Fråga 2 495 

 496 

I vilket syfte använder du Internet? 497 

 498 

Svar: Nyheter 499 

 500 

Resultatet diskuteras i avsnittet Diskussion på sida 23. 501 

 502 

Fråga 5 503 

 504 

Vad är viktigt när du besöker en webbplats via mobiltelefon? 505 

 506 

Svar: Anpassade sidor efter mobilen och hastighet 507 

 508 
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Resultatet stöds av tidigare forskning angående krav på tillgänglighet i mobila enheter (Editor 509 

& Publisher 2012). 510 

 Resultat av uppgifter för användartest 4.2. 511 

Deltagaren genomförde sammanlagt 10 lyckade användarprestationer av sammanlagt 10 512 

informationssökningar, vilket ger 10 poäng av 10 möjliga. Se bilaga 2 för komplett 513 

sammanställning. Resultatet diskuteras i avsnittet Diskussion på sida 23.  514 

 515 

Resultatet av sökningstid per tilldelad uppgift för informationssökning presenteras i följande 516 

diagram: 517 

4.2.1. Diagram 4.1 Informationssökningstid 518 

 519 
 520 

Uppgift 1 som löd Var finns webbplatsens menyer? slutfördes snabbast på 7,4 sekunder. 521 

Uppgift 5 och 9 tog längst tid för deltagaren att slutföra med 52,3 respektive 87,9 sekunder. 522 

Resultaten diskuteras vidare i avsnittet Diskussion på sida 23. 523 
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 Resultat av frågeformulär om 4.3. 524 

användaruppfattning 525 

4.3.1 Diagram användaruppfattning 526 

 527 

 528 
 529 

Resultatet som genererades av frågeformuläret om användarens uppfattning av Hi-Fi 530 

prototypen presenteras i sin helhet i Bilaga 3. Medianvärdet för användaruppfattning blev 5,5 531 

vilket är ett positivt resultat enligt likertsskalan. Högst resultat fick webbplatsens presentation 532 

av rubriker och näst högst resultat fick webbplatsens läsbarhet, struktur samt prioritering av 533 

information. Lägre resultat fick webbplatsens möjlighet till navigering samt konsekvent 534 

design. Resultatet diskuteras vidare i avsnittet Diskussion på sida 26. 535 

  536 
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5. DISKUSSION & SLUTSATS 537 

I detta kapitel diskuteras resultaten från studiens genomförda användartest. Syftet med att 538 

analysera resultatet från användartestet och kompletterande enkätformulär är att undersöka i 539 

vilken utsträckning responsiv design enligt designriktlinjer baserade på tidigare forskning 540 

kan ge en positiv inverkan på användbarhet för studiens levererade Hi-Fi prototyp.  541 

En sammanställning av deltagarens Internetvana presenteras i bilaga 1. På fråga 2 som löd I 542 

vilket syfte använder du Internet? svarade deltagaren Nyheter. Resultatet indikerar på 543 

användarens specifika syfte för Internetanvändning i mobila enheter vilket ger användbara 544 

riktlinjer för prioritering av informationsinnehåll. 545 

Deltagaren genomförde sammanlagt 10 lyckade användarprestationer av sammanlagt 10 546 

informationssökningar, vilket ger 10 poäng av 10 möjliga vilket är ett mycket positivt resultat. 547 

Se bilaga 2 för komplett resultatsammanställning. Det höga resultatet ger indikation på att Hi- 548 

Fi prototypen bidrar till en bra användarupplevelse med goda förutsättningar för effektiv 549 

informationssökning (Adipat et al. 2011). Resultatet är särskilt anmärkningsvärt då Hi-Fi 550 

prototypen under tillfället för användartestet saknade informationsinnehåll på ett flertal 551 

undersidor. Avsaknad av informationsinnehåll kan vara en indikation på att minimerat 552 

innehåll ökar användarprestationen. 553 

Uppgift 1 som löd Var finns webbplatsens menyer? slutfördes snabbast på 7,4 sekunder vilket 554 

var ett väntat resultat då fliken för Hi-Fi prototypens menyer finns högst upp på startsidan. 555 

Uppgift 5 och 9 tog längst tid för deltagaren att slutföra med 52,3 respektive 87,9 sekunder. 556 

(Se diagram 4.1.1. Informationssökningstid på sida 22). På uppgift 5 som löd På vilken sida 557 

hittar du ett bildspel? undersökte deltagaren om bilderna under sektionen Filmer på Hi-Fi 558 

prototypens startsida innehöll ett bildspel vilket inte var korrekt. Resultatet ger en indikation 559 

på att bildspelet som presenteras på Hi-Fi prototypens startsida inte tillräckligt tydligt visar 560 

dess möjligheter till interaktivitet. För att förbättra webbplatsen interaktivitet bör man 561 

undersöka ytterligare designriktlinjer inom detta område för vidare prototyputveckling. 562 

 563 

På uppgift 9 som löd Vad heter den tredje filmen som presenteras på startsidan? navigerade 564 

sig deltagaren till sektionen för Nyheter och dess undersidor istället för att scrolla ner till 565 

sektionen för Filmer. Resultatet av den långa informationssökningstiden på uppgift 9 samt 566 
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krav på scrollning indikerar att Hi-Fi prototypens innehåll inte är tillräckligt tydlig i sin 567 

navigering av olika sektioner och användarposition vilket kan påverka Hi-Fi prototypens 568 

användbarhet och användarprestationen negativt. Resultatet visar därmed att Hi-Fi protypen 569 

inte följer samtliga riktlinjer för designanpassning i sektioner för Nyheter och Film som 570 

rekommenderas av tidigare forskning (Adipat 2011; Vigo et al. 2011). Designriktlinjer enligt 571 

Tree-View modellen i form av menyer som ger möjlighet till utvidgning och presentation av 572 

ytterligare information som används för att bland annat undvika krav på scrollning och 573 

därmed minska långa informationssökningstider är därför ytterst relevanta för vidare 574 

protyputveckling. 575 

 576 

Det höga resultatet av utfört frågeformulär om användarens uppfattning av Hi-Fi prototypen 577 

(se Bilaga 3) som gav 5,5 i medianvärde indikerar att Hi-Fi prototypen i viss mån följer 578 

designriktlinjer för responsiv design vilket är ett positivt resultat. Deltagaren av 579 

användartestet ansåg att webbplatsen innehar en logisk struktur med god läsbarhet och tydliga 580 

rubriker där sammanfattning av specifikt innehåll är relevant för dess huvudartikel. Valda 581 

färger vars syfte är att förenkla navigationen på webbplatsen samt dess konsekventa design 582 

fick något lägre resultat dock inte negativt. Detta resultat kan tolkas genom att Hi-Fi 583 

prototypens valda färger antingen bör framhävas tydligare och användas mer frekvent för att 584 

förbättra navigationen eller att de inte fyller en lika viktig funktion som rubriker i denna 585 

studie gör. Därför kan det även ha genererat ett lägre resultat för konsekvent design då 586 

användaren antingen vill att valda färger ska användas i större utsträckning och för fler 587 

sektioner än vad som redan gjorts och/eller att webbplatsens innehåll inte var komplett vid 588 

utförandet av användartest. 589 

 Övriga iakttagelser 5.1. 590 

Under användartestet uppmärksammades ett antal övriga iakttagelser. Under utförandet av 591 

uppgift 7 klickade användaren på sökrutans rubrik Sök för att utföra sin informationssökning. 592 

Efter att deltagaren inte fick någon respons upptäckte denne sökrutan och utbrast Aha! 593 

Iakttagelsen visar en indikation på att webbplatsens avsnittsrubriker förväntas fylla en viss 594 

funktion exempelvis att länka till webbplatsens undersidor samt att den visuella sökrutan som 595 

återfinns på webbplatsen eventuellt inte fyller sin funktion. Efter genomförandet av 596 

frågeformulär om användarens uppfattning uttryckte dock deltagaren att webbplatsens 597 
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övergripande design var lättnavigerad med tydliga textsummeringar i form av rubriker som 598 

relevanta för respektive innehåll. Det tvetydiga resultatet indikerar på att avsnittsrubrikerna 599 

innehar en viktig funktion för webbplatsens informationsinnehåll som kan uppfylla ytterligare 600 

användarbehov genom att göra dem interaktiva i form av länkar till informationsinnehållets 601 

enligt Tree-View modellen som presenteras i avsnittet Teori & Tidigare forskning på sidan 10 602 

i denna studie. 603 

 Slutsats 5.2. 604 

Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning tekniker enligt designriktlinjer 605 

för responsiv design och designanpassning har en positiv påverkan på användbarhet, det vill 606 

säga användarprestation och uppfattning, för denna studies levererade Hi-Fi prototyp. Utifrån 607 

det högsta möjliga resultatet av utfört användartest samt höga resultatet av kompletterande 608 

enkätformulär kan man dra slutsatsen att Hi-Fi prototypens design som med implementerade 609 

tekniker enligt designriktlinjer för responsiv design och designanpassning har en positiv 610 

påverkan på användarprestation och uppfattning som bidrar till förhöjd användarupplevelse 611 

vid användning av webbplatsen.  612 

Resultatet av användartestet och frågeformuläret om användarens uppfattning visar att Hi-Fi 613 

prototypen presenterar sitt innehåll med en logisk struktur som innehar relevanta och tydliga 614 

textetiketter vilka genererar effektiv informationshantering på webbplatsen. Tydliga rubriker 615 

och webbsäkra fonter visar tydligt vilken typ av information som presenteras samt som 616 

genererar mycket god läsbarhet. Hi-Fi prototypen tar hänsyn till användarens ingång till 617 

webbplatsen genom att använda olika bildstorlekar som inte påverkar enhetens kapacitet i 618 

form av långa laddningstider. Hi-Fi protypens design är relativt konsekvent med hjälp av 619 

grafiska element och webbsäkra färger som delvis underlättar navigeringen på webbplatsen, 620 

men som behöver fortsatt utvärdering och förbättring. Designriktlinjer som inte kunde 621 

implementeras och Hi-Fi prototypens avsaknad av kompletta innehåll på grund av begränsade 622 

resurser uppfyller dock inte BrasilCines kravspecifikation samt studiens uppsatta mål. 623 

Det höga och därmed positiva resultatet från användartest samt frågeformulär om 624 

användarens uppfattning indikerar att Hi-Fi prototypen i viss mån följer designriktlinjer för 625 

responsiv design och därmed innehar en god grund för vidare prototyputveckling. 626 
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 Metodkritik 5.3. 627 

Vid genomförande av endast ett användartest kan resultatet visa skevhet på grund av att 628 

insamlad data inte utgör ett tillräckligt vetenskapligt underlag som kan återge en korrekt bild 629 

av verkligheten. Då jag inte har någon gedigen erfarenhet av observationer och användartester 630 

inom studiens forskningsområde, utgörs presentation av resultat och analys endast utifrån min 631 

subjektiva tolkning av tidigare vetenskaplig forskning och teorier. Om jag hade haft tillgång 632 

till fler resurser i form av tid och tekniska hjälpmedel hade jag kunnat komplettera insamlad 633 

data från en ostrukturerad observation för att kartlägga okända kritiska faktorer för responsiv 634 

design och designanpassning som kan påverka användarprestation och uppfattning. 635 

”Observationer kan vara användbara då man vill veta om människor verkligen gör det de 636 

säger sig göra eller beter sig på det sätt de säger” (Bell 2006, s. 187). Då denna studie utförde 637 

användartester på en Hi-Fi prototyp där flera tekniker för designanpassning implementerades 638 

samtidigt och därmed inte undersöktes separat kan resultatet av påverkan av enskilda tekniker 639 

för designanpassning ha sett annorlunda ut. På grund av begränsade resurser kunde inte 640 

samtliga tekniker för designanpassning enligt Tree-view-modellen implementeras genom hela 641 

Hi-Fi prototypens innehåll inför utförandet av användartestet vilket gör att 642 

undersökningsresultatet för denna studie endast speglar påverkan av metoder för responsiv 643 

design samt designanpassning för begränsade delar av Hi-Fi prototypen. Om Hi-Fi prototypen 644 

varit komplett inför användartestet hade uppgifterna kunnat vara mer varierande och visat på 645 

andra faktorer som kräver optimering. Resultatet från frågeformuläret om användarens 646 

uppfattning kan ha påverkats på grund av deltagarens privata relation till observatören vilket 647 

riskerar att inte spegla deltagarens verkliga uppfattning. 648 

  649 
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BILAGA 1 679 

Frågeformulär om Internetvana 680 

Svara på alla frågor med beskrivande text: 681 
 682 

1. Hur många gånger besöker du Internet i din mobiltelefon på en dag? 683 
 684 
Svar: 20ggr 685 
 686 

2. I vilket syfte använder du Internet? 687 
 688 
Svar: Nyheter 689 
 690 

3. Via vilka enheter besöker du Internet? 691 
 692 
Svar: datorer och smartphone 693 
 694 

4. Är du i behov av särskilda hjälpmedel när du besöker Internet? Vilka? 695 
 696 
Svar: Nej 697 
 698 

5. Vad är viktigt när du besöker en webbplats via: 699 
 700 

a.  dator?  Snabb uppkoppling 701 
b. mobiltelefon? Anpassade sidor efter mobilen och hastighet 702 
c. surfplatta?  Har ingen 703 

  704 
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BILAGA 2 705 

Uppgifter för användartest 706 

1. Var finns webbplatsens menyer? 707 
 708 
Svar: Under fliken Meny     RÄTT 709 
 710 

2. Hur många Nyheter finns på startsidan? 711 
 712 
Svar: 4      RÄTT 713 
 714 

3. Hur många kategorier har Filmer? 715 
 716 
Svar: 4      RÄTT 717 
 718 

4. Under vilken huvudmeny finns Tidigare festivaler? 719 
 720 
Svar: Meny      RÄTT 721 
 722 

5. På vilken sida hittar du ett bildspel? 723 
 724 
Svar: Hem      RÄTT 725 
 726 

6. Skriv ner BrasilCines mailadress. 727 
 728 
Svar: info@brasilcine.se     RÄTT 729 
 730 

7. Sök på ordet elefant och skriv ner sökresultatet. 731 
 732 
Svar: No results     RÄTT 733 
 734 

8. Vad är BrasilCine? 735 
 736 
Svar: Film Festival i Scandinavia    RÄTT 737 
 738 

9. Vad heter den tredje filmen som presenteras på startsidan? 739 
 740 
Svar: Estreia Hoje     RÄTT 741 
 742 

10. Var finns Upp ↑? 743 
 744 
Svar: Längst ner     RÄTT 745 

  746 
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BILAGA 3 747 

Frågeformulär om användaruppfattning 748 

Svara på varje fråga genom att ange en siffra mellan 1 till och med 7 där 1 betyder håller inte 749 
alls med och 7 håller fullständigt med: 750 
 751 

1. Sajtinnehållet har en logisk struktur. 752 
 753 
Svar: 6 754 
 755 

2. Rubriker representerar specifikt innehåll på ett bra sätt. 756 
 757 
Svar: 7 758 
 759 

3. Sammanfattning av nyheter är nödvändigt för att förstå vad huvudartikeln handlar om. 760 
 761 
Svar: 6 762 
 763 

4. Valda färger förenklar navigationen på sajten. 764 
 765 
Svar: 4 766 
 767 

5. Valt typsnitt ökar läsbarheten på sajten. 768 
 769 
Svar: 5 770 
 771 

6. Sajten har en konsekvent design som är enhetlig på samtliga sidor. 772 
 773 
Svar: 4 774 
 775 


