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Sammanfattning 
Den här rapporten förklarar tillvägagångssättet för framtagningen utav en responsiv design till 

webbplatsen Projects & Staff, en webbplats som tidigare hade en fixed design. Projektet består utav två 

leveranser, hi-fi prototyper skapade i Adobe Illustrator och Adobe Photoshop samt en färdig 

mobilversion utav webbplatsen, utvecklad med CSS3. Under projektets gång har jag designat för 

användarupplevelse och användbarhet, två områden som är viktiga inom responsiv webbdesign. Jag har 

utfört en förstudie i form av en webbplatsanalys, gjort en PACT-analys samt användarintervjuer. Detta 

för att definiera behoven som fanns för en responsiv design, samt att få en tydlig bild av användare och 

deras vanor. Målet med projektet har varit en responsiv webbdesign som representeras väl på olika 

enheter, speciellt smartphone, ett mål som jag lyckats bra med att uppnå.  

 

Nyckelord 
Responsiv webbdesign, Användarupplevelse, Användbarhet, Webbdesign, Prototyp. 
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Abstract 
This report explains the approach for the making of a responsive design to the website Projects & Staff, 

a website that previously had a fixed design. The project consists of two parts, hi-fi prototypes created in 

Adobe Illustrator and Adobe Photoshop as well as a complete mobile version of the website, created 

with CSS3. During the project I have designed for user experience and usability, two areas that are 

important to responsive web design. I have conducted a feasibility study in the form of a website 

analysis, made a PACT analysis and user interviews. This to define the needs that existed for a 

responsive design, and to get a clear picture of the users and their habits. The goal has been a responsive 

web design represented well on different devices, especially smartphones, a goal that I have done well 

with achieving. 

 

Keywords 
Responsive web design, User Experience, UX-design, Usability, Web design, Prototype. 
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Förord 
Detta praktiska examensarbete är det sista steget till min kandidatexamen inom Medieteknik. Arbetet 
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Begreppsdefinition 
Back-end – ett begrepp som används inom informationsteknik och betecknar basbearbetningen på 

servernivå. 

 
CMS-verktyg – ett system för att förenkla kollaborativ utveckling av en webbplats. Användaren 

behöver då inte använda sig av HTML, PHP eller liknande kodspråk, istället ligger fokus för användaren 

på att redigera utseendet. 

 

Drop-down meny – En meny som fungerar som en rullgardin. Genom interaktion med designen 

vecklas en meny ut med val eller kommandon.  

 

Footer – Den nedersta delen av en webbplats. Innehåller ofta viss information om webbplatsen.  

 

Fixed – Designen på webbplatsen är oföränderlig och anpassar sig inte efter olika skärmstorlekar. 

 

Hover – en förändring på en länk eller ett objekt när en användare drar musen över.   

 

Laptop – En lätt dator som är utformad för att kunna bäras med sig, till skillnad från en stationär dator. 

 

Management system – Ett ramverk för processer och rutiner som används för att försäkra att mål och 

krav uppnås inom ett företag eller organisation.  

 

Opacitet – Används inom webbdesign för att ange transparens. 

 

Skrolla – att flytta ner eller upp på en skärm. Nytt material visas och gammalt material döljs. 

 

Smartphone – En mobil enhet som fungerar mer som en dator än som enbart en telefon. 

 

Surfplatta – En tunn handdator med pekskärm som styrs genom beröring med fingret. En surfplatta är 

avsedd för att kunna hållas i handen. 

 

Responsiv Webbdesign – Layouten på en webbplats är byggd efter att anpassa sig till skärmstorleken 

på användarens enhet.   
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1. Inledning	  
Termen “Responsive Web Design”, eller “Responsiv Webbdesign” som det översätts till på svenska, 

myntades år 2010 av Ethan Marcotte och sedan dess har många projekt använt sig av en responsiv 

design på webbplatser (Huri Baturay & Birtane 2013). Idag ses det som en nödvändighet att använda 

responsiv webbdesign för att webbplatsen ska vara användarvänlig och att användarens behov ska kunna 

tillgodoses (Huri Baturay & Birtane 2013). En webbplats som är byggd med responsiv webbdesign 

anpassar layouten beroende på vilken skärmstorlek som besökaren har (Frain 2012, 7). Det ger 

användare de bästa förutsättningarna för att använda en webbplats via flera olika enheter såsom 

smartphone, surfplatta och laptop.  

 

I denna rapport redovisar jag mitt praktiska examensarbete inom området responsiv webbdesign. 

Examensarbetet utfördes under tio veckor våren 2015 där jag hade i uppdrag att göra en webbplats, som 

ifrån start hade en fixed design, responsiv. Jag har använt mig av tidigare forskning inom området för att 

skapa mig en bild av hur behoven ser ut och vad responsiv webbdesign innebär i praktiken. Den 

informationen har jag sedan använt som grund när jag har utvecklat webbplatsen. Tanken är att 

webbplatsen ska vara lika lätt att använda på en smartphone som på en dator.  

 

Genom hela projektet har jag utvecklat för användbarhet (usability) och användarupplevelse (user 

experience). En responsiv design både ökar användbarheten och ger en bättre användarupplevelse, vilket 

gör dessa två områden högst aktuella för mitt arbete och denna rapport.  

1.1	  Syfte/Mål	  

Syftet med detta examensarbete är skapa en responsiv design till webbplatsen Projects & Staff, som 

ifrån start hade en fixed design. Utgångspunkten i designprocessen var webbplatsens tidigare design. 

 

Målet med projektet var att leverera en färdig produkt i form av en webbplats som representeras väl på 

alla enheter och som är enkel att använda. Under projektets gång har jag även levererat en prototyp som 

ger en tydlig visuell presentation om hur den färdiga produkten skulle komma att se ut. 

 

Mitt personliga mål med arbetet har varit att få en bättre insikt i hur responsiv webbdesign fungerar i 

praktiken. Jag anser också att det är en väldigt bra erfarenhet att ha fått jobba med att formatera om en 

existerande webbplats, skapad med en fixed design, till responsiv.  
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1.2	  Bakgrund	  

ayond AB är en allservicebyrå beläget i Stockholm som grundades år 2011 och har idag över 20 

anställda. Företaget har gjort allt ifrån webbplatser, mobilapplikationer och grafisk formgivning till 

intranät och undersökningar. De har tidigare arbetat med kunder som Fortum, Einar Mattsson och 

TeliaSonera. Förutom alla kundorienterade projekt har de även interna projekt som de kallar för 

innovationsprojekt.  

 

Ett utav ayond ABs innovationsprojekt heter Projects & Staff och är ett management system för personal 

och projekt inom ett företag. Tjänsten är online och kan nås från alla enheter med förutsättningen att det 

finns internetanslutning. På tjänsten registrerar anställda, i en sorts kalender, vilka projekt de arbetar i 

och hur många procent de arbetar i projekten varje vecka. Tjänsten räknar automatiskt ut hur många 

timmar som har arbetats på per anställd, projekt och vecka. Företagets ekonomiansvariga kan sedan 

använda tjänsten för att sammanställa all information och i ayond ABs fall även fakturera företag.  

 

Webbplatsen byggdes år 2014 och tanken var då att den endast skulle användas på datorer, vilket har 

fungerat bra hittills. Idén till webbplatsen kom från en av företagets tre grundare som arbetade med ett 

liknande system på en av hans tidigare arbetsplatser. Det systemet var ett intranät och hade en hel del 

problem. Han tog med sig erfarenheten utav att ha arbetat i det tidigare systemet när ett nytt system 

skulle utvecklas på ayond AB. 

 

Tidigare har tjänsten enbart använts av företaget själva, men i och med att tjänsten ska säljas behövs den 

utformas och anpassas till olika enheter. Eftersom en utav tjänstens funktioner är att personal kan 

rapportera sina tider är det en stor fördel om det kan göras via t.ex. en smartphone. Det var här idén till 

mitt examensarbete föddes. Under min tidigare praktikperiod på företaget arbetade jag bland annat med 

att skriva kod till en webbplats och nämnde att jag tyckte responsiv webbdesign var väldigt intressant. 

Under ett möte med min handledare föddes idén om att jag som examensarbete kunde anpassa en av 

deras nuvarande webbplatser till responsiv, och Projects & Staff låg väldigt bra till rent tidsmässigt. Mitt 

uppdrag i projektet är att utforska hur behovet ser ut kring olika enheter och även ta fram en responsiv 

design för Projects & Staff. 

1.3	  Problemformulering	  

Projects & Staff är ett managementsystem som idag används internt av ayond AB, men tanken är att 

tjänsten ska säljas till företag som har liknande behov. Dagens webbplats är anpassad till 1260 pixlar 

och är inte användarvänlig när det kommer till mindre skärmar, till exempel smartphone (se figur 1). 
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Inför försöket att sälja webbplatsen som en tjänst de kan tjäna pengar på, behövs den anpassas efter flera 

typer av användning. Genom en responsiv design kommer sidan kunna användas i större bredd och i fler 

situationer, vilket kommer kunna fungera som en försäljningspunkt.  

   
          (a) Laptop                    (b) Smartphone 

Figur 1. Webbplatsen Projects & Staff som den såg ut innan projektets start. På en större skärm representeras innehållet väl 

medan det på en mindre skärm blir för litet och svårt att använda. 

1.4	  Avgränsningar	  

Eftersom Projects & Staff är en produkt som används i dagsläget och som användarna är nöjda med har 

min roll varit att enbart anpassa innehållet på webbplatsen efter olika skärmstorlekar. Målet har inte 

varit att förbättra eller ändra på funktionaliteter i det nuvarande systemet. Genom att avgränsa mitt 

arbete till design och inte funktionaliteter har jag kunnat bortse från kodning av back-end. Om någonting 

har behövts ändras i back-end har det gjorts av en back-end utvecklare. 

1.5	  Relaterande	  studier	  

Davidsson Pajala (2013) undersökte i sitt examensarbete hur design- och utvecklingsprocessen ser ut vid 

framtagning av en responsiv webbdesign. Den praktiska delen utav arbetet resulterade i en webbplats till 

ett datorspelsföretaget, gjord i CMS-verktyget Wordpress och med en responsiv design. Det som skiljer 

detta examensarbete från mitt är att webbplatsen byggdes från grunden och författaren hade ingen 

tidigare webbsida eller design att anpassa sig efter. Ett problem som författaren lyfter fram är att 

tidsbristen på arbetet hindrade henne från att ta fram tillräckligt tydliga designförslag, vilket resulterade 

i att hon inte hade en helt tydlig bild av hur sidan skulle respondera i alla olika lägen och sidor. Då mitt 

examensarbete kretsade kring att ta fram en mobilversion av sidan, samt anpassa den för mindre 

skärmstorlekar för dator, har detta problem kunnat undvikas genom tydliga prototyper för samtliga vyer 

i smartphone.  
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Diring (2014) tog i sitt examensarbete fram ett designförslag på en responsiv design åt företaget JG 

Communication. Designförslaget lämnades över i form av hi-fi prototyper som gjordes i Adobe 

Photoshop. Till skillnad från mitt examensarbete utvecklade författaren inte webbplatsen själv utan lade 

ned mer fokus på en välgjord prototyp som skulle följas som mall. Ett problem som författaren stötte på 

var kodning av PHP, vilket slutligen resulterade i att projektets mål ändrades. En av mina avgränsningar 

i arbetet var att inte skriva någon kod för back-end, endast front-end. Denna avgränsning hindrade mig 

från att stöta på samma problem. 

 

Rask och Carlstedt (2013) utvecklade i en studie en webbplats till företaget GreenB. De använde sig av 

CMS-verktyget Wordpress och tog fram en responsiv design utifrån wireframes framtagna av elever 

från Hyper Island. Författarna använde sig av mobile first-teorin för att ta fram en responsiv design, 

vilket innebär att de började designa för smartphones och anpassade sedan innehållet efter större 

skärmar. Mobile first är ett designsätt som inte jag har haft någon möjlighet att utgå ifrån, då Project & 

Staff redan från start har varit en färdig produkt för större skärmstorlekar. Författarna nämner tidsbrist 

som ett stort problem, och de uppfattade att projektets omfång var för stort. Detta har jag försökt 

undvika genom att ha en tydlig tidsplan med delmål, samt att ha uppföljning med beställaren 

kontinuerligt.  
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2. Teoretiskt	  underlag	  

2.1	  Responsive	  Web	  Design	  

Fram till för bara några år sedan kunde webbplatser byggas utefter en fast bredd, till exempel 960 pixlar, 

och en kunde vänta sig att de flesta användare skulle få ungefär liknande upplevelser gällande utseende 

och innehåll vid ett besök på webbplatsen. Bredden var inte för stor för en bärbar dator och de som hade 

en större skärm fick helt enkelt bara extra mycket tomma ytor på sidorna (Frain 2012, 7). Detta 

förändrades helt i samband med att de första smartphones lanserades. Användare som besöker internet 

över sina mobiltelefoner har ökat snabbt och det kräver att webbplatser anpassar sig efter trenden för att 

vara användarvänliga (Huri Baturay & Birtane 2013). Lösningen på detta problem var en responsiv 

design.  

 

En responsiv design, byggd med HTML5 och CSS3, anpassar automatiskt innehållet på en webbplats 

efter skärmstorleken på besökarens enhet (Frain 2012, 7). Webbsidan skalas om och fungerar lika bra på 

en liten smartphone-skärm som på en större dator-skärm.  

 

Responsiv webbdesign bygger på tre tidigare etablerade tekniker (Huri Baturay & Birtane 2013); Media 

quaries, flexible grid layout och flexible images and media. Media queries används för att bestämma hur 

innehållet ska visas beroende på bredden av olika enheter. Specifika designregler finns för specifika 

skärmstorlekar och enheter. Flexible grid layout bygger på att en använder procentenheter istället för 

fasta pixlar, på det viset kan webbplatsen skalas om beroende på storleken på användarens skärm. Om 

en bredd sätts till 100 % tar den upp hela elementet den befinner sig i, oberoende av skärmstorleken som 

webbplatsen besöks via. Flexible images and media bygger på samma koncept, storleken på bilder och 

media ändras automatiskt eller beskärs proportionellt efter storleken på användarens skärm. 

 

Det finns många fördelar med att använda en responsiv design. En kan till exempel bryta ned element 

om de känns överflödiga (Huri Baturay & Birtane 2013). En bild som ligger på webbplatsen kanske inte 

är nödvändig när den besöks via en smartphone. En responsiv design tar även bort behoven att zooma in 

eller ut på webbplatsen, eftersom allt innehåll är anpassat efter användarens skärmstorlek finns det inget 

behov för det (Huri Baturay & Birtane 2013). 
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2.2	  Användarupplevelse	  (user	  experience)	  

UX står för User Experience (användarupplevelse) och är ett flerdimensionellt koncept 

(Balasubramaniam and Tungatkar, 2013). Det finns inte direkt någon allmänt accepterad definition av 

begreppet, vilket ibland kan göra att det är svårt att greppa. Enligt Hassenzahl och Tractinsky (2006) är 

begreppet förknippat med flera olika betydelser och kan syfta på allt från traditionell användbarhet till 

känslomässiga eller upplevelseorienterade aspekter av teknikanvändning.  

 

Hassenzahl och Tractincky (2006) beskriver tre områden som enligt de själva tillsammans definierar 

user exeperience. Det första området handlar om användarens interna tillstånd (till exempel humör, 

anlag, förväntningar och behov). Det andra området innefattat egenskaperna hos det designade systemet 

(till exempel komplexitet, användbarhet och funktionalitet). Det tredje området handlar om i vilket 

kontext interaktionen sker.  

 

Nielsen och Budiu (2013, 17) skriver om olika användarupplevelser för olika typer av skärmstorlekar. 

Det är viktigt att anpassa innehållet efter storleken på skärmen. En design för en mindre skärm bör 

innehålla färre funktioner och grafiska element än en design för en stor skärm. Det absolut bästa 

beträffande användarupplevelse är att erbjuda användaren en separat applikation för smartphone, vilket i 

praktiken inte alltid är möjligt för alla webbplatser. Det mest realistiska alternativet är istället att vid 

sidan av den ordinarie webbplatsen skapa en mobilversion som ska gälla alla mobiltelefoner. En bör då 

också välja att designa för de lite mer avancerade mobiltelefonerna, det vill säga smartphones (Nielsen 

& Budiu 2013, 17). 

 

Nielsen och Budiu (2010, 20) pekar ut tre grundidéer (steg) för att ge en bättre användarupplevelse på en 

smartphone. Första steget är att ta bort funktioner som inte är nödvändiga för en användare på en 

smartphone. Nästa steg är att ta bort innehåll för att minimera textmängden och istället flytta sekundär 

information till undersidor. Tredje steget är att förstora element för att underlätta navigationen för 

användaren. 

2.3	  Användbarhet	  (usability)	  

Inom människa-datorinteraktion har användbarhet alltid varit den centrala strävan. Den ursprungliga 

definitionen av begreppet innebär att en design ska vara enkel att använda, lätt att lära sig, flexibel och 

bör ge användaren en bra känsla (Benyon 2010, 79).  
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Jakob Nielsen (2012) definierar användbarhet som ett kvalitetsattribut för att mäta hur lätt ett 

användargränssnitt är att använda. Vidare använder han fem komponenter för att förklara användbarhet. 

Första komponenten är lärbarhet (learnability) och handlar om hur lätt en användare har för att utföra en 

grundläggande handling första gången hen kommer i kontakt med designen. Andra komponenten är 

effektivitet (efficiency), som syftar på hur snabbt användaren kan utföra en handling när hen har lärt sig 

designen. Tredje komponenten är minnesvärdhet (memorability), hur lätt har användaren att återupprätta 

kunskapen om hur en design fungerar efter en period av frånvaro. Den fjärde komponenten, fel (errors), 

handlar om vilka fel användaren gör, hur allvarliga de felen är och hur lätt hen kan komma tillbaka från 

problemet. Den femte och sista komponenten, som är tillfredsställelse (satisfaction), syftar till hur 

tillfredsställd användaren blir av designen. 

 

På en webbplats är användbarhet en nödvändig förutsättning för att en användare ska vilja bruka den. 

Det finns många anledningar till att en användare väljer att lämna en webbplats och gå vidare till nästa, 

men de flesta har med användbarheten att göra (Nielsen 2012). 

2.4	  PACT-‐analys	  

En viktig del av en interaktions design är att den ska vara människocentrerad; den ska sätta människans 

behov i första hand (Benyon 2010, 27). Ett tillvägagångs sätt för att säkerställ detta är att utföra en så 

kallad PACT-analys. Förkortningen PACT står för människor (People), aktiviteter (Activities), kontext 

(Contexts), teknologi (Technologies) och är de fyra byggstenarna som behövs för att utvärdera behoven 

i en design. Detta tillvägagångssätt bygger på en enkel utgångspunkt: människor använder teknologi för 

att utföra aktiviteter i en kontext (Benyon 2010, 28).  

2.4.1	  Människor	  
Olika människor har olika förutsättningar och preferenser vad gäller det mesta. Benyon (2010, 28) delar 

in dessa olikheter i tre olika grupper; Fysiska olikheter, psykiska olikheter och sociala olikheter.  

Fysiska	  olikheter	  

Människor skiljer sig ofta mycket när det kommer till fysiska egenskaper. Syn, hörsel, känsel, smak och 

lukt har stor betydelse för hur en användare uppfattar teknologi. Det kan handla om allt ifrån hur olika 

användare uppfattar färger till hur storleken på fingrar gör det svårt att träffa knappar på en smartphone. 
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Psykiska	  olikheter	  

När det gäller användares psykiska olikheter kan det till exempel innefatta olika förmågor att minnas 

och fokusera. Dessutom kan vissa människor ha lättare för att förstå hur någonting fungerar än andra. 

Även kulturer och ursprung kan spela in i den psykiska faktorn, olika tecken och symboler kan betyda 

olika saker i olika länder och kulturer. 

Sociala	  olikheter	  

Människor har olika anledningar till att använda ett system, de vill få ut olika saker av det. Beroende på 

hur stora erfarenheter en användare har av systemet förändras också behovet.  

2.4.2	  Aktiviteter	  
Vid design av ett system måste flera olika egenskaper av aktiviteter tas i åtanke (Benyon 2010, 35).  

Aktiviteter kan variera beroende på vilka tidsaspekter som finns, om aktiviteten kräver samarbete, hur 

avancerad aktiviteten är, om de innebär en säkerhetsrisk och vilken typ av innehåll de behöver. Alla 

dessa komponenter är viktiga att ha i åtanke när en definierar användandet av ett system. Designern kan 

på det viset lokalisera vilka funktioner som är extra viktiga för målgruppen som hen designar för.  

2.4.3	  Kontext	  
Eftersom en aktivitet alltid sker i en kontext är det viktigt att analysera dessa två tillsammans. Eftersom 

kontext ofta kan uppfattas som svårdefinierat kan det vara hjälpsamt att se det som omgivningen till en 

aktivitet. Benyon (2010, 37) definierar tre typer av kontext som är viktiga att ha i åtanke; Den fysiska 

miljön, den sociala kontexten och organisationens kontext.  

 

Den fysiska miljön är platsen där aktiviteten utförs, till exempel ett kontorslandskap, hemifrån eller på 

tunnelbanan. Den sociala kontexten handlar om vad det finns för människor och hjälpmedel där 

aktiviteten utförs. Utförs aktiviteten på egen hand eller tillsammans med någon/några andra? Vilka 

sociala normer måste tas i åtanke när systemet utformas (till exempel ljud)? Organisationens kontext 

handlar om hur aktiviteten utförs inom till exempel ett företag och vilka som har tillgång till systemet. 

Ändringar i ett system kan till exempel ha effekt på arbete och jobb.  

2.4.4	  Teknologi	  
Sista delen av PACT-analysen utgör teknologin som används. Ett interaktivt system består oftast av 

hårdvaru- och mjukvarukomponenter som kommunicerar med varandra och på det viset förvandlar 

ingående data till utgående data (Benyon 2010, 38). Hårdvara kan vara enheten som användaren har, till 

exempel dator, smartphone eller surfplatta. Mjukvara kan då vara den webbläsaren som användaren 



 
15 

besöker en webbplats ifrån, till exempel Google Chrome eller Firefox. Exempel på ingående data kan 

vara det användaren skriver på ett tangentbord medan utgående data är det som visas på användarens 

skärm. Det är viktigt att en designer för systemet förstår de program och material hen arbetar med 

(Benyon 2010, 38).  

2.5	  Hi-‐fi	  prototyp	  

En prototyp är en konkret men ofullständig presentation av ett tilltänkt systems design (Benyon 2010, 

184). De kan användas för att presentera en idé i ett tidigt stadie, för att utforska detaljer i ett senare 

stadie eller för att visa ett förslag på den slutgiltiga produkten. Det finns många olika sätt att skapa 

prototyper, men det finns två huvudkategorier: Low fidelity (lo-fi) och high fidelity (hi-fi).   

 

En hi-fi prototyp är en tydlig bild av vad som ska komma bli den slutgiltiga produkten, den både ser ut 

och känns som den slutgiltiga produkten även om den inte funkar som den ska (Benyon 2010, 185). 

Eftersom prototypen ger en såpass tydlig bild av produkten är det viktigt att de olika elementen 

granskas, och eventuellt korrigeras, i detta stadie då det är lättare än att ändra i det färdiga systemet. Ur 

en användbarhetssynvikel är dessa prototyper även väldigt bra att användartesta, eftersom det ger en 

tydlig bild om hur användaren uppfattar systemet och hur lång tid det tar att lära sig systemet (Benyon 

2010, 185).  

 

Hi-fi prototyper brukar tas fram relativt sent i projektet och är ofta ett viktigt steg i designprocessen. 

Prototypen måste få kundens sista godkännande innan den slutgiltiga produktionen sätts igång (Benyon 

2010, 185).  

2.6	  Användarintervjuer	  

En fördel med att välja intervjumetoden framför enkät eller observationer är att den är såpass flexibel 

(Bell 2006, 158). Som intervjuare kan en följa upp på de svar en får och gå in på känslor på ett sätt som 

inte är möjligt när det kommer till enkät. En kan även avläsa aspekter som tonfall, reaktioner och pauser 

vid en intervju.  

 

En nackdel med intervjuer är att de tar upp betydligt mycket mer tid än vad en enkät gör, speciellt om en 

ska utföra många (Bell 2006, 158). Under ett kortare projekt kan en då behöva nöja sig med endast ett 

fåtal intervjuer. Vid utformning av frågor är processen ungefär likadan för enkät och intervjuer, men 

eftersom själva intervjuerna tar såpass mycket längre tid än att skicka ut enkäten blir det en tidskrävande 

metod. 
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Enligt Bell (2006) finns det tre typer av intervjuer; Strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade. 

De tre olika typer av intervjuer kräver olika förberedelser, erfarenhet och kunskaper. En ostrukturerad 

intervju till exempel kräver mer av intervjuaren då mindre frågor finns förutbestämda, men intervjun ska 

samtidigt ge mycket information. Den ostrukturerade intervjun innebär att färre förutbestämda frågor 

finns och frågorna är öppnare vilket låter intervjuobjektet prata mer (Bell 2006, 160). 

 

3. Metod	  och	  genomförande	  

Under examensarbetet har jag använt tre metoder för att få fram information och behov runt projektet; 

analys av webbplats, PACT-analys och användarintervjuer. Dessa tre metoder ligger tillsammans med 

teorin till grund för mina design-beslut. Jag har använt mig av två olika metoder för att ta fram en 

design; hi-fi prototyper och utveckling av webbplatsen. Samtliga använda metoder presenteras nedan.  

3.1	  Analys	  av	  webbplats	  (förstudie)	  

Jag ansåg att ett viktigt första steg i arbetet var att lära känna den nuvarande webbplatsen för att få en 

tydlig bild av fördelar och nackdelar med systemet. Det kändes väldigt relevant för mig att känna till hur 

systemet användes för att kunna gå vidare i min designprocess. Första steget var att navigera mig runt på 

webbplatsen, både på laptop och på smartphone, och samtidigt skriva ner tankar kring funktionalitet, 

design och användarvänlighet. Syftet med detta var inte att kunna förbättra det som redan fanns eller 

ändra på något i det nuvarande systemet. Jag ansåg att ju mer som antecknas kring upplevelser på 

webbplatsen, desto lättare blir det att se vad som skulle passa när användaren besöker webbplatsen på en 

smartphone.  

 

Genom att sammanställa mina anteckningar kom jag fram till tre “förbättringsområden” för en responsiv 

design; Större element, enklare navigering och tydligare information.  

 

Första förbättringsområdet var storleken på de olika elementen. För att systemet skulle fungera bra på en 

mindre skärm skulle många element behöva bli betydligt mycket större. På en stor skärm visas en 

kalender med 15 veckor, vilket på en smartphone är mycket information på en liten skärm. Det leder till 

att användaren blir tvungen att förstora och förminska. Istället skulle elementen behöva vara större och 

färre för att användaren lättare skulle kunna se och ändra i dem.  
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Navigeringen skulle behöva vara enklare och mer direkt. Det ska vara enkelt för användaren att hitta den 

anställda eller det projektet hen behöver. Navigeringen är enkel för en användare när webbplatsen 

besöks via en dator, men på en mindre skärm kan samma navigering skapa stor förvirring på grund av 

storlek, placering och det faktum att hover-effekt inte fungerar på alla enheter.  

 

Slutligen skulle informationen behöva vara tydligare, speciellt på förstasidan. Förstasidan fungerar bra 

för en större skärm, men det är för många element och för lite instruktioner för att det skulle fungera för 

en mindre skärm. Tydligare information skulle även underlätta på de övriga sidorna.  

 

Jag fick även en introduktion i arbetet och utvecklingen av Projects & Staff, detta av en utav de 

personerna som var med och utvecklade webbplatsen från start. Han hjälpte mig att förstå programmen 

jag skulle jobba i för att få tillgång till all kod, installera en server som behövdes för att kunna arbeta 

med projektet offline samt förklarade hur koden var uppbyggd. Eftersom jag aldrig tidigare har tagit 

över någon annans kodning var det otroligt givande för mig att någon tog sig tid och förklarade element, 

filer och strukturer. Det har även underlättat för mig senare. 

3.2	  PACT-‐analys	  

Efter att ha analyserat webbplatsen gjorde jag en PACT-analys. Detta för att få en tydligare bild av vad 

som behövdes och hur systemet skulle användas på en smartphone. Jag utgick ifrån mina egna 

erfarenheter och observationer jag gjort under min praktikperiod då systemet användes under varje 

möte. Användarna av webbplatsen är i dagsläget ayond AB och tanken är att det ska säljas till liknande 

företag, medelstora till stora företag inom IT och media.  

3.2.1	  Människor	  
Min målgrupp är de personerna som använder systemet i dagsläget; anställda på ett medelstort It-företag 

i Stockholm. De anställda har alla relativ hög till hög datorvana och arbetar på en dator dagligen. Några 

är utvecklare och har lätt för systemet, andra sköter ekonomi och administration och kan ha lite svårare 

för systemet. Alla på företaget förstår svenska men för ett fåtal är det inte deras modersmål. Eftersom 

alla på företaget ska kunna använda systemet är hela företaget målgruppen. 

3.2.2	  Aktiviteter	  
I dagsläget används systemet på helt olika sätt beroende på vem det är som använder det och vilken 

befattning de har. De anställda använder systemet för att tidsrapportera sitt arbete. Chefer och 

projektansvariga använder systemet för att tidsrapportera men även för att sammanställa personalens 

tider och sammanfatta projekt, beläggning med mera. Ekonomiansvarig fungerar som en administratör 



 
18 

för systemet och använder programmet för att sammanställa tider och fakturerar företag samt betalar 

löner. Eftersom mobilversionen kommer användas mestadels av de anställda har jag utgått från dem när 

jag tog fram aktiviteter. 

 

Systemet som mobilversion kommer huvudsakligen användas för att tidsrapportera sitt arbete, samt att 

se tidsplanering på både den egna profilen samt på andra användare inom samma företag.  

3.2.3	  Kontext	  
I dagsläget används systemet mestadels från laptop eller stationär dator, men tanken med 

mobilversionen är att det ska bli lätt för de anställda att tidsrapportera när som helst, var som helst. Detta 

betyder att kontexten kan vara nästan vad som helst. Systemet ska kunna användas på kontoret eller 

hemmet likaväl som på tunnelbanan eller på gymmet. Det enda kravet som finns är att användaren har 

en internetuppkoppling.  

3.2.4	  Teknologi	  
Tanken med en responsiv design och mobilversion är att systemet och webbplatsen ska kunna användas 

från mer eller mindre alla enheter med en internetuppkoppling. Det kan vara allt ifrån en stationär dator 

eller storbildsskärm till en smartphone eller surfplatta. Just i detta fall handlar det främst om 

smartphone, eftersom systemet redan är väl representerat på de större skärmstorlekarna. Målgruppen 

använder iPhone, Sony eller Samsung (IOS eller Android). Som webbläsare använder de flesta Google 

Chrome, men även Safari och Firefox förekommer.  

3.2.5	  Sammanfattning	  
Av den PACT-analys jag har genomfört kan jag konstatera att min målgrupp består av relativt 

teknikkunniga människor som arbetar inom IT och design. Eftersom alla inte pratar flytande svenska på 

företaget är det en fördel om webbplatsen är på engelska (vilket den var från allra första början). Den 

viktigaste funktionen för en mobilversion är att användaren ska kunna tidrapportera sina egna tider och 

se på framtida tidsplanering, samt att det ska finnas möjlighet att se tidrapporter från andra anställda. 

Webbplatsen ska också fungera i de flesta miljöerna, oavsett om det är lugnt eller stressigt. Det blir 

därför viktigt att systemet är lätt att använda och inte skapar frustration i en redan stressig miljö. 

Webbplatsen ska Kunnas nå från alla typer av elektroniska enheter samt fungera i Google Chorme, 

Firefox och Safari. Jag har varit noga med att testa webbplatsen i alla webbläsare och i flera enheter 

under utvecklingsfasen för att säkerställa att den representeras väl.  
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3.3	  Användarintervjuer	  

Under arbetet med prototypen gjorde jag användarintervjuer med tre personer som tidigare varit i 

kontakt med systemet på något sätt. Jag anser att jag fick ut tillräckligt mycket information genom de tre 

intervjuerna jag gjorde och ansåg att fler intervjuer inte skulle ge ett annorlunda resultat. För att få en 

mångsidighet bland användarna och för att få en variation i svaren valde jag att intervjua tre personer 

som hade olika erfarenheter av systemet. Jag intervjuade en person som hade liten erfarenhet i systemet, 

en person som hade stor erfarenhet i systemet och en utav de personerna som var med och utvecklade 

systemet. Jag valde att ha ostrukturerade intervjuer, mitt mål var att få ut såpass mycket som möjligt 

från användarna och jag kände att för många frågor skulle leda till korta svar som inte gav tillräckligt 

mycket information. 

 

Genom de intervjuerna som jag utförde fick jag en hel del viktig information. De tre användarna som jag 

intervjuade brukade tjänsten på helt olika sätt, vilket gjorde det svårt för mig att plocka ut element som 

inte skulle behövas. Någonting de alla tre var överens om var att tjänstens viktigaste del var “staff”-

delen. Två utav intervjuobjekten sa rätt ut att jag helt kunde bortse från “projects”-delen av webbplatsen 

tills vidare. Anledningen var att de ansåg att det absolut viktigaste när en besöker tjänsten från en 

mindre skärm är att en kan tidsrapportera och ändra sina egna tider. Ett av intervjuobjekten nämnde att 

det även skulle vara bra att se hur övrig personal jobbade, när de skulle ha semester och så vidare. Hon 

ansåg att det skulle bli lättare att planera sitt eget arbete utifrån det projektet en arbetade i och vilka en 

arbetade tillsammans med. 

3.4	  Hi-‐fi	  prototyp	  

Jag tog beslutet att inte lägga allt för mycket tid på att göra skisser och lo-fi prototyper. Dels för att 

produkten redan står klar som en fixed webbsida, funktionerna är med andra ord redan användartestade. 

Jag anser att i detta projekt spelar designen större betydelse och det är den som behöver användartestas. 

Därför valde jag att ganska snabbt övergå till design av hi-fi prototyp.  

 

Jag har valt att skapa prototyper för smartphone, detta eftersom smartphone är huvudfokus för projektet 

och den plattformen som beställaren är mest angelägen om att tjänsten ska kunna användas ifrån. 

Eftersom jag ska utforma en responsiv design är tanken att en design för surfplatta kommer automatiskt 

i och med att utformningen av webbplatsen för smartphone sker.  
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Bilderna som prototypen består av är skapade i Adobe Illustrator1 och redigerade i Adobe Photoshop2. 

Eftersom prototyperna är anpassade efter storleken på en smartphone valde jag att koda HTML-

dokument och lägga in bilderna där. Därefter skapade jag en domän som jag lade upp prototypen på. Jag 

upplevde att prototypen kändes mer verklighetstrogen på detta sätt och att det gav ett bättre 

helhetsintryck när det skulle användartestas. Istället för att bara se på bilderna på datorn fick 

testpersonerna istället navigera sig runt på sin smartphone som om det vore den färdiga produkten. 

 

Prototyperna har reviderats och ändrats två gånger vilket betyder att det sammanlagt har gjorts tre 

versioner av prototyperna. Den första versionen användartestades på sju personer. Eftersom designen 

och användbarheten låg i fokus valde jag personer som inte hade någon erfarenhet i systemet sedan 

innan. Efter kommentarer från testpersonerna ändrade jag i designen och presenterade den sedan för 

Projects & Staffs projektledare. Efter input från projektledaren tog jag fram en tredje version som sedan 

blev godkänd och som fungerade som min mall vid kodningen av webbplatsen.  

3.5	  Utveckling	  

När prototyperna var klara och det var dags att börja programmera fick jag först hjälp med att installera 

de program jag behövde använda. Eftersom mycket utav den befintliga webbplatsen är programmerad 

med Java ansåg jag att det var enklast att arbeta i samma program som de hade arbetat med från 

projektets start. Jag började med att ladda ner Eclipse3 och Play Framework4 som tillsammans tillåter 

mig att arbeta lokalt med projektet och kunna testa min kod i en webbläsare i realtid.  

 

Nästa steg var att ladda ner alla filer från webbplatsen till min dator och öppna dom via Eclipse. Jag tog 

några minuter till att lära mig filstrukturen eftersom den är mer komplicerad än vad jag är van vid, jag 

fick även vissa delar förklarade för mig då jag inte riktigt förstod allt. Därefter skapade jag de nya 

dokument jag behövde för att kunna arbeta och la dem i rätt mappar i filstrukturen (se figur 2). 

 

                                                
1 http://www.adobe.com/se/products/illustrator.html 
2 http://www.adobe.com/se/products/photoshop.html 
3 https://eclipse.org/ 
4 https://www.playframework.com/ 



 
21 

 
Figur 2. Vy för Eclipse där filstrukturen är på vänster sida och en arbetsyta där kodningen sker är till höger.  

 

Jag använde mina prototyper som mall när jag började arbeta med kodningen. Mitt första steg var att 

skapa kod för olika storlekar av media queries. Jag började arbeta från 1260 pixlar och nedåt. Genom att 

skriva specifik kod för skärmar som är 1260 pixlar eller mindre slipper jag ändra något i originalkoden. 

För skärmar som är större än 1260 pixlar lämnar jag designen som den ser ut i dagsläget. Hade jag 

utvecklat systemet från början hade det inte varit nödvändigt att göra på detta sätt, men jag tror att det i 

slutändan har sparat mig tid att slippa ändra i originalkoden.  

 

Genom att använda storlekar i procent istället för fasta pixlar minskade arbetets omfång, jag behöver 

inte anpassa elementen efter lika många skärmstorlekar. Däremot fanns det vissa objekt där jag inte kan 

kringgå att skriva specifik kod för specifika skärmstorlekar, på grund av hur den ursprungliga koden ser 

ut. Sammanlagt använde jag mig av 4 olika media queries; skärmstorlekar på 1260 pixlar och mindre, 

skärmstorlekar på 960 pixlar och mindre, skärmstorlekar på 640 pixlar och mindre samt mobila enheter 

på 640 pixlar och mindre (innefattar alla smartphones). 

 

Under kodningens gång har jag testat kontinuerligt, för varje stycke av kod har jag sett till att mina 

ändringar syns i webbläsaren och att det ser ut som jag planerat. Jag har använt flera olika webbläsare 

och verktyg för att testa min kod. Främst har jag använt mig av webbläsaren Google Chrome. Google 

Chrome har ett verktyg som heter “Developer Tools” där en kan välja bland flera olika enheter, vid varje 

val anpassar sig vyn och innehållet efter storleken på den valda enheten (se figur 3). Detta verktyg har 
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varit väldigt hjälpsamt för mig då jag enbart har tillgång till en smartphone och var tvungen att försäkra 

mig om sidan representerades väl på alla enheter. För att komplettera detta verktyg har jag testat koden 

på min egna smartphone. Genom att koppla upp min dator och smartphone till samma nätverk har jag 

kunnat komma åt webbplatsen trots att jag arbetar lokalt. På detta vis kunde jag försäkra mig om att allt 

som visas i Google Chromes mobilvy stämde överens med hur det såg ut på en fysisk smartphone. 

Utöver Google Chrome har jag även använt Firefox och Safari för att testa på min egen dator.  

 

 
Figur 3. Vy för Google Chrome Developer Tool, ett verktyg där en kan anpassa webbläsaren efter olika enheter. Detta 

verktyg ger en tydlig bild av hur webbplatsen ser ut på de olika enheterna. 

 

Genom hela projektet är koden kommenterad noga. När jag började arbeta med projektet fanns det inte 

en enda kommentar att utgå ifrån, vilket gjorde det stundvis svårt för mig att hitta den delen av koden 

som jag behövde ändra. Genom noggranna och tydliga kommentarer är det dels lättare att arbeta i 

dokumenten, men dessutom underlättar det för framtida ändringar som ska göras av företagets anställda.  
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4. Resultat	  

4.1	  Hi-‐fi	  prototyp	  

Min första leverans som jag visade upp var en hi-fi prototyp på en mobilversion av webbplatsen. Den 

slutgiltiga hi-fi prototypen bestod av sex olika bilder; startsidan, tre bilder på kalender-vyn, en meny och 

en footer. Prototypens utseende går i linje med hur webbplatsen ser ut och samma färger, typsnitt och 

element användes för att skapa igenkänning hos användaren. Utifrån resultaten från min förstudie, 

användarintervjuerna och PACT-analysen har elementen på webbplatsen gjorts om och anpassats för att 

möta behoven på mindre skärmar.  

Startsidan	  
Startsidan för mobilversionen av Projects & Staff är omarbetad men med de ursprungliga 

designelementen, till exempel färger och typsnitt, som grund. Logotypen är centrerad och under ligger 

en text som kort beskriver produkten. Inloggningsdelen ligger högst upp på sidan och är lätt att upptäcka 

då första vyn är avskalad (se figur 4a). Bakgrunden går i en nyans, istället för två som den gjorde 

tidigare. “About”-avsnittet har fått en rubrik, vilket den inte hade tidigare, och är mer fristående från den 

övre delen av sidan. Texten är betydligt mycket större och täcker hela skärmen (se figur 4b). “Create 

Account”-delen har anpassats till skärmstorleken och allt är förstorat. Endast en nyans av rött visas i 

bakgrunden, istället för två som det var tidigare (se figur 4c). I footer-delen är all text vänsterställd och 

förstorad. Dessutom är alla ikoner för sociala nätverk borttagna, ett beslut jag tog då jag ansåg att fem 

ikoner i footern skulle göra att intrycket blev stökigt och användarupplevelsen skulle bli sämre (se figur 

4c).  
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          (a) Prototyp för startsidan del 1            (b) Prototyp för startsidan del 2        (c) Prototyp för startsidan del 3 

Figur 4. Prototyp över startsidan för mobilversionen av Projects & Staff 

 

Kalender-‐vy	  
Hi-fi prototypen för kalender-vyn består utav tre bilder som alla kommer fungera som en sida på 

webbplatsen. Beroende på vilka val en gör kommer sidan att uppdateras med hjälp av JavaScript. I 

rapporten kommer endast en utav prototypens kalender-vyer visas, detta eftersom de två övriga sidor 

endast visar hur navigeringen fungerar fram till den tredje sidan. Den tredje sidan är också lätt att 

jämföra med den tidigare designen (se figur 5). 

 

Bakgrunden på hi-fi prototypen innehåller endast en färg istället för två. Loggan är förstorad och menyn 

har ersatts med en ikon för mobil-meny. Projects/Staff-navigeringen har förstorats och centrerats, där 

den valda markeras med en pil nedåt. En helt ny navigering har lagts till där under. Istället för att 

användaren ska behöva skrolla bland alla anställda väljer en istället användare från en drop-down meny. 

Det underlättar även för sidans laddning, eftersom det minskar data som behövs läsas in. När 

användaren valt anställd laddas data in och presenteras i tabellen.  

 

Tabellen har minskat i information men elementen i tabellen har ökat i storlek. Istället för att visa 15 

veckor som tidigare, visas bara tre veckor. De tre veckorna får mer utrymme och blir då också större än 

tidigare, vilket gör det enklare för användaren att redigera i tidsrapporteringen och därmed ökar 

användbarheten. Användaren har även valet att navigera mellan vilka veckor som ska visas och kan ta 

sig både framåt och bakåt för att ändra i tabellen, detta via pilar som ligger i den övre delen av tabellen. 
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Färgkoderna kommer i den slutgiltiga mobilversionen vara samma som på den ursprungliga 

webbplatsen, vilket inte återspeglas i prototypen. Jag behövde inte ta färgerna till hänsyn i 

utvecklingsfasen eftersom de uppdateras automatiskt när användaren ändrar i tidsrapporteringen.  

 

   
                         (a) Prototyp   (b) Nuvarande webbplats 
Figur 5. Den vänstra bilden visar prototypen för staff-delen. Den högra bilden visar hur den nuvarande webbplatsen ser ut när 

den besöks via en smartphone.  

Meny	  
Hi-fi prototypen för menyn består av en bild. Bakgrunden är svart men med viss opacitet. Den svarta 

färgen med vit text på ger hög kontrast (se figur 6). Alla länkar i menyn är förtydligade och förstorade, 

vilket gör det lätt för användaren att träffa rätt med fingret vid navigeringen. Menyn ska visas först när 

användaren klickar på menyknappen, som kommer ligga högst upp till höger, i en av vyerna (se figur 5). 

För att stänga menyn kommer användaren att behöva trycka på krysset eller utanför menyn.  
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Figur 6. Prototyp på menyn i mobilversionen av webbplatsen.  

 

Footer	  	  
Prototypen för footern skiljer sig inte mycket från den ursprungliga footern på webbplatsen. De tre 

textfälten som innehåller kontaktuppgifter ligger på rad uppifrån och ner, istället för i linje från vänster 

till höger. Logotypen i footern ligger högerställd och kommer först nedanför kontaktuppgifterna, istället 

för i linje med dem. På detta vis blir footern högre utan att skapa tomma rader.  

 
Figur 7. Prototypen föreställer mobilversionens footer. 
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4.2	  Mobilversion	  av	  webbplatsen	  

I denna del kommer jag att redovisa resultatet av den färdiga mobilversionen av webbplatsen, eftersom 

det har varit huvudfokusen i mitt arbete. Vid kodningen av mobilversionen har prototyperna fungerat 

som mall, men vissa undantag har behövts göras under utvecklingsfasen.  

Startsidan	  
Utseendet på startsidan stämmer väl med prototypen som var utgångspunkten. Ett fåtal element har 

ändrats eller tagit bort, beslut som har tagits i utvecklingsprocessen (se figur 8). I “About”-delen av 

startsidan har en knapp för navigation tagits bort. Knappens syfte var att navigera användaren ner till 

“Create Account”-delen, vilket kändes onödigt eftersom den delen kommer precis nedanför. Rubriken 

“Create Account” har omformulerats till “Create jour free account”, eftersom det ska vara tydligt att 

tjänsten är gratis. I startsidans footer ligger fyra ikoner för olika sociala medier, ikoner som fungerar 

som länkar till ayond ABs olika profilsidor på de olika medierna. Dessa ikoner finns med på den 

ursprungliga webbplatsen, där det är fem stycken, men inte i prototyperna för mobilversionen. Genom 

att ta bort en av de fem ikonerna i mobilversionen blir det luftigare i footern och helhetsintrycket blir 

bättre. Detta var en kompromiss mellan mig och beställaren.  

     
          (a) Startsida del 1          (b) Startsida del 2                   (c) Startsida del 3 

Figur 8. Färdig startsida för Projects & Staff mobilversion, indelad i tre olika delar.  
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Kalender-‐vy	  
De tre prototyperna som jag har skapat för kalender-vyn är egentligen en och samma sida på 

webbplatsen, därför kommer endast en bild på den färdiga produkten redovisas. Övriga prototyper visar 

navigeringen på webbplatsen och alla element som visas i de visas även i den tredje prototyp-bilden.  

 

Vissa skillnader finns mellan prototypen och den färdiga mobilversionen av kalender-vyn. 

Projects/Staff-navigering har en tydligare markering för den valda sidan. I prototypen var den enda 

skillnaden att den valda sidan markerades med en pil nedåt, i den färdiga mobilversionen markeras den 

med en mörkgrå färg medan den andra inte har någon färg alls förutom en kant (se figur 9). Huvuddelen 

utav kalendern har en ljusare färg och pilarna för navigeringen mellan veckorna ser annorlunda ut. I 

kalendern har ett fält lagts till längst upp som sammanfattar timmarna från samtliga projekt, vilket gör 

att användaren lättare kan se hur många procent hen kommer upp i totalt under en vecka. Pilarna framför 

varje projekt har tagits bort och istället ligger projekten längre åt höger. Pilarna kan ge illusionen av att 

det finns någonting att fälla ut, eftersom de används på det viset igenom hela webbplatsen, vilket kan 

förvirra användaren. Knappen för att lägga till ett projekt är mindre och täcker enbart den delen av 

kalender-vyn där projektens namn visas. I den färdiga mobilversionen kan en även se hur de olika 

färgkoderna fungerar. 
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Figur 9. Kalender-vy för mobilversionen av webbplatsen 

 

Meny	  och	  Footer	  
Både meny och footer i den färdiga mobilversionen överensstämmer väl med prototyperna (se figur 10). 

Texten i menyn är aningen mindre jämfört med prototypen och innehållet vad gäller länkar har ändrats. 

Footern stämmer helt överens med prototyper och inga ändringar har gjorts från prototyperna.  
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(a) Meny                (b) Footer 

Figur 10. Meny och footer i den färdiga mobilversionen.  

 

Övriga	  sidor	  
Utöver de planerade sidorna har jag ändrat i ytterligare två vyer. Inga stora förändringar har gjorts och 

de flesta ändringarna är storleksrelaterade. Alla redigeringar som har gjorts i dessa två sidor är enligt de 

behov som tagits fram via förstudie, PACT-analys och användarintervjuer. När användaren loggar ut 

från tjänsten eller när hen skriver in fel användarnamn eller lösenord visas en sida med endast en 

inloggningsruta (se figur 11a). Inloggningsrutan och elementen inuti är förstorade för att passa mindre 

skärmstorlekar, vilket höjer både användarbarheten och användarupplevelsen eftersom en slipper att 

zooma in.  

 

Sidan som heter “About”, som en kommer till genom att klicka på knappen med samma titel i menyn, 

har också redigerats. Texten på sidan är större och täcker hela skärmen för att öka läsbarheten, 

bakgrundsfärger är ändrade för att öka kontrasten och elementen som innehåller färgkoder är förstorade 

för att synas bättre (se figur 11b).  
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(a) Sida för inloggning    (b) “About”-sida 

Figur 11. Övriga sidor som i projektet har redigerats för mobilversionen. Dessa vyer var från början inte planerade och finns 

därför inte med som prototyp.   
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5. Diskussion	  och	  slutsatser	  
Syftet med detta examensarbete har varit att skapa en responsiv design till webbplatsen Projects & Staff, 

som innan projektets start hade en fixed design. Målet har varit att leverera både en prototyp och en 

färdig produkt i form av en mobilversion av webbplatsen. Jag upplever att målet är väl mött och att 

slutprodukten reflekterar prototypen väl.  

 

Problemet som presenterades inledande handlade övergripande om att webbplatsen var begränsad till en 

storlek och var svår att använda på en mindre skärm. Genom teori inom responsiv webbdesign, 

användbarhet och användarupplevelse kunde jag ta fram metoder som tillsammans bidrog till en lösning 

av problemet. Genom en förstudie i form av en webbplatsanalys samt användarintervjuer kunde jag 

plocka ut förbättringsområde för att ge webbplatsen en hög användbarhet på mindre skärmstorlekar. 

Genom en PACT-analys kunde jag identifiera användarbehov i en mobilversion, vilket i slutprodukten 

höjer både användarupplevelsen och användbarheten. Genom tydliga hi-fi prototyper underlättade jag 

för framtagningen av slutprodukten gällande både tid och utförande. Slutprodukten representeras väl i 

alla typer utav smartphones och jag anser att problemet är väl mött.  

 

Under projektets gång har jag stött på vissa problem och svårigheter. Ett utav problemen har varit att 

den koden som fanns tidigare har varit väldigt dåligt kommenterad, vilket har gjort det svårt för mig att 

hitta den delen av koden som behövde ändras. Genom att vara noggrann med min egen kod och 

kommentera den väl och tydligt hoppas jag att det ska bli lättare för andra att ändra i framtiden. 

 

Ett annat problem jag har stött på i projektet har varit avsaknaden av kunskaper i kodspråket Java. 

Eftersom hela projektet är skrivit i Java har det varit svårt att ändra de element som jag behövde för att 

mobilversion skulle bli såpass bra som möjligt. Jag har fått en hel del hjälp med denna del, vilket har 

varit väldigt fördelaktigt men även tidskrävande eftersom jag har behövt anpassa mig efter när och var 

jag kan få hjälp.  

 

Efter att ha arbetat med detta projekt förstår jag vikten av att använda responsiv webbdesign i såpass 

stor utsträckning som möjligt. Av mina egna erfarenheter upplever jag att det är svårare att anpassa en 

webbplats till mindre skärmstorlekar i efterhand och ser stora fördelar med att göra det från start. Det är 

både tidskrävande och svårt att göra det i efterhand, vilket detta arbete har visat.  
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