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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete har haft till syfte att åskådliggöra eventuella skillnader och/eller likheter i 
den upplevda användbarheten vid användandet av en webbplats skapad via mobile first design 
och desktop first design. Målsättningen med examensarbetet har varit att ta fram en hifi-prototyp, 
skapad utifrån mobile first design, som visualiserade ett designförslag för flygfotoföretaget 
HimlaFotos startsida. Jämförelsen har utgått ifrån en egendefinierad version av begreppet 
användbarhet baserad på ISO:s definition, där användbarhet består av tre faktorer; kraftfullhet, 
effektivitet och tillfredställelse. För att samla in data om den upplevda användbarheten har 
användartester genomförts. Flera likheter har identifierats gällande användbarhetsmåtten 
kraftfullhet och effektivitet, medan skillnader har funnits vid måttet för tillfredställelse. Bland 
nyckelfynden fanns att innehållsprioriteringen, som är en viktig del av mobile first design, kan 
vara ett användbart verktyg vid skapandet av tekniska artefakter till mobila enheter.  

 

Nyckelord: Mobile first design, desktop first design, användbarhet, kraftfullhet, effektivitet, 
tillfredställelse. 



ABSTRACT 

The aim of this study has been to explore if there is any similarities and/or differences in usability 
characteristics of a website created with mobile first design versus desktop first design. A design 
suggestion of the aerial photo company HimlaFoto’s homepage, visualized by a hifi-prototype 
using mobile first design, has been the goal of the study. Based on ISO:s definition of usability, a  
definition by the author has been used in the study where usability consists of three factors; 
efficiency, effectiveness and satisfaction. To gather data about the usability when using both the hifi-
prototyp and HimlaFotos default website, usability testing has taken place. For efficiency and 
effectiveness several similarities has been found, while some differences was identified with the 
usability factor satisfaction. Among the key findings was that the content prioritization, a key 
principle of mobile first design, could be a useful tool when developing technical artefacts for 
mobile devices.  

 

Keywords: Mobile first design, desktop first design, usability, effectiveness, efficiency, 
satisfaction. 
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DEFINITIONER 

Adobe Photoshop CC Ett bildbehandlingsprogram från det amerikanska 
programvaruföretaget Adobe Systems.  

Användbarhet Ett mått för att beskriva användarens upplevelse vid 
användandet av en teknisk artefakt. 

Attribut (HTML-attribut) En beståndsdel av ett HTML-element som ytterligare 
definierar innehållet. Exempelvis beskriver attributet type 
vilken typ av innehåll en användare kommer att fylla i vid 
ett visst formulärfält. 

CSS Ett språk som används, i kombination med HTML, vid 
skapandet av en webbplats. CSS bestämmer webbplatsens 
utseende genom CSS-regler. CSS finns i flera versioner; 
den senaste är CSS3. CSS-kod kan samlas i ett dokument 
med filändelsen .css. 

CSS2 En version av CSS som nådde rekommendationsstatus den 
7 juli 2011.  

CSS-reset Ett stycke kod som nollställer alla de stilregler som 
webbläsaren automatiskt tillämpar. Kan liknas vid att man 
börjar teckna på ett helt vitt papper, istället för att teckna 
på ett papper där någon annan redan har ritat.  

Desktop first design Ett designperspektiv för webbplatser där designen för 
datorskärm skapas först och designen för mobila enheter 
skapas sist. 

Digital artefakt Ett föremål skapat av människan genom 
informationsteknik, exempelvis en webbplats, mobiltelefon, 
dator, väckarklocka eller TV-apparat. 

Div En HTML-tagg som ofta används för att skapa ett block 
där annat innehåll kan finnas inuti.  

Funktion En samling kod som ger funktionalitet på webbplatsen. 
Oftast används funktioner om ett visst kodstycke ska 
återanvändas vid flera ställen i koden. Genom att samla 
koden i en funktion minskar mängden kod.  

Grid Ett rutnät som används som stöd vid skapandet av layouter 
vilket underlättar utplacering av grafiska element. 

Google Chrome En webbläsare. 

Hifi-prototyp En modell eller första version av en produkt, ofta med 
detaljer och funktionalitet nära den slutgiltiga versionen. 



 

 

 

HTML Ett språk som används vid skapandet webbplatser. Med 
hjälp av HTML-element märks allt innehåll på 
webbplatsen upp så att webbläsaren förstår vilket typ av 
innehåll som visas; exempelvis rubrik eller en punktlista. 
Flera versioner av HTML finns; däribland (X)HTML och 
HTML5. 

HTML-element En rad HTML-kod som används för att märka innehållet 
på en webbplats. Ett HTML-element består av en tagg och 
ett attribut med tillhörande värden.  

Indentering Ett blankt utrymme i början av en textrad. Används för att 
ge koden en tydlig struktur.  

iOS Simulator En programvara som gör det möjligt att simulera en iPad 
på en datorskärm.  

JavaScript Ett språk som används för att ge en webbplats 
funktionalitet. Med hjälp av JavaScript kan t.ex. bildspel 
skapas. JavaScript-kod kan samlas i ett dokument med 
filändelsen .js. 

jQuery Ett JavaScript-bibliotek tänkt att förenkla skrivandet av 
JavaScript-funktionalitet.  

Klass Ett HTML-attribut som används för att 
identifikationsmärka ett HTML-element. Genom att skriva 
stilregler för en viss klass påverkas inte andra HTML-
element som saknar den aktuella klassen. 

Media types En del av CSS som gör det möjligt att skriva specifika 
stilregler för en viss typ av media. Exempel på mediatyper 
är skärm eller utskrift.   

Mobil enhet En digital apparat som är lätt att ta med sig, exempelvis en 
surfplatta eller smartphone. 

Mobile first design Ett designperspektiv för webbplatser där designen för 
mobila enheter skapas först och designen för datorskärm 
skapas sist. 

PHP Ett skriptspråk som används vid skapandet av dynamiska 
webbplatser, exempelvis webbplatser som hämtar 
information från en databas. PHP-kod kan sparas i 
dokument med filändelsen .php.  

Safari En webbläsare.  



 

 

 

Sektion Ett innehållsblock på en webbplats. En startsida kan 
innehålla flera innehållsblock som länkar vidare till 
webbplatsens undersidor.   

Smartphone  En mobiltelefon med mer avancerade funktioner än 
standardutbudet; Internettillgång, kalenderfunktion, GPS 
etc. Populära modeller inkluderar Apples iPhone och 
Samsungs Galaxy.  

Stilmall En fil med filändelsen .css där all CSS-kod kan samlas.  

Stilregel En rad CSS-kod som bestämmer hur ett visst HTML-
element ska se ut. Med hjälp av stilregler bestämts 
utseendet på webbplatsen.  

Surfplatta  En handdator med pekskärm som är avsedd att kunna 
hållas i en hand. Populära modeller inkluderar Apples iPad 
och Samsungs Galaxy Tab. 

Tagg (HTML-tagg) En beståndsdel av ett HTML-element som beskriver 
innehållet. Det finns ett stort antal taggar att välja mellan; 
taggar som markerar rubriker, brödtext, punktlistor etc.  

Validering En genomgång av CSS- och HTML-koden, för att 
säkerställa att all kod är skriven korrekt och följer aktuell 
webbstandard. Validering görs med hjälp av W3C:s 
verktyg.  

W3C En internationell organisation, ledd av Internets grundare 
Tim Berners-Lee, som arbetar för att utveckla 
webbstandarder. Bland organisationens medlemmar 
återfinns stora teknikföretag som Apple Inc. och Microsoft 
Corp., men även mindre organisationer och företag.
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1 INLEDNING 
Datorn har länge varit det självklara valet för att surfa på webben. I takt med att utbudet av 
mobila enheter, som smartphone och surfplatta, växt har dessa blivit allt vanligare att använda för 
att nå webben. För tre år sedan använde 25 % av svenskarna en smartphone för att besöka 
Internet, idag är andelen 65 %. Men trots att mobila enheter ökat i popularitet är datorn 
fortfarande en välanvänd enhet för att nå webben. Nästan alla som använder smartphone och 
surfplatta använder datorn lika mycket.1  

Denna utveckling medför nya förutsättningar vid design och programmering mot webben. Innan 
de mobila enheterna slog igenom på marknaden kunde man anta att användaren alltid satt 
framför en datorskärm med tillgång till tangentbord och mus. Idag kan man inte förutspå varken 
skärmstorlek, tillgänglig uppkopplingshastighet, typ av enhet, plats för användandet eller vilka 
komplement användaren har tillgång till.  

I och med att förutsättningarna förändrats har även de befintliga designperspektiven ifrågasatts. 
Kommen ur den tid då webbsidor endast skulle visas på datorskärm är desktop first design, som 
innebär att design och implementering sker till datorskärmen först och mobila enheter sist. I takt 
med de mobila enheternas ökade popularitet föreslogs en ersättare till detta designperspektiv, 
kallad mobile first design, där design och implementering för mobila enheter görs först och 
datorskärmar sist.  

Då skapandet av webbplatser skiljer sig åt mellan dessa två designperspektiv väcktes ett intresse att 
undersöka en användares upplevelse vid användandet av webbsida skapad utifrån vardera 
designperspektiv.  

1.1 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med examensarbetet är att undersöka användarens upplevelse av mobile first design och 
desktop first design. Genom att undersöka hur användaren upplever användbarheten ämnar 
examensarbetet åskådliggöra eventuella likheter och skillnader i användarens upplevelse vid 
användandet av en webbplats skapad med mobile first design och desktop first design. 

Med syftet som grund är målsättningen för examensarbetet att skapa en hifi-prototyp utifrån 
mobile first design. Hifi-prototypen kommer att visualisera ett designförslag till flygfotoföretaget 
HimlaFoto:s befintliga webbplats. 

 

 
1 O, Findahl, Svenskarna och Internet 2013, Stiftelsen för Internetinfrastruktur, 2013, hämtad 2014-04-12  
<https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf> s. 6-7 
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1.2 AVGRÄNSNINGAR 
Hifi-prototypen demonstrerar ett designförslag på HimlaFotos startsida. Den befintliga 
webbplatsens undersidor exkluderas i prototypen för att undvika att tidsåtgången för 
skapandeprocessen och datainsamlingen under användartestarna blir för omfattande för 
examensarbetets tidsomfattning. Detta innebär att användartestet endast inkluderar prototypen 
och HimlaFotos befintliga startsida. 

Examensarbetet inkluderar inte tillverkning av nytt innehåll då det centrala fokuset är skapandet 
av layout, grafik och design utifrån mobile first design samt användarens upplevda användbarhet. 
Alla texter och allt bildmaterial används i prototypen kommer att hämtas från den befintliga 
webbplatsen. Dessa texter kan dock omarbetas eller delas upp för att passa prototypen. Videon 
som används är endast en exempelvideo och är inte tänkt att användas vid en eventuell 
implementering.  

Med hänsyn till att målet med examensarbetet är att producera en prototyp som inte kommer att 
publiceras offentligt anses sökmotoroptimering av prototypen irrelevant. Då prototypen endast 
kommer att visas i Google Chrome och Safari under användartesterna genomförs inte en 
anpassning till övriga webbläsare.  
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2 BAKGRUND 
Nedan följer en beskrivning av examensarbetes uppdragsgivare, flygfotoföretaget HimlaFoto, följt 
av en redogörelse av relaterade studier.  

2.1 OM HIMLAFOTO 
HimlaFoto har sedan 2013 erbjudit flygfoto till sina kunder. Flygfotot sker via en obemannad 
helikopter som styrs av en pilot från marken. Det inspelade högupplösta materialet redigeras och 
sammanställs för att slutligen levereras till kunden. HimlaFotos kundbas utgörs exempelvis av 
Nike, SVT, River och SMÅA.2  

Bland HimlaFotos konkurrenter finns flygfotoföretaget Helikopterfoto Stockholm, som även de 
har gjort uppdrag åt SMÅA och SVT. En annan konkurrent är flygfotoföretaget Heliphoto, 
verksamma i Göteborg, som riktar sig in på liknande kundbas som HimlaFoto. 

HimlaFoto har, vid skrivandet av denna rapport, en befintlig webbplats som nås via 
http://www.himlafoto.se. Webbplatsen är skapad via desktop first design och är ungefär två år 
gammal. Den befintliga webbplatsen är till en viss del responsiv genom att layouten anpassar sig 
efter skärmstorleken (se figur 1). Dock finns inga skillnader i innehållet, utan samma innehåll visas 
på datorskärmen som på mindre enheter. 

 

Figur 1: HimlaFotos webbplats på datorskärm, iPad Air samt iPhone 5s. 

  

 
2 HimlaFoto, Välkommen till HimlaFoto!, HimlaFoto.se, okänd, hämtad 2014-04-15, <http://www.himlafoto.se/>, s. 1 
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2.2 RELATERADE STUDIER 
Få vetenskapliga studier har gjorts av mobile first design; däremot finns litteratur som tar upp 
designperspektivet, dess relevans i dagens tekniksamhälle, fördelar och nackdelar samt praktiska 
förslag på metodik och designprinciper för mobile first design.3 Andra författare diskuterar hur 
designers och utvecklare bör bemöta de mobila enheternas popularitet, däribland Gardner & 
Grigsby som fokuserar både på nya tekniker användbara för mobila enheter men också olika 
strategier lämpliga för att bemöta de mobila enheternas förutsättningar och egenskaper.4 

Ett fåtal tidigare examensarbeten har som målsättning att skapa en prototyp eller produkt utifrån 
mobile first design, däribland Rask & Carlstedt som tar ett nytt designförslag till en responsiv 
version av en befintlig webbplats med mobile first design som utgångspunkt vid designfasen.5 
Även Davidsson Pajala skapar en prototyp för responsiv webbplats utifrån mobile first design.6  

Att dokumentera en jämförelse av mobile first design och desktop first design har tidigare gjorts, 
där centralt fokus för jämförelsen var skapandeprocessen. Castaneda jämför mobile first design 
med desktop first design genom en analys av metoderna för framtagandet av en prototyp utifrån 
de båda designteorierna. Bland Castanedas fynd finns att mobile first design gynnar utvecklingen 
av responsiva webbplatser mer än desktop first design. Som vidare studier föreslår Castaneda att 
en datainsamling av användarnas intryck gentemot och upplevelse av artefakter skapade med 
mobile first design och desktop first design, vilket inte omfattas i hans studie.7  

Att utgå ifrån användbarhet som ett mätbart kriterium har gjorts av flera studenter och forskare. 
Jansson & Haipus undersöker den upplevda användbarheten av två turismwebbplatser genom 
intervjuer och utvärderingar i fokusgrupper. Bland Jansson & Haipus fynd finns att en användbar 
webbplats bör vara ändamålsenlig, effektiv och tillfredställande vilket innebär att användaren ska 
kunna göra det denne vill göra under så kort tid som möjligt. Användaren ska även kunna slutföra 
den önskade aktiviteten utan problem och på ett tillfredställande sätt.8 Även Benbunan-Fich 
genomför en systematisk kvalitativ utvärdering av en befintlig webbplats för att kartlägga den 
upplevda användbarheten. Utvärderingen utgår ifrån femton användbarhetsprinciper och tre 

 
3 L Wroblewski, Mobile First, A Book Apart, New York, 2011. s. 1 
4 Gardner Danger, L & J Grigsby, Head first mobile web, O’Reilly, Farnham, 2012. 
5  M Rask & F Carlstedt, Att utveckla en modern webbplats – är responsiv design framtiden?, Digitala Vetenskapliga Arkivet, 2013, hämtad 2014-
05-14, <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:641595/FULLTEXT01.pdf>  
6 T Davidsson Pajala, Responsiv webbdesign – design- och utvecklingsprocessen för skapandet av en responsiv webbsida, Digitala Vetenskapliga 
Arkivet, 2013, hämtad 2014-05-14, <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:630962/FULLTEXT01.pdf> 
7 E Castaneda, Mobile first eller desktop first, en studie av utvecklingslösningar för responsiv design, Digitala Vetenskapliga Arkivet, 2013, hämtad 
2014-05-14, <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:648935/FULLTEXT01.pdf> s. 50 
8 I Jansson & K Haipus, Användbarhet och turism, är det lätt att kombinera? – En studie om tursimsajters användbarhet, Digitala Vetenskapliga 
Arkivet, 2012, hämtad 2014-04-10, <http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:600797/FULLTEXT01.pdf> 
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utvärderingsfaktorer; innehåll, navigation och interaktivitet. Ett flertal användbarhetsproblem 
identifieras, däribland en missledande meny och undangömt innehåll.9  

Att använda användbarhetstester som utvärderingsmetod vid skapandet av en digital artefakt är 
en annan utgångspunkt. Hermansson rapporterar om genomförda deltagande observationer och 
enkätundersökningar, som är en del av sitt examensarbete, med syfte att förändra 
interaktionsdesignen på Rättviseförmedlingens webbplats för att säkerställa användbarheten. 
Bland studiens nyckelfynd finns en förenkling av navigationen för att bättre möta användarnas 
behov och syfte med besöket av webbplatsen.10 Vid användbarhetstester är populationens storlek 
ett val varje testledare eller forskare måste ställa sig till. Hwang & Salvendy undersöker den 
optimala populationen vid ett användbarhetstest och föreslår att en testgrupp på åtta till tolv 
personer bör finna åttio procent av bristfälliga designval. Dock resonerar Hwang & Salvendy 
vidare om att den optimala mängden testare varierar beroende på metoden för 
användbarhetstestet.11   

 
9 R Benbunan-Fich, ’Using protocol analysis to evaluate the usability of a commercial web site’, Information and Management, vol. 39, nr. 
2, 2001, s. 151-163, hämtad 2014-05-22, Science Direct.  
10 C Hermansson, Re-design av Rättviseförmedlingens webbsida – hur utvecklar man en webbsida med hänsyn till olika intressenter och deras behov?, 
Digitala Vetenskapliga Arkivet, 2013, hämtad 2014-05-14, <http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:630235/FULLTEXT01.pdf> 
11 Hwang, W & G Salvendy, ’Number of People Required for Usability Evaluation: The 10±2 Rule’, Communications of the ACM, vol. 
53, nr. 5, s. 130-133, hämtad 2014-05-22, EBSCOhost Business Source Premier.   
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3 TEORETISK BAKGRUND 
Nedan följer en beskrivning av de aktuella teoretiska utgångspunkterna. Då användbarhet är 
centralt för examensarbetet definieras begreppet. Även metoder och mått för 
användbarhetstestning beskrivs. Mobile first design, som är utgångspunkten för 
skapandeprocessen, beskrivs med tillhörande designprinciper. Slutligen presenteras media queries 
och Foundation, två verktyg som kommer användas vid programmeringen av prototypen.  

Vissa delar av detta kapitel innehåller facklig terminologi och förutsätter baskunskaper i 
webbprogrammering. Den programmeringsovane läsaren hänvisas till ”Definitioner” i början av 
rapporten vid eventuella okända begrepp.  

3.1 ANVÄNDBARHET 
Den tidigaste synen på användbara digitala artefakter med lyckad design är att dessa kunde utföra 
ett antal uppgifter, exempelvis beräkning av matematiska tal, felfritt och snabbt. I takt med att 
tekniken flyttade ut från fabriker och in i gemene mans hem ställs nya krav på artefakterna; från 
att ha genomfört tydliga arbetsuppgifter och matematiska beräkningar skulle de digitala 
artefakterna nu möta användarnas subjektiva krav och spontana behov. Industrin förstod snabbt 
att användarens egenskaper och mål behövde spela en central roll i designprocessen.12 

För att skapa användbara digitala artefakter utvecklades flera olika designmetodiker. Bland dessa 
finns Cooper, Reimanns & Cronins designperspektiv Målinriktad design (eng. Goal-Directed Design), 
som poängterar betydelsen av att involvera användarens mål och behov under processen. Genom 
att skapa digitala artefakter som gör det möjligt för användaren att nå sina mål resulterar detta i 
att användaren känner tillfredställelse av att använda artefakten.13 För att säkerställa att den 
digitala artefakten uppfyller de krav användaren ställer på den föreslår Cooper, Reimann & 
Cronin användartester för att samla in data om ett mått nämnt som användbarhet.14  

Användbarhet, (eng. usability), är ett centralt begrepp inom ämnesområdet människa-
datorinteraktion som ofta används i sammanhang där man ska utvärdera en digital artefakt.15 
Brinck, Gergle & Wood definierar användbarhet som the degree to which people (users) can perform a set 
of required task.	  Med detta menar Brinck, Gergle & Wood att i ju större utsträckning en användare 
kan genomföra olika uppgifter, desto högre användbarhet har produkten eller produktionen. 
Enligt Benyon innebär användbarhet hur väl användaren har möjlighet att interagera med 
artefakten på ett optimalt sätt, exempelvis snabb svarstid eller att funktionerna som erbjuds är 

 
12 Shackel & Richardson, s. 21 
13 Cooper, A, R Reimann & D Cronin, About face 3: the essentials of interaction design, Wiley, Indianapolis, 2007, s. 3 
14 Cooper, Reimann & Cronin, s. 70-72 
15 J Löwgren & E Stolterman, Design av informationsteknik; Materialet utan egenskaper, Studentlitteratur AB, Lund, 2004. s. 194 
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tillräckliga för att användaren ska kunna utföra önskade aktiviteter.16 Definitionen av begreppet 
användbarhet som används i denna rapport är i enlighet med definitionen i ISO-normen 9241-
11:1998, utfärdad av the International Organization for Standardization; 

[Usability:] Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 
effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.17 

Enligt ISO 9241-11:1998 är alltså användbarhet beroende av tre kriterier; kraftfullhet (eng. 
effectiveness), effektivitet (eng. efficiency) och tillfredställelse (eng. satisfaction). Kriterierna definieras enligt 
följande; 

[Effectiveness:] Accuracy and completeness with which users achieve specified goals. 

[Efficiency:] Resources expended in relation to the accuracy and completeness with which users achieve 
goals. 

[Satisfaction:] Freedom of discomfort, and positive attitudes towards the use of the product.18 

Med kraftfullhet menas att artefakten ska erbjuda tillräcklig funktionalitet för att användaren ska 
kunna genomföra önskade aktiviteter och uppnå sina mål. Ett mål kan exempelvis vara att 
användaren vill få kontaktinformation till ett företag, där aktiviteterna för att uppnå målet är att 
besöka en webbplats och leta upp informationen.  

Effektivitet beskriver hur lätt det är för användaren att använda artefakten för att kunna 
genomföra aktiviteterna. En effektiv webbplats gör det lätt för användaren att snabbt navigera till 
rätt undersida och finna den sökta informationen.  

Graden av tillfredställelse är en subjektiv parameter som bestäms av användarens upplevelse, 
attityd och personliga åsikter. Att användaren får en positiv upplevelse av att använda 
webbplatsen eller tilltalas av designen är exempel på två kriterier. 

3.2 ANVÄNDBARHETSTESTNING 
Med hänsyn till att användaren spelar den centrala rollen för användbarheten är det viktigt att 
involvera användaren under hela designprocessen. Detta för att skapa goda förutsättningar att 

 
16 D Benyon, Designing Interactive Systems; A comprehensive guide to HCI and interaction design, andra upplagan, Pearson Education Limited, 
Harlow, 2010. s. 80-85 
17 The International Organization for Standardization, ISO 9241-11:1998(en), 1998. s. 1 
18 The International Organization for Standardization, s. 1 
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producera en artefakt med god användbarhet. Redan under förstudien och vid framtagandet av 
en kravlista bör hänsyn tas till de tänkta användarnas behov, mål och förväntningar. När en 
brukbar prototyp eller produkt producerats bör regelbunden testning genomföras följt av 
revideringar och nya tester för att säkerställa användbarheten.19  

Under testningen har designteamet möjlighet att få en bild över hur användbar den digitala 
artefakten är. Genom att utgå ifrån olika användbarhetskriterier kan en mätning ske där data kan 
samlas in om användarens upplevelse. Insamlad data kan ge en inblick i vilka designval som 
användarna upplever är tillfredställande, nödvändiga och användbara samt vilka designval som 
inte uppfyller dessa kriterier. Löwgren & Stolterman redogör för fyra mått som kan användas vid 
användbarhetstestning; allmän användbarhet, artefaktens flexibilitet, artefaktens komplexitet samt 
användarens upplevelse. 20  Flera likheter finns mellan dessa kriterier och definitionen av 
användbarhet i ISO 9241-11:1998 (se tabell 1). 

Användbarhetstema Beskrivning Mått 
 

Kriterium 
enligt ISO 

Allmän användbarhet 
Hur väl användarna 

utför aktiviteten 

 
Antalet genomförda aktiviteter  

Tidsåtgång per uppgift 
Antal fel som gjordes 

Kraftfullhet 

Artefaktens flexibilitet 

 
Hur väl artefakten 
lämpar sig till en 

heterogen målgrupp 

 
Antalet användare som kunde 

genomföra samtliga 
testaktiviteter 

Kraftfullhet 

Artefaktens komplexitet 
Hur lätt det är att för 

användarna att 
använda artefakten 

 
Andel lösta aktiviteter  

Tidsåtgång per löst uppgift 
Antal fel över tiden 

Hur väl användarna minns 
det de lärt sig vid användning 
Antalet gånger användaren 

behöver få hjälp 

Effektivitet 

Användarens 
upplevelse 

 
Användarnas 

subjektiva åsikter om 
artefakten 

 
Användarnas egna skalor, 

exempelvis effektivitet, estetik 
eller hjälpsamhet 

Tillfredställelse 

Tabell 1: Jämförelse av användbarhetskriterier 

 
19 Benyon, s. 85 
20 Benyon, s. 239 
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Löwgren & Stoltermans två första användbarhetsteman, allmän användbarhet och artefaktens 
flexibilitet, liknar ISO-normens definition av kraftfullhet. Båda syftar till att artefakten ska erbjuda 
tillräcklig funktionalitet för att användaren ska kunna genomföra önskade aktiviteter och uppnå 
sina mål. Artefaktens komplexitet kan kopplas ihop med effektivitet, som båda beskriver hur lätt 
det är för användaren att använda sig av artefakten för att uppnå sitt mål. Den sistnämnda, 
användarens upplevelse, är sammanhängande med tillfredställelse då båda syftar till användarens 
subjektiva åsikter. 

Dock riktas kritik till testning med dessa kriterier som grund. Att rikta allt fokus på mätbara 
kriterier för användbarhet kan lätt överskugga andra, mer svårmätta kriterier. Graden av 
tillfredställelse är ett sådant kriterium. Det kan många gånger vara svårt för användaren att sätta 
ord på den exakta upplevelse som denne får vid användning av en artefakt, ännu svårare är det 
att ställa två användares upplevelse mot varandra.21 Jansson & Haipus diskuterar även kring 
huruvida resultaten från utvärderingar av användbarhetstester är applicerbara. I och med att 
användarna av en webbplats är en heterogen grupp som alla har olika mål och egenskaper är 
resultaten icke generaliserbara. Att utgå ifrån att en webbplats har god användbarhet baserat på 
ett antal tester är olämpligt då alla människor har individuella förmågor, mål och förväntningar.22 
Även Benyon problematiserar rekryteringen och menar att det är en svår uppgift att finna 
användartestare som representerar den tänkta användargruppen. Han menar vidare att det ändå 
är nyttigt att genomföra användartester, trots en liten population som ej är representativ för 
målgruppen, men att man bör vara ytterst försiktig vid analys och generalisering av insamlad 
data.23 

Inför ett användartest bör en testplan skapas innehållandes användartestets syfte samt praktiska 
detaljer; var testet ska genomföras, hur många användartestare som ska delta, hur länge varje 
testsession ska vara, vilket utrustning som behövs vid testning och insamling av data samt 
eventuell teknisk support. I testplanen bör även de uppgifter användarna ska utföra under testet, 
en definition av när uppgiften anses som avklarad samt hur datan ska samlas in och analyseras 
inkluderas.24 

3.3 MOBILE FIRST DESIGN 
Att skapa för webben har länge inneburit att skapa för datorskärm. Därför är det djupt inrotat i 
de flesta designers och utvecklare att först skapa en webbplatsdesign för datorskärm för att sedan 
anpassa denna till mindre skärmar, kallat desktop first design. 

 
21 Löwgren & Stolterman, s. 196-197 
22 Jansson & Haipus, s. 28 
23 Benyon, s. 240 
24 Benyon, s. 241 
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När mobila enheter ökade i popularitet ifrågasatte Wroblewski desktop first design. Han menade 
att anpassningen för mindre skärmar ofta gjordes i all hast i produktionens slutskede och att 
många såg det som ett nödvändigt ont. Wroblewski föreslår därför ett alternativ: mobile first 
design. Mobile first design innebär att man först skapar för små skärmar, sedan för större 
skärmar.25 Enligt Wroblewski är design som bäst när man funnit en lyckad lösning i ett arbete där 
man haft många begränsningar. När denna lösning sedan ska anpassas på en enhet där 
begränsningarna är färre, blir det ett betydligt lättare arbete än att behöva göra tvärtom. 

Det första steget i mobile first design är att identifiera syftet samt bestämma vilka behov hos 
användaren som ska tillfredsställas. Det är viktigt att ta hänsyn till vad människor faktiskt 
använder webben till via sina mobila enheter. Wroblewski identifierar fyra typer av interaktioner; 
där användaren vill: 

(1) finna information snabbt 

(2) utforska eller spela  

(3) hålla sig uppdaterad 

(4) ändra eller skapa något26 

Genom att kombinera ett av dessa behov med webbplatsens syfte gynnas båda parter. 
Användaren får ett behov tillfredsställt och chanserna ökar för att målet med webbplatsen 
uppfylls. 

Därefter bör en organisering och prioritering av innehållet ske. Prioriteringen sker utifrån syftet 
med webbplatsen och de behov hos användaren som ska tillfredsställas. Först bestäms innehållet 
som ska synas på webbplatsen på smartphone, följt av surfplatta och till större skärmar. Eftersom 
det viktigaste innehållet är allt innehåll som presenteras på smartphoneversionen, bör detta 
innehåll även ha en central roll i designen till större skärmar.27 

Vid skapandet av designen föreslår Wroblewski olika designprinciper, utformade efter de 
begränsningar som mobila enheter medför, som en designer eller utvecklare bör ta i beaktning. 
Exempelvis bör navigationen inte ta för stor plats. Att istället prioritera att så mycket av innehållet 
som möjligt syns direkt är viktigt vid design för små skärmar. För att undvika stora navigationsfält 
kan man istället låta användaren få ta del av relevanta artiklar eller annat innehåll som länkar 
användaren vidare till andra undersidor. Ett annat alternativ är att låta en ikon i sidhuvudet ta 

 
25 Wroblewski, s. 1 
26 Wroblewski, s. 50 
27 Wroblewski, s. 21-22 
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användaren ned till sidfoten, där huvudmenyn finns tillsammans en länk som länkar tillbaka till 
sidhuvudet.28  

Vid utformning av layout och grafiska element bör man hellre välja en större storlek än en 
mindre. Då användarnas fingerstorlek och precisionsförmåga varierar är det viktigt att göra det 
lätt att träffa rätt för att undvika feltryck. Att ta hänsyn till att majoriteten av människor är 
högerhänta, bör ikoner eller andra interaktionsområden placeras nära skärmens nederkant.29 
Detta gör det lätt för användarna att navigera med samma hand som håller den mobila enheten. 

För att spara plats på en sida där ett formulär ska finnas bör fältets namn skrivas ovanför 
svarsfältet, eller i svarsfältet genom HTML5-attributet placeholder. Placeholder är en text som syns i 
fältet men försvinner när användaren trycker i fältet. Dock är det viktigt att man urskiljer 
placeholder-texten från användarens ifyllda svar för att undvika förvirring. Man bör även 
använda sig av attributet type till HTML-taggen input, för att den mobila enheten ska visa den mest 
lämpliga virtuella tangentbordsuppsättningen för det aktuella fältet.30  

3.4 MEDIA QUERIES 
Möjligheten att anpassa webbplatsen för olika enheter introducerades redan 2011 i CSS2, genom 
så kallade Media types.31 Med hjälp av media types kunde man berätta för webbläsaren vilka 
stilregler som skulle gälla om användaren besökte webbplatsen via en viss enhet. Vid tiden för 
introduktion av media types var detta speciellt användbart för att skriva specifika stilregler för 
sidans utseende vid utskrift.32  

2012 presenterade W3C, en organisation som arbetar för att utveckla webben, Media queries. 
Media queries byggde vidare på media types, och gjorde det möjligt att ytterligare specificera 
vilka villkor som ska uppfyllas för att stilreglerna ska träda i kraft.33 Exempel på villkor är t.ex. typ 
av enhet, höjd eller bredd på enheten samt upplösning. Som namnet antyder kan man se media 
queries som en fråga till webbläsaren. Om webbläsarens svar uppfyller de skrivna villkoren 
exekveras den kod som är skriven.34  

 
28 Wroblewski, s. 57 
29 Wroblewski, s. 72 
30 Wroblewski, s. 87-90 
31 W3C, Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS2.1) Specification, W3C, 2011, hämtad 2014-04-24, 
<http://www.w3.org/TR/CSS21/> 
32 J Niederst Robbins, Learning Web Design – A beginner’s guide to (X)HTML, style sheets, and web graphics, tredje upplagan, O’Reilly Media, 
Sebastopol, 2007.  
33 W3C, Media Queries, W3C, 2012, hämtad 2014-04-24, <http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/> 
34 R Staflin, HTML och CSS-boken, sjunde upplagan, Pagina Förlags AB, Sunbyberg, 2011. s. 137-141  
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För att deklarera en media query skrivs först ett snabel-a följt av ”media”. Därefter skrivs det 
villkor som ska uppfyllas för att stilreglerna ska träda i kraft. Inom denna CSS-deklaration skrivs 
därefter en valfri mängd stilregler. Se följande exempel: 

@media screen and (max-width:1024px) { 
    h1 {font-size:20px;} 
} 

När användaren besöker webbplatsen på en datorskärm mindre än 1024 pixlar kommer samtliga 
rubriker märkta som h1 att bli 20 pixlar stora. Fördelen med media queries är flexibiliteten; 
möjligheten att kunna skriva specifika regler för just den enhet där något i designen inte visas som 
den ska utan att riskera att designen raseras på de enheter där designen visas korrekt.35  

3.5 FOUNDATION 
Foundation är ett gratis ramverk innehållandes flera mallar användbara vid webbutveckling, utgivet 
av företaget ZURB som är verksamma inom produktutvecklingsbranschen. Ramverket, som utgår 
ifrån mobile first design, är baserat på bland annat HTML, CSS3 och JavaScript. Foundation 
syftar till att göra det lättare och snabbare för webbutvecklare att skapa tillgängliga och 
lättanvända webbplatser och applikationer.36 

Foundation innehåller en mängd olika funktioner och verktyg användbara vid webbutveckling. 
ZURB själva belyser fyra nyckelfunktioner; knappar, menyer, tillägg samt grid. Foundation 
innehåller förskapade knappar och menyer, fritt anpassningsbara utifrån önskemål och 
preferenser. Utöver utseendet kan även funktionalitet ändras på menyerna, och t.ex. göras sticky, 
att menyn följer med webbläsarfönstret vid scroll, eller presenteras off canvas, att menyn fälls fram 
från sidan av webbläsarfönstret vid tryck. Inkluderat i Foundation finns även ett antal JavaScript-
baserade tillägg, exempelvis bildspelsfunktionalitet, som kan användas vid behov.37  

Den fjärde nyckelfunktionen, grid, är ett layoutverktyg baserat på ett stödrutnät med rader och 
kolumner. Standardgriden är 12 kolumner bred. Genom att använda klasser beskriver man hur 
många kolumner varje HTML-element ska sträcka sig över. Denna deklaration sker enligt 
följande; 

<div class=”row”> 
   <div id=”A” class=”small-2 large-4 columns”>...</div> 
</div> 

 
35 E Marcotte, Responsive Web Design, A Book Apart, New York, 2011. s. 64 
36 ZURB, Foundation, Foundation, okänt, hämtad 2014-04-24, <http://foundation.zurb.com/> 
37 ZURB, What comes with Foundation?, Foundation, okänt, hämtad 2014-04-24, <http://foundation.zurb.com/docs/> 
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I detta fall kommer diven ”A” att sträcka sig över två kolumner på mindre skärmar, och fyra 
kolumner på större skärmar. Fördelen med Foundations gridsystem är att man kan skapa layouter 
som anpassar sig och förändrar sig utifrån vilken skärm den visas på.38 

 

  

 
38 ZURB, Grid, Foundation, okänt, hämtad 2014-04-24, <http://foundation.zurb.com/docs/components/grid.html?>  
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4 METOD 
Examensarbetet bestod av fyra faser; förstudie; där information om HimlaFoto och dess önskemål 
kring webbplatsen samlades in, designfas; där wireframe-skisser och hifi-skisser skapades, 
utvecklingsfas; där programmeringen av prototypen genomfördes samt en testfas; där prototypen 
testades och insamlad data analyserades. Nedan följer en redogörelse för samtliga faser. 

4.1 FÖRSTUDIE  
I arbetets första fas bjöds HimlaFotos representant in till ett möte för att kartlägga behov och 
önskemål. Innan mötet hade fem frågor formulerats i en agenda.39 Utifrån agendan redogjorde 
HimlaFotos representant för den befintliga samt önskade kundbasen, vilken tjänst som säljer mest, 
syftet med webbplatsen samt vad kunderna behöver få veta för att dessa ska kontakta HimlaFoto.  

HimlaFotos representant beskrev att den befintliga kundbasen utgörs av bland annat SVT, TV4 
Sport, TV4 Nyheter, Renault, SMÅA, Aftonbladet samt SAGA Film. Bland de kunder man ville 
nå ut till fanns produktionsbolag som Jarowskij och Titan. De tjänster som HimlaFotos 
representant beskrev säljer mest är videoklipp som sänds i samband med TV och reklam, samt 
uppdrag i samband med fitnessevent. 

På frågan om vad kunden behöver veta innan denne kontaktar HimlaFoto svarade HimlaFotos 
representant att en detaljerad beskrivning av utrustningen som används var viktigt, vilken 
involverar helikopter och kamera. Vidare beskrev HimlaFotos representant att kunden även kan 
vara intresserad av vilka tillstånd HimlaFoto har, vem piloten är samt vilka tider och dagar 
HimlaFoto är verksamma.  

HimlaFotos representant svarade att syftet med webbplatsen är att visa vad HimlaFoto står för 
samt vilka principer de arbetar kring. Att lägga fokus på HimlaFotos samarbete med Renault, där 
HimlaFoto kör en specialanpassad bil för flygfoto från fordonstillverkarens Renault, samt 
bilinredningstillverkaren Modul-System ansåg HimlaFotos representant också var väldigt viktigt.  

Med förstudien som bas sammanfattades HimlaFotos syfte med webbplatsen till följande; 

• Visa vad HimlaFoto står för. 
• Presentera hur HimlaFoto arbetar, vilken utrustning som används, vem piloten är, vilka 

flygtider som är aktuella samt vilka tillstånd HimlaFoto innehar. 
• Informera om HimlaFotos samarbete med deras samarbetspartners. 

 
39 Se bilaga 1: Förstudie – agenda. 
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Utifrån de behov som Wroblewski identifierat hos en användare som använder en mobil enhet 
valdes ett primärt och ett sekundärt behov som webbplatsen skulle uppfylla; 

• Primärt behov: Användaren vill finna information snabbt. 
• Sekundärt behov: Användaren vill hålla sig uppdaterad.  

Med den befintliga webbplatsens meny som utgångspunkt listades namnet på samtliga undersidor 
på webbplatsen. En omorganisering skedde där vissa undersidor med liknande information lades 
ihop; exempelvis ”Om oss”, ”Tillstånd” och ”Pilot” samlades under den nya undersidan ”Om 
HimlaFoto”. Omorganiseringen resulterade i en ny webbplatsstruktur anpassat efter behoven och 
syftena.40  

I enlighet med Wroblewskis metoder för mobile first design skedde en prioritering och 
kategorisering, baserad på den nya webbplatsstrukturen, för att fastslå startsidans upplägg; vilka 
sektioner som startsidan skulle innehålla, vilken ordning dessa skulle visas samt vilka sektioner som 
skulle visas på vilka enheter. Innehåll som direkt uppfyllde syftena eller behoven kategoriserades 
som ”På mobil”, medan innehåll som inte var lika viktigt kategoriserades under ”På surfplatta” 
följt av ”På datorskärm”.41 

4.2 DESIGNFAS 
Med prioriteringen och kategoriseringen av innehållet som grund inleddes designfasen med 
skapandet av wireframe-skisser. Wireframe-skisserna tecknades för hand med papper och penna. 
Med hjälp av rektanglar och kortare förklarande texter positionerades innehållet ut. Även tänkta 
grafiska element visualiserades genom enklare detaljskisser. Totalt skapades tre skisser; en för 
smartphone42, en för surfplatta43 och en för datorskärm44. Först skapades skissen för webbplatsens 
layout på smartphone, följt av surfplatta och datorskärm. På skisserna märktes varje sektion med 
”S” följt av en siffra för numret på sektionen samt en bokstav för vilken enhet som skissen tillhörde 
(se figur 2). 

 

 

 

 
40 Se bilaga 2: Prioritering och kategorisering av innehåll 
41 Se bilaga 2: Prioritering och kategorisering av innehåll 
42 Se bilaga 3: Wireframes – smartphone 
43 Se bilaga 4: Wireframes – surfplatta 
44 Se bilaga 5: Wireframes – datorskärm 
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Figur 2: Sektionsmärkning för sektion 1 på  
smartphone (höger), surfplatta (mitten) och datorskärm (vänster) 

Med wireframe-skisserna som utgångspunkt skapades hifi-skisser, med hjälp av Adobe Photoshop 
CC, för varje enhet där design, layout och grafiska element visualiserades detaljerat. Först 
skapades hifi-skissen till smartphone45, följt av surfplatta46 och datorskärm47. Vid skapandet av 
hifi-skisserna användes stödlinjer som märkte ut kolumnbredden för Foundations standardgrid (se 
figur 3). Designelementen placerades ut med hänsyn till stödlinjerna.  

 

Figur 3: Stödlinjer i Adobe Photoshop vid skapandet av hifi-skisser 

Då HimlaFoto inte hade en bestämd grafisk profil utgick designarbetet utifrån den befintliga 
logotypen (se figur 4). Blått och beige blev fokusfärgerna som kompletterades med svart och vitt. 

 

Figur 4: HimlaFotos logotyp 

 
45 Se bilaga 6: HIFI-skiss – smartphone 
46 Se bilaga 7: HIFI-skiss – surfplatta 
47 Se bilaga 8: HIFI-skiss – datorskärm 
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Typsnittet som användes för samtliga texter var Myriad Pro. De grafiska former som tillämpades 
var stora breda block med raka linjer kombinerat med cirklar. Blåa runda ringar samt ikoner med 
ett pekande finger användes där användaren har möjlighet att klicka sig vidare till en ny sida (se 
figur 5). 

 

Figur 5: Länkarna markerades grafiskt med blåa runda ringar och/eller ett pekande finger 

Element med en streckad linje runt sig användes på platser där utökad information visas när 
användaren klickar utan att denne tas till en ny sida (se figur 6). 

 

Figur 6: Klickbara länkar som fäller ut mer innehåll, utan att ta användaren till en ny sida 

4.3 UTVECKLINGSFAS 
Utvecklingen av prototypen inleddes med skapandet av filstrukturen. Mappar skapades för att 
skilja på bilder, video, skript, Foundation och kärnfilerna (stilmallen och huvudfilen). Huvudfilen, 
index.php, med basstrukturen för HTML5 skapades. Foundation hämtades och de tillhörande 
filerna placerades i korrekta mappar. En CSS-reset kopierades från ett tidigare projekt och lades 
till i en separat stilmall.  

När samtliga skript- och stilmallsfiler var skapade och rätt placerade skapades en fil kallad 
functions.php. I functions.php skapades två funktioner; en funktion för att inkludera 
samtliga stilmallar och en funktion för att initiera skripten (se figur 7). 
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Figur 7: Registrering av funktioner (övre) i functions.php, 
 exekvering av funktioner i index.php (undre) 

Med hifi-skisserna som utgångspunkt programmerades därefter designen sektion för sektion. Först 
skapades HTML-strukturen för varje sektion med exempeltexter följt av styling via CSS. 
Smartphoneversionen skapades alltid först, följt av anpassningar för surfplatta och datorskärm. 
Under kodarbetet genomfördes en regelbunden testning med hjälp av de enheter som prototypen 
ska visas på i användartestet. En iPhone 5s fanns alltid tillhanda för att regelbundet kunna se 
resultatet. Vid behov skedde anpassningar till surfplatta och datorskärm via Foundation och 
media queries. Genom Foundation kunde layoutförändringar mellan enheterna lätt märkas upp 
med hjälp av klasser. Ett exempel på detta är sektionen ”Våra vänner” där logotyperna ska visas 
på en rad i fyra kolumner på surfplatta och på två rader i två kolumner på smartphone. Genom 
att ge logotypen klasserna small-6 och medium-3 anpassades layouten som önskat.  

Media queries användes både för att anpassa textstorlekar, marginaler och avstånd mellan 
element eller när sektioner skulle döljas på vissa enheter. Tre media queries användes; minsta 
fönsterstorleken på Google Chrome, surfplatteskärm samt datorskärm och större.  

Grafiska element skapades i största möjliga mån via CSS. Speciella klasser användes för 
återkommande grafiska element, som exempelvis cirklar, .round, och transparenta bakgrunder, 
.wrapper.  

När samtliga sektioner var färdigprogrammerade för alla enheter byttes exempeltexterna ut mot 
de texter som skulle användas i användartestet. Slutligen skrevs funktionaliteten med hjälp av 
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jQuery. All jQuery-kod samlades i en separat fil kallad js-functions.js. Kodarbetet 
avslutades med validering av både HTML- och CSS-kod. 

Under hela programmeringsarbetet användes kommentering noga och konsekvent, både i 
index.php, skript-filerna samt stilmallen. I HTML-koden skrevs kommentarer som märkte vart 
en ny sektion började. Samtliga avslutande taggar för div markerades (se figur 8).  

 

Figur 8: Kommentering i index.php (grå text) 

I functions.php, js-functions.php och stilmallen skrevs kommentarer för att märka 
vilken sektion koden berörde. Även indentering tillämpades för samtliga filer.  

4.4 TESTFAS 
I ett tidigt skede i examensarbetet utlystes potentiella användartestare via Facebook i form av en 
eventinbjudan som skickades till trettio stycken personer valda ur ett bekvämlighetsurval. Av dessa 
trettio personer visade tio stycken intresse varav fem personer med varierande kön och åldrar 
kontaktades och bokades. 

Inför användartesten skapades en testplan där syftet och praktiska detaljer fastslogs.48 Syftet med 
användartesten var att samla in jämförbar data om testarnas upplevelse vid användning av 
prototypen och den befintliga webbplatsen. Som en del av testplanen skapades ett testschema som 
användes vid registrering av data. Testschemat användes för att mäta användbarhetskriterierna 
kraftfullhet och effektivitet. För att samla in data om det tredje användbarhetskriteriet, 
tillfredställelse, formulerades fyra intervjufrågor av både öppen och stängd sort.49 

Användartesten genomfördes i avskilda rum i testarnas hem. Innan användartesteten inleddes 
informerades testarna om examensarbetets syfte och mål följt av användartestens relevans och 
betydelse för examensarbetet. Därefter fick testarna reda på hur användartesteten skulle gå till 
och att de när som helst kan avbryta om så skulle önskas. Slutligen beskrevs registreringen av data 
samt presentationen av resultatet; med fokus på att inga personuppgifter skulle registreras utan att 

 
48 Se bilaga 9: Testplan 
49 Se bilaga 9: Testplan  
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endast kön och ålder skulle noteras och offentliggöras i rapporten. Efter introduktionen 
uppmuntrades testarna att ställa frågor. För att användartesteten skulle kunna genomföras 
behövde testarna därefter intyga verbalt att man förstått och gått med på användartestens 
detaljer. 

Den aktuella enheten ställdes fram eller gavs till användartestaren med prototypen visad i ett 
webbläsarfönster. Först användes en bärbar dator av sorten 15 tum MacBook Pro, sedan startades 
iOS simulator på datorn med visningsalternativet iPad och sist användes en smartphone av 
modellen iPhone 5s. När användartestaren fått den aktuella enheten framför sig läste testledaren 
upp den uppgift som skulle utföras. När användartestaren berättat att denne uppfattat uppgiften 
startades en tidtagning och användartestaren utförde uppgiften. När användartestaren klarat av 
uppgiften stoppade testledaren tidtagningen och noterade resultaten i testschemat och ställde fram 
nästa enhet. Den aktuella tiden avrundades till heltal. När användartestet skett på samtliga 
enheter och totalt tre uppgifter avklarats ställdes fyra följdfrågor till användaren som noterades. 
Användartestet upprepades därefter på samma sätt med den befintliga webbplatsen.  

Den insamlade datan sammanställdes i tre olika tabeller; en för varje uppgift. Tabellen 
inkluderade data om uppgiften var avklarad, tidsåtgången, antal fel som gjordes samt antal gånger 
användartestaren bad om hjälp. Därefter skapades två tabeller utifrån användbarhetsmåtten 
beskrivna i tabell 1; en tabell för kraftfullhetsmåtten och en tabell för effektivitetsmåtten.  
Kraftfullhetsmåtten inkluderade antalet genomförda uppgifter, antal fel som gjordes, antalet 
användare som kunde genomföra samtliga testaktiviteter samt tidsåtgång per uppgift. 
Tidsåtgången per uppgift beräknades genom medelvärde. Effektivitetsmåtten inkluderade antalet 
gånger användaren behövde få hjälp, och exkluderade andel lösta aktiviteter, tidsåtgång per löst 
uppgift, antal fel över tiden samt hur väl användarna minns det de lärt sig vid användning. 
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5 RESULTAT 
Nedan följer en presentation av hifi-prototypens funktionalitet och utseende följt av resultatet från 
de genomförda användartesterna. 

5.1 HIFI-PROTOTYP 
Hifi-prototypen finns tillgänglig via http://emmategstrom.se/examensarbete-vt2014/mobile/ 
och bör besökas med webbläsaren Safari på en iPhone 5 eller iPhone 5s, för att se 
smartphoneversionen, med webbläsaren Safari på iPad, för att se surfplatteversionen, eller en 15 
tums datorskärm med webbläsaren Google Chrome för att se datorskärmsversionen. 

På smartphone- och surfplatteversionen designades ett smalt sidhuvud med logotypen samt en 
ikon föreställandes ett finger som pekar nedåt. När användaren trycker på ikonen tas denne ned 
till sidfoten där huvudmenyn finns. På datorskärmen visas istället den klickbara texten 
”Huvudmeny” där menyn fälls fram ovanför sidhuvudet. Under sidhuvudet visas en bild tagen av 
HimlaFoto på smartphone och surfplatta medan datorskärmsversionen visar en av HimlaFotos 
videos. På bilden och videon visas en rubrik och en underrubrik. På smartphone och surfplatta 
syns även fyra flikar som länkar vidare till ”Om Himlafoto” (i-ikonen och bil-ikonen), 
”HimlaFotos blogg” (news-ikonen) och ”Kontakt” (brev-ikonen). På surfplatta syns även en 
förklarande text under varje ikon (se figur 9). Dessa flikar doldes på datorskärmsversionen. 

 

 

Figur 9: Klickbara flikar på smartphone (övre) och surfplatta (undre) 
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I den nästkommande sektionen placerades en kort introduktionstext som sammanfattar hur 
HimlaFoto arbetar följt av länkar till innehåll på undersidan ”Om HimlaFoto”. I denna sektion 
på smartphone visas ”HimlaBilen” och ”Helikoptrarna” medan surfplatta även visar till ”Piloten”. 
På datorskärm visas endast ”Helikoptrarna” och ”Piloten” då ”HimlaBilen” får en egen sektion 
längre ned på sidan. På smartphone visas endast en bild med en länk bredvid, medan surfplatta 
och datorskärm även har en rubrik, beskrivande text samt länk till undersidan (se figur 10). 

  

Figur 10: Design på datorskärm (övre), surfplatta (vänster) och smartphone (höger) 
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Sektionen som följer presenterar HimlaFotos samarbetspartners genom en kort introduktionstext 
samt fyra bilder på partnerföretagens logotyper. De klickbara logotyperna markerades med en blå 
streckad linje runt om som blir heldragen om användaren för datormusen över logotypen. På 
datorskärm och surfplatta syns samtliga logotyper på en rad, medan logotyperna fördelas på två 
rader i två spalter på smartphone (se figur 11). 

 

  

Figur 11: Design på datorskärm (övre), surfplatta (vänster) och smartphone (höger) 
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Sektionen under ”Samarbetspartners” listar HimlaFotos tjänster. På smartphone visas endast 
namnet på tjänsten samt en ruta med ett plus. Trycker användaren på rutan visas utökad 
information om tjänsten samt en ”Läs mer”-länk vidare till en undersida (se figur 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På surfplatta och datorskärm visas den utökade information och ”Läs mer”-länken direkt, utan att 
användaren behöver trycka. Istället för rutan med plustecken visas en bild som representerar 
tjänsten (se figur 13). 

 

 

 

Figur 12: Design på smartphone, utgångsvy (vänster) och utökad vy efter klick på plustecken (höger) 
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Efter sektionsblocket som presenterar HimlaFotos tjänster finns på datorskärmsversionen ett block 
som presenterar HimlaFotos bil. Sektionen innehåller en stor bild på bilen följt av en kort 
beskrivning tillsammans med en länk till undersidan (se figur 14). 

 

Figur 14: Sektionen på datorskärmsversionen som presenterar HimlaFotos bil  

Figur 13: Design på surfplatta (vänster) och datorskärm (höger) 



Emma Tegström 
Examensarbete 15 hp 

Vårterminen 2014  
Programmet för IT, medier och design 

 

 

 
 

Sida 26 av 42 

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik 
Södertörns högskola 

 

Kontaktformuläret innehåller fyra fält där användaren uppmanas fylla i namn, e-post, 
telefonnummer och ett meddelande.  Fältnamnen är placerade ovanför fälten, i enlighet med 
Wroblewskis förslag. På smartphone och surfplatta ligger samtliga fält under varandra, medan 
fälten för namn och telefonnummer ligger bredvid varandra på datorskärm. (se figur 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sidfoten finns kontaktuppgifter; telefonnummer, e-postadress och länkar till sociala medier. På 
surfplatta och smartphone finns en huvudmeny längst ned på sidan där samtliga undersidor på 

Figur 15: Design på datorskärm (övre), surfplatta ()vänster) och smartphone (höger) 
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webbplatsen finns listade. Vid sidan av huvudmenyn finns en cirkulär knapp med texten ”Till 
toppen” under som vid tryck tar användaren längst upp på sidan. På datorskärm är huvudmenyn 
dold och istället syns ett blått fält med texten ”Till toppen av sidan” som tar användaren längst 
upp på sidan (se figur 16).  

 

   

  

Figur 16: Design på datorskärm (övre), surfplatta (vänster) och smartphone (höger) 



Emma Tegström 
Examensarbete 15 hp 

Vårterminen 2014  
Programmet för IT, medier och design 

 

 

 
 

Sida 28 av 42 

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik 
Södertörns högskola 

 

5.2 ANVÄNDARTESTER 
Totalt genomfördes fem användartester med fem användartestare; man, 23 år; kvinna, 63 år; 
kvinna, 64 år; kvinna, 22 år samt man, 66 år. Användartestarna benämns fortsättningsvis med 
förkortningar (se tabell 2).  

Deltagare Kön Ålder 

Testare A (T:A) Man 23 år 

Testare B (T:B) Kvinna 63 år 

Testare C (T:C) Kvinna 64 år 

Testare D (T:D) Kvinna 22 år 

Testare E (T:E) Man 66 år 

Tabell 2: Användartestare 

På datorskärm utfördes Uppgift 1 där användartestaren fick till uppgift att peka ut två länkar eller 
sektioner där denne skulle leta efter information om vad HimlaFoto står för. Samtliga 
användartestare klarade av uppgiften utan att be om hjälp, både på prototypen och på den 
befintliga webbplatsen. Tidsåtgången för att klara av Uppgift 1 på prototypen var för de flesta 
runt femtio sekunder medan tidsåtgången för den befintliga webbplatsen varierade från tjugonio 
sekunder till en minut och femtio sekunder (se tabell 3).  

Uppgift 1 Prototyp       Befintlig webbplats   

  T:A T:B T:C T:D T:E T:A T:B T:C T:D T:E 

Uppgiften avklarad Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Tidsåtgång 50 s 54 s 58 s 25 s 53 s 29 s 34 s 38 s 43 s 1 min 50 s 

Antal fel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Antal ggr T ber om hjälp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabell 3: Resultat - uppgift 1 

På surfplatta utfördes Uppgift 2 där användartestaren fick till uppgift att peka ut två länkar eller 
sektioner där denne skulle leta efter information om hur HimlaFoto arbetar, vem piloten är och 
vilka tillstånd HimlaFoto innehar. Samtliga användartestare klarade av Uppgift 2 på prototypen, 
medan en användartestare inte klarade av Uppgift 2 på den befintliga webbplatsen. Tidsåtgången 
för Uppgift 2 på prototypen och den befintliga webbplatsen varierade från trettio sekunder upp 
till två minuter (se tabell 4).  
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Uppgift 2 Prototyp       Befintlig webbplats     

  T:A T:B T:C T:D T:E T:A T:B T:C T:D T:E 

Uppgiften avklarad Ja Ja Ja Ja Ja Ja  Ja Nej Ja Ja 

Tidsåtgång 54 s 34 s 2 min 39 s 1 min 5 s 1 min 5 s 38 s - 35 s 45 s 

Antal fel 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Antal ggr T ber om hjälp 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Tabell 4: Resultat – uppgift 2 

På smartphone utfördes Uppgift 3, där användartestaren fick till uppgift att peka ut två länkar 
eller sektioner där denne skulle leta efter information om HimlaFotos partners och deras 
samarbete. En av användartestarna klarade inte av Uppgift 3 på prototypen, medan samtliga 
användartestare klarade av uppgiften på den befintliga webbplatsen. Tidsåtgången för uppgiften 
på prototypen, för samtliga användartestare som klarade av uppgiften, varierade mellan fyrtiofyra 
sekunder och femtionio sekunder. Tidsåtgången för uppgiften på den befintliga webbplatsen 
varierade mellan tjugotre sekunder och fyrtioåtta sekunder (se tabell 5).  

Uppgift 3 Prototyp       Befintlig webbplats   

  T:A T:B T:C T:D T:E T:A T:B T:C T:D T:E 

Uppgiften avklarad Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Tidsåtgång 59 s 41 s 50 s 44 s - 23 s 36 s 40 s 35 s 48 s 

Antal fel 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Antal ggr T ber om hjälp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabell 5: Resultat - uppgift 3 

5.2.1 KRAFTFULLHET OCH EFFEKTIVITET 

Resultaten för användbarhetsmåtten gällande kraftfullhet skiljde sig inte åt mellan prototypen och 
den befintliga webbplatsen, med undantag för antal fel som gjordes och tidsåtgången per uppgift. 
Antalet genomförda uppgifter var fjorton av femton på både prototypen och den befintliga 
webbplatsen; fem användartestare deltog i användartesten där varje användartestare genomförde 
tre uppgifter. Totalt gjordes ett fel på prototypen medan två fel gjordes på den befintliga 
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webbplatsen. Av de fem användartestarna som deltog i testet kunde fyra utföra samtliga uppgifter, 
både på prototypen och den befintliga webbplatsen (se tabell 6).  

 

Kraftfullhet Prototyp 
 

Befintlig webbplats 

Antal genomförda uppgifter  14 av 15   14 av 15 

 Antal fel som gjordes  1   2 

 
Antal användare som kunde utföra samtliga uppgifter  4 av 5   4 av 5 

 

 U:1 U:2 U:3 U:1 U:2 U:3 

Tidsåtgång per uppgift (avrundat till heltal) 48 s 1 min 2 s 49 s 51 s 46 s 36 s 

 
Tabell 6: Redogörelse för kraftfullhetsmått (U:1 står för Uppgift 1, U:2 står för Uppgift 2, o.s.v.) 

Tidsåtgången per uppgift på prototypen varierade från fyrtioåtta sekunder till en minut och två 
sekunder. Uppgift 2 tog längst tid för användartestarna att klara av, medan Uppgift 1 tog kortast 
tid. Tidsåtgången på den befintliga webbplatsen varierade från trettiosex sekunder till femtioen 
sekunder, där Uppgift 1 tog längst tid för användartestarna att klara av. Uppgift 3 tog kortast tid 
att klara av på den befintliga webbplatsen; snittiden var trettiosex sekunder.   

 

 

 

Tabell 7: Redogörelse för effektivitetsmått 

Resultaten för effektivitetsmåttet var att ingen av användartestarna frågade om hjälp vid 
utförandet av uppgifterna på prototypen, medan en av användartestarna frågade om hjälp vid 
utförande av uppgifterna på den befintliga webbplatsen (se tabell 7). T:C bad om hjälp när denne 
skulle göra Uppgift 2, som skulle göras på surfplatta, med en önskan om ett förtydligande om hur 
man gör för att scrolla ned på sidan. 

  

Effektivitet Prototyp   Befintlig webbplats 
Antal gånger användaren behövde få 
hjälp   

0   1 
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5.2.2 TILLFREDSTÄLLELSE 

Samtliga användartestare beskrev sina allmänna intryck med egna ord av prototypen och den 
befintliga webbplatsen. Både positiva och negativa intryck redogjordes för både prototypen och 
den befintliga webbplatsen, ibland även med förslag på förbättringar eller alternativa 
designlösningar. 

Flera av testarna; T:A, T:C och T:E, tyckte inte om att använda iOS Simulator, framförallt att 
behöva klicka och dra för att scrolla längre ned på sidan upplevde testarna som svårt och 
osmidigt. T:A och T:C beskrev att de hellre velat besöka webbplatsen via en surfplatta.  

5.2.2.1 PROTOTYPEN 

T:A tyckte att prototypen kändes som flera sidor, trots att så inte är fallet, och att det är ett lätt 
och smidigt sätt att hitta information genom att scrolla ner längs hemsidan istället för att klicka. 
T:B beskrev att prototypen var tydlig och att informationen var lättillgänglig tack vare korta texter 
och stora typsnitt. T:C beskrev prototypen som överskådlig och uppskattade att det inte fanns 
1000 grejer som man ska klicka på. Med motiveringen att det var stora grafiska element och att det är 
lätt att ta till sig informationen på avstånd tyckte T:C att prototypen var trevlig och lätt att 
använda. T:D beskrev liknande känslor; Jag gillar att det inte är så mycket text och det är lätt att navigera 
vidare om man vill veta mer.  

Åsikterna om videoklippet som syns direkt under sidhuvudet när användaren besöker 
webbplatsen via en dator var delade. Både T:A, T:D och T:C beskrev att de tyckte om videon 
väldigt mycket då denna visade upp vad HimlaFoto gör på ett smidigt, verklighetstroget och 
informativt sätt. T:B upplevde att videon gav sidan ett rörigt intryck, då rörelser i kombination 
med text gjorde det svårt att fokusera på innehållet.  

T:E tyckte att ikonerna som syns på smartphoneversionen, exempelvis fingret i sidhuvudet som 
pekar nedåt, var otydliga och svåra att förstå. T:E föreslog att det alltid skulle finnas en text under 
som beskrev vad som händer när man klickar på ikonen, som det finns under ikonerna på 
surfplatteversionen. 

5.2.2.2 BEFINTLIGA WEBBPLATSEN 

Både T:A och T:B tyckte att den befintliga webbplatsen hade många fina bilder och ett trevligt 
typsnitt som gjorde webbplatsen levande. T:C beskrev webbplatsen som lugn med motiveringen 
att bildspelet gick i lagom takt. T:D tyckte att webbplatsen gav ett seriöst intryck.  

Två av användartestarna, T:A och T:B, beskrev den befintliga webbplatsen som komplicerad med 
motiveringen att de många menyflikarna var förvirrande och gav för många val. T:A föreslog att 
vissa flikar kunde läggas ihop, som exempelvis ”Tillstånd” och ”Partners” som kunde bli ”Om 
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oss”. T:D däremot, upplevde att webbplatsen var välorganiserad och att det var lätt att hitta tack 
vare tydliga menyflikar. Även T:E tyckte att webbplatsen var välorganiserad och ren utan onödigt 
plotter.  

T:B tyckte att den befintliga webbplatsen innehöll alldeles för mycket text och menade att det är 
som att läsa från ett papper. T:D beskrev liknande upplevelse och menade att det är så mycket text på 
startsidan gör det svårt att få en överblick. T:C upplevde layouten för trång och tyckte att för mycket 
information samlades på för liten plats. T:E tyckte att designen inte utnyttjar allt utrymme, framförallt 
på menyn i smartphone- och surfplatteversionen då texten är vänsterställd och lämnar stora vita 
utrymmen till höger.  
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6 DISKUSSION 
Denna studie hade som mål att undersöka användares upplevda användbarhet hos webbplatser 
skapade med två olika designperspektiv vilket gör studien relevant till ämnesområdet medieteknik. 
Då medieteknik är ett tvärvetenskapligt ämne som inkluderar kunskaper om människans 
interaktion med teknik i kombination med metoder för design och utveckling av tekniska 
artefakter anser jag att denna studie passar in genom att belysa användarens upplevda interaktion 
utifrån de båda designperspektiven. Att skapandeprocessen, som utgått från mobile first design 
med syfte att skapa en användbar artefakt, dokumenteras anser jag även faller i linje med det 
medietekniska tänket; att utforska metoder och tekniker för att skapa användbara artefakter. 

Då jag tidigare endast skapat webbplatser med desktop first design som utgångspunkt var det 
både utmanande och intressant att skapa utifrån ett nytt designperspektiv. Att jag tidigare inte 
utvecklat webbplatser med mobile first design medförde både för- och nackdelar. Den främsta 
fördelen var att jag noga studerade och analyserade relevant litteratur och utgick ifrån föreslagna 
designprinciper istället för att endast utgå ifrån eget huvud. Den främsta nackdelen var att min 
ovana att skapa och utveckla utifrån mobile first design gjorde att det tog längre tid än vanligt att 
genomföra samtliga skapandefaser. Då jag förutspådde detta innan examensarbetets början 
inkluderade jag i avgränsningar att prototypen endast skulle innehålla startsidan. Även om detta 
var ett bra val under omständigheterna anser jag ändå att det innebär en stor nackdel för 
undersökningen, då den befintliga webbplatsen innehåller ett stort antal undersidor. Hade även 
prototypen haft fler undersidor kunde användartestet inkluderat ett större antal uppgifter. 
Upplevelsen för användaren hade också blivit mer verklighetstrogen om prototypen innehållit 
flera undersidor, då man som användare är van att navigera runt mellan olika sidor när man 
besöker en webbplats.  

6.1 DISKUSSION AV METOD 
Förstudien gav en tydlig bild över HimlaFotos verksamhet och deras mål och syften med 
webbplatsen. Att klargöra och lista de syften som webbplatsen skulle uppfylla upplevde jag 
underlättade prioriteringen och kategoriseringen av innehållet inför designfasen. För att skapa en 
ännu tydligare bild över användarens huvudsakliga syften med att besöka HimlaFoto kunde en 
enkätundersökning eller ett antal intervjuer med fokusgrupper vara lämpliga tillvägagångssätt. 
Detta skulle kunna gjort identifieringen av användarens primära och sekundära syften 
databaserad, istället för litteraturbaserad, vilket möjligen skulle bidragit till en mer 
verklighetstrogen utgångspunkt. 

Tack vare att innehållet prioriterades och kategoriserades underlättades framtagandet av 
wireframe-skisser. Wireframe-skisser är ett användbart verktyg i ett tidigt skede i designprocessen, 
då fokus är på att innehållet presenteras i rätt ordning snarare än tid läggs på arbete av grafiska 
element på detaljnivå. Att inleda skissandet med designen för smartphone var ovant, det tog en 
stund innan jag hittade en layout som jag trivdes med. När skissandet för surfplatta sedan 
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påbörjades tog det ytterligare en stund för mig att komma fram till en lämplig layout. Jag 
upplevde dock att prioriteringen och kategoriseringen av innehållet var till stor hjälp, då det 
tydligt framgick vilken information som skulle synas på smartphone, surfplatta respektive 
datorskärm. När hifi-skisserna skapades var wireframe-skisserna till stor hjälp. Tack vare att 
designarbetet delades upp i två steg med några dagars mellanrum kunde jag se på wireframe-
skisserna med nya ögon och komma med nya designlösningar som jag tror skulle passa bättre. 
Användandet av en grid i designarbetet var ett mycket användbart verktyg som underlättade 
utplaceringen av grafiska element. Att jag inte utgick ifrån en grafisk profil var både befriande, då 
designarbetet endast hade logotypen som källa för inspiration, men samtidigt även begränsande, 
då det var lätt att fastna i ett designuttryck. För att skapa ett både varierat men samtidigt 
sammanhängande designuttryck bör en grafisk profil finnas.  

Att ha tydliga hifi-skisser som grund till utvecklingsfasen var mycket positivt, då fokus kan läggas 
på utvecklingen snarare än layout- och designarbete. Jag tror att detta är mest tidseffektivt då det 
är lätt att fastna på detaljer och tvingas göra extraarbete när man kodar om för att testa olika 
designlösningar. Även i utvecklingsfasen var det ovant att inleda utvecklingen av 
smartphoneversionen först i enlighet med mobile first design. Tack vare att Foundation också 
utgår ifrån mobile first design gick det fort att anpassa till surfplattor och datorskärm. 
Användandet av media queries gjorde det lätt att dölja eller visa sektioner på de tre olika 
enheterna. Nackdelen med att använda media queries för att dölja hela sektioner är att trots att 
inte sektionerna syns läses dessa in av webbläsaren ändå. Detta innebär att 
nedladdningshastigheten påverkas av innehåll som ändå inte användaren ser. Istället bör varje 
webbplatsversion programmeras i en egen PHP- eller HTML-fil innehållandes ett villkor som gör 
att rätt fil läses in på rätt enhet för att undvika att ej synlig kod laddas in.  

Att samla samtliga PHP-funktioner och JavaScript-funktioner i separata filer tyckte jag var mycket 
fördelaktigt då mängden kod i huvudfilen minskades och gjorde det lättare vid programmeringen. 
Märkningen av sektioner som tillämpades på wireframe-skisser, hifi-skisser och som 
kommentering i filerna upplevde jag var till stor hjälp i skapandeprocessen. Det gjorde det lätt för 
mig att snabbt navigera i min kod och se vilken kod som tillhörde vilken sektion. Jag tror både 
märkningssystemet och den konsekventa kommenteringen skulle vara till ännu större nytta om 
fler designers eller utvecklare var involverade i projektet då det skulle underlätta för en person att 
ta vid där en annan slutat. 

Varför jag valde just måttet användbarhet som mått vid datainsamlingen var då jag stött på detta 
begrepp i en stor mängd litteratur och forskningsartiklar. Att många forskare, utvecklare och 
andra verksamma vid utvecklingen av digitala artefakter valt att utgå ifrån ett 
användbarhetsperspektiv tolkar jag som att det är ett väl beprövat och effektivt sätt att samla in 
information om användarens upplevelse. Att genomföra användartester på prototypen och den 
befintliga webbplatsen med syfte att jämföra dessa var en intressant utgångspunkt. Jag tror att det 
är lättare för en användare att tycka till om en artefakt när denne får en annan artefakt att 
jämföra med. För att få en ännu tydligare bild över den upplevda användbarheten hade testet 
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kunnat omfatta ännu fler uppgifter där användaren fått uppgift i att leta efter information på 
startsidan. I de flesta testerna använde användartestaren huvudmenyn för att peka ut var denne 
skulle klicka för att hitta efterfrågad information.  

Löwgren & Stoltermans kritik till testning med kriterier som grund håller jag med om. I många 
fall upplevde jag att användartestaren hade svårt att beskriva sin upplevelse med ord. Att ställa en 
användartestarens upplevelse mot en annan användartestares är ännu mer problematiskt. Dock 
tror jag, precis som Benyon beskriver, att det ändå kan vara lärorikt att åskådliggöra användares 
upplevelse av designelement hos en teknisk artefakt.  

Att användaren visste vilken webbplats som var prototypen och vilken webbplats som var 
HimlaFotos befintliga webbplats tror jag påverkade användartestarens åsikter. Ska en liknande 
studie genomföras rekommenderar jag att användartestaren inte vet vilken artefakt som är vilken, 
för att undvika att åsikterna färgas på grund av rädsla för att såra eller ge negativ återkoppling. 
Detta är extra viktigt vid ett bekvämlighetsurval då detta ofta innebär att användartestaren har en 
personlig relation till testledaren eller forskaren.  

Användbarhetsmåtten som den insamlade datan analyserades utifrån utgick ifrån en 
egenkomponerad tabell där ISO:s definition av användbarhet kopplades ihop med Löwgren & 
Stoltermans föreslagna kriterier för att mäta användbarhet. Vid analysen av effektivitetsmåtten 
exkluderades följande mått; andel lösta aktiviteter, tidsåtgång per löst uppgift, antal fel över tiden 
samt hur väl användarna minns det de lärt sig vid användning. Då måttet för 
användbarhetskriteriet kraftfullhet redan inkluderat andel lösta aktiviteter, tidsåtgång per löst 
uppgift samt antal fel över tiden ansåg jag att dessa var överflödiga att presentera igen. Av denna 
anledning slogs kraftfullhet och effektivitet samman vid presentationen av resultatet. Att mäta hur 
väl användarna minns det de lärt sig vid användning tror jag är, i teorin, ett lämpligt sätt att mäta 
artefaktens effektivitet. Dock kunde jag inte, trots litteraturstudier och egna reflektioner, komma 
fram till en passande metod för att samla in data om detta mått.  

Under användartestet löstes samtliga uppgifter under tre minuter och ofta genom att 
användartestaren pekade ut länkar i huvudmenyn. Detta medförde att andra sektioner på 
startsidan, som ”Tjänster”, inte användes av någon av testarna. Funktionalitet som hade 
implementerats berördes alltså aldrig i någon av testarna. I ett framtida användartest bör därför 
fler uppgifter formuleras för att inkludera all funktionalitet på en webbplats. Detta är extra viktigt 
vid en jämförelse av olika designperspektiv då samtliga sektioner och element påverkas av 
designperspektivets designprinciper. Om endast användartestaren använder två av tio funktioner, 
sektioner och grafiska element på en webbplats blir inte jämförelsen lika pålitlig.  

Precis som Benyon resonerar, att en testgrupp som motsvarar den verkliga användargruppens 
mångsidighet, är svår att finna. Populationen för användartesten i denna studie involverade 
varierande åldrar och kön, men bestod endast av fem personer och inga användare i åldrarna 
under 20 år eller mellan 30-40 år inkluderades. Då populationen för användartesterna var mycket 
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liten togs detta i beaktning vid analys av resultaten från testerna. En generalisering är inte 
genomförbar, ändock kan lärdom dras från att användartestarnas upplevda användbarhet hos en 
specifik artefakt skapad utifrån de båda designperspektiven synliggjorts. Exempelvis har 
användares reaktioner på specifika designval dokumenteras, som de negativa reaktionerna hos 
äldre användare på ikoner utan en förklarande text. Dessutom kan vissa lärdomar dras ifrån 
dokumenteringen av processen vid en jämförande studie som inkluderar produktionen av en egen 
teknisk artefakt som kan användas i ett användartest. Genom att granska eventuella brister och 
föreslagna förbättringar i metoden för denna undersökning kan detta tas till hänsyn till vid 
framtida undersökningar av liknande sort.  

6.2 DISKUSSION AV RESULTAT 
Nedan följer motiveringar och diskussion kring de olika designbeslut som tagits under 
skapandeprocessen. Slutligen diskuteras resultaten från användartesterna.   

6.2.1 DISKUSSION AV PROTOTYP 

All funktionalitet och samtliga tänkta designelement programmerades och fungerade i hifi-
prototypen på de enheter och webbläsare som användes i användartesterna. Vid en eventuell 
implementering bör webbplatsen anpassas utifrån responsiva principer för att fungera och visas 
som önskat på majoriteten av webbläsare och enheter. Likväl bör en sökmotoroptimering ske 
samt omarbetning av innehåll för att öka chanserna för spridning av webbplatsen. För att göra det 
lättare för en mindre IT-kunnig användare att själv uppdatera webbplatsen bör ett CMS 
implementeras. 

Vid utformandet av webbplatsdesignen för samtliga enheter togs Wroblewskis förslag på 
designlösningar vid tillämpningen av mobile first design i beaktning. Sidhuvudet på smartphone 
och surfplatta gjordes så litet som möjligt med ikon som vid tryck tar användaren längst ned till 
sidfoten där huvudmenyn finns. Nackdelen med denna designlösning kan vara att användaren 
inte förväntar sig detta beteende, utan är van med den vanliga lösningen för menyer på mobila 
enheter; där menyn fälls ned från sidhuvudet. För att undvika denna förvirring placerades därför 
en ikon bredvid huvudmenyn i sidfoten som tar användaren högst upp på sidan igen. Att låta hela 
startsidan bestå av olika sektioner var också ett upplägg föreslagit från Wroblewski. Jag håller med 
hans resonemang kring att användaren får en inblick i vad webbplatsen innehåller och gör det lätt 
att gå till en annan undersida.  

Att utnyttja ytan så effektivt som möjligt är av stor vikt, framförallt på smartphone och surfplatta. 
Med hänsyn till detta skapades fyra klickbara flikar på surfplatte- och smartphoneversionen där 
användaren kan navigera till andra undersidor. Dessa flikar var tänkta att ersätta en huvudmeny 
som, precis som Wroblewski menar, kan ta för stor plats. Att flikarna placerades mot skärmens 
nederkant kan också underlätta för högerhänta användare, enligt Wroblewski. Andra lösningar 
för att utnyttja yta tillämpades på ”Tjänster”-sektionen, där man på smartphone-versionen ser en 
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lista med tjänsterna och vid tryck fälls mer information ut – utan att användaren behöver 
navigera till en annan sida. Vid utformningen av kontaktformulär tillämpades Wroblewskis förslag 
om att använda sig av attributet type. Detta kan göra det lättare för en användare att skriva i ett 
kontaktformulär när webbplatsen besöks på surfplatta eller smartphone, då rätt tangentbord för 
rätt ändamål dyker upp.  

6.2.2 DISKUSSION AV ANVÄNDARTESTER 

Flera likheter fanns i resultaten för användbarhetsmåttet kraftfullhet och effektivitet. Antalet 
genomförda uppgifter var densamma på både prototypen och den befintliga webbplatsen. Möjliga 
förklaringar till detta resultat kan vara att uppgifterna var för lätta att klara av eller att uppgifterna 
för lika varandra. Liknande förklaringar kan motivera resultatet av de få antal fel som gjordes i 
testet samt antal gånger användaren behövde få hjälp. Dock finns skillnader i resultaten för 
tidsåtgången per uppgift. På både Uppgift 2 och 3 utförde testarna uppgifterna snabbare på den 
befintliga webbplatsen än prototypen. Endast uppgift 1 klarade testarna av snabbare på 
prototypen, dock endast tre sekunder snabbare än den befintliga webbplatsen. En möjlig 
förklaring till detta är att den befintliga webbplatsen hade ett mer traditionellt upplägg som de 
flesta testarna kände sig bekanta med; där en tydlig utfälld huvudmeny fanns där 
användartestaren snabbt kunde peka ut de två länkar som krävdes för att klara av uppgiften.  

Vid måttet för tillfredställelse beskrev flera användartestare prototypen som överskådlig, smidig 
och lättanvänd tack vare stor text och mindre information till skillnad från den befintliga 
webbplatsen som beskrevs som att det var svårt att få en överblick och att ta till sig information. 
Jag tror att det är mycket viktigt att presentera informationen på rätt sätt genom att först och 
främst prioritera innehållet. Genom att endast det viktigaste får ta plats på smartphoneversionen 
bidrar prioriteringen att onödig information gallras bort. Risken som finns vid en sida med för 
mycket text är att användaren inte orkar läsa den. Som några användartestare beskrev var det 
lättare att ta till sig informationen på prototypen, där innehållet hade prioriterats. Flera av 
testarna beskrev prototypen som luftig och att den utdragna layouten, där innehållet gick ut till 
kanterna, tilltalade dem. T:E tyckte att designen för den befintliga webbplatsen inte utnyttjade det 
givna utrymmet tillräckligt och syftade på de vita tomrummen bredvid menyflikarna på surfplatta- 
och smartphoneversionen. Att kombinera prioriteringen av innehållet med att utnyttja det lilla 
utrymme som mindre skärmar erbjuder till fullo, tilltalade alltså flera av testarna.  

Videoklippet på prototypen uppskattades av de flesta användartestare, medan T:B (kvinna, 64 år) 
tyckte att det blev för rörigt att läsa. Jag tycker att man bör tänka efter innan man använder 
videoklipp på en webbsida, just av anledningen att jag tror att många äldre användare upplever 
att det blir svårt att ta till sig informationen. Dock är ett videoklipp mycket passande just i denna 
kontext där företaget säljer just videoklipp. Detta går i linje med vad flera användartestare 
beskrev; att det är går snabbt och lätt att få en bild av den produkt som HimlaFoto säljer. 
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Att låta startsidan på prototypen innehålla flera sektioner upplevde många användare som 
positivt. Flera menade att det var lätt att klicka sig vidare ifall man ville läsa mer. Den befintliga 
webbplatsen innehöll ett stort antal menyflikar som flera av testarna upplevde som komplicerat 
och förvirrande. Att skapa en layout med tydliga sektioner likt Wroblewskis förslag för mobile first 
design tror jag därför kan vara en passande designprincip på många webbplatser för att ge 
användaren en överblick över webbplatsens innehåll utan att behöva navigera i en huvudmeny. 
Genom att användaren bara behöver scrolla ner på sidan och se det prioriterade innehållet som 
finns där med ”läs mer”-länkar kan användaren snabbt hitta det denne letar efter.  

Vid skapandet av design för smartphone och surfplatta utifrån mobile first design är prioriteringen 
och kategoriseringen av innehållet huvudfokus genom hela skapandeprocessen. Detta kan dock 
medföra att designelement prioriteras och skalas ned beroende på enhet. Ett exempel på det var i 
sidhuvudet, där vissa ikonernas förklarande text doldes i smartphoneversionen för att spara yta. 
Dock bör man ej ta för givet att alla användare förstår vad som händer när man klickar på 
ikonerna. En av användartestarna beskrev att han inte ville trycka på en ikon för att han inte 
visste vart den skulle ta honom. Därför bör prioriteringen av innehåll göras med användarnas 
upplevelse i beaktning. Att hitta en balans mellan att gallra ur irrelevant och överflödigt innehåll 
och att ändå göra webbplatsen tillfredställande för användaren är svår. Som designer och 
utvecklare är risken stor att bli hemmablind. Precis som Benyon menar visar denna undersökning 
vikten vid att låta användare i olika åldrar testa på artefakten för att upptäcka hur designval tas 
emot av människor med olika ålder, kön och bakgrund.  
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6.3 VIDARE FORSKNING 
Vidare forskning kring mobile first design och användbarhet bör förslagsvis innefatta en 
jämförelse av en webbplats skapad med desktop first design och en fullständig prototyp med ett 
antal undersidor skapade med mobile first design. Detta kan möjliggöra en mer rättvis jämförelse 
där användarna får navigera runt på olika undersidor. Att ytterligare utforska skillnader och 
likheter gällande den upplevda användbarheten utifrån dessa förutsättningar kan ge intressant 
information om användarens åsikter kring webbplatser skapade med mobile first design. 

Då denna studie omfattade användartest i en lugn inomhusmiljö kan användartester av en 
artefakt skapad med mobile first design fördelaktigt ske i olika kontexter. Exempelvis i 
rusningstrafik, på en lekplats eller andra situationer där yttre påverkande faktorer kan vara 
starkare. I kombination med att använda andra mått för att samla in data om användarens 
upplevelse kan nya fynd hittas.  

Att undersöka om mobile first design kan tillämpas vid utvecklandet av andra tekniska artefakter 
kan likväl vara av intresse. En utvärdering av mobile first design som metod kan vara till nytta för 
att kartlägga dess effektivitet och möjlighet att möta de krav som kommer att ställas på framtida 
tekniska artefakter.  
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7 SLUTSATSER 
Syftet med detta examensarbete var att åskådliggöra eventuella skillnader och likheter i 
användarens upplevda användbarhet vid användandet av en webbplats skapad med mobile first 
design och desktop first design. Målet med examensarbetet var att utveckla en hifi-prototyp som 
visualiserar ett designförslag för HimlaFotos startsida.  

Resultatet visar att både likheter och skillnader finns i användaren upplevda användbarhet. Flera 
likheter finns i användbarhetsmåtten kraftfullhet och effektivitet där det totala antalet uppgifter 
som avklarades samt antal användare som kunde genomföra alla uppgifter var lika för både 
prototypen och den befintliga webbplatsen.  

Synliggjorda skillnader inkluderar dels tidsåtgången, där användartestarna genomförde två av tre 
uppgifter snabbare på den befintliga webbplatsen än på prototypen, och måttet för tillfredställelse. 
Flera användare beskrev att prototypen var lättare att använda tack vare att informationen var 
tydlig och lätt att ta till sig, vilket kan härledas till prioriteringen av innehållet som är en av mobile 
first designs grundpelare. Att startsidan delas in i olika sektioner som presenterar varje undersida 
med tydliga länkar, vilket tillämpades på prototypen, upplevde vissa användartestare som 
fördelaktigt. Den befintliga webbplatsen, som saknade sektioner, beskrevs som svår att använda 
på grund av att användartestaren inte fick en överblick över innehållet. 

Att prioritera och kategorisera innehållet i ett tidigt skede i skapandeprocessen är en av mobile 
first designs grundpelare. Av den positiva återkoppling som beskrevs i tillfredställelsemåttet om 
prototypen samt den negativa återkopplingen av den befintliga webbplatsen kunde mycket 
anknytas till prioriteringen och kategoriseringen samt avsaknaden av den. Genom att tillämpa 
denna prioritering och kategorisering för att möta användarens syfte och behov finns goda 
chanser för att skapa användbara mobila enheter. 
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APPENDIX 

BILAGA 1: FÖRSTUDIE – AGENDA 
• Beskriv er befintliga kundbas. Vilka är de senaste uppdragen ni har åtagit er?  
• Vilken kundbas önskar ni? Vilka kunder vill ni nå ut till? 
• Vilka tjänster är populärast? 
• Vad är erat syfte med webbplatsen? 
• Vad tror ni att era kunder vill ta reda på innan de väljer att anlita er? 
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BILAGA 2: PRIORITERING OCH KATEGORISERING AV INNEHÅLL 
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BILAGA 3: WIREFRAMES – SMARTPHONE 
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BILAGA 4: WIREFRAMES – SURFPLATTA 
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BILAGA 5: WIREFRAMES – DATORSKÄRM 
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BILAGA 6: HIFI-SKISS – SMARTPHONE 
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BILAGA 7: HIFI-SKISS – SURFPLATTA 
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BILAGA 8: HIFI-SKISS – DATORSKÄRM 
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BILAGA 9: TESTPLAN 

TESTPLAN 

ANVÄNDARTEST HIFI-PROTOTYP  

ANVÄNDARTESTETS SYFTE 

Syftet med användartestet är att samla in data om testarnas upplevelse vid användning av prototypen och den 
befintliga webbplatsen. Genom att testa prototypen och den befintliga webbplatsen utifrån samma kriterier kan 
sedan en jämförelse ske av insamlad data.  

PRAKTISKA DETALJER 

Platsen för användartestet kommer att bestämmas genom överenskommelse med testaren. Exempel på platser kan 
vara hemma hos testaren eller på en allmän plats. På den bestämda platsen kommer testet att genomföras i ett 
avskilt rum med god belysning och låg ljudnivå. 

Totalt kommer fem stycken testare att delta i användartestet.  

Varje test har en tidsgräns på 60 minuter, exklusive muntlig introduktion, där prototypen kommer att testas i 
maximalt 30 minuter och den befintliga webbplatsen i 30 minuter.  

Utrustningen som kommer att användas vid testningen är en 15 tums MacBook Pro, för test av 
datorskärmsdesignen, och en iPhone 5s, för test av mobildesignen, som tillhandahålls av testansvarig, Emma 
Tegström.  För att testa prototypen på surfplatta kommer programvaran iOS Simulator till MacBook Pro att 
användas.   

GENOMFÖRANDE 

Testet kommer att inledas med en kort introduktion till examensarbetets mål och syfte samt användartestets 
relevans i examensarbetet. Därefter kommer testarna att informeras om hur insamlad data från testet kommer att 
analyseras, redovisas och behandlas efter examensarbetets publicering. Innan testet inleds behöver varje enskild 
testare ge samtycke att kön och ålder kan komma att redovisas i rapporten samt att de förståtts testets innebörd. 
Avslutningsvis har testarna möjlighet att ställa frågor om examensarbetet, användartestet eller hanteringen av 
data.  

När den muntliga introduktionen genomförts kommer testansvarig att göra i ordning testmiljön. Först kommer 
enheten att ställas fram, det vill säga dator, smartphone samt programvaran för surfplatta. De första 30 minuterna 
kommer prototypen att testas i följande ordning; (1) datorskärm, (2) surfplatta, (3) smartphone. Efter 30 minuter, 
eller när testaren genomfört uppgifterna, testas den befintliga webbplatsen i samma ordning med samma 
uppgifter.  

Testet inkluderar tre uppgifter, en för varje enhet. Innan testansvarig uppmanar testaren att utföra varje uppgift 
bes testaren utforska prototypen/den befintliga webbplatsen på egen hand under två minuter.  Efter två minuter 
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XII (XIII) 

läser testansvarig upp uppgiften, exklusive vad testaren behöver göra för att klara av den, och låter testaren utföra 
uppgiften efter egen förmåga. Följande tre uppgifter kommer att inkluderas i användartestet; 

UPPGIFT 1  

”Du vill få reda på vad HimlaFoto står för. Vart skulle du gå för att hitta denna information?”  

För att uppgiften ska anses som avklarad ska testaren pekat ut två länkar eller sektioner på startsidan 
och/eller länkar till två undersidor som visas i huvudmenyn. 

Denna uppgift kommer utföras på datorskärmsdesignen. 

UPPGIFT 2 

”Du vill få reda på hur HimlaFoto arbetar, vilken utrustning som används, vem piloten är, vilka flygtider 
som är aktuella samt vilka tillstånd HimlaFoto innehar. Vart skulle du gå för att hitta denna information?”   

För att uppgiften ska anses som avklarad ska testaren pekat ut två länkar eller sektioner på startsidan 
och/eller länkar till två undersidor som visas i huvudmenyn. 

Denna uppgift kommer utföras på datorskärmsdesignen. 

UPPGIFT 3 

”Du vill veta mer om HimlaFotos samarbete med deras samarbetspartners. Vart skulle du gå för att hitta 
denna information?”  

För att uppgiften ska anses som avklarad ska testaren pekat ut två länkar eller sektioner på startsidan 
och/eller länkar till två undersidor som visas i huvudmenyn. 

Denna uppgift kommer utföras på datorskärmsdesignen. 

DATAINSAMLING 

Datainsamlingen kommer att inledas med att testarens kön och ålder dokumenteras. Förnamn, efternamn eller 
andra personuppgifter kommer ej att registreras.  

För att samla in data om uppgiften avklarats eller ej, tidsåtgången per uppgift, antal fel samt antal gånger testaren 
ber om hjälp kommer följande testschema att användas: 
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För att samla 
in data om testarens subjektiva åsikter om prototypen/den befintliga webbplatsen kommer följande öppna frågor 
att ställas efter de tre uppgifterna är genomförda; 

-‐ Beskriv dina allmänna intryck! 
-‐ Var det lätt eller svårt att använda prototypen/den befintliga webbplatsen? 
-‐ Var prototypen/den befintliga webbplatsen estetiskt tilltalande? 
-‐ Har du några övriga kommentarer? 

När testaren utfört samtliga tre uppgifter på både prototypen/den befintliga webbplatsen kommer denne att 
uppmanas att öppet jämföra användarupplevelsen. Samtliga kommentarer kommer att dokumenteras skriftligen 
av testansvarig. Avslutningsvis kommer testansvarig att läsa upp samtliga kommentarer för att testaren ska ha 
möjlighet att godkänna, samt eventuellt korrigera, de förda anteckningarna.  

ANALYS AV DATA 

Insamlad data kommer att sammanställas i två Excel-ark, ett för prototypen och ett för den befintliga 
webbplatsen.  Kommentarerna kommer att föras över i ett Word-dokument och märkas med kön och ålder på 
tillhörande testare. Insamlad data kommer att jämföras och diskuteras för att finna eventuella likheter eller 
skillnader.  

 

 
Uppgift 1       Uppgift 2       Uppgift 3       

  T:A T:B T:C T:D T:E T:A T:B T:C T:D T:E T:A T:B T:C T:D T:E 

Uppgiften avklarad                               

Tidsåtgång (min)                                

Antal fel                               

Antal ggr T ber om hjälp                               


