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Abstrakt 
Uppsatsens innehåll undersöker och diskuterar frågeställningen: ”Hur kan man gå till väga 

för att tillämpa principerna från Universal Design i front end-utvecklingen?”. Universal 

Design är en uppsättning av principer man ska följa i tillverkningen av en fysisk miljö för att 

uppnå ett användarvänligt resultat. Med hjälp av dessa principer tillsammans med WAI’s 

riktlinjer har jag gestaltat ett front end-ramverk för att få svar på min frågeställning. 

 

Nyckelord: front end, ramverk, användarvänligt, riktlinjer, principer, webbdesign 

 

 
Abstract 
The content of this thesis studies and discusses the question of issue: “How can one proceed 

to apply the principles from Universal Design into the front end development?”.  Universal 

Design is a set of principles that should be followed in the production of a physical 

environment to achieve a user-friendly result. By using these principles, together with the 

WAI's guidelines, I have designed a front end framework to get an answer to my question. 
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1  Inledning 
Alla människor är olika varandra och har olika förutsättningar när det gäller att ta sig fram här 

i livet. Det finns alltid ett behov av en användarvänlig miljö, både fysiskt och digitalt. Det 

finns också principer och riktlinjer för hur man ska utforma både fysiska och digitala miljöer 

för att uppnå ett lättanvänt resultat. Eftersom webben bara blir mer och mer lättillgänglig allt 

eftersom tiden går, måste den också anpassas mer och mer efter olika människors 

förutsättningar.  

 

Detta kandidatarbete bygger på mitt intresse för front end-utveckling och användarvänlighet. 

Jag har undersökt likheterna mellan den fysiska miljön och den digitala för att få reda på hur 

de behoven för en användarvänlig fysisk miljö kan påverka en digital miljö. 
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2  Problemområde 
2.1  Bakgrund 
Webbdesign och stadsarkitektur är två helt skilda områden men har däremot en hel del 

gemensamt. När det gäller strukturen och miljön i båda delarna, finns det ett behov av 

tillgänglighet och användarvänlighet. Alla människor är olika varandra och har varierande 

förutsättningar, när det kommer till att ta sig fram i och använda dessa miljöer. Diverse 

funktionshinder såsom synfel, hörselskada och begränsad rörelseförmåga påverkar en 

människas förmåga att klara av detta. 

 

Att arbeta med webbdesign omfattar en mängd olika verktyg. Det är allt ifrån HTML, CSS 

och JavaScript till alla dess olika ramverks-alternativ. Ett ramverk är till exempel jQuery som 

är baserat på JavaScript men enklare att använda sig av, då det framför allt krävs betydligt 

mindre kod för att uppnå samma resultat. Med mindre kod blir det i sin tur lättare att få en bra 

översikt över det hela. 

 

Eftersom många medier idag presenteras i stora delar digitalt via internet, är det inte längre 

bara webbdesigners, som jobbar med dessa verktyg. Originalare, grafiska designers och andra 

yrken, som ofta har mindre erfarenhet av området jämfört med en webbdesigner, har idag ofta 

anknytningar till webbdesign. Det blir då extra viktigt att lyfta fram vikten av en anpassad 

webb, som bidrar med en rättvis användning för alla, oavsett förmåga. 

2.2  Frågeställning 
“Hur kan man gå till väga för att tillämpa principerna från Universal Design i front end-

utvecklingen?” 

2.3  Syfte 
Med detta kandidatarbete vill jag undersöka hur principerna från Universal Design kan 

påverka front end-utvecklingen. Syftet är även att undersöka hur man kan gå till väga för att 

tillämpa dessa principer, både praktiskt och teoretiskt.  
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2.4  Tidigare forskning 

2.4.1  World Wide Web Consotrium (W3C) 

W3C’s uppdrag är att standardisera World Wide Web (internet alt. webben) och ta fram 

riktlinjer och protokoll för att jobba mot en långsiktig tillväxt för internet, samt ta internet till 

dess fulla potential. W3C’s vision innefattar deltagande, delning av kunskap och där av bygga 

tillit på en global nivå. Ett av W3C’s primära mål är att göra webben mer tillgänglig för alla, 

vare sig deras eventuella funktionshinder, språkkunskaper, mjukvara eller hårdvara. (W3C, 

2012) 

 

HTML och CSS är de grundläggande verktygen för webbdesignen och det är W3C som står 

för utvecklingen av bland annat dessa verktyg. HTML används för att bygga upp strukturen 

på webbsidan och CSS för att definiera utseendet och layouten visuellt. 

 

2.4.2  Web Accessibility Initiative (WAI) 

WAI är en del av W3C och vars syfte är att samla ihop människor och organisationer för att ta 

fram riktlinjer, strategier och rekommendationer för att hjälpa göra webben mer tillgänglig 

och lättanvänd för människor med olika typer av funktionshinder. Det finns paralleller mellan 

Universal Design och riktlinjerna som är framtagna under WAI.  

 

2.4.2.1  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 

WCAG 2.0 (2008) är en guide med riktlinjer för att skapa en universell struktur och design för 

en webbsida som är användarvänlig för en större grupp användare. Detta innefattar användare 

med diverse funktionshinder såsom kognitiva begränsningar, inlärningssvårigheter samt andra 

mer fysiska begränsningar (synfel, hörselskada, etc.). Enligt WCAG 2.0 (2008) ska en 

webbsida vara: 

 

Förnimbar ‒ Information och gränssnittskomponenter ska presenteras för användaren på ett 

sätt som är begripligt. Icke textbaserat innehåll ska komma med ett textbaserat alternativ med 

samma ändamål. Innehåll ska kunna presenteras på alternativa sätt, till exempel med en 

enklare layout, utan att förlora struktur och information. Innehållet ska presenteras med 
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välbalanserade färger, kontrast och textstorlek, samt komma med möjligheten att själv kunna 

ändra textstorleken. 

 

Manövrerbar ‒ Gränssnittskomponenter ska vara manövrerbara. Manövrering ska bland 

annat kunna skötas med tangentbordet. Innehållet ska inte vara designat på ett sätt som man 

vet kan skapa epilepsianfall. Innehållet ska vara utformat på ett sätt som hjälper användaren 

navigera, hitta specifikt innehåll samt visa användaren vart den befinner sig på webbsidan. 

 

Förståelig ‒ Användningen av användargränssnittet ska vara förståeligt och fungera på ett 

förutsägbart sätt. Innehållet, det vill säga text, ska vara läsbart och lätt att förstå. Hjälp 

användaren att undvika misstag och att rätta till eventuella misstag som gjorts. 

 

Robust ‒ Innehållet måste vara tillräckligt robust för att det ska kunna tolkas på ett 

tillförlitligt sätt via en mängd olika enheter, samt fungera med assisterande verktyg. För att 

detta ska fungera måste kompabilitet för nuvarande samt framtida enheter maximeras. 

 

2.4.2.2  Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 

ATAG 2.0 (2013) bidrar med riktlinjer kring hur man kan utveckla verktyg, såsom bland 

annat CMS, WYSIWYG, bloggar, wikis och forum som är lätta att använda för människor 

med diverse funktionshinder. Dessa verktyg ska också vara byggda på ett sådant sätt så de 

hjälper författaren att presentera informationen på ett lämpligt och tillgängligt sätt. 

 

ATAG 2.0 består av två grundriktlinjer. Den första handlar om att göra användargränssnittet 

för författarverktygen lättillgängliga. Författarverktygen kan som sagt vara en textredigerare 

som används för att skriva blogginlägg, eller vara ett administrationsgränssnitt för att sköta 

innehållet på en webbsida. Dessa verktyg ska då vara utformade på ett sätt som gör dem 

manövrerbara och lättbegripliga. Den andra riktlinjen handlar om att hjälpa författaren skapa 

tillgängligt och lättanvänt innehåll samt att kunna göra redan existerande innehåll mer 

tillgängligt. 
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Figur 1. Förhållandet mellan de olika riktlinjerna inom W3C. 
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2.4.3  Universal Design 

Universal Design är ett koncept för till exempel en miljö eller en produkt som kan användas 

av så många personer som möjligt, oavsett förmåga. Termen “Universal Design” är myntat av 

arkitekten Roland L. Mace och konceptet består av principer och riktlinjer man ska följa för 

att uppnå ett universellt resultat. Ett universellt resultat syftar på ett resultat av en produkt 

eller en miljö som uppfyller de krav som behövs för att så många som möjligt ska kunna 

använda produkten på samma sätt, oavsett personlig förmåga. Konceptet är i grund och botten 

till för stadsarkitektur och hur man kan skapa en miljö som uppfyller kraven från dessa 

principer. (Universal Design, 2014, 13 januari). 

 

På bilden nedan finns exempel på hur en miljö kan se ut när den är framtagen med hjälp av 

principerna från konceptet.  

 

 

 
Figur 2. Illustrationen är återskapad från boken Universal Principles of Design (2003). 
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2.4.3.1  Principer och riktlinjer för Universal Design 

Här följer en sammansättning av principer och riktlinjer som ingår i begreppet Universal 

Design från artikeln Principles of Universal Design skriven av Bettye R. Connel et al. (1997). 

 

1. Rättvis användning 

Designen är användbar och avsättbar för människor med olika förmågor. 

1a. Förse samtliga användare med samma användningsmedel: identiskt när det är 

möjligt, annars likvärdigt. 

1b. Undvik att segregera eller stigmatisera användarna. 

1c. Avsättningar för integritet, säkerhet, och trygghet ska vara lika tillgängligt för alla 

användare. 

1d. Gör designen tilltalande för alla användare. 

 

2. Flexibilitet i användandet 

Designen rymmer ett brett utbud av individuella preferenser och förmågor. 

2a. Ge användaren alternativ i användningen. 

2b. Anpassa tillgänglighet och användning för höger- och vänsterhänta. 

2c. Underlätta för användarens noggrannhet och precision. 

2d. Ge anpassningsförmåga till användarens takt. 

 

3. Enkel och intuitiv användning 

Användning av designen är lätt att förstå, oberoende av användarens erfarenhet, 

kunskaper, språkkunskaper, eller nuvarande koncentrationsnivå. 

3a. Undvik onödig komplexitet. 

3b. Var konsekvent med användarnas förväntningar och intuition. 

3c. Ta hänsyn till en bred utsträckning av läs- och språkkunskaper. 

3d. Ordna information som överensstämmer med dess betydelse. 

3e. Ge effektiv uppmaning och feedback under och efter uppdraget slutförts. 
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4. Förnimbar information 

Designen kommunicerar effektivt nödvändig information till användaren, oavsett 

omgivningsförhållanden eller användarens sensoriska förmågor. 

4a. Använd olika lägen (bildmässigt, verbal, taktila) för redundant presentation av 

essentiell information. 

4b. Tillhandahåll en lämplig kontrast mellan essentiell information och dess 

omgivning. 

4c. Maximera läsbarhet för viktig information. 

4d. Differentiera element på ett sätt som kan beskrivas (dvs., gör det lätt att ge 

instruktioner eller direktiv). 

3e. Ge kompatibilitet med en mängd olika metoder eller enheter som används av 

personer med sensoriska begränsningar. 

 

5. Feltolerans 

Konstruktionen minimerar risker och de negativa konsekvenserna av oavsiktliga eller 

oavsiktliga handlingar. 

5a. Ordna element för att minimera risker och fel: mest använda element, mest 

tillgängliga, farliga element ska elimineras, vara isolerade eller skyddade. 

5b. Ge varningar för faror och fel. 

5c. Gör felsäkra funktioner. 

5d. Motverka omedvetna handlingar i uppgifter som kräver vaksamhet. 

 

6. Låg fysisk ansträngning 

Designen kan användas effektivt och bekvämt och med minimal ansträngning. 

6a. Tillåt användare att upprätthålla en neutral kroppsställning. 

6b. Använd rimliga driftkrafter. 

6c. Minimera repetitiva handlingar. 

6d. Minimera perpetuell fysisk ansträngning. 
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7. Utrymme för användning 

Lämplig storlek och utrymme ges för tillvägagångssätt, räckvidd, manipulation, och 

användning, oavsett användarens kroppsstorlek, kroppshållning, eller rörlighet. 

7a. Ge en tydlig siktlinje till viktiga delar för alla sittande eller stående användare. 

7b. Gör en bekväm räckvidd till alla komponenter för alla sittande eller stående 

användare. 

7c. Ta hänsyn till variationer i hand- och greppstorlek. 

7d. Ge tillräckligt utrymme för användning av hjälpmedel eller personlig assistans. 

 

2.4.4  Likheter mellan WAI’s riktlinjer och Universal Design 

Principerna i helhet med dessa två områden är den samma; att anpassa en miljö eller en 

produkt så att så många som möjligt kan använda den, oavsett förmåga. Men det finns 

fortfarande mycket bra principer i Universal Design som man skulle kunna tillämpa i sättet 

man designar webbsidor på för att uppnå mer användarvänliga och lättanvända resultat. 

 

Exempelvis är principen “Feltolerans” från Universal Design något man kan jämföra med 

riktlinjen “Hjälp användaren undvika och rätta till misstag” under WCAG 2.0, fast något mer 

utförlig. Genom att slå ihop dessa två, får man en princip innehållande mer specifika riktlinjer 

kring vad man bör tänka på när man skapar en webbsida, vilket skulle kunna resultera i en 

tryggare miljö. 

 

De principer, som handlar mer om specifikt fysiska saker i Universal Design så som nr 6 (låg 

fysik ansträngning) och 7 (utrymme för användning), kan till stor del jämföras med hur man 

navigerar digitalt på en webbsida och då tolka om dem för att anpassa dem för webbdesign. 
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3  Tillvägagångssätt 

3.1  Introduktion 

I den gestaltande delen valde jag att bygga ett ”front end”-ramverk för att pröva min 

frågeställning. Detta kändes som ett lämpligt val då jag själv kunde utforma ramverket efter 

de riktlinjer och principer som WAI och Universal Design omfattar. Eftersom att ramverket är 

baserat på dessa riktlinjer och principer hjälper det ”front end”-utvecklaren, som sen använder 

sig utav detta ramverk, att skapa en användarvänlig produkt. 

 

Verktygen jag använde mig av i gestaltningen för att bygga ramverket var HTML, CSS och 

JavaScript. Som versionshanterare har jag använt mig av Dropbox och haft koden uppdelad i 

en logisk filstruktur för att enkelt kunna hitta i den. Jag har även arbetat med en typ av 

prioriteringsmetod som arbetsmetod. Denna metod innebar att jag implementerade delarna i 

en ordning baserad på hur viktiga dem var för att få ett användbart ramverk. 

 

3.2  Teknik 

Mina verktygsval har varit HTML, CSS och JavaScript men jag har till största del arbetat i 

CSS eftersom att det är det som större delen av mitt ramverk är baserat på. HTML används 

för att bygga upp strukturen på webbsidan, alltså hur elementen ska vara placerade och vad de 

ska innehålla. Med hjälp av CSS så kan man definiera utseendet på elementen på alla möjliga 

sätt, till exempel storlek, avstånd, färg, textformatering, etc. JavaScript kan i sin tur användas 

till väldigt mycket men just i detta fall användes det för att manipulera html-elementen och 

göra dem interaktiva. Om till exempel en interaktiv droppmeny är gömd och ska visas genom 

att man trycker på en knapp, så använder man JavaScript för att göra denna koppling. 
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3.2.1  CSS (LESS) 

För CSS finns det så kallade ”pre-processorer” - LESS och SASS är de största. En CSS ”pre-

processor” bidrar med ny funktionalitet (bland annat variabler och ”mixins” som jag har 

använt mig mycket av) till den vanliga CSS-koden. ”Mixins” tillåter dig att skriva ett stycke 

CSS-kod som du sedan kan välja att återanvända i vilket element som helst, genom att kalla 

på den med hjälp av en rad kod. Koden du återanvänder “mixas” alltså in i elementet 

tillsammans elementets egen kod, där av namnet ”mixins”. Variabler kan användas för att 

definiera ett värde för att sedan kunna återanvända det värdet på andra stället i koden. Till 

exempel, om det finns flera värden som alltid ska vara samma kan man ersätta dem med en 

variabel, och sedan definiera variabeln (se figur 3 nedan för exempel). 

 

 
Figur 3. Exempel på hur en variabel kan användas i LESS. 

 

Jag valde att använda mig av ”pre-processorn” LESS eftersom det är en av de mest använda. 

Eftersom produkten är tänkt att användas av andra ”front end”-utvecklare kändes det även 

lämpligt att välja något av de större och mer kända alternativen. LESS och SASS är relativt 

lika överlag, men det är vissa saker som skiljer dem åt. SASS följer en annan syntax, alltså 

sättet man skriver koden på. Syntaxen SASS använder sig utav är en indenteringsbaserad 

syntax, det vill säga man inte avslutar block och rader med ”curly brackets” ( { } ) och 

semikolon. Vad som tillhör vad och vad som avslutas när baseras på avståndet från kod-raden 

till högerkanten. Se figur 4 nedan för ett exempel på standard CSS syntax jämfört med SASS 

indenteringsbaserade syntax. 
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Figur 4. Exempel på standard CSS och LESS syntax jämfört med SASS. 

 

Utöver dessa praktiska skillnader mellan LESS och SASS finns det också tekniska skillnader. 

Pre-processorn LESS är skriven i JavaScript och kräver således JavaScript för att drivas, 

medan SASS är skriven i programmeringsspråket Ruby och kräver istället det för att drivas. 

Detta är den största anledningen till att jag valde att använda mig av LESS istället för SASS. 

Det är standard för en webbläsare att kunna driva JavaScript, alltså kan man använda LESS 

direkt utan att behöva använda något tredjeparts-verktyg. Detta gör i sin tur att LESS blir 

mindre omständligt att implementera och använda. 
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3.2.2  JavaScript (jQuery) 

När jag arbetade med JavaScript använde jag mig av ramverket jQuery. Överlag har jag inte 

använt särskilt mycket JavaScript, just för att jag vill hålla produkten så CSS-baserad som 

möjligt. Eftersom den senaste versionen av CSS (CSS3) kommer med många utav de 

manipuleringsmöjligheter som JavaScript erbjuder, har mycket av funktionaliteten för dessa 

ändamål flyttats över till CSS-kodandet. Detta innefattar animationer, effekter, etc. 

 

jQuery är ett ramverk byggt på JavaScript för att underlätta och förenkla skrivandet av koden. 

Anledningen till att jag valde att använda mig av jQuery istället för standard JavaScript var att 

jQuery går snabbare att skriva; man kan uppnå samma resultat med mindre kod. Detta gäller 

framför allt när det gäller CSS-manupilation. Se figur 5 nedan för ett exempel på hur jQuery 

skiljer sig från JavaScript i ett scenario där man vill dölja ett element.  

 

 
Figur 5. Exempel på hur jQuery kan skilja sig från standard JavaScript. 

 

Eftersom JavaScript är ett dynamiskt programmeringsspråk kan detta givetvis användas till 

mycket mer än det jag nämnt hittills. Ett annat användningsområde för JavaScript, som är värt 

att nämna, är AJAX - en teknik som låter dig hämta och skicka data asynkront. Det betyder att 

du kan hämta och skicka data när du vill, istället för att ladda om hela webbsidan. Ett exempel 

på en sådan metod är en “infinite scroll”. Metoden används i bland annat Facebook’s 

nyhetsflöden. Webbsidan laddar in mer data varje gång användaren har scrollat till botten av 

sidan. 
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3.3  Metod 

3.3.1  Arbetsmetod 

Arbetsmetoden jag använde mig utav var en ”priostack”-metod. Jag jobbade hela tiden med 

den del som jag ansåg var viktigast, tills den var klar, och gick sedan vidare till den som var 

snäppet mindre viktig. Eftersom att jag visste om från start att jag inte skulle hinna göra klart 

alla de delar, som jag egentligen hade velat ha med i ramverket, ansåg jag att detta var en 

vettig metod att använda mig av.  

 

Hade jag haft en medarbetare, eller fler, hade vi förmodligen använt oss av SCRUM - en 

metod som funkar väldigt bra i den här typen av projekt. SCRUM innefattar många möten och 

strukturerad planering för att gruppen ska hela tiden ska vara på samma spår. I SCRUM 

arbetar man med så kallade ”sprintar” - kortare perioder på runt två till tre veckor. Man sätter 

då upp mål för varje sprint; vad man ska ha åstadkommit under den perioden, och har sedan 

en slags reflektion vid sprintens slut. Detta kallas för ”sprint review”. Detta är således en 

väldigt strikt metod men som lämpar sig bättre för grupparbete, med tanke på alla möten och 

reflektioner det innefattar. Där av valde jag att inte arbeta med den här metoden. 

 

3.3.2  Filstruktur 

Jag har jobbat modulärt, alltså byggt upp del för del i olika filer och haft en huvudfil. Där har 

jag importerat alla andra filer jag har jobbat med och på så sätt fått en bättre översikt över min 

kod. Uppdelningen bestod av sex olika filer som jag arbetade med och jag döpte dem då till 

”basics”, ”components”, ”grid”, ”tables”, ”mixins” och ”typography”. Kolumnsystemet jag 

har byggt innehåller en uppsättning av kolumner man kan använda för att bygga 

grundstrukturen för en webbsida. All kod som är relevant för detta är placerad i filen ”grid”. 

Kod tillhörande knappar och textfält är placerad i ”components” och allt som har med 

textformatering att göra är placerat i filen ”typography”. Genom att arbeta på detta sätt kunde 

jag enkelt navigera bland all kod. Tanken med den här strukturen var också att man ska kunna 

använda modulerna fristående om man inte vill använda hela ramverket. Därför byggde jag de 

olika delarna så oberoende av varandra som möjligt. 
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3.3.3  Versionshantering 

Det finns olika verktyg för att lösa versionshanteringen, bland annat Subversion och Git. 

Dessa två fungerar på ungefär samma sätt. Man skapar en förvaringsplats, lämpligtvis på en 

extern server. Där kan man sedan ladda upp alla filerna som projektet innehåller och låta 

andra medarbetare ladda ner projektet. Allteftersom man jobbar med projektet laddar man upp 

de ändringar man själv gjort, och laddar ner de ändringar som andra gjort i projektet. På så 

sätt ser man till att alla jobbar med rätt version av filerna. För varje gång någon laddar upp 

ändringar till förvaringsplatsen, får projektet en ny revision. Man kan sedan backa tillbaka i 

revisionerna om man vill ha en tidigare version av projektet. Ett exempel är om något har gått 

fel och man inte kan lösa det på annat sätt än att backa tillbaka. 

 

De två ovannämnda versionshanterarna (Subversion och Git) är två av de vanligaste i 

webbutvecklingsprojekt. Om fler än en person arbetar i samma kod är det väldigt smidigt att 

använda en versionshanterare, men eftersom jag jobbade ensam valde jag att använda 

Dropbox istället. Eftersom jag jobbade både hemma och i skolan använde jag mig av denna 

webbaserade fillagringstjänst och laddade upp ändringarna varje dag, både hemifrån och från 

skolan. Jag sparade också alla gamla versioner i min Dropbox. Genom att arbeta på detta sätt 

kunde jag hålla en bra översikt över hela projektet. 
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3.4  Process 

Jag tittade på många liknande ramverk, såsom Bootstrap (Bootstrap, 2014) och PureCSS 

(PureCSS, 2014) och försökte hitta de essentiella delarna, för att få en bättre bild av vad jag 

var tvungen att implementera i min egen produkt. Under produktionen märkte jag att 

Bootstrap och PureCSS skiljde sig betydligt från varandra. Bootstrap är ett omfattande 

ramverk med många olika komponenter medan PureCSS är ett mycket mindre ramverk med 

mer noggrant utvalda komponenter. Mitt fokus hamnade någonstans mittemellan de båda 

koncepten och där av blev min produktion något komplicerad. 

 

Eftersom jag också lärde mig många nya saker under produktionens gång, har jag spenderat 

tid på att gå tillbaka till delar som jag tidigare kände mig färdig med, men som jag då kände 

att jag kunde förbättra. Detta hade både en positiv och en negativ påverkan. Det positiva var 

givetvis att jag lyckades förbättra de saker jag redan hade gjort, men det negativa var att det 

tog för mycket tid och det drabbade min redan svaga planering. 

 

Utöver detta valde jag hela tiden att jobba med de komponenter som var viktigast i en form av 

prioriteringsordning. Vad som var viktigast avgjorde jag själv grundat på mina erfarenheter 

inom området. Jag valde till exempel att bygga kolumnsystemet först eftersom den delen 

utgör grundstrukturen för webbsidan. 

 

  



17 
 

4  Resultat och diskussion 
I detta kapitel presenteras resultatet, och det diskuteras huruvida principerna från Universal 

Design kan tillämpas i ”front end”-utveckling. Därefter följer en reflektion över gestaltningen 

samt slutsats.  

4.1  Gestaltning 
Tanken med min gestaltning var att undersöka ifall ett ”front end”-ramverk var ett lämpligt 

sätt att tillämpa principerna från Universal Design. Det jag producerade var ett ramverk 

innehållande ett antal komponenter samt ett kolumnsystem. Något jag märkte rätt fort under 

gestaltningen var dock att det var svårt att utforma komponenterna, så att de speglade 

principerna och riktlinjerna från WAI och Universal Design, på ett sätt som verkligen syntes. 

Syftet med dessa principer är att få ett användarvänligt resultat och eftersom jag har blivit 

influerad av redan existerande ramverk, följde användarvänligheten med i hela processen av 

tillverkningen. Efter ett tag gick jag på detaljnivå in på vissa komponenter för att se om det 

gick att finjustera fram ett resultat, som på något sätt kunde spegla Universal Design. Under 

tillverkningen av knapparna började jag ställa mig frågor som: ”Är det välbalanserade 

färger?”, ”Är texten på knappen lättläst?” och ”Vad för visuell feedback ska användaren få 

vid interaktion?”. Dessa var frågor som hjälpte mig att ta fram mer genomtänkta 

komponenter. 

 

Resultatet av gestaltningen blev en mindre uppsättning av färdiga komponenter och element, 

dessvärre blev det inte så utförligt som jag tänkte mig från början. Ramverket innehåller nu 

knappar och textfält samt hur de kan användas var för sig samt tillsammans. Det innehåller 

även gjort ett navigationsfält, en tabell samt diverse små-klasser, som kan appliceras på de 

olika elementen för att modifiera deras beteende. Till exempel så kan navigationsfältet 

kombineras med en klass som heter ”fixed”. Detta gör så att navigationsfältet fästs i skärmens 

övre kant. 
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4.1.1  Kolumnsystem 

Ramverket innehåller ett kolumnsystem som är baserat på tolftedelar. Det finns alltså 12 olika 

kolumner som täcker från en tolftedel av utrymmet upp till hela utrymmet, av elementet man 

placerar dem i. Om man till exempel placerar en 8/12-kolumn bredvid en 4/12-kolumn så 

täcker det 100 % av elementet, eftersom summan blir 12/12. Antal kolumner i systemet valde 

jag efter att ha undersökt vad för skalor övriga ramverk använder. De ramverk jag har 

undersökt är 960 Grid system (960 Grid system, 2014), Foundation (Foundation, 2014) och 

Bootstrap. Dessa ramverk har kolumnsystem som är baserade på 12 kolumner. 960 Grid 

system kan även baseras på 16 kolumner. En annan anledning till att jag valde att använda 

mig av 12 kolumner var att jag ville hålla ramverket så enkelt som möjligt. Med fler än 12 

kolumner ökar komplexiteten eftersom det blir fler mått att hålla reda på. Att Bootstrap och 

Foundation kommer med 12 kolumner och de är två etablerade front end-ramverk påverkade 

således mitt val. (se kap. 6.2, bilaga 1 för exempel). 

 

Kolumnsystemet är responsivt och tack vare det kan man skapa en struktur för webbsidan 

som anpassar sig efter storleken på enhetens skärm. Systemet innehåller sammanlagt fem 

uppsättningar av kolumner. Fyra av dessa kan tillämpas för att få en skalbar struktur. Till 

exempel går det att göra så att 3/12-kolumner blir 6/12-kolumner om skärmens storlek är 

mindre än en bestämd storlek (se kap. 6.2, bilaga 2 för exempel). 

 

Det var två principuppsättningar från Universal Design som jag tyckte lämpade sig åt den här 

delen. Den första var “Flexibilitet i användandet” som innebar att man skulle ge användaren 

alternativ i användningen samt underlätta för användarens noggrannhet och precision. Den 

andra var “Utrymme för användning” som innebar att man skulle bidra med en bekväm 

räckvidd till alla komponenter, för alla sittande eller stående användare. Eftersom “Utrymme 

för användning” handlade mer om fysik omtolkade jag den för att den skulle passa in i en 

digital miljö. Principen som går igenom “bekväm räckvidd för sittande eller stående 

användare” skulle kunna relateras till olika enheter som används (alltså dator, surfplatta eller 

smartphone). Dessa principer lämpar sig för den här delen eftersom att de handlar om att 

anpassa miljön efter användarens förutsättningar. 
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Figur 6. Exempel på kolumnerna i kolumnsystemet samt hur de samspelar med varandra. 

 

4.1.2  Komponenter 

Komponenterna som ramverket innehåller är knappar, textfält och navigationsfält med länkar. 

Den del som jag har lagt ner mest arbete på är knapparna och hur de fungerar i relation till sin 

omgivning. Inspiration för hur knapparna och textfälten ska vara utformade har jag till största 

del fått från ramverket Bootstrap. Navigationsfältet är en simpelt utformad komponent då det 

mest fungerar som en behållare för länkar och knappar. 

 

Vid tillverkningen av knapparna var det svårt att hitta passande principer från Universal 

Design. Som jag nämnde i början av kapitlet ”Gestaltning” ställde jag mig själv frågor som: 

”Är det välbalanserade färger?”, ”Är texten på knappen lättläst?” och ”Vad för visuell 

feedback ska användaren få vid interaktion?”. Den gråa standardknappen (se figur 7 nedan) 

har en mörkare grå kantlinje och en mörkgrå text för att den ska se enhetlig ut. Typsnittet jag 

valde för knapparna (och resten av komponenterna) heter ”Source Sans Pro” och är designat 

av Paul D. Hunt på Adobe (Paul D. Hunt, 2009). Detta valde jag för att den är stilren, lättläst 

och för att den passar in i designens helhet. När det gäller interaktionen med knapparna så har 

jag fokuserat på att göra den tydlig och förnimbar. Man får en visuell feedback när man drar 

muspekaren över knappen och ytterligare visuell feedback när man trycker på den, för att hela 

interaktionen ska vara tydlig (se kap. 6.2, bilaga 3 för exempel). 

 

Textfältet har jag arbetat med på samma sätt. Genom att ge visuell feedback till användaren 

vid interaktion så försäkras användaren om att denne interagerar med komponenten (se figur 7 

nedan för exempel). 
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Figur 7. Exempel på de komponenter som ramverket innehåller. 

 

4.1.3  Tabeller 

Tabellerna i ramverket fungerar relativt simpelt och är utformade för att vara lättlästa och 

förnimbara. Det finns tre alternativ i utseendet för tabellen (se figur 8 nedan). Tanken med det 

här elementet var att hålla det så simpelt som möjligt för att se om det enklare gick att spegla 

principer från Universal Design. 

 

I tillverkningen av dessa tabeller har jag kunnat tillämpa principer från uppsättningen 

“Förnimbar information” i Universal Design. Principen handlar om att man ska tillhandahålla 

en lämplig kontrast mellan essentiell information och dess omgivning, samt att ha god 

läsbarhet för viktig information. Även här var det svårt att tillämpa dessa principer på ett 

märkbart sätt. Jag har arbetat på detaljnivå när det gäller marginaler och avstånd i tabellen, för 

att få fram ett så lättläst och lättolkat resultat som möjligt. 

 

 
Figur 8. Exempel på tabellerna och hur de kan se ut. 
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4.2  Slutsats 
Mitt kandidatarbete har handlat om hur man kan gå till väga för att tillämpa principerna från 

Universal Design till front end-utvecklingen. Jag hade för avsikt att skapa ett front end-

ramverk med influenser av principer från Universal Design för att pröva min frågeställning. 

 

Min frågeställning var följande; “Hur kan man gå till väga för att tillämpa principerna från 

Universal Design i front end-utvecklingen?”. Att skapa ett front end-ramverk med influenser 

av principer från Universal Design är absolut ett sätt för att göra detta, men hur mycket 

skillnad gör det? Om man följer de officiella riktlinjerna för webbdesignen som WAI 

tillhandahåller, kommer man att uppnå ett användarvänligt och lättanvänt resultat. Eftersom 

tanken med WAI och Universal Design i grund och botten är den samma - att skapa en miljö, 

som ska kunna användas av så många som möjligt, oavsett förmåga, blir det alltså svårt att 

märka någon direkt påverkan på resultatet, när man blandar in Universal Design tillsammans 

med WAI. 

 

Något man hade kunnat göra istället för att försöka tillämpa Universal Designs principer 

direkt på den tekniska strukturen hade varit teoretiska sammanslagningar mellan dess 

principer och WAI’s riktlinjer. Detta nämnde jag under kapitlet Tidigare forskning tidigare i 

arbetet. Genom att hitta matchande principer och riktlinjer för att sedan slå ihop dem, kan det 

resultera i en mer specifik vägledning till ett mer användarvänligt och lättanvänt resultat. 

 

 

4.3  Vidare forskning 
Vidare forskning, som hade varit intressant att utföra, vore att ta fram en komplett och mer 

detaljerad sammanslagning mellan Universal Design och WAI. Detta för att mer ingående se 

hur det skulle kunna påverka ”front end”-utvecklingen.  
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5  Ordlista 

BEGREPP BETYDELSE 

Back end Programmeringen av webbsidans dynamiska språk så som PHP, Ruby on Rails 
och node.js samt databas. 

CMS “Content Management System” förser användaren med möjligheten att hantera 
innehållet på webbsidan via själva webbsidan. 

CSS Cascading Style Sheet är den koden som utgör utseendet för HTML-elementen 
på webbsidan. 

CSS-klass Ett stycke CSS-kod med ett namn som man kan applicera på HTML-element 
för att modifiera elementet på olika sätt. 

Front end Design och layout av webbsidan med HTML och CSS samt programmering av 
JavaScript. 

HTML Hypertext Markup Language är den koden som utgör layoutstrukturen på en 
webbsida. 

JavaScript Ett programmeringsspråk som bland annat används för att manipulera 
innehållet på en webbsida. 

Ramverk Ett bibliotek med färdiga funktioner för ett programmeringsspråk som kan 
återanvändas. 

WYSIWYG “What-you-see-is-what-you-get”, i detta fall en texteditor med funktioner så 
som att göra fet, kursiv och understruken text bland annat. 

Wiki Webbapplikation som tillåter användarna att lägga till / ta bort eller ändra 
innehållet i samverkan med andra. 
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6.3  Bilagor 

Bilaga 1 

 

Wings CSS Dokumentationssida. Exempel på kolumnsystemets struktur. 
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Bilaga 2 

 

Kolumnsystem. Exempel på kolumnsystemet fungerar responsivt. 

Bilden visar hur kolumnerna beter sig vid olika storlekar på skärmen. I detta fall minst 

1220px bred (en högupplöst datorskärm), 560px bred (surfplatta) och 340px (smartphone). 

 

 

Bilaga 3 

 
Knappexempel. Exempel på hur en knapp ser ut och hur den beter sig vid interaktion. 


