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Abstrakt             

Detta kandidatarbete utgår ifrån vilka aspekter som är viktiga att tänka på när man 

anpassar av en webbsida till en mobil enhet och de problem som uppstår när en 

webbsida skalas ner till en låg skärmupplösning. Vi har behandlat användarvänlighet, 

designprinciper, grafiska element och tekniska aspekter för att svara på 

problemformuleringen. Slutsatsen vi kommit fram till är ett antal punkter inom 

områdena ovan.  
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Abstract 

This candidate work is based on those aspects that are important to consider when 

adapting a website to a mobile device and the problems that occur when a web page is 

rendered on a screen with low resolution. We have treated usability, design principles, 

graphic elements and technical aspects in order to answer the problem formulation. 

The conclusion we reached is a number of points within the areas above. 
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1. Inledning 

Detta kandidatarbete har sin utgångspunkt i ett problemområde som bygger på att 

webbsidor idag har fått en helt ny innebörd. Dagens webbsidor behöver inte bara 

fungera på en datorskärm utan måste fungera på andra plattformar såsom smartphones 

och surfplattor. Detta har skapat problem för befintliga webbsidor som inte är 

anpassade för alla plattformar. Vi har i detta kandidatarbete haft olika 

tillvägagångssätt för att ta reda på vilka aspekter man bör tänka på när man anpassar 

en webbsida till operativsystemet iOS. Vi har granskat teorier och gjort en teknisk 

undersökning med hjälp av en komparativ metod för att komma fram till ett svar på 

problemformuleringen. Som resultat av undersökningen har vi producerat en digital 

manual i form av en webbsida som speglar de aspekter som vi anser är nödvändiga att 

ta hänsyn till.  
 

2. Problemområde 

I dagens samhälle tycks människor vara mer eller mindre beroende av datorer och 

mobiltelefoner. När smartphonen iPhone lanserades år 2007, öppnade de fler 

möjligheter för människor att kommunicera. En smartphone är en mobiltelefon med 

avancerade datorfunktioner, internetuppkoppling, kamera och ofta en 

satellitnavigator. Man kan genom det mobila nätverket vara uppkopplad till internet 

och göra allt som innan bara var möjligt på en persondator. Denna utveckling har lett 

till att man år 2012 använder sin mobiltelefon som en bärbar dator.  

Ett problem som uppstår när en webbsida skalas ner till en smartphones 

upplösning är att bild, layout, typografi och färg oftast inte samspelar lika bra som de 

gör på en större bildskärm. Det finns många olika manualer på internet om hur man 

går tillväga för att anpassa sin webbsida till mobila enheter. Trots detta känner vi att 

många av dessa manualer glömt att tänka på hur betraktaren uppfattar webbsidan.  

 

2.1 Problemformulering 

Vilka aspekter är viktiga att tänka på när man anpassar en webbsida till mobila 

enheter? 
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2.2 Syfte 

Utifrån problemområdet och problemformuleringen vill vi dela med oss av den 

information vi kommit fram till genom att skapa en digital manual i form av en 

webbsida för att nå ut till så många potentiella användare som möjligt. Idag finns det 

ett stort antal manualer om just detta problemområde. De vi har hittat missar oftast 

helhetsbilden när det gäller att göra det enkelt för en nybörjare att förstå. Syftet är att 

vi vill utveckla en digital manual som är pedagogisk och förklarar detta 

problemområde med hjälp av områden som grafiska element, designprinciper och 

användarvänlighet. 
 

2.3 Bakgrund 

När persondatorn lanserades år 1981 var det grafiska användargränssnittet mycket 

begränsat. Ett grafiskt användargränssnitt är en datorterm för det som en användare 

ser av ett program eller ett operativsystem på en dator. Då World Wide Web, som är 

ett system för publicering av information på internet, blev användbart för 

privatpersoner under 1990-talet hade gränssnittet utvecklats enormt. Genom framsteg 

inom teknologin utvecklades bildskärmarna vilket ledde till att de kunde visa grafiska 

element. Detta var början av något som skulle komma att kallas gränssnittsdesign, 

vilket innebär att man kan se bild, typografi, layout och färg på sin dator. Det öppnade 

många möjligheter för webbdesigners då de fick frihet att skapa webbsidor med 

märkspråket HTML, Hypertext Markup Language. HTML är publiceringsspråket på 

World Wide Web som används för att strukturera webbsidor (NE, 2012). I och med 

att HTML kom introducerades även CSS som på svenska kallas stilmall. CSS är ett 

kodspråk som ger möjligheten att bestämma designen på webbsidan (Wikipedia, 

2012). 

 

2.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till smartphones och vad man ska ta hänsyn till när man 

använder webbläsaren på enheten. Vi väljer även att avgränsa oss ytterligare till 

iPhone och iOS, eftersom det är de mest använda mobila operativsystemet i Sverige 

idag år 2012 (se illustration). 
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(StatCounter GlobalStats, 2012-04-03).   
 

3. Teori 

I det här kapitlet redogör vi för tidigare studier och teorier inom användarvänlighet, 

designprinciper och gränssnittdesign. Vi har valt dessa infallsvinklar för att förstå hur 

man kommunicerar med sina besökare via en webbsida. Vi har studerat teorier av D. 

Benyon, P. Turner, S. Turner (2010) A. Dix, J. Finlay, G.D. Abowd, R. Beale (2004), 

A. Kukulska-Hulme (2007) och L.M. Reeves m.fl. (2004). Dessa forskare har studerat 

användarvänlighet, designprinciper och gränssnittdesign på webben som vi har 

behandlat i denna teoridel. För att få yttligare infallsvinklar på problemområdet har vi 

valt att behandla litteratur och undersökningar av författarna J. Nielsen (2002), B. 

Bergström (2003), J. Wolfers (2009) och J. Kyrnin (2012).  
 

3.1 Användarvänlighet 
I det här stycket behandlar vi användarvänlighet och vad det är som karaktäriserar en 

webbsida som har en väl utformad användarvänlighet. Enligt D. Benyon m.fl. (2010, 

84-85), A. Dix m.fl. (2004, 3) borde en webbsida innehålla följande grundprinciper 

för att ha en väl utformad användarvänlighet. Den ska vara effektiv, organiserad och 

ha lämpliga funktioner. Med detta menas att en webbsida måste vara strukturerad och 
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ha funktioner som möter användarens behov. Förutom detta måste webbsidan vara 

intuitiv, interaktiv, lätt att komma ihåg samt lätt att interagera med för användaren. 

För att en webbsida ska uppfylla de krav användarna har måste den vara säker att 

använda samt uppfylla de krav som användarna ställer gentemot webbsidan.  

Några pionjärer inom användarvänlighet, Gould m.fl. (Gould 1987, refererad 

D. Benyon 2010, 84-85), utvecklade tre principer i hur man åstadkommer 

användarvänlighet som designer. Den första principen behandlar hur användarna kan 

vara med under designprocessen som designers eller konsulter för att få en bättre och 

effektivare kommunikation med de användare man riktar sig till. Den andra principen 

behandlar empiriska mätningar som innebär att man mäter reaktioner på den 

användarvänlighet man utformat med hjälp av den utvalda användarbasen, för att 

senare utveckla webbsidan till något bättre. Den tredje principen behandlar den 

iterativa designen vilket innebär att man, genom felsökningar av designen och 

mätningar, utvecklar en “gör om, gör rätt”-process genom hela produktionen. 

A. Kukulska-Hulme (2007) menar att ”mobil användarvänlighet” kan ses som 

en framväxande specialisering inom det mer allmänna området användarvänlighet. 

Människa-dator interaktionsforskare anser att när man ska producera ett datorsystem 

med en god användarvänlighet, är det viktigt att förstå de psykologiska, ergonomiska 

och sociala faktorer som avgör hur människor fungerar.  

Det största problemet idag med mobil användarvänlighet är att tekniken går 

snabbt framåt vilket leder till att enheterna ersätts med nya modeller innan användare 

har lärt känna dem väl. “Mobiltelefoner har en livscykel på 12 månader eller mindre. 

En del användare har möjlighet att använda sina mobiltelefoner till full användning. 

För andra är inlärningskurvan så brant att de flyttar vidare till en ersättare utan att 

har lärt sig att utnyttja den funktionalitet som finns i den första.” (Gilbert, Sangwan, 

& Han Mei LAN 2005, refererad A. Kukulska-Hulme 2007). För att lösa dessa 

problem föreslår A. Kukulska-Hulme att man förbättrar användarvänligheten genom 

att göra användargränssnittet eller innehållet så att det kan anpassas till användaren. 

A. Kukulska-Hulme utvecklar sitt påstående och berättar att mobilt lärande kommer 

att utvecklas till en mer användarcentrerad design och uppmärksamhet på 

sammanhang för användningen som kommer leda till bättre mobil användarvänlighet. 
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3.2 Designprinciper 
I det här stycket tar vi upp olika sorters principer som hjälper när man designar för 

webben. Enligt D. Benyon m.fl. (2010, 89-90) och A. Dix m.fl. (2004, 260) har det 

utvecklats olika sorters designprinciper inom interaktivitet under många år. 

Utvecklingen inom området går snabbt och det som fungerade tidigare kanske inte 

alls stämmer in på hur det fungerar i dagsläget. De principer som vi kommer att 

behandla i detta stycke kan delas in i tre delar: lärande, effektivitet och anpassning. 

Dessa principer anser D. Benyon m.fl. och A. Dix m.fl. hjälper till att effektivt 

utforma interaktiva användargränssnitt.  
 

Lärande 

Fokuserar på att komma ihåg och förstå webbsidan. 

 Synlighet: Gör alla funktioner synliga så att användare kan se vilka 

valmöjligheter de har. 

 Stadga: Använd tydligt utformade mallar när man designar. 

 Kännedom: Använd språk och symboler efter användarbasen. 

 Tillgänglighet: Designa innehåll så att det är tydligt vad det är till för. 

Effektivitet 

Fokuserar på att de ska vara lätt att använda webbsidan. 

 Navigation: Tillför möjligheter att kunna förflytta sig på webbsidan. 

 Kontroll: Gör det tydligt vem/vad det är som kontrollerar och tillåt användare 

att ta kontroll. 

 Feedback: Konstant och konsekvent feedback så att användaren har kontroll. 

 Förbättring: Uppdatera webbsidan kontinuerligt för att korrigera misstag och 

fel. 

 Begränsningar: Begränsningar för att användaren inte ska söka efter farlig 

information. 

Anpassning 

Fokuserar på att tillgodose skillnader mellan människor och respektera dessa 

skillnader. 
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 Flexibilitet: Tillåta användaren att personifiera webbsidan till sin egen. 

 Stil: Designen måste vara tilltalande för användaren.  

 Gemytlig: Interaktiva sidor ska vara vänliga och tilltalande för att användaren 

ska kommunicera och engagera sig. 

3.3 Gränssnittsdesign 

I det här stycket behandlar vi gränssnittsdesign, även kallat för GUI, Graphical User 

Interface. Enligt D. Benyon, P. Turner, S. Turner (2010, 319-334) är utformningen av 

gränssnittet mellan människor och enheter en viktig egenskap för interaktionsdesign. 

Detta kallas för grafiskt användargränssnitt och det består av all grafik människan 

kommer i kontakt med via en datorskärm. Man kan hitta gränssnittsdesign i varje 

persondator, smartphone och touch-screen. L.M. Reeves m.fl. (2004) menar att jakten 

på en mer transparent, flexibel och effektiv människa-dator interaktion har ökat 

intresset för multimodal gränssnittssdesign. Målet med multimodal gränsnittsdesign är 

att uppnå ett naturligt samspel som kan liknas vid människa-människa 

kommunikationer. Övergången till detta kommunikationssätt innebär en ökad 

effektivitet av människa-dator interaktion, samt eliminering av överflödig 

information. Multimodala gränssnitt bör anpassas till de behov och förmågor som 

olika användare besitter. De bör även anpassas till syftet för användningen samt olika 

sammanhang för användandet. För att utveckla både innovativa och optimala framtida 

multimodala gränssnitt krävs ytterligare studier. Dessa studier behövs för att fastställa 

de mest effektiva kombinationerna för olika användare, applikationer samt hur och 

när man bäst integrerar dessa modaliteter. Dagens multimodala gränssnitt kan vi hitta 

i iOS där människan använder sig av gester, t.ex. dubbel-peka för förstoring. Målet 

med multimodal gränssnittdesign är att effektivisera kommunikationen mellan 

människa och dator, oavsett användare och behov.      

Anpassning av gränssnitt som bild, färg och typografi för iOS och en iPhones 

skärmstorlek är något man bör tänka på när man designar en webbsida. Det finns 

många tillvägagångssätt att använda sig av när det kommer till att strukturera upp de 

grafiska elementen för att effektivisera webbsidan för iPhone. J. Wolfers (Cap & 

Design, 2009) menar att många webbsidor är byggda för att användaren ska navigera 

med en muspekare eller någon annan sorts markör. Detta finns inte på en iPhone utan 

pekdonet är istället ett finger, J. Wolfers utvecklar detta och menar att “detta ställer 

helt andra krav på struktur och tydlighet”. Detta påstående summerar det största 
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problemet som finns idag med utveckling av webbsidor till mobila enheter. Att 

utforma struktur och tydlighet på en liten yta är svårt och gränssnittdesignen måste 

vara tydlig. J. Kyrnin (About.com, 2012) menar även att det är en utmaning med att 

utforma grafiska element till iPhone och utvecklar sitt påstående genom att uttrycka 

sig “Graphics are tricky on many mobile devices“. För att lösa dessa problem menar 

hon att man ska optimera gränssnittdesignen genom att undvika grafik som inte tillför 

någonting till helheten och hålla webbsidan liten för att öka effektiviteten. J. Kyrnin 

menar även att bilder, typografi, layout och färger måste samspela med varandra för 

att öka effektiviteten och användarvänligheten för besökaren. Utöver de som J. 

Kyrnin behandlar i sin artikel påpekar hon även att man ska undvika vissa tekniker 

som Adobe Flash när man skapar en webbsida som är mobilanpassad då Flash inte 

samarbetar med iOS-enheterna. Hon menar även att om man har behov av dessa 

tekniker behöver man se till att det finns ett alternativ eller att webbsidan är fulländad 

utan dessa.  

3.3.1 Webbsidans grafiska element               

I detta stycke redogör vi vikten av de unika grafiska elementens påverkan på en 

webbsida. Enligt B. Bergström (2003, 45) är layouten en beståndsdel för att lyckas 

med en webbsida. Det är det första användaren ser, redan här avgörs det hur länge 

personen stannar kvar. Det första intrycket är till för att etablera en god kontakt samt 

intressera användaren. För att uppnå detta med användaren krävs det mer än bara en 

bra layout menar J. Nielsen (2002, 23). Han menar även att färger är ett verktyg för att 

få sidan mer attraktiv och att enklare förmedla information till användaren. Det gäller 

dock att vara försiktig med färg för det kan dra uppmärksamhet från andra element på 

webbsidan. Färger används främst för att attrahera besökaren, strukturera och 

pedagogisera innehållet, allt för att effektivisera och intressera besökaren. Förutom 

detta är bilder ett bra hjälpmedel att använda sig av för att förmedla en känsla. Man 

måste dock man tänka på att bilderna måste ha ett budskap samt vara informativa. För 

att vara tydlig och förmedla information är typografin ett element som bidrar till att 

skapa effektivitet på en webbsida. När man behandlar typografi måste man ge 

besökaren rätt association mellan den informativa texten och dess innehåll. Detta gör 

att man ska ställa två krav på den typografi man tillför, för det första måste den vara 

läsbar och för det andra måste den hänga ihop med budskap och sammanhang. Enligt 

J. Nielsen (2002, 51) är det viktigt att arbeta med kontraster för att öka läsbarheten. 
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Det vanligaste typsnittet är Arial och Verdana med en storlek på 12 pixlar till 

brödtexter för att skapa tydlighet.       

 Utifrån dessa teorier har vi en bra grund för att kunna utveckla en manual med 

hjälp av användarvänlighet, designprinciper och gränsnittsdesign. För att skapa den 

digitala manualen måste man tolka dessa teorier för att få ett trovärdigt resultat som 

intresserar och engagerar besökaren.  

4. Tillvägagångsätt 

I detta kapitel kommer vi gå igenom vilka metod- och teknikval vi har använt oss av 

för att kunna svara på problemformuleringen och utveckla produktionen av den 

digitala manualen. 

 

4.1 Utförande  
Det finns ett antal olika sätt att anpassa en webbsida till en mobilenhet. Vi har valt att 

använda oss av den grundläggande anpassningen av en webbsida till iOS enheterna. 

Med grundläggande menar vi att webbsidans design och utförande är densamma på 

alla plattformar. Vi väljer detta utförande för det går att applicera på befintliga 

webbsidor utan att behöva göra någon drastisk förändring i designen, vilket innebär 

att fler kan dra nytta av den manualen vi skapar. Det finns även andra typer av 

utföranden, varav ett av dem kallas responsiv webbdesign, vilket menas att varje enhet 

får en unik design beroende på enheten upplösning. Vi har valt att inte behandla 

denna designmetod för att den är tidskrävande för användaren att utföra. Vi menar 

även att användaren behöver djupa kunskaper för att kunna utforma denna typ av 

design på ett bra sätt. Det finns även andra som menar att det finns svagheter med de 

responsiva utförandet. Kritiken mot metoden handlar om att användarna har olika 

syften eller behov när de besöker webbsidan på olika enheter, och att information kan 

försvinna med denna typ av utförande enligt Internetworld (2012).  

 

4.2 Val av manualer 
Eftersom vi har valt att behandla enbart den grundläggande anpassningen av en 

webbsida till en iPhone, valde vi att söka efter hur andra har gjort när de behandlat 

samma område. Vi sökte på internet och hittade ett flertal som behandlat detta 

problemområde. Efter att ha gjort ett urval ledde det till att vi utgick ifrån att 
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undersöka dessa tre: Csswizardy.com (2012), SmashingMagazine.com (2012) och 

Engageinteractive.co.uk (2012). Vi valde just dessa tre eftersom de är några av de 

mest trafikerade manualerna för problemområdet, samt att de har mycket teknisk 

information och olika grafiska upplägg.  
 

4.3 Komparativ metod 

Efter att ha valt ut de tre manualerna ville vi jämföra deras svagheter och styrkor för 

att få ut så mycket information som möjligt ur dem, därför har vi valt att använda oss 

av en komparativ metod. En komparativ metod innebär att man ställer olika ting mot 

varandra för att jämföra deras svagheter och styrkor för att få en bredare inblick i det 

problem man analyserar. Även fast den komparativa metoden har sitt största 

användningsområde i samhällsvetenskapliga och humanistiska fält menar vi att man 

lätt kan applicera metoden till denna jämförelse eftersom den är bred och kan 

användas till olika områden. Istället för att använda sig av samhällsvetenskapliga fält 

väljer vi att jämföra ur ett medietekniskt perspektiv med de olika inriktningarna vi har 

valt. T. Denk (2002, 7) menar att komparativa studier kan utveckla och pröva teorier. 

Det som är värt att tänka på i detta fall är att få en större förståelse för hur dessa 

manualer är upplagda. Med jämförelser av dessa manualer ger det oss möjligheter att 

studera likheter och skillnader. Detta tillvägagångssätt är effektivt eftersom det ger 

oss en inblick i hur föregående manualer ser ut, vad som är positivt respektive 

negativt samt vad som kan utvecklas till något bättre.  

Vi är medvetna om att det finns andra metoder för att kunna svara på 

problemformuleringen. En annan metod skulle vara att utföra en intervjumetod med 

professionella webbutvecklare men att resultatet av denna undersökning inte hade gett 

oss den visuella information vi behöver. Eftersom vi har många aspekter att ta hänsyn 

till hade en intervju blivit svår att strukturera. En intervjumetod hade kunnat hjälpa 

oss ur specifika vinklar men hade inte fångat helheten från en och samma person. Den 

komparativa metoden är mer specifik, behandlar problemet mer utförligt och det är 

lättare för oss att granska problemen med de förkunskaper vi redan har skaffat oss i 

detta kandidatarbete.         

 Utifrån den komparativa metoden har vi valt att göra en teknisk undersökning 

på de tre manualerna. Vi kommer att testa de olika manualerna på en enkel 

webbsideprototyp för att komma fram till styrkor och svagheter som hjälper oss att 
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svara på problemformuleringen. Att utföra en komparativ metod på dessa manualer 

menar vi är det bästa sättet att utveckla den digitala manualen eftersom förståelsen 

genom jämförelse är effektiv.  
 

4.4 Teknik- och mjukvaruval 

För att kunna utföra den tekniska undersökningen behövde vi ett antal teknik- och 

mjukvaruval. Som utvecklingsmiljö behöver vi ett textredigeringsprogram och har 

valt Espresso. Vi kan där behandla märkspråket och stilmallen för att utföra den 

tekniska undersökningen. Vi väljer att använda just Espresso som utvecklingsmiljö 

för att den har en inbyggd felsökare och är enkel att arbeta med. Andra textredigerare 

till exempel Textmate, är inte lika lättnavigerad och saknar felsökningsfunktionen som 

Espresso har.  

Vi har valt att arbeta med HTML5 som märkspråk eftersom det är det senaste 

standardmärkspråket år 2012 på WWW. HTML5 är en ny version utvecklad från 

HTML4 med attribut och funktioner som öppnar nya möjligheter som tidigare inte var 

möjligt att åstadkomma. Med hjälp av detta publiceringsspråk kan vi på ett effektivt 

sätt utforma en prototyp som vi testar de olika tekniska manualerna på och sedan 

utforma den digitala manualen (W3C, 2012).  

För att kunna utveckla en webbsida med färg, layout och typografi underlättar 

det om man har en specifik stilmall, även kallat CSS. Vi har valt att arbeta med CSS3 

eftersom det är den senaste versionen och har funktioner som fungerar på den 

plattform vi har valt att använda oss av (W3C, 2012). 

För att utveckla grafiskt innehåll till prototypen behöver vi använda oss av 

programvaran Adobe Creative Suite som är ett antal designprogram som man kan 

använda för att utveckla grafiskt material till webbsidor. Vi har valt att arbeta med 

dessa program för att det är välanvända inom webbdesign och används omfattande av 

branschen. 

För att kontrollera att allt fungerar som de ska med prototypen och manualen 

behöver vi ett antal metoder. Vi kommer att behöva testa webbsidan i de vanligaste 

webbläsarna Firefox, Chrome, Safari och Internet Explorer. Detta gör vi för att 

säkerställa att inget blir fel i koden och att webbsidan beter sig som den ska. För att 

felsöka på bästa möjliga sätt behöver vi tillgång till felsöknings- och insticksprogram, 

för att lätt och snabbt kunna korrigera det som är fel. I Firefox finns det hjälpmedel 
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där man kan felsöka koder eller testa nytt material på en webbsida. Detta 

insticksprogram heter Firebug som är användbart för oss för att testa olika funktioner 

rakt i webbläsaren och slipper ändra direkt i koden. Att hålla en hög standard när det 

kommer till felsökning, är viktigt eftersom den digitala manualen ska fungera korrekt 

på iOS-enheterna.  

För att felsöka och undersöka resultatet av den tekniska undersökningen 

använder vi oss av en iPhone 4, iPad 2 och Macbook Pro. Vi kommer använda dessa 

enheter för att se till att webbsidan fungerar korrekt. 

Dessa teknik- och mjukvaruval är användbara för den tekniska 

undersökningen och produktionen av den digitala manualen. Metoderna behövs för att 

kunna utveckla en användbar webbsida med en tilltalande design och 

användarvänlighet. Efter vi har genomfört den tekniska undersökningen med den 

komparativa metoden får vi fram ett resultat som underlättar för oss att skapa 

produktionen av den digitala manualen.  
 

5. Resultat  

I det här kapitlet redogör vi resultatet av den tekniska undersökningen och vilka 

styrkor eller svagheter vi kom fram till med de tre manualerna genom den 

komparativa metoden. Utifrån dessa aspekter har vi utvecklat produktionen av den 

digitala manualen och redogör nedan hur vi har applicerat de olika aspekterna vi har 

kommit fram till. 

 

5.1 Resultat av teknisk undersökning 
Här redogör vi för resultatet av den tekniska undersökningen med fokus på styrkor 

och svagheter inom områdena: användarvänlighet, designprinciper, grafiska aspekter 

och tekniska aspekter. För att undersöka användarvänlighet och designprinciper har vi 

fokuserat på hur manualerna behandlar effektivitet, struktur, lärande, anpassning och 

de krav som användaren har. Vi har även tagit hänsyn till hur manualerna har 

behandlat de olika grafiska aspekterna och hur stor vikt de lägger på respektive 

element. Angående de tekniska aspekterna har vi granskat vad de olika manualerna 

behandlar för information. Vi har sedan testat dem på en enkel webbsideprototyp för 

att se hur väl de fungerar på iOS-enheterna. 
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5.1.1 Styrkor och svagheter med manualerna 

Den manual som var enklast att applicera på prototypen var Csswizard.com (2012). 

Det gick fort att hantera koden och det fanns inga onödiga avsnitt om funktioner som 

kan anses överflödiga. De fördelar som var gemensamt för de olika manualerna var att 

alla hade tydlig teknisk information. Alla tog upp att man ska ha en egen stilmall eller 

CSS-sträng för sin iPhone design. Detta gör det enklare att designa en funktionell och 

användarvänlig webbsida till iPhone utan att påverka webbsidans utseende på en 

datorskärm. En annan fördel hos alla manualer var att de använde kodrutor så man lätt 

kan kopiera den kod som behövs implementeras. Kodrutor är en kodsträng som 

används i HTML. Dessa är användbara och effektiva för att presentera olika typer av 

kod på webben. Alla manualer behandlade detta system för att göra koden mer synlig 

vilket hjälper användaren och gör det enkelt. Tekniskt sätt så hjälper de att hålla sig 

inom ramarna för CSS-standarden för att webbsidan ska fungera på iOS-enheterna. 

Alla manualerna behandlar att det ska vara enkelt att klicka med fingret på en iPhone. 

Därför bör man ge länkarna en spaltfyllnad, även kallat padding, som är ett utrymme 

runt länken för att enklare åtkomst.  

Vi menar att det inte finns så mycket andra styrkor med de olika manualerna 

förutom att de alla behandlar relevant information enligt ovanstående. Det var en av 

anledningarna varför vi valde att undersöka detta problemområde för vi tycker de 

missar helhetsbilden av utveckling av en webbsida. 

Den svagheter som var gemensamt för manualerna var att det fanns för mycket 

text. Man tröttnade på att läsa och det var mycket talspråk. Manualerna skulle kunna 

komma till kontentan snabbare med den information de vill förmedla. Detta leder till 

att effektiviteten drabbas eftersom det blir svårt att navigera och manualerna uppfattas 

röriga. Utformningen av de olika manualerna var lika, alla skriver informationen 

uppifrån och ner så man får scrolla på webbsidorna. Det är svårt att lokalisera sig i 

texten när man testar till prototypen och avsnitten skulle kunna vara tydligare. Enligt 

oss saknade alla manualer en tydlig översikt över hur mycket information man 

kommer behöva gå igenom. 

Effektiviteten på Csswizardy.com manual fallerar på vissa punkter vilket är ett 

stort hinder för att besökarna ska kunna snabbt navigera och vara effektiva när de 

söker efter information. Effektivitet är en stor fördel när det kommer till att hitta 

information i manualer eftersom fokus ligger på att samla information snabbt och 
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enkelt. Uppfyller inte manualen detta krav blir användaren otålig och återkommer inte 

för uppföljning av nästa steg.  

Lärandet är ett stort hinder för alla manualer vi har jämfört. Det finns alldeles 

för mycket information som florerar runt på den informativa texten. I vissa fall kan 

det uppfattas som om de har mycket text på en liten yta för att spara utrymme vilket 

gör att det är svårt att tyda och lära sig av texten. D. Benyon m.fl. berättar att om man 

ska utforma en manual med bra principer i lärande, krävs det att man framför allt har 

en bra stadga när man designar och att man gör funktionerna tydliga och synliga så att 

användaren kan se vilka valmöjligheter de har. Manualen SmashingMagazine.com 

(2012) har en väl utförd struktur. Tyvärr fallerar manualen med uppdelning av text 

och innehåll.  

Vi menar att ingen av manualerna har en grafiskt tilltalande eller 

användarvänlig design. SmashingMagazine.com är den manual som har lyckats bäst 

med att förmedla en fungerande teknisk manual med bl.a. att använda utstickande 

typsnitt för att poängtera de olika avsnitten. Även här gäller det att anpassa designen 

efter vad manualen ska behandla och tänka på vilka som kommer använda den. 

Manualerna känns i allmänhet röriga och de kunde ha organiserat informationen på ett 

bättre sätt, de kunde använt sig av ett tydligare gridsystem, vilket menas att layouten 

följer en struktur av raka linjer. Man kan även se att manualerna använder sig av ett 

bloggsystem i sin design och struktur, vilket vi anser inte är det optimala för att 

poängtera de olika avsnitten.  

Vi menar att när en del skapar webbsidor tänker de på de grafiska aspekterna 

för mycket, vilket leder till att man tappar bort det ursprungliga syftet med webbsidan 

vilket är själva informationen. Detta leder till att folk uppmärksammar det grafiska 

mer än själva informationen vilket leder till att samlandet av information tar längre 

tid. Smashingmagazine.com är ett exempel på detta eftersom det finns otroligt mycket 

grafiskt material samlat runt om manualen. CSSWizardy.com är bättre på detta 

område med mer utrymme till manualen, fast även här kan det uppfattas som de 

grafiska elementen tar över. 

Typografi är en viktig del av de grafiska aspekterna eftersom den måste 

anpassas till den inriktade användarbasen samt webbsidans innehåll. När det kommer 

till manualer tycker vi att typografin ska vara tydlig och konkret så att alla användare 

förstår informationen och att den är lättläst. I de manualer vi behandlat kan vi 
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sammanfatta att nästan alla använde tydliga typsnitt och färger för att skapa kontrast 

mot bakgrunden vilket är positivt. Engageinteractive.co.uk (2012) använder sig av gul 

text mot svart bakgrund vilket kan uppfattas bakåtsträvande. De andra manualerna 

använder svart text mot vit bakgrund vilket skapar en bättre harmoni och 

informationen uppfattas tydligare. 
 

5.2 Resultat av digital manual 

Utifrån resultatet på den tekniska undersökning har vi skapat en digital manual som 

går igenom hur man anpassar sin befintliga webbsida till operativsystemet iOS. Vi har 

tagit hänsyn till de styrkor och svagheter vi kommit fram till genom undersökningen 

när vi utvecklat den digitala manualen. Här nedan följer en förklaring på hur vi har 

applicerat de olika aspekterna och varför vi har gjort det. För att se bilder på den 

digitala manualen hittar man det i bilaga 1. 
 

Användaraspekter 

 Navigering: Vi har valt en tydlig navigering så att användaren lätt kan få en 

översikt över manualen och hur mycket information man behöver gå igenom. 

Vi har använt färg med en mörk bas som blir en kontrast mot den övrigt ljusa 

designen, för att få navigeringen synlig. Knapparna på menyraden är stora så 

man lätt kan navigera sig med fingret på en iOS-enhet. 

 Information: Förstasidan har lite text med effektiv information för att få upp 

intresset hos användaren att fortsätta i manualen. Varje kapitel får korta 

förklaringar så att användaren effektivt kan se vad de behöver gå igenom. 

Kapitelsidorna har vi format så användaren kan få ut effektiv information. Vi 

har undvikit stora textblock som kan uppfattas tunga att läsa. Vi har valt att 

uppmuntra användaren att de kommer gå fort att ta sig igenom den digitala 

manualen genom tydliga ingresser i toppen av varje kapitel. På WWW så 

befinner sig mängder av nationaliteter och därför har vi valt att skriva allt på 

engelska för att nå ut till så många användare som möjligt. För de användare 

som tycker att det är svårtolkat på engelska har vi lagt in en funktion Google 

Translate, som översätter webbsidan till ett av de språk besökaren väljer.  

 Organiserad: Vi har organiserat manualen med tydliga avsnitt och all 

information följer ett mönster. Det gör att användaren lätt kan förstå och 
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navigera i manualen. Vi har tydliga bilder som leder användaren rätt. 

Användaren kan navigera sig på iOS-enheterna genom att dubbel-peka med 

fingret på den information de vill ta del av.  

 Effektivitet: Vi har effektiviserat manualen med den tydliga navigeringen och 

ikonerna som vägleder användaren på webbsidan. Navigeringen får mycket 

plats så att användaren smidigt ska kunna förflytta sig på sidan utan att behöva 

leta efter den. Vi har även valt att inte ta upp onödiga tekniska avsnitt i 

manualen för att inte krångla till de för användaren och för att den inte ska 

kännas tung att ta sig igenom. 

Designaspekter 

 Helhetsbild: Vi har fokuserat på att se över helhetsbilden på den digitala 

manualen genom att först utgå ifrån att den ska vara informativ och lätt att 

förstå. Utifrån dessa kriterier har vi hittat ett samspel mellan ikoner, bilder, 

text och kodfält för att få en tydlig utformning. Vi har varken tillåtit grafik 

eller information dominera webbsidan utan fått de att samspela för att hjälpa 

användaren.  

 Tydlighet: För att få den digitala manualen och dess innehåll så tydligt som 

möjligt har vi valt att ha en dominerande navigation så användaren effektivt 

kan granska hur mycket information de behöver gå igenom. Vi har även valt 

att placera alla grafiska- och informativa delar i avsnitten i samma ordning så 

det är lätt för användaren att lokalisera sig.  

 Uppdatering: Vi anser att det är väsentligt att hålla webbsidan uppdaterad 

med den senaste informationen. Om vi bestämmer oss för att utveckla detta 

kandidatarbete kommer vi kontinuerligt förändra manualen efter nya trender, 

tekniska lösningar och relevanta kommentarer från användare.  

 Felsökning: Under produktionen har vi sett till att allt fungerar som de ska 

genom att felsöka i Firebug och åtgärdat de fel som vi hittat. Vi har även 

kontinuerligt testat manualen och dess funktioner på de plattformar som har 

operativsystemet iOS. För att kunna få feedback från användarna har vi länkat 

till våra respektive portfolio där kontaktinformation finns och på så sätt kan 

användarna maila oss sina kommentarer. Sociala medier är ett bra sätt att få 

feedback och därför finns en funktion där man kan använda twitter, skriva på 
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facebook och använda google+ för att ge kommenterer om manualen. Utifrån 

dessa kommentarer får man hitta de som har relevans och sedan åtgärda 

problemen.   

Grafiska aspekter 

 Illustration och bild: Vi har använt oss av tydliga bilder till varje avsnitt i 

manualen för att förstärka informationen. Varken information eller grafik får 

ta över utan vi anser att de ska samspela för bättre harmoni och lärande. De 

bilder vi har valt att använda är antingen förklarande eller förstärkande av 

texten bredvid. Genom att ha förklarande bilder förstår användaren tydligare 

varför de ska använda sig av informationen och koden. Vi har även valt att 

använda ikoner till de olika kapitlen för att vägleda användaren genom 

manualen. Varje kapitel har en unik ikon som speglar informationen i 

avsnitten och för att skapa igenkänning.  

 Typsnitt: Ett typsnitt ska förmedla det budskap man har tänkt sig med 

webbsidan och därför valde vi att arbeta med ett klassiskt sans-serif typsnitt. 

Typsnitten förmedlar det budskap som vi vill åstadkomma: enkelt, tydligt och 

informativt.  

 Färg: Vi har använt oss av ett antal accent färger på manualen för att 

kategorisera och strukturera. Varje kapitel har fått en egen färg för att vägleda 

användaren, och vi knyter ihop navigeringen med kapitlen genom att använda 

den unika färgen genomgående på kapitelsidan. Navigeringen har vi gjort 

mörk för att skapa en kontrast till den övriga designen för att den ska vara 

tydlig och ta plats så att användaren lätt hittar den. Sidofoten på manualen har 

samma mörka bas för igenkänning och för att skapa stadga.  

 Layout: Vi har ordnat layouten utifrån ett organiserat gridsystem genom hela 

manualen och vi vill förmedla tydlig information utan att det blir förmycket 

scroll. Vi kom fram till att den layouten passade bäst för vad vi ville förmedla 

eftersom vi vill hålla informationen kompakt och effektiv. Layouten är 

strukturerad så att man snabbt och tydligt får en översikt över varje kapitel på 

de olika iOS-enheterna. 

Tekniska aspekter 
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 CSS-standard: Vi har valt att hålla oss inom ramarna för CSS-standarden i 

stilmallen. Detta har vi behandlat för att manualen ska fungera felfritt på alla 

iOS-enheter. Vi har sett till att layouten har en fast bredd och att alla delar där 

ligger på sin plats vare sig man har iOS-enheten i ett vertikalt- eller 

horisontelltläge så fungerar webbsidan lika bra. 

 Gridsystem: Vi har använt oss av ett gridsystem för att på ett effektivt och 

tydligt sätt linjera upp all information. Gridsystemet är uppdelat i ett 

trespaltsystem för det passade den digitala manualen och den information vi 

behövde få in på ett bra sätt. Alla avsnitt har fått en fast bredd och höjd för att 

ligga på plats och för att användaren lätt ska kunna zooma in på informationen 

genom att dubbel-peka på iOS-enheten. Vi har sett till att ha marginaler längst 

ut mot kanterna på gridsystemet för att skapa luft. För att manualen inte ska 

kännas rörig och otydlig har vi använt oss av marginaler runt de olika 

elementen för att skapa utrymme för ögat. 

 Länkar: Länkarna i navigationen har vi gett en stor yta och tydlighet för att 

man på ett effektivt sätt ska kunna navigera sig på manualen. Vi har även gett 

alla textlänkar en spaltfyllnad, även kallat padding, på minst 10 pixlar så man 

lätt kan klicka med fingret på länken. 

 Läsbarhet: På en iPhone enhet är de viktigt att man lätt kan läsa texten därför 

har vi utformat alla brödtexter med ett tydligt sanserif typsnitt och använt oss 

av 12 pixlar i teckenstorlek. Detta fungerar bra då texten ser bra ut på alla 

enheter och även lätt läsa på den en skärm med lägre upplösning. 

6. Diskussion & slutsats 

I detta kapitel ger vi ett förslag på svar till problemformuleringen och 

problemområdet. Vi presenterar och diskuterar slutsatsen av kandidatarbetet. I slutet 

av kapitlet tar vi upp en diskussion som beskriver hur en eventuell framtida 

fortsättning på kandidatarbetet skulle kunna se ut. 
 

6.1 Svar på problemformulering & problemområde 

I detta stycke ger vi ett förslag på ett svar till problemformuleringen och 

problemområdet. Vi kommer dra en slutsats av de fyra aspekterna som vi har 

behandlat i undersökningen och produktionen: användaraspekter, designaspekter, 
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grafiska aspekter och tekniska aspekter. För att förklara på ett enkelt sätt har vi valt 

att göra en punktlista över problemformuleringen: Vilka aspekter är viktiga att tänka 

på när man anpassar en webbsida till mobila enheter? Punkterna nedan går igenom 

förslaget på problemformuleringen. 
 

Användaraspekter 

 Navigering: Navigeringen ska vara synlig och tydlig. 

 Information: Webbsidan ska ha fokus på informationen och budskapet. 

 Organiserad: Webbsidan ska vara tydligt organiserad med grafiska element 

och information så det blir lätt för användaren att förstå och navigera sig. 

 Effektivitet: Webbsidan ska vara effektiv och man ska hitta den information 

man söker snabbt. 

Designaspekter 

 Helhetsbild: Fokusera på helhetsbilden av vad webbsidan ska förmedla. Låt 

varken information eller grafiska element ta över, utan se till att de samspelar 

med varandra. 

 Tydlighet: Gör alla funktioner synliga så att användare kan se vilka 

valmöjligheter de har. Designa grafiska element så att det är tydligt vad det är 

till för. 

 Uppdatering: Hålla webbsidan uppdaterad så att inte informationen är 

utdaterad och se till att funktionerna fungerar som det ska.  

 Felsökning: Se till att sidan alltid fungerar som den ska med hjälp av 

feedback från användarna och kontinuerliga tester. 

Grafiska aspekter 

 Illustration och bild: Använd grafiska element som visar budskapet som ska 

förmedlas och komplettera informationen på hemsidan. Låt inte de grafiska 

elementen ta över innehållet. 

 Typsnitt: Typsnitt ska användas så de förmedlar rätt budskap för vad 

webbsidan vill uttrycka. All text ska vara läsbar och tydlig. 
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 Färg: Använd färger som är kontraster till varandra för att skapa tydlighet. 

Använd accentfärger för att belysa olika typer av kategoriseringar för att 

vägleda användaren. 

 Layout: Använd ett gridsystem för att organisera innehållet så effektivt som 

möjligt. 

Tekniska aspekter 

 CSS-standard: Håller man sig inom ramarna för CSS-standarden i stilmallen 

så beter sig webbsidan som den ska på iOS-enheterna. 

 Gridsystem: Använd ett noga uträknat gridsystem, med marginaler ut mot 

kanterna på minst 10 pixlar för att skapa utrymme. 

 Länkar: Ge länkarna i navigationen en spaltfyllnad (padding) på minst 10 

pixlar så man lätt kan klicka med fingret på länken. 

 Läsbarhet: För att brödtexter ska ha en tydlig läsbarhet ska man använda ett 

sanserif typsnitt och minst 12 pixlar i teckenstorlek. 

6.2 Diskussion 

I detta kapitel har vi gett ett förslag på svar till problemformuleringen som vi har 

kommit fram till genom kandidatarbetet. Vi kommer nedan resonera och diskutera hur 

vi kom fram till dessa aspekter under tidens gång. 

Detta kandidatarbete hade sin start i ett problem som vi ofta stötte på när vi 

sökte efter information om hur vi kan utveckla våra personliga webbsidor. Den 

information vi hittade var oftast alldeles för lång eller behandlade inte det vi letade 

efter. Det var ett stort hav med manualer som berättade hur man skulle gå tillväga för 

att utveckla sin webbsida med deras lösningar. Efter att ha testat flertalet guider kände 

vi att de behandlade problemen alldeles för invecklat och hade för mycket text för att 

göra det intressant för läsaren. Vi utvecklade detta problem med tanken att den mobila 

marknaden växer snabbt och därmed måste det finnas stöd för mobila enheter likaväl 

som för en dator. Detta ledde till problemformuleringen ”vilka aspekter är viktiga att 

tänka på när man anpassar en webbsida till en mobilenhet?”. 

De aspekter vi behandlat spelar en stor roll i hur pass effektiv en webbsida är. 

Läser man mellan raderna vad dessa aspekter egentligen handlar om är det rätt 

grundläggande och kan uppfattas som enkelt. Det är trots detta viktigt att reflektera 
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över vad som händer när man måste tänka på alla aspekter samtidigt. Många av de 

punkter vi behandlar påminner om varandra och flera aspekter måste samarbeta för att 

få fram den bäst möjliga lösningen. Att utveckla t.ex. en knapp kan verka simpelt men 

det ligger mycket mer bakom själva tankeprocessen hos skaparen och användaren. 

Allt måste samspela för att det ska uppstå en harmoni mellan information och design.  

Dagens forskning går snabbt framåt och nya metoder utvecklas. Den 

multimodala gränssnittsdesignen är något som på senare år kommit att bli ett populärt 

ämne inom gränsnittsdesign. Hur tar man gränssnittsdesign till nästa steg? Vad är 

enklast och hur får man fram information på bästa möjliga sätt utan att lägga till 

onödig information? Hur mycket förkunskap bör man ha för att kunna använda 

metoden? Det är många frågor som ställs och många svar som ges men inget svar är 

konkret eftersom det finns många aspekter att tänka på. Allt beror på sammanhanget 

för användningen och förutsättningarna för användaren. Detta leder oss in på mobil 

användbarhet som är en snabbt växande specialicering inom webbdesign och 

definitivt något att ta hänsyn till i framtiden. Framtiden innebär förändringar i hur vi 

ser på saker och ting, speciellt webbdesign. Att utveckla en webbsida idag är inte alls 

samma sak som för några år sen. Det är nu fler aspekter att tänka på för att utveckla 

en effektiv webbsida. Speciellt med de aspekter som multimodal gränssnittsdesign 

och mobil användbarhet, dessa två aspekter är något som kommer utvecklas enormt 

snabbt inom de närmsta åren och vi kommer se en stor förändring i hur vi anpassar 

webbsidor till mobila enheter. 

Att utveckla en webbsida med dessa aspekter i åtanke kändes som en 

självklarhet för oss eftersom vi själva ville dela med oss av det vi lärt oss under 

projektets gång. Problemet här är hur vi går tillväga för att kunna svara på 

problemformuleringen? Idag finns det ett antal metoder för hur man anpassar en 

webbsida till mobila enheter. Den trendigaste just nu är responsiv webbdesign. Det 

finns både för- och nackdelar med denna metod. Vi valde att inte använda oss av den 

eftersom den framför allt är tidskrävande och att information kan falla bort när man 

skapar en nerskalad webbsida. I vårt fall hade det självklart också funnits fördelar att 

använda oss av denna metod men eftersom vi vill göra det lätt för användaren valde vi 

att skapa en statisk webbdesign som istället är anpassad för mobila enheter. Denna 

metod är mindre tidskrävande och fungerar bra på enheterna utan att information 

faller bort för användaren och är den mest grundläggande metoden för en designer. Vi 
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ser att detta är något att ha i åtanke eftersom oberoende vilken slags plattform man 

använder har man möjlighet att kunna ta del av den information vi förmedlar.  

När vi skulle skapa den digitala manualen behövde vi testa den på ett antal 

andra manualer för att kunna effektivisera den. Vi började leta efter manualer som 

behandlar samma problemområde. För oss var det viktigt att hitta manualer som ser 

olika ut och har tydliga styrkor och svagheter. När vi hittade ett urval av manualer 

med styrkor och svagheter valde vi att använda den komparativa metoden. Tack vare 

denna metod så fick vi en större inblick i hur dagens manualer är uppbyggda och vi 

kunde föra ett resonemang med varandra under produktionens gång över vad som 

anses viktigt av betraktaren och för att svara på problemformuleringen.  

 När man skapar en webbsida bör man ta del av den teknik som finns att 

använda och framför allt måste den vara uppdaterad till den senaste tekniken för att 

kunna appliceras på så många enheter som möjligt. För oss kändes det självklart att 

arbeta med den senaste branschstandarden. Detta gjorde vi för att utforma den digitala 

manualen så att den möter de förväntningar som användarna har. När användare 

navigerar sig till en webbsida som känns utdaterad skapar det negativa tankar hos 

användaren. När vi skapade webbsidan med kod och grafiskt innehåll till manualen 

valde vi att använda oss av program som vi kände oss trygga med och som vi kunde 

behandla för att få fram vår vision. Det handlar om att hitta rätt program för 

kunskaperna man har och vad man vill förmedla med innehållet samt utseende på 

webbsidan.  

 Vårt resultat av produktionen av den digitala manualen och den tekniska 

undersökningen blev brett eftersom problemområdet är stort och till viss del 

oförutsägbart. När vi gick igenom grunderna av tekniska undersökningen med hjälp 

av de teorier vi forskat fram kom vi fram till intressant material, främst nackdelar 

vilket styrker problemområdet. Det viktiga att poängtera här är att det vi skriver är 

fortfarande bara vår tolkning av problemet, det finns som sagt fler lösningar och 

tillvägagångssätt för att kunna svara på denna problemformulering. Det vi har kommit 

fram till är ett bra exempel för de som har grundkunskap i HTML och CSS som vill ta 

sin webbsida till nästa steg. Behandling av typografi, bild, färg och layout är svårt då 

många har olika uppfattningar om hur det ska se ut. Detta oavsett om det är 

forskningsmässigt sätt korrekt. Det viktiga här är att tolka den information vi ger 

användaren och anpassa den efter vad de har för behov. Vi ger användaren en grund 
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att stå på som de kan utveckla till något bättre och större. Vi kom fram till att dessa 

aspekter är viktiga att tänka på för att de fokuserar på helhetsbilden av webbsidan. Det 

viktigaste av allt är att inte bara använda sig av användarvänlighet och glömma de 

grafiska aspekterna eller tvärtom.  Vi menar även att en webbsida behöver alla dessa 

aspekter i en balans till varandra för att den ska fungera som man vill och tilltala 

användaren. Det är även viktigt att inte formen tar över budskapet med webbsidan och 

att informationen samt budskapet man vill förmedla måste komma i första hand. 

Informationen och de grafiska elementen ska vara organiserade för användaren så de 

på ett effektivt sätt hittar den information som de söker på webbsidan. Vi anser även 

att det är viktigt att hålla webbsidan uppdaterad och felsöka kontinuerligt så att allt 

fungerar som det ska. Användaren ska ha möjlighet att kommentera, ifrågasätta eller 

felsöka webbsidan och därför är det effektivt om man har ett kommentarsfält eller en 

mailadress tillgänglig som vi har på vår digitala manual. Genom undersökningen vi 

utförde kom vi fram till många tekniska aspekter. Det finns mängder av sätt att 

tekniskt anpassa en webbsida till en mobil enhet, så vi påstår inte att dessa aspekter är 

de enda rätta. Punkterna vi tar upp är ett enkelt och effektivt sätt att anpassa sin redan 

befintliga eller nya webbdesign till en iOS-enhet med den grundläggande 

designmetoden.  

Den digitala manualen speglar de vanligaste problemen när det kommer till att 

anpassa en webbsida till iOS-enheter. För att yttligare knyta den digitala manualen till 

kandidatarbetet talar vi just om användarvänlighet, designprinciper och grafiska 

aspekter. Utseendet på den digitala manualen kan tolkas på olika sätt men vi anser att 

med de teorier och jämförelser vi utfört, finns det en tyngd bakom designen. Det 

gäller att se helheten och hur väl de olika delarna samarbetar med varandra. Hur man 

väljer att presentera resultatet av de teorier vi behandlat är upp till varje person själv 

att reflektera över. Det största problemet här är att man vill testa nya tekniker och 

utseenden som ska fungera på alla enheter men verkligheten ser annorlunda ut. Vissa 

tekniker som stöds kanske inte syns eller visas på korrekt sätt eftersom det grafiska 

gränssnittet fungerar olika. Det gäller att skapa en harmoni så att budskapet med det 

man vill förmedla framgår lika väl på alla enheter. Framtiden ser ljust på detta och 

alla plattformar börjar röra sig närmare varandra vilket öppnar nya möjligheter för hur 

ett gränssnitt ska se ut. Detta leder även här till en ny era för hur man skapar utseende 
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på en webbsida. I slutändan handlar det om att det ska finnas en kommunikation 

mellan användare och webbsidan som ska vara tydlig. 

Under processens gång stötte vi på flera problem som skapade förseningar och 

svårigheter. Det var främst den tekniska delen som försvårade produktionen eftersom 

vi behöver rikta oss till de vanligaste webbläsarna. Webbläsaren som skapade mest 

svårigheter var Internet Explorer som visade sig vara problematisk med bilder, 

typografi samt CSS3 effekter. Genom felsökningar lyckades vi tillslut lösa de problem 

som uppstod. Ett annat hinder i produktionen var att utveckla det material vi behövde 

för att skapa både den vision vi hade för hur manualen skulle se ut och hur teorierna 

behandlar dessa grafiska element. Efter en tid med tester av grafiskt material lyckades 

vi skapa en effektivtet för användaren. Det finns självklart andra sätt att göra det på, 

som säkert gör det ännu mer effektivare, men detta var vår tolkning på de teorier och 

undersökningar som vi behandlat.  
 

6.3 Fortsättning av kandidatarbete och produktion 

I detta stycke diskuterar vi hur man kan utveckla digitala manualen och detta 

kandidatarbete. Vi har tagit hänsyn till svaret på problemformuleringen och hur den 

digitala manualen blev utformad. Utifrån att ha skapat en manual för hur man 

anpassar en webbsida till en iPhone finns det ett antal möjligheter för hur manualen 

kan utvecklas i framtiden. Vi har diskuterat och kommit fram till ett antal olika 

tillvägagångsätt.          

 Vi har i detta kandidatarbete valt att avgränsa oss mot gränssnitt och 

webbläsare för iOS. Vi ser att i framtiden kan den digitala manualen utvecklas och 

även behandla andra enheter som Android, Windows och Blackberry. Eftersom dessa 

enheter också används runt om i världen kan det tyckas relevant att även belysa hur 

man anpassar en webbsida till dessa enheter. Då behöver manualen nya avsnitt om 

tekniska anpassningar för för just de specifika enheterna. Detta skulle leda till att vi 

når ut till fler användare och manualen blir mer utförlig. 

Eftersom tekniken hela tiden utvecklas och förändras så gäller det att ständigt 

vara uppdaterad i vad som gäller just nu. Därför är en framtida utveckling av 

manualen viktig, där vi kontinuerligt uppdaterar efter olika trender, design och teknik 

inom problemområdet. Detta anser vi är viktigt eftersom användarna vill uppdatera 
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sig och för att vi ska få dem att vilja använda den digitala manualen behöver vi 

tillämpa detta. 

En metod vi har kommit fram till för att användarna ska få ännu mer ut av den 

digitala manualen är att vi skapar ett forum under samma domän. Där kan man under 

olika forumtrådar diskutera olika ämnen inom anpassning av webbsidor till mobila 

enheter. Användarna kan även diskutera olika problem och lösningar de har kommit 

fram till för att hjälpa varandra så mycket som möjligt inom området. På detta sätt får 

användarna även tycka till om informationen och man kan ta hänsyn till detta för att 

göra den så bra som möjligt. 
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7. Ordlista 

Adobe Flash 

Animeringsprogram skapat av Adobe. 

http://www.adobe.com/products/flash.html 
 

Android 

Android är ett operativsystem och mjukvaruplattform för främst mobiltelefoner som 

ursprungligen utvecklades av Android Inc. 

http://www.android.com/ 
 

Blackberry 

Blackberry är en typ av handdator. 

http://us.blackberry.com/ 
 

Chrome  

Googles egna webbläsare, snabb och gratis. 

https://www.google.com/chrome/index.html?hl=en&brand=CHMA&utm_campaign=

en&utm_source=en-ha-row-bk&utm_medium=ha  
 

Domän 

Domännamn istället för numeriska IP-adresser på Internet. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A4nnamn  
 

Espresso 

Espresso är ett textredigeringsprogram som används för att redigera koden till 

webbsidan. 

http://macrabbit.com/espresso/ 
 

Firebug 

Insticksprogram till Firefox, program för hjälpmedel och felsökning. 

http://getfirebug.com/ 
 

Firefox  
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Webbläsare. Gratis. 

http://www.mozilla.org/en-US/about/ 

 

Grafiskt användargränssnitt 

En datorterm för det som en användare ser av ett program eller ett operativsystem när 

det används. Engelska – Graphical User Interface.  

http://www.ne.se/anv%C3%A4ndargr%C3%A4nssnitt 

 

Gridsystem 

Ett gridsystem är ett ramverk för att strukturera webbsidans innehåll. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Grid_%28page_layout%29 

 

Google+ 

Google Plus är ett socialt medium och ett nätcommunity som lanserades av Google 

Inc. 

https://plus.google.com 

 

Google translate 

Google översätt är en tjänst som erbjuds av Google Inc. för maskinöversättning av en 

text eller en webbsida till ett annat språk. 

http://translate.google.se/ 
 

HTML 

HTML, hypertext markup language, märkordssystem för textdokument som ska 

presenteras på World Wide Web. 

http://www.w3.org/wiki/Open_Web_Platform#HTML 

 

iOS 

Operativsystem för Apple produkter, såsom iPhone, iPad och iPod Touch. 

http://www.apple.com/se/ios/ 

 

Kod rutor 

Kod rutor är ett ett kodsträng som används i HTML, dessa är användabara för att 

presentera olika typer av kod i på webben. 
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http://projectcerbera.com/web/articles/code-in-pre 

 

Operativsystem 

Samling program som ger användare och tillämpningsprogram tillgång till en dators 

maskinvaruresurser. 

http://www.ne.se/operativsystem 
 

Padding 

Används i CSS för att ge utrymme runt element i HTML. 

http://www.w3schools.com/css/css_padding.asp 

 

Responsiv webbdesign 

Responsiv webbdesign menas att en webbside designs utförande anpassas efter olika 

typer av enheter. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Responsive_web_design 

 

Safari  

Apples webbläsare. Gratis. 

http://www.apple.com/safari/ 
 

Stilmall, CSS 

Cascading Style Sheets (CSS, på svenska stilmall) är ett språk som beskriver hur 

webbsidan ser ut med bland annat, typografi och färg. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets  
 

Smartphone 

En typ av mobiltelefon, kallas även för datormobil. Smartphone är en mobiltelefon 

med avancerade datorfunktioner, internetuppkoppling, kamera och ofta även 

satellitnavigator.            

http://www.ne.se/datormobil?i_h_word=Smartphone 

 

Sanserif 

En grafisk term för en bokstavsform eller trycktyp som saknar seriffer. 

http://www.ne.se/sanserif?i_h_word=Sans+serif 
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Teckensnitt 

Teckensnitt, eller typsnitt, är en grafisk term för en uppsättning av ett alfabets 

bokstäver, siffror och andra tecken som givits en enhetlig formgivning. Ett 

fullständigt typsnitt innehåller tecknen dels i olika snittvarianter med olika former 

(gemener, versaler). 

http://www.ne.se/typsnitt 
 

World Wide Web  

World Wide Web, även kallat för WWW, är ett system för publicering av information 

på internet. 

http://www.ne.se/world-wide-web 
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Bilaga 1: Produktionsbilder 
Denna bilaga innehåller skärmdumpar på den digitala manualen. De fyra bilderna 

visar upp slutsatsen av kandidatarbetet och resultatet. Bilderna förtydligar stycket 7.2 

Produktion, där vi förklarar hur vi har applicerat de olika aspekterna på den digitala 

manualen.  
 


