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Abstrakt 
Idag besöker vi inte längre webbplatser enbart via datorer, utan även mobiltelefoner 

och surfplattor. För att göra interaktionen på en webbplats användbar via flera olika 

plattformar blir det allt vanligare med responsiv anpassning. Denna utveckling ställer 

högre krav på den grafiska formgivaren som bör ha god kunskap om de plattformar 

som designen tillämpas på för att nå högsta möjliga användbarhet. En grafisk 

formgivare ska alltså förstå vad användbarhet innebär och hur denna kunskap ska 

tillämpas i designen. 

 

Kandidatarbetet undersöker vad som definierar användbarhet och vad grafisk design 

bidrar till i skapandet av responsiva webbplatser. Utifrån litteraturstudier i samband 

med en produktion i form av en responsiv webbplats, presenterar vi i detta arbete våra 

metoder för hur den grafiska designen ska uppnå användbarhet oavsett plattform.  

 

Nyckelord 
Användbarhet, grafisk design, användargränssnitt, responsiva webbplatser, 

plattformar. 

 

  



  

Abstract 
We no longer visit websites solely by using computers, but also mobile phones and 

tablets. To make the interaction on a website usable on multiple platforms it’s 

becoming increasingly common with responsive adaption. This development creates 

greater demands on the graphic designer who should have good knowledge of the 

platforms that the design is applied on in order to achieve maximum usability. Thus, a 

graphic designer should understand the meaning of usability and how that knowlege 

applies in a design. 

 

This Bachelor Thesis examines what defines usability and what graphic design 

contributes with in creating responsive websites. Based on literature studies in 

relation to a production of a responsive website, we present in this work, our methods 

by which the graphic designer achieves usability regardless of platform. 
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1. Inledning 

Användbarhet på webbplatser är tack vare dagens snabba teknikutveckling ett område 

i ständig förnyelse. Idag är det inte längre vedertaget att en webbplats enbart kan 

besökas via en dator. Utbudet av nya plattformar gör det allt mer självklart att det 

även ska gå att besöka en webbplats via en mobil eller surfplatta med samma 

användbarhet som vid användandet av en dator. Genom att anpassa 

användargränssnittet för flera plattformar kan den grafiska designern skapa 

sammanhängande användbarhet oavsett vilken plattform användaren interagerar med. 

 

I och med denna utveckling står den grafiska designern för en utmaning, där den 

grafiska designen måste anpassas för olika plattformar samtidigt som den ska vara 

användbar. Detta kandidatarbete kommer att undersöka vad användbarhet är, samt hur 

den grafiska designen ska bidra till att skapa en användbar webbplats oavsett vilken 

plattform som används. 
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2. Problemområde 

2.1 Bakgrund 

George Plumley menar på att det idag blir allt viktigare att ha en digital webbplats 

som fungerar på fler plattformar än enbart en dator (Plumley, 2011). Även Findahl 

kan bekräfta denna utveckling; 

 

“Nästan alla har idag tillgång till en vanlig mobiltelefon. Ett resultat av en spridning 

som idag har pågått under många år.” (Findahl, 2012, 26) 

 

Denna utveckling kommer att spela allt större roll vid grafisk design för Internet och 

kommer samtidigt att ställa högre krav på den grafiska formgivaren (Lupton, 2006, 

29). Utöver att anpassa det grafiska materialet för webbplatser behöver den grafiska 

designern även förstå hur en användare orienterar sig. En besökare på en webbplats 

tar 6-8 sekunder på sig för att bestämma om denne ska stanna på webbplatsen eller 

inte, alltså måste designen av en digital produktion på Internet övertyga användaren 

att stanna (Plumley, 2011). 

 

2.2 Frågeställning 

Med syfte att binda samman moderna tekniker med grafisk design och användbarhet, 

har vi formulerat följande frågeställning; 

Vad bidrar grafisk design till för att göra en responsiv webbplats användbar? 

 

2.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få en djupare förståelse för vad användbarhet är, för att 

sedan kunna implementera denna kunskap på den grafiska designen för en responsiv 

webbplats. 
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3. Tidigare forskning 

För att kunna besvara vår frågeställning i detta kandidatarbete måste vi bryta ner 

användbarhet i flera delar och definiera dessa. Detta gör vi genom att först definiera 

alla de begrepp som tillsammans skapar användbarhet, för att sedan kunna dra en 

slutsats och ge en definition på vad användbarhet är och hur man designar för att 

skapa detta. 

 

3.1 Användargränssnitt 

För att kunna förstå vad användargränssnitt är måste vi först reda ut begreppet 

gränssnitt. Svenska Akademien beskriver begreppet följande; "a; även om program 

som underlättar kontakten mellan dator och användare" (SAOL, 1998). Alltså, för att 

en människa och en dator ska kunna kommunicera med varandra krävs ett språk, och 

det är det vi kallar gränssnitt. Definitionen av gränssnitt SAOL ger har två betydelser; 

dels den fysiska utrustningen kring dator, så som tangentbord, datormus och 

pekskärm men även det visuella språk som datorn visar oss på skärmen. 

 

Svenska Datatermgruppen definierar användargränssnitt enligt följande; 

 

“Användargränssnitt, eng. user interface, kallas det gränssnitt som möjliggör 

kommunikation mellan människa och dator och utgörs bl.a. av det man ser på 

bildskärmen. Det finns t.ex. grafiska användargränssnitt (eng. graphic(al) user 

interface, GUI) som bygger på fönster, ikoner (symboler) etc., och rent textbaserade 

användargränssnitt. Om man avser en hårdvaruenhet kan gränssnittskort för eng. 

interface board (interface card) vara en lämplig svensk term.” (Svenska 

Datatermgruppen) 

 

Användargränssnitt, även kallat GUI (eng. Graphical User Interface) är alltså det 

användaren interagerar med visuellt på exempelvis en webbplats. Syftet med ett 

användargränssnitt är att användaren ska kunna orientera sig på webbplatsen i form av 

menyer och ikoner och genom detta åstadkomma en handling. Ett användargränssnitt 

är följaktligen den del som gör det möjligt för användaren att nyttja en webbplats och 
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vägleda denne i interaktionen. Oavsett hur skickligt en webbplats är programmerad är 

det av ringa betydelse så till vida webbplatsen inte är användbar. Så som användaren 

ser det är användargränssnittet produkten (Mayhews, 1999, 9f). 

 

Nielsen och Molich har också tagit fram riktlinjer för att skapa användargränssnitt 

(eng. Ten usability guidelines) (Nielsen, och Molich, 1990, 249f). Bland dessa 

riktlinjer finns rådet att skapa en logisk dialog, i detta fall en interaktion, för 

användaren i den mån att användaren ska kunna orientera sig på webbplatsen. 

Användaren ska även få respons på den handling som denne utför, exempelvis en 

bekräftelse på ett skickat meddelande. Ett annat förslag vid grafisk design av 

användargränsnitt är att vara konsekvent i sitt utförande av designen för att göra 

interaktionen så enkel som möjligt för användaren. På samma sätt går det att nyttja en 

igenkänningsfaktor och där igenom guida användaren genom webbplatsen och få 

denne att slippa memorera information från ett steg till ett annat. 

 

Följaktligen blir det användargränssnittets uppgift att skapa en logisk dialog för 

användaren i den utsträckning att denne ska kunna orientera sig på webbplatsen. Detta 

sker föredömligen genom att nyttja en igenkänningsfaktor och där igenom guida 

användaren i sin interaktion. På så sätt undviks inlärningsmoment av grundläggande 

funktionalitet som exempelvis menyhiearkier.  

 

Att vara konsekvent i utförandet av den grafiska designen handlar alltså inte enbart 

om att skapa en visuellt sammanhållen helhet, utan även om att tillhandahålla en 

förståelig navigation för användaren så att denne kan tillgodogöra sig informationen. 

För att skapa en förståelig navigation krävs det alltså kunskap om användaren och 

dess beteende. Sundström (2005, 35) beskriver hur en användare orienterar sig på 

webbplatsens innehåll och dess användargränssnitt. Denna analys av 

användarorientering kan liknas med den ISO-standard som finns för användbarhet, 

något vi kommer att beskriva närmare i stycket 3.4 Användbarhet.  

 

Alltså grundar sig utförandet av ett användargränssnitt i hur en användare kommer att 

interagera med webbplatsen. Hur ska då designern designa ett användargränssnitt? I 

boken White Space is not your enemy (Golombisky och Hagen, 2010, 208) ger 
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författarna flera exempel på hur designern ska tänka för att designa en webbplats med 

så kallat bra användargränssnitt. De menar att designern måste tänka sig in i 

användarens perspektiv och förstå hur användaren orienterar sig. Viktigast av allt är 

att användaren inte ska behöva fråga sig vad webbplatsen handlar om, detta måste 

vara uppenbart för att användaren inte ska tappa intresse (Sundström, 2005, 24).  

 

Löwgren och Stolterman (2002, 107) menar att en gränssnittsskiss är ett måste innan 

skapandet av en webbplats startar. En gränssnittsskiss är en teckning över hur det 

blivande användargränssnittet kan komma att se ut. I skissprocessen blir designern 

tvungen att ta ställning till interaktionstekniker men skaparen börjar också planera den 

grafiska designen mer ingående (Löwgren och Stolterman, 2002, 107). För att kunna 

säkerhetsställa att en webbplats har ett bra användargränssnitt bör designern testa 

webbplatsen på den faktiska målgruppen (Sundström, 2005, 24). Sundström (2005, 

25) ger olika exempel på hur designern kan tillämpa dessa tester; intervjuer, 

fokusgrupper, enkäter, brainstorming med användarna med flera. Oavsett vilken 

metod designern väljer att utföra sin undersökning på är det viktigt att ständigt ha 

användaren och dennes behov i fokus. Men för att designa ett användargränssnitt 

måste vi först reda ut begreppet design. 

 

3.2 Grafisk design 

Med användargränssnitt i åtanke, spelar den grafiska designen en stor roll i hur en 

webbplats uppfattas. Dess uppgift är både att förmedla och vägleda användaren 

innehållet samt fånga dennes intresse. 

 

Grafisk design är konst som människor använder. (Lupton, 2006, 1) 

 

Så inleder Lupton sin definition av grafisk design. Till skillnad från konst som finns 

för sin egen skull, så har design som syfte att lösa ett problem (Gulliksen och 

Göransson, 2002, 234.) Ambrose (2006) förklarar grafisk design som en kreativ 

visuell konstdisciplin som behärskar många områden så som art direction, typografi, 

sidlayout, information och andra kreativa aspekter. Med art direction menas att det 

finns ett koncept bakom hur designern valt att designa. Designen ska berätta något 
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och kommunicera med användaren, och beroende på vem den ska kommunicera med 

ser designen annorlunda ut (Mahon, 2010, 13). Det är en vanlig missuppfattning att 

design enbart finns för att vara visuellt tilltalande, men i slutändan riktar sig design 

alltid till en användare som ska interagera med designen (Lupton, 2006, 29.) 

 

 

I boken White Space is not your enemy (Golombisky och Hagen, 2010, 2) förklarar de 

grafisk design som ett visuellt språk som likt alla språk har regler för att 

kommunikationen ska fungera. Golombisky och Hagen menar att vi sällan lägger 

märke till bra design eftersom den kommunicerar utan att vi behöver anstränga oss för 

att förstå, det är när vi möter dålig design som vi inte kan förstå som vi reagerar. 

Golombisky och Hagen beskriver design, precis som Ambrose (2006), som en 

produkt som är visuellt tilltalande men även funktionell. Med detta uttryck; 

 

“Form follows function”. (Golombisky och Hagen, 2010, 2) 

 

menar de att oavsett om du designar en stol, en webbplats eller en katalog är bra 

grafisk design resultatet av både en visuellt tilltalande form och en funktion. Dessa 

två begrepp bildar tillsammans en användbar produkt (Golombisky och Hagen, 2010, 

2). 

 

En av de största skillnaderna mellan design och konst, enligt Golombisky och Hagen, 

är att en designer planerar sin produktion i syftet att göra en användbar produkt. Det 

främsta designern ska ha i åtanke när denne designar för webben är besökaren. Precis 

som vi skrivit tidigare så tar en besökare på en webbplats 6 till 8 sekunder på sig för 

att bestämma om denne ska stanna på webbplatsen eller inte (Plumley, 2011.) Detta 

gör det nödvändigt för den grafiska designern att hela tiden ha användbarhet och i 

fokus och designa för användaren. Vi kommer senare i arbetet att fördjupa oss mer 

inom användbarhet. Men innan vi bearbetar användbarhet följer ett stycke om vad 

som definierar bra och dålig design. 
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3.3 Vad utgör en “snygg” och bra design? 

Vi har nu konstaterat att designens huvudsyfte är att kommunicera med användaren 

som ska stå i fokus för hur designen utformas. Trots detta är design känt för att vara 

snygg och tilltalande för ögat (Gulliksen och Göransson, 2002, 236) därför behöver vi 

nu ta reda på vad som är visuellt tilltalande och hur detta hänger ihop med designens 

funktion. 

 

Men vad är är visuellt tilltalande, vad vi till vardags kallar “snyggt”? Enligt 

Golombisky och Hagen har design och konst alltid ändrats genom historien beroende 

på vad som anses vara trendigt just vid den berörda tidsepoken. Författarna menar att 

det går att se ett tydligt mönster genom designens historia vad som varit trendigt när, 

och hur det sedan har utvecklats till nya trender. Det finns alltså ingen mall för hur en 

designer producerar något “snyggt”, designern i fråga bör ha vad som kallas “ett öga” 

för design och känna till grundreglerna för design samt känna till när denne kan bryta 

mot dessa (Golombisky och Hagen, 2010, 7). 

 

Frågan är då, vad är bra design? Precis som tidigare skrivet så anser Hagen och 

Golombisky att bra design ska vara visuellt tilltalande och funktionellt (Golombisky 

och Hagen, 2010, 2). Bra design är alltså inte enbart baserat på dess funktion utan 

designen ska dessutom vara visuellt tilltalande. 

 

Måhända är det visuella uttryckets formel till lika stor del beroende av hur den 

grafiska designen speglar innehållet, både för att skapa ett för användaren visuellt 

tilltalande intryck, men även lyfta fram och återspegla vilken typ av tjänst 

webbplatsen tillhandahåller. Det vill säga att designen framhäver eller möter den 

förutbestämda bild som användaren kan tänkas förvänta sig när denne söker en viss 

typ av tjänst. 

 

Gulliksen och Göransson menar att bra design alltid ska agera som en slags brygga 

mellan det estetiska och funktionella ändamålet för att kunna skapa en balans i 

interaktionen. Även Gulliksen och Göransson har svårigheter att förklara vad som 

faktiskt är estetiskt, och konstaterar att bakom en snygg och funktionell design står 

alltid en duktig hantverkare med ögat för det (Gulliksen och Göransson, 2002, 236). 
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Vi kan nu svara på frågan vad design ska innehålla för att vara så kallat bra, den ska 

vara funktionell och estetisk samt uppfylla ett syfte. Sammanfattningsvis, som 

tidigare citerat; 

 

“Form follows function” (Golombisky och Hagen, 2010, 2) 

 

Estetik och funktion är beroende av varandra för att skapa en bra design. En lära om 

funktion, användargränssnitt och grafisk design kan alltså inte enahanda utgöra 

grunden för en optimal upplevelse från användarens sida. För att avgöra om och i så 

fall hur pass väl en webbplats fyller sin funktion måste vi ta en närmare titt på 

användbarhet och vilka faktorer som spelar in. 

 

3.4 Användbarhet 

Det är upp till den grafiske designern att med hjälp av riktlinjer och metoder för 

användargränssnitt tillsammans med en funktionell grafisk design och kännedom om 

webbplatsens syfte, skapa en visuell helhet som agerar vägledare och informatör åt 

användarna i sin interaktion. Den kunskap vi nu har ger oss möjlighet att fördjupa oss 

ytterligare i vad användbarhet är. 

 

Användbarhet är ett begrepp som möjligen bäst beskrivs med hjälp av sin engelska 

ekvivalent, “ ”, vars definition är “available or convenient for use” samt “capable of 

being used” – med andra ord ligger grunden i något som är för användaren brukbart. 

Redan här finns en differans i form av inlärt och intuitivt beteende, där tillgänglighet 

spelar en stor roll. 

Att ur designsynpunkt, underlätta navigationen av en webbplats så att den 

kommunicerar och guidar besökarna till den eftersökta informationen, snarare än att 

mana till inlärning av mer komplicerade moment som menyhiearkier och 

webbadresser är ett tydligt exempel på just detta. 

 

Vidare återges hur alla delar av en tjänst (såsom typografi, navigation och 

åtkomlighet) är till lika stor vikt vid bedömning av användbarheten för användaren. 

En rådande symbios likt denna gör att om nyttan är obefintlig, det vill säga om 
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tjänsten inte innehåller något som fångar användarens intresse existerar heller ingen 

användbarhet. På motsvarande sätt tar användaren till sig innehållet, trots låg 

användbarhet, om denne har nytta av innehållet. 

 

I mångt och mycket är användbarhet något vi dagligen kommer i kontakt med i form 

av användargränssnitt, inte uteslutande genom Internet utan även vid användande av i 

stort sett alla teknikorienterade ting som förlitar sig på interaktion mellan användare 

och objekt. För att i situationer med interaktion kunna fastställa begreppet 

användbarhet tillgås den industriella och kommersiella standardisering ISO 

(Internationella standardiseringsorganisationen), som enligt ISO-normen 9241-11 

definierar användbarhet som; 

 

“Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att 

uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 

tillfredsställande sätt.” 

 

Följaktligen blir alltså användbarhet ett övergripande kvalitetsmått för en produkt 

eller tjänst och kan därigenom befinna sig inom ett intervall från låg till hög. Vid en 

sådan bedömning utgår ISO-normen från tre huvudpunkter; ändamålsenlighet, 

effektivitet och tillfredsställelse (eng. efficiency, effectiveness och satisfaction). 

Ändamålsenlighet syftar till “i vilken utsträckning ett mål eller en uppgift är 

uppnådd”, effektivitet till “resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och 

fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål” och tillfredsställelse till 

“graden av tillfredsställelse och positiva känslor som produkten frambringar då den 

används”. 

 

För att kunna återge de faktorer som väger in i benämningen beskriver Preece, Rogers 

och Sharp (2011, 21) att ha följande vid diskussion om användbarhet i 

användargränssnitt; Hur lätt det är att lära sig använda för en nybörjare (eng. 

learnability), hur lätt det för användaren att minnas hur denne gjorde (eng. 

memorability) samt hur många eller få fel som användarna gör (eng. efficiency).  

Nielsen (2000, 12) återger denna princip enligt; 
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“The way to get good design ideas is quite often to follow usability engineering 

methodology and steep yourself in user restrictions and data”  

 

På detta sätt konstateras det att en metod för att generera uppslag till en design bör 

vara i linje med tekniska specifikationer såsom plattform samt användarbas, så att 

resultatet mynnar ut i en slutprodukt där användbarheten enligt ISO-normen är hög. 

Utöver ISO-normen finns fristående teorier kring användbarhet som är direkt 

baserade på och riktade mot webbaserade tjänster. Sundström (2005, 33f) beskriver 

sin metod kallad användarorientering som ett sätt att få perspektiv på dialogen mellan 

användaren och webbplatsen. Metoden beskriver de generella frågor som kan uppstå 

vid interaktion och är uppdelad i steg som beskriver några av de generella outtalade 

frågor en användare går igenom vid interaktionen med en webbplats. 

 

Användarens initiala handling går ut på att identifiera var denne befinner sig och 

avgöra om webbplatsens innehåll är det efterfrågade. Genom att i den grafiska 

designen kommunicera till besökaren vilket innehåll som kan förväntas, erbjuds svar 

på frågorna “Har jag varit här förut?” samt “Vad syftar webbplatsen till?”. Det 

första som eftersöks av användaren är alltså en form av bekräftelse på att denne 

besökt rätt webbplats. 

 

Vidare bör information kring navigationen tillhandahållas, då användarens nästa steg 

handlar om att ta sig mot ett eftersökt mål enligt frågan “Hur tar jag mig dit jag 

vill?”, för sedan identifiera om den gjorda handlingen resulterade i eftersökt resultat. 

När användaren sedan når sitt mål kommer denne att leta efter sätt att interagera med 

innehållet, “Detta ser rätt ut, men vad går att göra här?”. På en textsida är det i 

princip möjligt att konsumera innehållet direkt genom att läsa texten, medan 

exempelvis ett formulär eller en kartfunktion kräver mer interaktion av användaren. 

Detta är också en god anledning att göra moment likt dessa så självförklarande som 

möjligt. 

 

När användaren tagit in innehållet finns det enligt Sundström två huvudscenarion. Det 

första utgår från att användaren fann informationen relevant och gärna önskar fortsätta 
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konsumera liknande innehåll, “Det här var intressant, finns det mer?”. Genom att då 

exempelvis erbjuda länkar med ytterligare innehåll av samma karaktär i anslutning till 

den tidigare, blir navigationen enklare samtidigt som användarupplevelsen anpassas 

för varje användare. Det andra scenariot är att användaren nu är färdig i sin 

konsumtion av innehållet och önskar ta sig tillbaka till ingångssidan för att därigenom 

se vilka övriga valmöjligheter som finns tillgängliga enligt devisen “Tack, jag är klar 

här, hur tar jag mig tillbaka?”. 

 

ISO-normen och Sundströms användarorientering är två metoder att som grafisk 

designer använda sig av vid framtagande av ett användargränssnitt. Där ISO-normen 

lyfter fram ett standardiserat sätt att se på och mäta användbarhet, kan specifika 

metoder likt Sundströms användarorientering agera som tankvärd riktlinje för den 

grafiska designen av en webbplats och dess användargränssnitt. En webbplats med 

hög användbarhet är således ett resultat av ett bra jobb från den grafiska designern. 

 

3.5 Responsiva webbplatser 

Ordet plattformar är ett samlingsnamn syftar på den stora mängd enheter med 

kapacitet att rendera webbplatser från Internet - stationära och bärbara datorer, 

surfplattor och mobiltelefoner är alla exempel på olika plattformar som idag används 

flitigt (Findahl, 2012, 26). För en grafisk designer finns det således ett flertal faktorer 

att utnyttja eller ta hänsyn till fördel för produktionen. De främsta differentierande 

egenskaperna mellan plattformarna är skärmstorlek, gränssnitt och tillgänglighet. På 

Internet sker detta med hjälp av responsiva webbplatser. 

 

Responsiv webbdesign innebär att layouten, ibland också innehållet, av en webbplats 

är föränderlig beroende på vilken skärmstorlek och upplösning den brukade enheten 

har. Marcotte konstaterar att; 

 

Tablet computing has become wildly popular of late, presenting us with a mode of 

web access that is neither fully “mobile” nor “desktop,” but somewhere in between. 

(Marcotte, 2011) 
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Genom användandet av responsiv design kan användaren besöka en och samma 

webbadress i till exempel både mobiltelefon, surfplatta eller dator och få sidan 

automatiskt anpassad därefter. Detta med syftet att tillhanda hålla en webbplats med 

så hög användbarhet som möjligt. Även om det är den bakomliggande koden för 

webbplatsen som står för övergången mellan plattformar i teknisk mening, är det 

designerns uppgift att lösa övergångarna grafiskt mellan de olika plattformarna. 

 

“Rather than creating disconnected designs, each tailored to a particular device or 

browser, we should instead treat them as facets of the same experience. In other 

words, we can craft sites that are not only more flexible, but that can adapt to the 

media that renders them.” (Marcotte, 2011) 

 

Det finns i huvudsak tre sätt att förhålla sig till responsiv design (Marcotte, 2011). 

Graceful degradation som utgår från att bygga en komplett webbplats för att sedan 

skala ner i informationsmängd och funktioner beroende på kapaciteten hos 

användarens enhet. Progressive enhancement betyder att webbplatsen utgår från en 

grundläggande version med full funktionalitet för alla som sedan utökas med 

funktioner utöver de grundläggande tack vare att möjligheten att känna av enheters 

begränsningar (eng. feature detection) och därefter anpassa innehållet i linje med 

kapaciteten hos användarens enhet. Mobile first kan beskrivas som motsatsen till 

Graceful degradation, det vill säga att designen utgår primärt från mobila enheter och 

alla andra typer av enheter kommer i andra hand. Tanken är att endast de mest 

nödvändiga funktionerna ska få ta plats, som en metod för att bestämma vad som 

verkligen är, för webbplatsen, relevant information. 

 

Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2012 (Findahl, 2012) utgör 

mobilanvändandet redan en stor och ökande del av vårt dagliga Internetanvändande. 

Faktum är att mängden mobiltelefoner med tillgång till Internet fortfarande ökar 

stadigt (figur 1.1, 1.2) “På ungefär två år har hälften av svenska folket skaffat sig 

tillgång till Internet via mobilen.” (Findahl, 2012, 9)  
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Figur 1.1 (Findahl, 2012, 20) 

 

 
Figur 1.2 (Findahl, 2012, 24) 

 

Detta visar på vikten av att för framtiden ta fram webbplatser till en stor variation av 

skärmstorlekar och upplösningar, för att alla användare enkelt ska få tillgång till 

innehållet i sin webbläsare utan att behöva ladda ner, för webbplatsen, kompletterande 

mobilapplikationer. Utmaningen ligger, kanske därför främst, i att genom grafisk 

design kunna skapa en utformning som fungerar i flertalet utföranden och inte heller 

känns främmande när användaren byter mellan plattformar. 
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4. Sammanfattning av tidigare forskning 

Vi har under detta kandidatarbete haft som syfte att reda ut begreppet användbarhet 

och vad det innebär. Statistik visar att Internetanvändningen med mobiltelefoner och 

surfplattor har ökat kraftigt de senaste åren. Detta ställer inte enbart högre krav på 

webbutvecklarna, utan det berör även den grafiska designern i högsta grad. Detta då 

designern måste ta hänsyn till ett brett spann av skärmstorlekar och upplösning i en 

större utsträckning än tidigare, och även förstå hur användaren orienterar sig på de 

olika plattformar som idag finns att tillgå. Ett mål för oss med detta arbete har varit att 

ge den grafiska formgivaren en djupare förståelse för vad användbarhet är, för att 

sedan kunna implementera denna kunskap till den grafiska designen. 

 

För att göra det möjligt att definiera användbarhet har vi undersökt alla de begrepp 

som tillsammans bildar användbarhet. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 

användbarhet är ett måste för att en webbplats ska kunna tjäna sin användare och fylla 

sitt syfte. Användbarhet är resultatet av en webbplats som är för användaren brukbar. 

För att uppnå användbarhet måste användaren stå i fokus och detta görs genom att 

förstå användarens vanor och erfarenheter. Därefter anpassas innehåll, 

användargränssnitt och grafisk design efter detta och skapar tillsammans en 

användbar webbplats. Grafisk design är en kombination av både ett visuellt tilltalande 

yttre men främst med syftet kommunicera ett budskap och guida användaren i sin 

navigering. Användargränssnitt, GUI (eng. Graphical User Interface), är det visuella 

språk som webbplatser använder för att kunna kommunicera med användaren. 

Användargränssnittet efterliknar de erfarenheter och kunskaper vi människor har i vår 

vardag och omvandlar det till ett språk som gör interaktionen på en webbplats mer 

lättförståelig. 

 

Genom att väva samman grafisk design med användargränssnitt går det att skapa en 

helhet som, för användaren, fyller ett tydligt syfte och skapar en användbar webbplats. 

Med detta menas att användbarhet uppnås genom att skapa en kommunikativ design 

där användargränssnittet sätter användaren i fokus och därigenom vägleder samt 

informerar denne i sin interaktion. 
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För responsiva webbplatser blir den grafiska designen ett steg i att föra samman 

upplevelsen över flertalet plattformar, men dess absolut viktigaste uppgift är att 

säkerställa att rätt innehåll och funktioner bibehålls oavsett vald plattform. 

 

5. Beskrivning av produktion 
 

Efter att ha studerat tidigare forskning inom användbarhet och design har vi tillämpat 

dessa kunskaper i en produktion som har tagit sin form i en evenemangstjänst. Denna 

evenemangstjänst har implementerats på en responsiv webbplats med fokus på att 

genom grafisk design skapa användbarhet genom olika plattformar.  

Evenemangstjänsten innehåller information om alla olika sorters evenemang i 

Sverige. Innehållet styrs helt av användarna då vem som helst kan annonsera ett 

evenemang, på så sätt tror vi att vi kan bredda utbudet av evenemangsinformation för 

våra användare. För att kunna annonsera ett evenemang krävs ett användarkonto. 

Kontot gör det även möjligt att filtrera och spara sina sökningar av evenemang samt 

lägga till de evenemang man vill gå på i en minneslista. Funktioner som att följa 

andra användares skapade evenemang. 

 

Tjänsten ska hjälpa människor att hitta nya evenemang de inte var beredda på att hitta. 

Det ska även vara enkelt att använda vår tjänst och det ska gå snabbt och smidigt att 

hitta det man söker. Tjänsten ska inspirera människor till att själva skapa och dela 

evenemang. Genom möjligheten att kunna följa andras evenemangsflöden gynnas vårt 

mål att få människor att träffas på evenemang tillsammans.  

 

Det våra användare vinner på att använda vår tjänst är att de nu har möjlighet att 

lättare hitta evenemang de vill besöka, upptäcka nya tillställningar, samt dela detta 

med deras vänner och bekanta. Tjänsten gör det även lättare för användarna att 

komma ihåg och organisera de evenemang de vill besöka samt skapa egna 

evenemang. 
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6. Tillvägagångssätt 

De metoder vi har nyttjat oss av under vår undersökning är till stor del präglade av de 

metoder och teorier vi har lärt oss av under vår utbildning på BTH, som skett genom 

både undervisning och erfarenheter men även i form av litteraturstudier. Dessa 

tidigare kunskaper och erfarenheter har i detta projekt beblandats med nya lärdomar 

och erfarenheter i det tillvägagångssätt vi nu kommer att redogöra. 

 

6.1 Teambuilding och strukturer 

Vårt motto har varit att ett välmående team är ett produktivt team som levererar. I 

boken Att skapa effektiva team (2010, 57) ger Wheelan en lista med tio tips på vad en 

grupp bör ägna uppmärksamhet åt för att säkerställa att gruppen är välmående och 

effektiv. Bland dessa tio tips hittar vi bland annat mål, roller, ledarskap, 

kommunikation och feedback, diskussion och planering samt strukturer. Wheelan 

menar att om gemensamma beslut fattas kring hur dessa delar ska hanteras finner 

gruppmedlemmarna trygghet i dessa så kallade spelregler. Med ett gemensamt uppsatt 

mål och tydliga roller vet varje gruppmedlem vad som förväntas av denne och vilket 

mål gruppen som helhet siktar mot. Vårt mål har varit att skapa en slutprodukt som 

varje enskild gruppmedlem kan vara nöjd med, samt att skapa något som ska vara 

hållbart för framtiden och kunna fungera även efter examensarbetets slut. 

 

För att uppnå ett välmående och effektivt team var alltså det första vi gjorde vid 

projektets start att sätta upp spelregler för gruppen. Vi utarbetade roller och 

diskuterade varje enskild persons uppgift och ansvar under det kommande projektets 

gång, i samband med detta gick vi också igenom hur stor del vi fick ta i varandras 

arbeten. Detta har varit ett viktig beslut för vår grupp eftersom vi har arbetat i två 

undergrupper där ena ansvarat för design och den andra för programmering. I och 

med detta har det varit viktigt för oss som grafiska designers att veta hur mycket 

programmerarna ska vara delaktiga i vår design- och idéprocess. Vi beslutade på 

denna punkt att vi designers fick fatta beslut kring koncept och design helt och hållet 

utan inverkan från programmerarna, något som underlättade arbetet och förtydligade 
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våra respektive roller och ansvarsområden. Bland rollerna utsåg vi bland annat en 

projektledare som ansvarade för att se till att planen följdes men även att rent allmänt 

ha en överblick på arbetsprocessen. 

 

De spelregler vi satt upp har också handlat om hur vi ska bete oss mot varandra och 

hur kommunikationen ska ske, något som Wheelan (2010, 24) starkt förespråkar och 

menar ökar chansen för ett framgångsrikt projekt. I och med dessa gemensamma 

spelregler uppkommer inga onödiga konflikter och samtliga gruppmedlemmar har en 

tydlig struktur att följa.  

 

  
Bild 1 

Så för att bibehålla en god kommunikation mellan de två grupper som medverkat i 

projektet har vi haft ett möte varje fredag morgon där vi ätit en gemensam frukost (se 

bild 1). Varje möte har inletts med att säkerställa att alla i gruppen mår bra. I samband 

med detta har det också funnits möjlighet att dela med sig av sina med- och 

motgångar, dels ur projektet sett men även ur ett personligt perspektiv. Till varje 

frukostmöte har projektledaren i gruppen fastställt en dagordning där vi förutom att 
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säkerställa att gruppen mår bra, har gjort en sammanfattning av den gångna veckans 

arbete och gett de båda grupperna en uppdatering om hur arbetet fortlöpt. Mot slutet 

av varje möte har ett nytt veckoschema gjorts utefter hur långt kommen 

arbetsprocessen varit och hur väl vi följt det övergripande schemat för hela projektet 

vi satt i början av arbetet. Att just kombinera frukost med möte är en metod vi har 

använt oss utav för att göra mötet till något socialt och avslappnande, något som 

förespråkas av Ayan (1997, 135) som menar att aktiviteter likt denna ger en roligare 

arbetsplats och ökar kreativiteten. Frukostmötena ska vara något som skapar en god 

stämning och främjar ett bra teamwork. När väl detta är uppnått och teamet är 

välmående kommer vi också att nå produktivitet. 

 

6.2 Idéprocess och konceptutveckling 

Vi använde oss av flera metoder under vår idéprocess. Till en början satte vi oss ner 

med var sin penna och post-it-block, tog fram ett problem vi skulle finna en lösning 

på och gav oss själva en snäv tidsmarginal på några minuter och skrev ner de 

lösningar vi kom på. Dessa problem kunde exempelvis vara att komma på ett namn 

för tjänsten, eller bestämma vilka funktioner vi ville ha. Det viktiga under denna 

idéprocess är att skriva ner alla lösningar utan att filtrera eller kasta bort dem, en väl 

använd metod som både Ayan (1997, 218f) och Öhlin (2006) talar för i sina böcker 

om idéprocesser. Ayan ger flera tips på tankesätt vid denna metod av idéprocess, 

vilket bland annat är att ha en leksam attityd, tvinga sig till att tänka snabbt och inte 

låta pennan vila samt att som tidigare sagt inte döma ut några idéer. Efter att tiden gått 

ut gick vi igenom allas idéer och diskuterade kring var och en av dem. Vi plockade ut 

de vi gillade och därefter resonerade vi tillsammans hur vi kunde ta vidare dessa 

idéer. I detta stadie är det viktigt att vara positiv och börja en mening med att säga 

“ja” för att därefter fortsätta utveckla idén eftersom det annars kan bli en negativ 

stämning där kreativiteten hämmas.  

 

Under produktionen har vi också fört en arbetsbok över arbetsprocessen vilken gett 

oss möjlighet att få en överblick på utvecklingen av tjänsten från idé till utförande. 

Genom arbetsboken har vi haft möjlighet att skriva ner alla våra idéer och visa upp 

våra prototyper. Denna metod har hjälpt oss att bibehålla fokus i vår process och inte 
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tappa vårt ursprungliga syfte med arbetet, det vill säga att förstå hur vi skapar 

användbarhet genom grafisk design.  

 

 

När vi genomgått denna process och tagit vidare de idéer vi ansåg kunna generera 

störst efterfrågan började vi utarbeta ett koncept. Ett koncept är en övergripande och 

bärande idé som gör det enklare för inbegripna i ett arbete att förstå helheten och 

syftet med det berörda arbetet. Det koncept vi utvecklade för vår tjänst förenklade 

produktionen något enormt. Tack vare vårt koncept tjänade vår tjänst ett syfte och 

tydliggjorde för oss vad vi skulle fokusera på. I och med att vi utarbetade en målgrupp 

under konceptualiseringen hade vi även lättare att sätta oss in i hur användaren skulle 

orientera sig på en webbplats, vilket är ett måste för att kunna designa något 

användbart.  

 

6.3 Analyser av befintliga responsiva webbplatser  

För att kunna skapa bra design krävs det att designern följer metoder och sätter sig in i 

användarens sätt att orientera sig. Därför har vi, med hjälp av vad vi kommit fram till 

under arbetets gång, analyserat tre responsiva webbplatser utifrån ett 

användbarhetsperspektiv. Metoden för analysen har vi sammanställt genom den 

litteratur vi har har gjort vårt kandidatarbete på För metod, samt analyser, se Bilaga 2 

– Analyser av responsiva webbplatser. 

 

Analyserna har gett oss möjlighet att använda vår nyvunna kunskap om design för 

responsiva webbplatser och skapa djupare förståelse för utformningen av den. I och 

med denna analys har vi i princip själva agerat testpersoner för ett användartest, vilket 

i sin tur även har bringat större förståelse för hur vi som användare navigerar på en 

webbplats. Denna kunskap har varit ovärderlig under produktionen av vår 

evenemangstjänst, då vi själva erfarat hur vi vill att design och användargränsnitt ska 

vara utformat för att vi ska kunna tillgodose oss informationen på ett ändamålsenligt 

sätt. 
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6.4 Produktutveckling  

Likt Rogers, Sharp och Preece (Interaction design, 2011, 390f) anser att en designer 

ska påbörja sin produktion av webbplats, började vi vår produktion med överskådliga 

prototyper. En prototyp är ett utkast som visualiserar en designers idéer. Det finns två 

sorters prototyper; lo-fi prototyper och hi-fi prototyper. Vad som skiljer dessa åt är 

helt enkelt hur långt gångna de är tagna i utvecklingen. En lo-fi prototyp är ett tidigt 

utkast som för en webbplats kan gestaltas med papper och penna istället för att visas 

digitalt på en skärm, något som ofta sker i början av produktutvecklingen. Hi-fi 

prototypen liknar mer det färdiga resultatet och materialet från den kan senare 

användas till slutprodukten. (Preece, Rogers, & Sharp, 2002 391f) 

 

 
Bild 2 

Våra första prototyper, alltså våra lo-fi prototyper, skapades genom en skissprocess 

med papper, penna och kollage av urklippt tryckmaterial (se bild 2). Därefter gick vi 

igenom prototyperna och diskuterade deras funktionalitet utifrån dels ett 

användarperspektiv, men även utefter vårt framtagna koncept för tjänsten. Efter denna 
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process utarbetades nya prototyper och därefter testades de återigen. Denna metod 

kan även liknas vid arbetsmetoden Vattenfallsmodellen som går ut på att först skapa 

en prototyp för att därefter diskutera den och sedan omarbeta den återigen (Gulliksen 

och Göransson, 2002, 139). Enligt Rogers, Sharp och Preece (Interaction design, 

2011, 390f) är prototyperna en metod för designers att få en överblick på projektets 

utveckling och därigenom också ett sätt att enkelt välja ut vilken design som är bäst 

lämpad för fortsatt utveckling, och det var även så vi använde oss av våra prototyper. 

Efterhand beslutade vi vilka prototyper vi valde att gå vidare med och detta gjorde vi 

utifrån ett satt schema om när vilka delar ur designen skulle vara bestämt (se bild 3). 

Utan ett schema skulle risken finnas att vi fortsatte omarbeta våra skisser utan att 

komma ur prototypstadiet och fortsätta utvecklingen av tjänsten. 

 

 
Bild 3 

Under själva produktionen utgick vi från det framtagna konceptet och lät hela tiden 

användbarhet vara ett ledord i vår grafiska design. Tack vare den tydliga grund vi 

tagit fram kunde stort fokus läggas på att hitta de bästa lösningarna där användarens 

behov kunde kombineras med en responsiv webbplats. En metod vi valde att tillämpa 

var att i största möjliga mån initialt skala bort överflödiga funktioner, på detta vis 

kunde vi komma fram till vilka funktioner som var väsentliga och skulle utgöra 

huvudfunktionaliteten för tjänsten. Detta var också en metod vi diskuterade i samband 

med ett möte med Mattias Svedhem, utvecklingsansvarig på restaurangguiden 

Kyparn, som menade att för att bibehålla fokus och nå målgruppen med ett tydligt 

budskap och koncept krävs det att designern skalar bort de idéer och funktioner som 

inte stärker eller binder samman syftet med tjänsten. 
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En stor utmaning var att genom responsiv design kunna göra innehållet på 

webbplatsen användbart oavsett plattform. Vi upptäckte under projektets gång de 

olika förutsättningar respektive plattform erbjuder. För att kunna designa för dessa 

olika plattformar och deras olika gränssnitt och inbyggda funktioner valde vi därför 

att under vår arbetsprocess bekanta oss närmare med de olika plattformarna. Vi fick 

då större kunskap om hur vi dels kunde utnyttja deras befintliga funktioner men även 

vilka begränsningar de olika gränssnitten innebar för oss.  

 

Exempelvis upptäckte vi att vissa gränssnitt i mobiltelefoner och surfplattor redan 

använde sig av vissa sätt att navigera i operativsystemet, varpå liknande lösningar på 

vår responsiva webbplats skulle orsaka förvirring hos användaren. Bland annat fick vi 

tänka om när vi upptäckte att en meny som dras ner från ovankant av bildskärmen 

hamnade i konflikt med operativsystemets inbyggda funktionalitet. Där innebar 

samma interaktion att operativsystemets egen meny kommer ner med en överblick på 

de senaste händelserna. Alltså kunde vi inte tillämpa vår tilltänka meny eftersom 

denna hade konkurrerat med operativsystemets egen meny. 

 

6.5 Handledning med branschfolk 

Vi valde att utöver litteraturstudier rådfråga experter inom området webbproduktion 

för att kunna säkerställa att vår grafiska design bidrog till att tjänsten blev användbar. 

Genom samtal med den digitala kommunikationsbyrån You Us and Them har vi fått 

feedback på vår tjänst, både vad gäller koncept och vår grafiska design kopplat till 

användbarhet. 

 

De råd vi fick var bland annat att fokusera mindre på de tekniska skillnaderna mellan 

plattformarna och se dessa som en möjlighet, hellre än begränsningar. Vi diskuterade 

även vikten av att ge användaren en personlig upplevelse, där det personliga kan vara 

allt från anpassningsbara profilsidor till rekommendationer mer eller mindre baserade 

på användarens tidigare val. 

 

Tack vare denna handledning har vi fått mer insikt i användbarhet för webbplatser och 

denna feedback har hjälpt oss att utveckla vår tjänst ytterligare. Under våra möten har 
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de ifrågasatt våra val av navigationslösningar, vi har även diskuterat ikonernas 

relevans, om de blir förstådda som de är eller om det finns bättre tillvägagångssätt att 

visualisera dem på. Vi diskuterade vid ett tillfälle bland annat om de evenemang som 

visades i flödet skulle kunna vara mer överskådliga, och tittade även på hur andra löst 

designen för att visa information på ett mer överskådligt sätt än att låta informationen 

ta upp hela bredden av innehållet på webbplatsen. 

 

Efter denna återkoppling från You Us and Them tog vi in feedback från utomstående 

på detta material, vilket har varit avgörande för att säkerställa att designen är 

användbar och begriplig för användarna och inte bara av designern själv. Med denna 

kunskap i åtanke valde vi att göra ett användartest för att se om vi lyckats göra vår 

design som en guide för användaren i dess interaktion med användargränssnittet. 

 

6.6 Användartest 

Eftersom vårt arbete har gått ut på att undersöka hur ett designperspektiv bidrar till att 

göra en webbplats användbar har vi under arbetets gång använt oss av olika metoder 

för att säkertställa att vår design möter kraven för hög användbarhet. Som tidigare 

sagt kan användbarhet enbart uppnås genom att designa för användaren och dess 

erfarenheter och kunskaper (se 3.4 Användbarhet). Med detta sagt blir det också 

förståeligt att användaren måste deltaga i designprocessen för att designen ska kunna 

uppnå användbarhet. Sundström (2005, 24) ger i sin bok flera exempel på hur 

användartester kan genomföras. Vilket sorts användartest som är bäst beror helt och 

hållet på projektet. 

 

Några av de användartester som Sundström ger exempel på är att intervjua användare, 

iaktta användare och dess vardag eller använda sig utav enkäter med möjlighet för 

användare att tycka till om det berörda området. Det finns även tester att säkerställa 

användbarhet på som inte innefattar användaren, dessa kan vara att använda sig att 

använda experter inom området samt studera användbarhet genom litteratur. 

 



 24 

6.6.1 Val av användartest  

Till vårt användartest har vi valt att använda oss av en intervjuteknik som kallas 

semistrukturerad intervju (Rogers, Sharp & Preece, 2011, 228). Denna metod 

kombinerar både den strukturerade och ostrukturerade metoden vilket innebär att 

intervjuaren använder sig av både stängda och öppna frågor. Skillnaden på en stängd 

alternativt öppen fråga är att en stängd fråga kräver ett svar från ett antal 

förutbestämda valmöjligheter, medan en öppen fråga lämnar användaren med 

möjligheten att själv formulera svaret. 

 

Frågorna i den semistrukturerade intervjun utgår från ett färdigt manus som samtliga 

testpersoner får svara på. Intervjuaren börjar med att ställa frågor enligt det 

förutbestämda manuset, för att därefter ställa följdfrågor på svaret för att utveckla 

svaret kring frågan tills dess att ingen ytterligare relevant information går att utvinna. 

Frågorna bör ställas på ett sådant sätt att intervjuaren inte influerar användaren till att 

ge ett visst svar. Intervjuaren bör exempelvis inte ställa frågan “Tycker om denna 

färg?” utan att istället formulera frågan likt “Vad tycker du om färgvalen?”, på så sätt 

får användaren formulera sitt eget svar utan någon påverkan från intervjuaren. 

Följdfrågan på denna kan vara “Varför tycker du det?”. 

 

Det finns både för- och nackdelar att använda sig utav en intervjuteknik. Fördelen är 

att den inte kräver ett stort antal deltagare, och att det är lätt för testpersonen att ge 

detaljerad information som annars kanske går förlorad. Den är även bra på så sätt att 

den ger en nära kundkontakt då testpersonerna är en del av den kommande 

målgruppen. Nackdelen med att använda sig utav intervjuer är att användartestet är 

platsbaserat och inte kan ske på distans, den är inte heller särskilt effektiv då den tar 

mycket tid i förhållande till antal testpersoner och utvunnet intervjumaterial. 

 

Anledningen till att vi valt just en semistrukturerad intervjuteknik är för att vi då har 

möjlighet att både få en överblick på samtliga svar samtidigt som vi kan få mer 

uttömmande svar genom att kunna ställa följdfrågor. En metod vi anser passar vår typ 

av projekt och ger oss bäst underlag till att kunna förbättra den ytterligare. 
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Vårt användartest har gjorts på de första hi-fi prototyperna av webbplatsen som är 

fullt navigerbar, men ännu ej helt färdig. Vid användartestet var webbplatsen alltså 

ännu inte färdig utan var fortfarande i ett prototypstadie. Detta användartest ger oss 

möjligheten att senare vidareutveckla vår webbplats med målet skapa en 

evenemangstjänst med hög användbarhet. 

 

Vi har under planeringen av intervjun försökt att ställa frågor på användarnas språk 

och inte det språk som används inom branschen. Ord som navigation, 

användargränssnitt, grafisk design med mera kan vara svårt för en utomstående 

person att förstå och därför är det viktigt att forma frågorna efter användarens syn på 

en webbplats, och inte en designers.  

 

6.6.2 Testpersoner  

Enligt Sundström (2005, 27) görs ett användartest bäst med en testgrupp på åtta 

personer. Dessa personer ska vara din tilltänkta målgrupp med alla de olika 

erfarenheter, ålder, kön och kulturell bakgrund som kan tänkas finnas. På så sätt får 

designern en bred feedback och bättre förståelse för hur olika typer av människor och 

erfarenheter tänker och navigerar. 

 

Precis som Sundström förespråkar har vi valt att att göra vår semistrukturerade 

intervju med åtta testpersoner med olika bakgrund och erfarenheter till vårt 

användartest. För utformningen av intervjun se Bilaga 1 – Intervju, användartest. 
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7. Diskussion & resultat  

Vi kommer i denna del att besvara vår frågeställning utifrån tidigare forskning samt 

de erfarenheter och de metoder vi tagit till oss i samband med vår produktion. Som 

tidigare nämnt har vi rett ut alla de begrepp som tillsammans skapar användbarhet, för 

därefter ha använt dessa kunskaper för att kunna skapa en webbplats med fokus på 

vad grafisk design bidrar till för att göra en responsiv webbplats användbar. Dessa 

nyförvärvade kunskaper och erfarenheter ska vi nu använda för att besvara vår 

frågeställning;  

 

Vad bidrar grafisk design till för att göra en responsiv webbplats användbar? 

 

7.1 Varför anpassa designen för olika plattformar?  

Den främsta anledningen till att anpassa designen av en webbplats för olika 

plattformar är för att underlätta användandet av webbplatsen, oavsett om användaren 

sitter framför datorn i hemmet eller använder mobiltelefonen på bussen. Om en 

webbplats inte är responsiv är dess design enbart anpassad för en viss skärmstorlek, 

allt som oftast för en datorskärm, vilket innebär att när användaren besöker 

webbplatsen via en mobil kommer denne att behöva zooma in och ut för att kunna 

tillgodose sig innehållet. Användandet av mobila plattformar är utbrett och fortsätter 

att öka (Findahl, 2012, 25f), samtidigt som användarupplevelsen förväntas vara den 

samma utan tanke på om innehållet renderas i mobilen, surfplattan eller datorn.  

 

Denna utveckling ställer samtidigt högre krav på den grafiska formgivaren som i 

utvecklandet av en responsiv webbplats också måste besitta kunskap om hur de olika 

plattformarna används, samt deras differentierande egenskaper ur teknisk synvinkel. 

Nyckeln till att skapa en användbar grafisk design handlar om att som grafisk 

designer erbjuda användaren ett enhetligt sätt att navigera på själva webbplatsen 

oavsett plattform. 

 

Något vi blivit varse under detta arbete är hur omfattande planeringen av en responsiv 

webbplats och dess användargränssnitt är. Att få användarupplevelsen enhetlig över 
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flertalet plattformar är en utmaning, inte enbart på grund av de tekniska skillnaderna 

utan också hur användaren interagerar med de olika enheterna. Med detta menar vi att 

användaren ska känna igen sig i designen och kunna navigera utifrån denna oavsett 

vald plattform. Att arbeta med en tydlig struktur redan innan den grafiska designen tar 

form har för oss varit en metod för att kunna testa upplägg av användargränssnitt och 

funktioner i ett tidigt stadie.  

 

Vi upptäckte under produktionsdelen svårigheterna med att designa ett sammanhållet 

användargränssnitt för många olika plattformar. Detta dels på grund av den uppenbara 

skillnaden mellan de olika plattformarnas skärmstorlekar, som utmanade oss som 

designers att kunna anpassa tjänstens design för en bred mängd skärmstorlekar. Men 

också med tanke på de olika plattformarnas gränssnitt och hur användaren interagerar 

med dessa. Med detta menar vi bland annat skillnaden av gränssnitt mellan en dator 

och en touchskärm. Det vill säga att användaren brukar mus och tangentbord i 

interaktionen med en dator, medans interaktionen med mobiler och surfplattor utgörs 

av att användaren interagerar med en touchskärm. Dessa skillnader i interaktion måste 

den grafiska designern ta hänsyn till, i synnerhet vid skapandet av en responsiv 

webbplats vars uppgift är att leverera en enhetlig upplevelse med bibehållen 

användbarhet oberoende vald plattform (se 3.4 Användbarhet).  

 

Så hur ska man designa för att interaktionen på webbplatsen ska fungera på både en 

dator och en mobil plattform? Den traditionella menyn som vi så ofta sett på 

webbplatserna med textlänkar antingen uppe i sidhuvudet eller i en höger- eller 

vänsterspalt fungerar väldigt bra på en datorskärm, där vi använder en muspekare som 

ger oss möjligheten att mer precist trycka på en textlänk. Detta fungerar desto sämre 

på en mobil plattform, där vi istället ska interagera med våra fingrar på en touchskärm 

vilket försämrar precisionen avsevärt. Detta dels på grund av att fingret skymmer det 

användaren vill trycka på, men även eftersom muspekaren i motsats till ett finger 

tillåter millimeterprecision. Denna problematik har designers oftast löst genom att 

istället för textlänkar som dels tar stor plats i bredd på en mobil, men även kräver 

större precision att trycka på, använda sig utav ikoner för menyvalen.   
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Då webbplatser allt mer används via mobila plattformar, och därigenom också 

ökningen av responsiv anpassning, så börjar designen för webbplatser att utvecklas. 

När de mobila applikationerna kom började en viss typ av design utformas för att 

uppnå högsta användbarhet, anpassat för mobilens användargränssnitt. Tjänster som 

tidigare använt sig av separata mobila applikationer, kan med dagens teknik på 

Internet utveckla samma funktionalitet på en webbplats. Detta är en bidragande orsak 

till att webbplatser i allt större utsträckning går från en traditionell utformning för en 

dators användargränssnitt och istället börjar efterlikna den design som utformats för 

mobila applikationer. Kontentan av detta blir att vi går mot en design för samtliga 

plattformar, och den design som tidigare var anpassat enbart för en datorskärm 

förändras allt mer för att efterlikna det vi är vana vid att interagera med i mobila 

applikationer.  

 

Denna skillnad i design utmärker sig tydligast i hur den grafiska designen är 

utformad. Tidigare interagerade användaren enbart med de olika sidorna via 

menyvalen. Från de tidigare statiska menyhiearkierna går vi nu mot ett nytt sätt att 

navigera där interaktionen sker i anslutning till innehållet. Med detta menar vi att 

menyvalen nu är placerade där det relevanta innehållet finns. Om vi kopplar detta till 

vår egen tjänst kan vi relatera det till det användargränssnitt vi valt att utforma. 

Huvudmenyn av vår tjänst består enbart av två val, som i grund och botten är det som 

utgör tjänstens syfte - en listvy och en kartvy över evenemang. Interaktioner i form av 

att lägga till evenemang i en kalender, dela med sig information till andra med mera 

finns i samband med innehållet. I vår sidmeny har vi ytterligare två val i form av en 

inloggning till användarprofilen och en funktion för att lägga in ett eget evenemang. I 

respektive underliggande menyval befinner sig sedan fler valmöjligheter så som 

utformning av det egna användarkontot och hantering av evenemang. Fördelarna med 

detta val av användargränssnitt är att rätt val finns på rätt plats och att interaktionen 

för användaren blir logisk och ändamålsenlig enligt den ISO-standard vi tagit upp i 

3.4 Användbarhet.  
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7.2 Hur hänger användbarhet och grafisk design ihop? 

För att uppnå en god användbarhet på en responsiv webbplats är en bra design A och 

O för att lyckas. För att en webbplats ska vara användbar måste den ha ett bra 

användargränssnitt som guidar användaren i dess interaktion, och för att lyckas med 

detta måste designen hjälpa till med kommunikationen mellan användare och 

webbplats. Som tidigare nämnt i 3.2 Grafisk design så är designens huvuduppgift att 

kommunicera och inte enbart vara “snygg” vilket ofta är den allmänna uppfattningen 

av grafisk design. Vad som då räknas till visuellt tilltalande, även kallat “snyggt”, är 

något som är svårt att reda ut. Under vår produktion kom vi fram till att vad som 

räknas till snyggt inte helt beror på trender och hur bra öga designern har för grafisk 

design (se 3.3 Vad utgör en “snygg” och bra design?).  

 

Vi har under produktionen observerat att det vi som grafiska designers själva tycker är 

snyggt allt som oftast hänger ihop med hur väl designen kommunicerar och guidar 

användaren i interaktionen med webbplatsen. Med detta menar vi att användbarhet 

och snygg design inte tvunget är två skilda saker. Vi tror alltså inte enbart på att en 

“snygg” design kommer av att designern har ett öga för grafisk design, eller att det 

styrs av vad som är trendigt eller inte - vad som uppfattas som snyggt är även ett 

resultat av hur väl designen främjar användbarheten.  

 

En del av syftet med att ta fram en grafisk design för vår tjänst var att utifrån vårt 

koncept spegla vår idé och kommunikation så att användarna får en känsla av 

tjänstens budskap. Då vår webbplats är en evenemangstjänst bygger den grafiska 

utformningen på att förmedla känslan kring evenemang, detta genom val av kulör och 

form i designen. I vår grafiska design skildras just dessa två på olika sätt. Vi har valt 

att lyfta in känslan av scenbelysning i en bakgrundsbild för att återge en känsla av att 

befinna sig på ett evenemang. Detta har vi gjort genom att använda oss av färger som 

är typiska för ljussättningar av evenemang, samtidigt som vi gjort bakgrunden diffus 

för att inte konkurrera med webbplatsens innehåll. Denna bakgrundsbild skulle kunna 

tolkas som en bild tagen på ett evenemang där bilden blev suddig, denna typ av 

igenkänning skapar intresse hos användaren och inspirerar förhoppningsvis till att 

uppleva samma en sådan känsla igen. 

  



 30 

Beskrivningarna av evenemangen är representerade i formen av en stiliserad biljett (se 

bild 4.1). På detta sätt har vi arbetat med att lyfta in aspekter från verkligheten i vår 

grafiska design, vilket bidrar till att kommunikationen med användaren förtydligas. 

Utöver att designen blir visuellt tilltalande bidrar den samtidigt till att höja 

användbarheten då den även talar om för användaren vilken information som finns att 

hämta. 

 

 
Bild 4.1 

 

Den grafiska designerns huvudsakliga syfte med sitt arbete blir att på webbplatsen 

förtydliga interaktionen med hjälp av en plan för hur navigeringen ska ske och 

därefter med designen förklara denna prototyp av användargränssnittet. Alltså 

bestämmer designern först vad som ska vara var, exempelvis placering av menyer, 

bilder, information etc. för att därefter med grafisk design guida användaren i detta 

genom val av färg och form. Den grafiska designen ska även informera användaren 

om vad som komma skall i interaktionen. Med detta menar vi att de valmöjligheter 

som finns på webbplatsen ska berätta för användaren vad denne kan förvänta sig när 

denne tar ett beslut att gå vidare i interaktionen, exempelvis trycker på en knapp (se 
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3.1 Användargränssnitt). Den framtagna gränssnittskissen ska således förmedlas via 

webbplatsens grafiska design till användaren på ett, för användaren, omedvetet sätt. 

Så som användaren ser det är användargränssnittet som är produkten (se 3.1 

Användargränssnitt). 

 

 

 
Bild 5 

 

I utformningen av vårt användargränssnitt för evenemangstjänsten gjorde vi en egen 

gränssnittskiss som fungerade som en slags prototyp (se bild 5). Denna gränssnittskiss 

gav oss en överblick på hur navigationen var tänkt att fungera och gjorde det enklare 

för oss att diskutera kring användbarheten av den. I samband med gränssnittskissen 

fick vi även en överblick på de funktioner vi planerat att ha med i tjänsten, och kunde 

snabbt se om de fungerade ihop eller om vi var tvungna att omarbeta alternativt ta 

bort något. I detta stadie fokuserade vi på det Mattias Svedhem, Kyparn, hade sagt om 

att behålla fokus på syftet med tjänsten och ifrågasatte alla idéer vi hade för att se om 

dessa överensstämde med syfte och koncept. Exempelvis valde vi att ta bort 
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funktionen “Populärast just nu” som skulle informera om vilka evenemang som flest 

personer lagt till i sin kalender. Detta gjorde vi för att vi ansåg det vara en överflödig 

funktion då det troligtvis kommer att bli stort fokus på de största evenemangen medan 

de mindre, exempelvis loppisar eller lokala föreställningar, skulle hamna i 

skymundan. Detta är något som skulle gå emot tjänstens grundidé och inte lyfta fram 

alla evenemang, stora som små, som varit en viktig del i konceptet. 

 

7.3 Användartest och analysmetod  

I Tillvägagångssätt resonerade vi kring vårt val av användartest, vi kommer nu att 

utifrån de svar vi fick under den semistrukturerade intervjun presentera vårt resultat. 

För att kunna göra en analys av intervjun har vi använt oss av en kvalitativ 

analysmetod som kallas meningskoncentrering. Denna metod går ut på att 

intervjusvaren formuleras mer koncist, långa svar komprimeras till bara några få ord 

eller möjligtvis någon mening (Kvale, 1997, 174f). I och med den typ av analysmetod 

får designern en överblick på samtliga svar. Nackdelen med meningskoncentrering är 

att resultatet riskerar att bli påverkat av den som gör analysen. Dock spelar detta ingen 

roll för vårt arbete då resultatet är till för oss och ingen annan, vilket ofta kan vara 

fallet i andra analyser där resultatet ska användas till andras undersökningar. 
 

 

Vi visste inte innan vi utförde vårt användartest vad för resultat vi kunde förvänta oss. 

Meningarna om vad som var förståeligt eller inte i designen av webbplatsen skiljde 

sig mycket mellan de olika testpersonerna, något som förvånade oss då vi trodde att 

svaren skulle likna varandra mer. Även om den grafiska designern anpassar designen 

för olika plattformar är det fortfarande en utmaning att göra det för många olika 

åldersgrupper. Detta syns i vårt användartest där de äldre personerna har svårare att 

förstå bland annat ikoner och önskar att dessa hade en kompletterande text till, medan 

den yngre generationen inte har några svårigheter att förstå ikonernas innebörd. Vår 

teori i detta fall är att den yngre generationen, som är uppväxta med och använder 

Internet och plattformar i större utsträckning har en bredare kunskap och förståelse för 

ikoner eftersom de redan lärt sig vad dessa betyder i interaktioner med andra 

webbplatser och mobila applikationer. Resultatet av användartestet bekräftar också 
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vad vi läste i Svenskarna och Internet (Findahl, 2012), som visar på att unga är mer 

benägna att använda mobila plattformar. 
 

Det mest intressanta med vårt användartest är vad testpersonerna uppfattade att 

tjänsten erbjuder. Samtliga uppfattade att webbplatsen erbjöd evenemang i någon 

form, och främst inom musik. Vi trodde tidigare att det fanns en risk att budskapet om 

vad tjänsten erbjöd inte skulle framgå, men testet visar att detta framgår tydligt och 

mycket tack vare namnet Eventum. Alltså spelar namn och logga en betydlig roll i 

kommunikationen mellan användare och webbplats. Vad som är vidare intressant med 

detta resultat är att de flesta testpersonerna tror att evenemangstjänsten är inriktad på 

musik, något som är missvisande då tjänsten tillhandahåller alla sorters evenemang. 

Detta är något vi som designers måste ta ställning till och ta med oss i vår 

vidareutveckling av vår evenemangstjänst.  

 

Vår tjänst har som tidigare sagt två huvudmenyval, listvy och kartvy. Dessa var för 

testpersonerna svårtolkade vid första anblick. Efter inledande interaktion med 

webbplatsen blev det emellertid snabbt uppenbart vilket innehåll som fanns placerat 

under de två menyvalen. 

 

Hur användaren ska gå tillväga för att skapa ett evenemang är till synes också tydligt. 

Bara en av våra åtta testpersoner hade problem att förstå vad knappen “Skapa 

evenemang” syftade på. Det fanns heller inga problem för testpersonerna att förstå hur 

de skulle gå tillväga för att skapa ett eget konto, däremot fann det en viss undran över 

varför de skulle göra det. Vi tror att vi som designers måste förtydliga för våra 

användaren vad de vinner på utav att skapa ett användarkonto. Samtidigt vet vi också 

att detta kommer att bli tydligare i vidareutvecklingen av tjänsten där sökfunktionen 

kommer kunna spara användarens sökningar om bara denne har ett användarkonto. 

 

I arbetet av att anpassa designen för olika plattformar verkar vi till stor del ha lyckats 

behålla samma känsla och användargränssnitt. Det våra testpersoner tycker skiljer sig 

mellan användandet av en dator och en mobil plattform är bakgrundsbilden på den 

mobila plattformen inte tar upp lika mycket plats, samt att menyn skiljer sig. Detta till 

trots uppfattas helheten som förståelig och lättnavigerad.  
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7.5 Metod för att skapa responsiv design 

Utifrån tidigare forskning, vår egen produktion i form av en evenemangstjänst samt 

de användartester vi har genomfört i samband med detta kommer vi nu att presentera 

olika metoder för hur en designer ska arbeta i skapandet av en responsiv webbplats. 

 

7.5.1 Utarbeta ett tydligt koncept 

Genom att sätta upp ett tydligt koncept över vad produktionen ska innehålla och 

sträva efter får den grafiska designern en tydlig grund att utgå från samt återvända till 

vid problemlösning. Tack vare denna tydliga grund finns det också större utrymme för 

kreativa lösningar och idégenerering som främjar användbarheten eftersom både den 

grafiska designern och programmeraren strävar mot samma mål. Ett koncept gör det 

även lättare för alla berörda i projektet att få en gemensam överblick på webbplatsens 

syfte och funktion, något som är viktigt för att kunna kommunicera med användaren. 

 

7.5.2 Analysera befintliga responsiva webbplatser 

Ett sätt att bringa större förståelse för hur responsiva webbplatser fungerar, samt hur 

en användare förväntar sig kunna navigera i användargränssnittet, är att analysera 

befintliga responsiva webbplatser. För att få ut något vid denna analys bör det finnas 

någon slags struktur för hur analysen bör ske, detta för att kunna få en överblick på 

samtliga analyser och jämföra dessa. Genom att skapa en struktur efter ISO-normen 

9241-11 (se bilaga 2 – Analyser av responsiva webbplatser) som beskriver 

användbarhet får designern en tydlig struktur att följa för att få en inblick i 

användarens behov och sätt att navigera. 

 

7.5.3 Ha förståelse för plattformarna 

Den grafiska designern bör i sitt arbete också ha förståelse och kännedom om de olika 

plattformarnas egna gränssnitt. Detta för att inte skapa förvirring genom att bruka 

samma inbyggda interaktionsmöjligheter som plattformens webbläsare eller 

operativsystem. Att under arbetsprocessens gång som grafisk designer bekanta sig 

närmare med de plattformar designen är ämnad åt, skapas också större förståelse för 

både begränsningar och möjligheter med de individuella enheterna. Genom att testa 
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och se hur plattformarna fungerar får den grafiska designern kännedom om vilka 

interaktionsmöjligheter som kan nyttjas och vilka som bör undvikas. 

7.5.4 Utgå från en specifik plattform  

Det stora antal plattformar som idag har möjlighet att koppla upp sig till webbplatser 

gör att den grafiska designern ställs inför en utmaning. Med en responsiv design tillåts 

innehållet att anpassas till den individuella enhetens skärmstorlek och upplösning. Här 

är det den grafiska designerns uppgift att lösa den grafiska anpassningen mellan de 

olika plattformarna, bland annat genom att utgå från en metod med tre olika 

förhållningssätten; Graceful degradation, Progressive enhancement och Mobile first 

(se 3.5 Responsiva webbplatser). Dessa utgör grunden i en metod där designern kan 

välja ett av tre förhållningssätt med en specifik plattform att utgå från i sin design. 

Genom att exempelvis börja designa för en mobil plattform och därefter utveckla den 

designen för en annan plattform, förenklas arbetet då det finns något att utgå ifrån. 

Denna utgångspunkt gör det möjligt att få en första prototyp på designen och börja 

diskutera de valda funktionernas relevans samt designens utformning och budskap. 

De tre nämnda metoderna är alltså till för att påbörja designen av en responsiv 

webbplats.  

 

7.5.5 Validera funktionerna 

Att successivt skala bort, tillfälligt eller permanent, överflödiga funktioner redan i ett 

tidigt stadie i processen har visat sig vara en mycket effektiv metod för att stärka 

kärnan i både koncept och grafisk design. Vi valde exempelvis att ta bort en funktion i 

form av en lista som visade de för stunden mest populära evenemangen. Listan 

tillförde inte konceptet något och vi kunde inte motivera dess relevans för tjänsten, 

därför valde vi att ta bort den. I och med detta blir även kommunikationen mellan 

webbplats och användaren tydligare, då användaren möts av ett tydligt budskap om 

vad webbplatsen vill att denne ska göra i sin interaktion. Risken finns annars att 

webbplatsens budskap spretar och användaren inte förstår vad och hur det är tänkt att 

gå tillväga på webbplatsen. Genom att lägga stor vikt vid webbplatsens 

huvudfunktioner kopplat till konceptet kan designern fokusera på att bestämma vilka 

funktioner som är väsentliga.  
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Tillämpning av denna metod är speciellt viktig vid skapandet av användbar responsiv 

design eftersom en del plattformar, exempelvis mobiltelefoner, har en förhållandevis 

mindre skärmyta till skillnad från en datorskärm. Den mindre skärmytan har 

begränsat med utrymme vilket innebär att det innehåll och de funktioner som finns 

måste framgå på ett tydligt sätt för att inte förvirra användaren. 

 

7.5.6 Gör prototyper  

Under arbetsprocessen utvecklas en responsiv design genom nyttjandet av lo-fi 

prototyper. Detta är ett utmärkt sätt att genom skisser och kollage av urklippt material 

forma en uppfattning om vilka idéer som fungerar sett till användbarhet och responsiv 

anpassning. Lo-fi prototyper agerar inte enbart som underlag för feedback mellan 

grafiska designers och användartester. Dessa protoyper är också en utmärkt metod att 

använda tillsammans med programmerare och övriga medlemmar i arbetsgruppen för 

att resonera kring tekniska lösningar och möjligheter. Som nämnt många gånger så är 

det användaren som står i fokus för att lyckas skapa användbarhet på en responsiv 

webbplats. Eftersom målet med att skapa en responsiv design är att tillhandahålla en 

webbplats med hög användbarhet oavsett plattform, är det viktigt att inhämta 

feedback genom användartester med prototyper för att säkerställa detta.  

 

7.5.7 Feedback & återkoppling 

Genom att söka feedback från andra grafiska designers och folk i branschen kan den 

grafiska designern få råd och återkoppling kring både koncept och utförande. I samtal 

med utomstående personer som har insikt i utvecklingen av en responsiv webbplats 

öppnas möjligheten för ytterligare idégenerering och konstruktiv kritik. Som en del av 

Vattenfallsmodellen kan denna återkoppling sedan användas för att revidera och 

förbättra webbplatsen. 

 

7.5.8 Gör användartester  

För att säkerställa att en responsiv webbplats är användbar bör användartester göras 

kontinuerligt under produktionens gång. Ett användartest kan göras på både en lo-fi 

eller hi-fi prototyp och vilken metod för testet som passar beror helt på projektet och 
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dess utformning (se Bilaga 1 – Intervju, Användartest), det viktiga är att 

användartestet hjälper den grafiske designern att utveckla webbplatsen efter 

användarnas behov. För bästa resultat bör mer än ett användartest göras, och efter 

varje test bör prototypen utvecklas och omprövas för att därefter genomgå ytterligare 

användartester. Även denna metod kan efterliknas vid Vattenfallsmodellen. 

 

8. Slutsats & sammanfattning 

Den slutsats vi kan dra utifrån frågeställningen; 

 

Vad bidrar grafisk design till för att göra en responsiv webbplats användbar? 

 

är att grafisk design bidrar till att skapa en kommunikation mellan en responsiv 

webbplats och användaren där dennes behov tillgodoses på ändamålsenligt sätt. Detta 

görs genom art direction, typografi, sidlayout, information och andra kreativa aspekter 

(se 3.2 Grafisk design). För att uppnå en användbar webbplats krävs det att 

användargränssnittet guidar användaren i sin navigation och att den grafiska designen 

i sin tur förstärker detta genom färg och form. Den grafiska designens huvudsyfte är 

alltså kommunicera med användaren och informera denne. För att kunna klara detta 

behövs ett koncept för webbplatsen så att den grafiska designen, men även dess 

funktioner, kan valideras så att informationen blir relevant för webbplatsen.  

 

Grafisk design bidrar, förutom att agera kommunikatör, till att förstärka den känsla 

innehållet vill ge. Exempelvis har den evenemangstjänst vi utformat färger och former 

som kan konnoteras till konserter, biljetter och händelser i stort. Detta genom att 

bland annat återskapa känslan av en ljussättning i form av en oskarp bakgrundsbild 

med olika färger av ljus, eller forma evenemangens informationsboxar efter en biljett. 

Designen kan därigenom, förutom att guida användaren i användargränssnittet, 

förstärka budskapet och skapa en känsla genom att spela på användarens tidigare 

erfarenheter och kunskaper. 
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I och med utvecklingen av Internet och åtkomsten av den via flertalet olika 

plattformar har nu designen för webbplatser kommit att förändras. Då applikationer 

började utformas för mobiltelefoner kom även en ny form av trend inom grafisk 

design som var anpassad för telefoners gränssnitt och förutsättningar. Denna design 

har med utvecklingen av responsiva webbplatser kommit att förändra tidigare trender 

i designen för webbplatser till att efterlikna designen för de mobila applikationerna. 

Detta för att uppnå användbarhet och igenkänning på samma webbplats oavsett vald 

plattform.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att användbarhet nås genom att ha fokus på 

användaren, dess behov och tidigare kunskaper och erfarenheter. Designerns jobb inte 

bara att skapa något visuellt tilltalande, utan designen bör i slutändan alltid rikta sig 

till de användare som ska interagera med webbplatsen. Grafisk design på användbara 

webbplatser är följaktligen resultatet av en visuellt tilltalande form som också fyller 

sin funktion genom att guida användaren i sin interaktion. 
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9. Ordlista 

Användargränssnitt: Det användaren interagerar med visuellt, exempelvis på en 

webbplats. 

 

Gränssnitt; Förbindelselänk mellan en dator och dess kringutrustning, även om 

program som underlättar kontakten mellan dator och användare. 

 

Gränssnittsskiss; Teckning över hur det blivande användargränssnittet kan komma 

att se ut. 

 

GUI (Graphical User Interface); Det visuella språk webbplatser använder för att 

kommunicera med användaren. 

 

Interaktion; Samspel mellan människa och webbplats i form av informationsutbyte. 

 

Menyhiearkier; Sättet för hur webbplatsens menysystem är strukturerat. 

 

Plattformar; Samlingsnamn för enheter med kapacitet att rendera webbplatser från 

Internet 

 

Responsiv; Metod för att webbplatsers innehåll tillgängligt för flertalet plattformar 

genom att anpassa layouten av innehållet till den använda plattformen. 

 

Ändamålsenlighet; I vilken utsträckning ett mål eller en uppgift är uppnådd. 

 

Effektivitet; Resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med 

vilken användarna uppnår givna mål. 

 

Tillfredställelse; Graden av tillfredsställelse och positiva känslor som produkten 

frambringar då den används. 
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Bilaga 1 – Intervju, användartest 

Tillvägagångssätt för intervju 

De instruktioner testpersonerna fått för vår intervju är först besöka webbplatsen 

utifrån en datorskärm och sedan en mobil plattform för att besvara de frågor vi ställer. 

 

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

 

Använder du mobil att surfa med? 

Varje dag, någon gång i veckan eller mer sällan? 

 

Använder du en surfplatta att surfa med? 

Varje dag, någon gång i veckan eller mer sällan? 

 

1. På en datorskärm 

 

1. Vad är det första du ser när du besöker webbplatsen? 

2. Beskriv vad webbplatsen erbjuder. (Är webbplatsens syfte tydligt?) 

3. Förstår du vad knapparna i menyn innebär och vad som kommer att hända om 

du trycker på dem? Om ja; beskriv hur du kom fram till det. Om nej; förklara 

varför du inte förstår. 

4. Kan du på ett evenemang enkelt hitta följande information; tid och datum, 

adress och pris för evenemanget? 

5. Du ska skapa ett evenemang, hur gör du? 

6. Du ska skapa ett användarkonto, hur gör du? Är det lätt eller svårt? 

7. Tycker du att webbplatsen är snygg? Ja, nej, varför? 

8. Beskriv ditt helhetsintryck av tjänsten. 

9. Är det något du tycker att tjänsten saknar? (sociala medier, genvägar etc.) 
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2. På en mobil plattform 

 

1. Förstår du ikonernas innebörd i menyn? 

2. Jämfört med att titta på webbplatsen på en datorskärm, upplever du att 

webbplatsen är sig lik? 

3. Saknar du några funktioner från det att du besökte webbplatsen från en 

datorskärm? 

4. Hade du föredragit att tjänsten vore en applikation hellre än att den är 

responsiv, som i nuläget? 

 

 

3. Avslutningsvis 

 

1. Föredrar du att besöka webbplatsen på en dator eller en mobil plattform? 
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Bilaga 2 - Analyser av responsiva webbplatser 

Vi har valt att analysera följande tre responsiva webbplatser: 

Halebop - mobiloperatör 

Byggmax - byggvaruhus 

Nöjesguiden - gratis nöjestidning 

 

Nedan följer de huvudpunkter vi valt att fokusera på för de tre kommande analyserna 

av responsiva webbplatser; 

 

Vad är först intrycket av webbplatsen? 

En besökare på en webbplats tar 6-8 sekunder på sig för att bestämma om denne ska 

stanna på webbplatsen eller inte, alltså måste designen av en digital produktion på  

Internet övertyga användaren att stanna (Plumley, 2011). 

 

Hittar användaren det den önskar på ett effektivt sätt? 

“Resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken 

användarna uppnår givna mål.” (ISO-normen 9241-11) 

 

Hittar användaren det den önskar på ett tillfredsställande sätt? 

“Graden av tillfredsställelse och positiva känslor som produkten frambringar då den 

används.” (ISO-normen 9241-11) 

 

Hittar användaren det den önskar på ett ändamålsenligt sätt? 

“Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att 

uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 

tillfredsställande sätt.” (ISO-normen 9241-11) 
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Analys av Halebop - https://www.halebop.se/ 
Halebop är en mobiloperatör som tillhör Telia. Halebops tjänster riktar sig främst till 

ungdomar och vill erbjuda så billiga och smidiga lösningar som möjligt. Mellan år 

2008 och 2011 har operatören haft de mest nöjda mobilkunderna i Sverige. 

 

Första intrycket av webbplatsen 

Det första användaren ser när denne besöker Halebops webbplats är en tydlig lista 

med snabbfunktioner så som ladda sitt kontantkort, införskaffa ny mobil, 

mobilabonnemang och support. Antagligen vet Halebop vilka funktioner på 

webbplatsen som besöks mest, och de vet även att om besökaren inte hittar vad den 

finner tröttnar besökaren och kanske letar hos konkurrenten istället. Precis som vi 

nämnt flertalet gånger i detta kandidatarbete så tar besökaren 6-8 sekunder på sig för 

att bestämma sig för att stanna på webbplatsen eller inte, det är alltså avgörande om 

företaget får en kund eller inte beroende på hur lätt det är för användaren att hitta det 

den vill ha. Därför är en lista med de mest använda funktionerna på webbplatsen ett 

bra val då det gör det enkelt för användaren att hitta det den behöver. Resten av 

startsidan visar därefter de populäraste telefonerna och pekar även ut vilka de har rea 

på. Det är visat på ett överskådligt sätt genom att placera vardera telefon i varsin box 

tillsammans med den väsentligaste informationen så som telefonmodell och pris. 

 

Hur hjälper designen användbarheten? 

Webbplatsens budskap är tydligt i och med listan med snabbfunktioner som 

användaren först möts av när denne besöker hemsidan. De använder sig av färgen 

gult, vilket faktiskt är en färg som brukar symbolisera kommunikation (Sisefsky, 

1995, 72f), vilket syns tydligt på bland annat brevlådor, Gula sidorna, Gula tidningen. 

Webbplatsen visar även flertalet telefoner tillsammans med abonnemang, vilket är sig 

gör budskapet tydligt. Den telefon de visar bredvid listan med snabbfunktioner, som 

de valt att låta synas bättre än telefonerna i boxarna under, har också en stor knapp i 

sin box där det står “köp”. Användaren förstår alltså utifrån listan att det går att ladda 

sitt kontaktkort, välja mellan abonnemang, kolla på mobiltelefoner och få support 

samtidigt som telefonen i boxen bredvid går att köpa tillsammans med ett 

abonnemang för 269 kr/månaden. I sidhuvudet och i vissa av de boxar som finna 
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placerade på webbplatsen för att plocka ut särskilda erbjudanden har de ett linjerat 

skrivpapper i bakgrunden. Det finns en möjlighet att de har valt att använda detta 

papper för att ge användaren en känsla av att rita på papper under tiden en person 

pratar i telefon. Anledningen till varför linjerna går i en vertikal linje och inte en 

horisontell kan dels bero på att Halebop inte vill att det ska vara för uppenbart att det 

faktiskt är papper, men kanske också för att horisontella linjer inte skulle leda blicken 

till något. De vertikala linjerna för ögat i stället neråt från sidhuvudet och vidare in i 

den övriga informationen på webbplatsen, de skapar en rörelse och guidar ögonen; 

precis som design ska göra! 

 

Det som kan försvåra användarvänligheten på Halebops sida är designen som ibland 

får produkter, tjänster och funktioner som går att interagera med (exempelvis länkar) 

att flyta ihop. De tre menyvalen är i grått mot en vattenfärgsstruktur i gult och grönt, 

och resten av designen på webbplatsen följer samma struktur. Designen visar inte en 

tydlig skillnad på vad som går att interagera med eller inte, vilket gör att det tar ett tag 

för användaren att hitta menyvalen och förstå om denne kan använda de eller inte. 

 

Användargränssnitt och struktur 

När användaren håller musen över vissa länkar ändras pekpilen till en hand. Även 

detta är ett något vi har lärt oss av operativsystemens användargränssnitt, vi vet att det 

kommer hända något om vi trycker på objektet med handen. Eftersom Halebop valt 

att inte använda sig av en så kallad hover till vissa länkar är något annat tvunget att 

ske i interaktionsdesignen för att användaren ska förstå att objektet går att interagera 

med. En hover är när objektet användaren håller pekpilen över ersätts av ett annat 

objekt när användaren håller över den (exempelvis att en ljusgrön länk blir mörkgrön 

när användaren håller pekpilen över den). Även om handen inte är lika tydlig som en 

hover, får användaren i alla fall en förståelse för hur denne ska interagera på 

webbplatsen. Detta gäller dock bara vissa av länkarna. När användaren besöker 

menyvalet mobiler så är länkarna kodade med hover som ändrar färgen på objektet 

när användaren håller pekpilen över. 

 

Stukturen på webbplatsen logisk då den följer ett invant användargränssnitt med en 

menyrad uppe till höger tillsammans med en sökruta. I botten finns alla menyval med 
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undermenyer samlade så att användaren enkelt kan få en översikt av vad som finns på 

webbplatsen. Detta är något som blir vanligare och vanligare och är därför också snart 

en invand funktion. 

 

Däremot tappar webbplatsen sin logiska struktur när användaren trycker på 

varukorgen. Sidhuvud och sidfot försvinner då och kvar finns information om det 

användaren vill köpa och hur denne ska gå tillväga. Användaren skulle kunna tro att 

denne har kommit till en ny sida eftersom sidhuvudet och sidfoten var avgörande för 

att förstå hur användaren kunde fortsätta sin interaktion på webbplatsen och kände 

igen sig i informationen. Om användaren skulle vilja gå tillbaka från varukorgen 

tillbaka till de övriga funktionerna på webbplatsen är detta inte möjligt eftersom 

sidhuvud och sidfot är borta och det även saknas någon annan slags 

orienteringmöjlighet för att ta sig tillbaka. Detta är inte särskilt användbart och 

riskerar att förvirra användaren i dess interaktion med webbplatsens och dess tjänster. 

 

 

Behöver Halebop en responsiv hemsida? 

Den här webbplatsen är i högsta grad i ett behov av att vara responsiv då Halebops 

kunder är ungdomar som till stor del är vana att snabbt och enkelt kunna surfa och 

använda sin telefon som en dator. Om användaren ska ladda sitt kontantkort och är 

bortrest utan dator, vill användaren enkelt kunna ladda telefonen ändå via 

webbplatsen. Det är exempelvis sådana funktioner som gör det till ett måste för 

Halebop att ha en responsiv webbplats. 

 

Responsiv anpassning 

När webbplatsen sedan ses på en mobil ändras layouten helt. För att slippa dra 

fönstret i sidled för att kunna tillgodogöra sig all information ändras designen så att 

all information nu istället går att läsa i vertikalt led. Sidhuvudet ser likadant ut men 

istället för att menyraden är skrivet i text är den nu ersatt av piktogram (ikoner) 

istället, en nödvändig förenkling för att få plats med menyn i det nu mycket mindre 

sidhuvudet. Under sidhuvudet kommer listan med snabbfunktioner som ser likadan ut 

som tidigare, och under listan följer mobilen med abonnemanget Halebop valt att lyfta 

fram extra mycket. Sist kommer, likt innan, en horisontell lista över de mest populära 
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produkterna. I denna lista går det att flytta sig i sidled för att kunna se alla föreslagna 

produkter men det är troligen inget som skulle förstöra användbarheten för 

användaren; tvärtom. Om denna interaktion varit i vertikalt led skulle produkterna 

behövt ta upp onödigt mycket plats och hade inte gett en överskådlig bild som det gör 

nu. Användaren hade troligen också blivit rastlös av att ha behöva förflytta sig 

ständigt neråt utan att se ett slut på sidan. Webbplatsen avslutas med en sidfot som 

innehåller alla olika menyer och val på webbplatsen. Men till skillnad från den större 

skärmen sett har Halebop samlat samhörande länkar under rubriker som går att trycka 

på för att se samtliga länkar under dessa. 

 

När jag sedan går in på en produkt för att läsa mer om den är designen densamma som 

på den större plattformen, och strukturen är likt startsidan lagd i vertikalt led. Även 

om strukturen ändras kan användaren orientera sig likadant som på den större 

plattformen eftersom designen är densamma och informationen fortfarande följer 

samma ordning. Detta är något som är högst användbart eftersom det ska vara samma 

webbplats i design och funktion oavsett vilken plattform du väljer att besöka 

webbplatsen med. 

 

Däremot dyker det plötsligt upp en kvinna i en svartvit bild på högra sidan av 

skärmen som följer med när användaren orienterar sig höjdled. Det går att ana att hon 

håller något som uppenbarar sig utanför den synbara ytan men det går inte att förflytta 

sig i sidled för att se vad det är hon håller i. Det går att se vad hon håller i om 

användaren sitter på en större plattform, hon håller i en ruta som undrar om 

användaren vill chatta. När användaren trycker på denna ruta så kommer en chattruta 

upp som slumpar en annan användare på webbplatsen så att användaren kan chatta om 

vad denne vill. Det är en trevlig interaktion som passar väl ihop med Halebops syfte; 

att erbjuda kommunikation Dock går det inte att använda denna funktion på en 

mobiltelefon eftersom den inte följer med i den responsiva anpassningen och därför 

hamnar utanför bild. Funktionen blir istället irriterande eftersom användaren inte kan 

läsa vad kvinnan vill berätta för en, och inte heller kan stänga ner rutan eftersom 

knappen för att stänga ner rutan även den ligger till höger om rutan. Detta skadar 

interaktionen på webbplatsen för användaren och blir istället ett irritationsmoment 
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som istället förstör användbarheten och kanske orsakar att användaren inte hittar det 

den sökte. 

 

På en pekskärm finns inga möjligheter att använda en så kallad hover för interaktion 

eftersom det inte finns någon pekpil att använda. Det är här extra tydligt att använda 

sig av den grafiska designen för att förtydliga vad som är knappar och inte när 

designen inte kan använda sig av en hover. Det är en av anledningarna till varför det 

är bra att Halebop valde att göra om sin meny med ikoner istället eftersom det är ett 

invant beteende att det går att interagera med ikoner. 

 

 

Sammanfattning 

Halebop har sammanfattningsvis en användbar responsiv webbplats som är lätt för en 

användare att orientera sig i då den följer invanda vanor av tidigare 

användargränssnitt som vi har lärt oss från främst från operativsystemen. Designen på 

webbplatsen återspeglar Halebops produkter och tjänster genom att använda sig av 

gult som symboliserar kommunikation, samt genom att lägga tyngd på bilder av 

telefonerna. Dock är menyvalen på webbplatsen inte särskilt synliga eftersom de 

smälter in i sidhuvudets bakgrund, de visar inte heller särskilt tydligt att de går att 

interagera med eftersom de ser likadana ut när användaren håller pekpilen över dem 

som de gör när användaren inte håller pekpilen över dem. Funktionen för kundkorgen 

hamnar i en egen slags webbplats utan någon möjlighet att gå tillbaka utan att behöva 

trycka på webbläsarens pil för att komma bakåt i historiken. När en chattruta dyker 

upp på webbplatsen går denna bara att interagera med om användaren ser 

webbplatsen i fullformat, på en mobiltelefon kommer bara halva rutan med utan 

möjlighet att kunna se hela och utan möjlighet att kunna stänga ner den. Förutom 

detta är webbplatsen på en mobiltelefon bra komprimerad och följer samma design 

och grundstruktur som webbplatsen gör i fullformat. Det är lätt för användaren att 

hitta det denne söker på ett ändamålsenhetligt sätt. 
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Analys av Nöjesguiden - http://nojesguiden.se/stockholm/ 
Nöjesguiden är en gratis tidning som riktar sig till evenemang och nöjen i Sveriges tre 

största städer - Malmö, Göteborg och Stockholm. Deras webbplats fungerar som ett 

substitut för tidningen och de har här möjlighet att uppdatera händelser och 

evenemang frekvent, vilket tidningen som utkommer varje månad inte kan. 

Webbplatsen innehåller, förutom information om diverse olika evenemang och nöjen, 

även artiklar om exempelvis artister eller andra ämnen kopplat till nöjen samt 

recensioner och webb TV. 

 

Första intrycket av webbplatsen 

När användaren besöker startsidan är det första denne lägger märke till ett bildspel på 

mitten av sidan ungefär, under detta bildspel finns en text kopplat till varje bild och 

användaren förstår att dessa bilder och texter är kopplat till en artikel eller annan slags 

information. Att användaren förstår att dessa är någon form av artiklar är tack vare 

typograferingen som ser ut som artikeln i en tidning med stor rubrik i versaler som 

även i språket är skrivet som en rubrik för en kommande text, denna rubrik följs av en 

kort ingress och därefter författaren till texten. När användaren håller pekpilen över 

dessa bilder med texter ändras pekpilen till en hand, precis som Halebops länkar, och 

användaren förstår att detta är interaktivt. Efter att användaren har sett detta bildspel 

vill denne få denna information i ett sammanhang och veta vem avsändaren är. Det är 

här Nöjesguiden har ett stort fel i sin design och användargränssnitt av hemsidan; 

loggan för Nöjesguiden är placerad längst ner i en av tre avlånga boxar överst på 

webbplatsen, varav den översta är reklam och den mittersta något slags menyval för 

vilken stads nöjen användaren är intresserad av att få information om i sin interaktion 

på webbplatsen. Detta blir ytterst förvirrande för användaren då storleken på samtliga 

tre boxar är lika stora och designen inte visar med hjälp av antingen storlek, färg eller 

form vilken av dessa boxar som är viktigast. Om loggan hade gjorts större, placerats i 

en annan form eller kanske haft en färg som stuckit ut från det svartvita hade designen 

guidat användaren på ett bättre sätt och berättat till vems webbplats användaren 

hamnat hos. Nu hamnar fokus direkt på innehållet och sändaren av budskapet faller 

bort. 
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Det är tydligt att webbplatsen leverar information om nöje och evenemang, dels tack 

vare deras namn och logga men användaren förstår det också genom att se bildspelet 

tillsammans med texten som visar bilder och information om kändisar och välkända 

evenemang så som galor etc. 

 

Navigering och design 

Det finns dessutom två valmenyer för vilken stad användaren vill ha information om, 

först i mittersta boxen tillsammans med en välkomsttext och sedan återigen i liten text 

i den nedersta boxen. Under dessa tre avlånga boxar kommer menyraden i svart text 

med val så som Bloggar, Webb TV, Recensioner, Artiklar, Podcasts mm. När 

användaren håller pekpilen över någon av dessa menyval så ändras den svarta texten 

till rosa, detta är ett bra exempel på en hover som gör det tydligt för användaren att 

detta är ett objekt som går att interagera med. 

 

När användaren förflyttar sig neråt på startsidan förflyttar denne sig i Nöjesguidens 

nyhetsflöde som ger korta notiser om varje nyhet. Varje så kallad notis följer samma 

struktur. De är placerade i en kvadratisk ruta tillsammans med bild överst i rutan och 

sedan en rubrik följt av en sammanfattade text, likt en ingress, om vad nyheten 

handlar om. Precis som bildspelet längre upp på sidan går dessa nyheter att trycka på 

och komma till hela artikeln, detta visas också genom att pekpilen förvandlas till en 

hand. När användaren väljer att läsa mer om någon av dessa artiklar och sedan vill gå 

tillbaka till nyhetsflödet har Nöjesguiden anordnat en bra lösning på hur användaren 

kommer tillbaka där denne var. De har gjort så att istället för att sidan laddas om och 

användaren hamnar längst upp i flödet igen så förflyttas användaren till samma ställe 

där denne valde att läsa mer om artikeln. Denna funktion underlättar användarens 

interaktion på webbplatsen och gör det enkelt att fortsätta läsa mer, detta är ett bra 

exempel på användbarhet. 

 

Till höger om nyhetsflödet finns överst en annons, och därefter finner användaren en 

lista över vilka artiklar som är mest lästa på webbplatsen och därunder finns även en 

lista över de senast skrivna recensionerna. Dessa listor är i rosa text, något som är 

webbplatsen signum för interaktion. Som tidigare nämnt så ändras menyvalen från 

svart text till rosa när användaren håller pekpilen över dem, genom att återanvända 
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denna färg till listorna använder besökaren ett redan invant mönster som gör det 

tydligt för användaren att lära sig och hur den ska orientera sig på webbplatsen. 

 

För mycket information stör navigeringen 

Längst ner på webbplatsen hittar vi, likt de flesta andra webbplatser, en så kallad 

sidfot som visar alla menyvalen och vilka undermenyer som finns efter dessa. Det är 

ett enkelt sätt att få en överblick av vad som finns på webbplatsen och som ger 

användaren möjligheten att få en överblick av vad som erbjuds och kanske är till hjälp 

om användaren inte hittar det den söker i den övre menyn. 

 

Det negativa på Nöjesguidens webbplats är inte de olika funktionerna eller delarna i 

sig, utan problemet är att webbplatsen helt enkelt innehåller för mycket av dessa. Det 

finns inget utrymme för andrum i designen och det blir svårt för användaren att 

orientera sig då designen inte hjälper användaren att berätta vad som är viktigt och 

förtydliga det. Precis som vi tidigare har tagit upp är designens huvudsyfte att 

kommunicera med användaren, men på grund av webbplatsens röriga design 

kommunicerar den nu inte så bra som den hade kunnat med annan design. 

 

Anpassningen för det responsiva 

När användaren istället besöker Nöjesguiden på sin mobiltelefon har informationen 

skalats ner avsevärt. Nu finns det överst på sidan en annons likt tidigare, som tyvärr 

ger webbplatsen en så kallad rullningslist (mer känt som “scroll”) i horisontellt led 

som egentligen inte behövs för att interagera på webbplatsen som nu istället är 

komprimerat och håller sig till telefonens skärmbredd. Under annonsen är loggan 

placerad och under denna finns det möjlighet att välja vilken av de tre svenska 

städerna användaren vill att informationen ska handla om. Därefter kommer en 

sökruta och under denna finns en rullmeny med alla menyer och undermenyer samlat 

på webbplatsen. Det som är mindre användbart med denna funktion är att varje 

menytext är liten och det är svårt att på en pekskärm trycka på varje menyval. Idén 

med en rullmeny är i övrigt bra eftersom menyn annars hade tagit upp för stor plats 

och tagit fokus ifrån innehållet. Det är tydligt att det är en rullmeny eftersom det på 

knappen står “Navigera” och sedan finns en knapp neråt vilket berättar för 

användaren att om du trycker här så kommer du få upp någon slags navigering.   
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Likt många andra responsiva webbplatser är även denna strukturerad så att 

användaren förflyttar sig vertikalt för att kunna tillgodogöra sig all information. På 

startsidan finns nyhetsflödet likt tidigare och genom att förflytta sig vertikalt kan 

användaren få ta del av denna information, precis som tidigare. Som nämnt tidigare i 

den första analysen underlättar designen användarens orientering på webbplatsen om 

den följer samma struktur och utseende oavsett plattform. 

 

Nöjesguiden är i stort behov av att vara åtkomlig på andra plattformar än datorn av 

den anledning att de människor som är intresserade av att få information om nöjen 

och evenemang ofta är det när de träffar bekanta och pratar om sociala tillställningar 

att besöka, eller när de besöker en ny stad och inte har tillgång till dator. Eftersom 

Nöjesguiden dessutom i första hand är en tidning så är användarna vana vid att kunna 

läsa den när de exempelvis pendlar, om själva tidningen då inte finns till hands eller 

användaren vill läsa de senaste nyheterna kan denne enkelt göra detta med sin 

mobiltelefon. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har Nöjesguiden en ganska god förståelse för invanda beteenden 

hos användarna och har anpassat sin design efter detta. Strukturen på webbplatsen 

följer ett invant användargränssnitt och använder sig av bland annat färgen rosa för att 

visa på att objektet går att interagera med, detta visas på ett bra sätt och användaren 

lär sig det snabbt och tack vare det blir webbplatsen användbar. Det de misslyckas 

med är att det blir för mycket information och designen tappar sitt huvudfokus; att 

kommunicera. Om designen hade berättat för användaren vad denne ska fokusera på 

hade det varit lättare för användaren att tillgodogöra sig informationen. 

 

När webbplatsen sedan visas på en mobiltelefon tas mycket av informationen bort och 

läggs istället på under andra flikar och menyval. Detta underlättar orienteringen på ett 

sätt som webbplatsen i på datorn inte gjorde. Tyvärr är annonser på webbplatsen inte 

responsiva vilket stör en del då det skapar en rullningslist i sidled som egentligen inte 

behövs. Nöjesguiden har löst den långa menyn på ett bra sätt, men texten är så liten 

för menyvalen att det är svårt att trycka på dessa med en pekskärm vilket förstör 
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användbarheten. I övrigt följer webbplatsen på mobiltelefonen den design och 

användargränssnitt som användaren kan se på en större skärm. 

Analys av Byggmax - http://www.byggmax.com/se-sv/            
Byggmax är en byggkedja med flertalet varuhus i hela Sverige, och målgruppen för 

deras produkter är hemmafixare såväl som professionella byggare. Genom sin 

webbplats erbjuder de ett bredare beställningssortiment än det utbud som finns 

representerat i sina varuhus. 

 

Webbplatsens uppbyggnad 

Efter att sidan laddats på en dator möts besökaren av en mängd konkurrerande objekt 

som på olika sätt lockar på uppmärksamhet. Överst på sidan, i full bredd, är i första 

hand dedikerat åt ett fält där besökaren kan fylla i sitt postnummer för att få sortiment 

och lagersaldo för närmaste butik. Alldeles brevid till höger finner vi en funktion av 

snarlik karaktär, nämligen möjligheten att i en utflygande meny välja en av orterna 

där kedjan finns representerad. Strax nedanför, i anslutning till den utflygande menyn, 

ligger en länk med texten “Butiker och öppettider”. Längst upp till vänster finns 

också de två fraserna “Om Byggmax och finansiell info” samt “Logga in”. I slutet på 

var och en av dessa båda textrader är en nedåtpekande pil återgiven innuti en röd 

cirkel. Värt att notera är att denna sektion, som sträcker sig över skärmens fulla bredd, 

har en ljusare gul nyans än resten av webbplatsen. Först en bit längre ner på sidan 

dyker företagets logotyp upp, placerad tillsammans med en kvalitetsförsäkran. Till 

höger finns en text, inramad med tidigare nämnda gula nyans till bakgrund och ett 

typsnitt som kan tänkas efterlikna en handskriven stil och bär följande meddelande; 

“Ange postnummer uppe i vänstra hörnet för att se lagersaldon i närmaste butik”. 

Själva texten tipsar alltså om den tidigare beskrivna postnummerfunktionen samt 

nyttan med densamma. Fixerad i webbläsarens högra kant, i höjd med logotyp och 

kvalitetsförsäkran sitter en vertikalt placerad textruta med röd bakgrund. I slutet av 

ordet i textrutan finns en pil placerad i en cirkel, snarlik den vid texterna “Om 

Byggmax och finansiell info” och “Logga in”, dock denna gång återgiven i vit färg. 

 

Den underliggande delen är en, till största del, rödfärgad meny. Här finns en bild på 

ett litet hus, alternativen “Byggvaror” och “byggprojekt”, en väl tilltagen sökruta 
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samt en “varukorg”, platsen var föremål från sortimentet hamnar innan 

genomförande av köp i den till omgivningen kontrasterandefärgen grönt. 

 

Under menyn är två lika stora områden med erbjudanden placerade brevid varandra. 

Vid tidpunkten för denna granskning innehåller den vänstra en bild på en gul badanka 

placerad mot en blå bakgrund tillsammans med erbjudande på fri frakt vid beställning 

badrumsartiklar. Den högra delen är uppbyggd som ett bildspel, där fem olika 

erbjudanden roteras. På varje ruta i bildspelet finns en “Köp vara” knapp, för att 

direkt kunna lägga till artikeln i varukorgen. 

 

Nästföljande del av sidan är en kategorisering av alla artiklar som erbjuds, sorterade i 

bokstavsordning efter rubrik tillsammans med underrubriker. När användaren placerar 

pekaren över någon av underrubrikerna presenteras ytterligare urvalsmöjligheter för 

den valda kategorin i form av en utflygande meny, som delvis täcker övriga 

kategorier tillfälligt. 

Under menyn är två lika stora områden med erbjudanden placerade brevid varandra. 

Vid tidpunkten för denna granskning innehåller den vänstra en bild på en gul badanka 

placerad mot en blå bakgrund tillsammans med erbjudande på fri frakt vid beställning 

badrumsartiklar. Den högra delen är uppbyggd som ett bildspel, där fem olika 

erbjudanden roteras. På varje ruta i bildspelet finns en “Köp vara” knapp, för att 

direkt kunna lägga till artikeln i varukorgen. 

Nästföljande del av sidan är en kategorisering av alla artiklar som erbjuds, sorterade i 

bokstavsordning efter rubrik tillsammans med underrubriker. När användaren placerar 

pekaren över någon av underrubrikerna presenteras ytterligare urvalsmöjligheter för 

den valda kategorin i form av en utflygande meny, som delvis täcker övriga 

kategorier tillfälligt. 

 

I den näst sista sektionen återfinns en del med namnet “Så här gör du”. Här finns en 

villa i digital form som låter användaren peka och klicka på delar av huset för att lära 

sig mer om beståndsdelarna i ett hus. När pekaren rör sig över vyerna i den digitala 

villan markeras föremålets namn i en lista till höger om själva bilden. Här finns också 

möjligheten att klicka på dessa för att få ett kortare informativt klipp uppspelat. 
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Under det interaktiva huset finns en sektion tillägnad privatpersoners egna 

byggprojekt, tillsammans med en länk till vad som beskrivs som “Sveriges största 

community för byggprojekt”. Vid den högra sidan är ytterligare ett bildspel med 

erbjudanden placerad, denna gång i ett vertikalt utförande men fortfarande med en 

grön “Köp vara”-knapp. I underkant av bildspelet ligger tre videoklipp med 

människor som använt sig av företagets produkter i sina byggen. 

 

I den sista och avslutande delen för startsidan av Byggmax webbplats ryms stora 

mängder text. Först finns det ett längre stycke som förklarar företagets filosofi och 

uppbyggnad, tillsammans med information och telefonnummer till kundtjänst samt 

accepterade betalsätt. Dessutom finns en samlad förteckning med länkar till 

webbplatens alla objekt. I botten finns också länkar till mobilapplikationer för iOS 

och Android som utlovas planering av besök på varuhuset bättre samt möjliggöra e-

handel direkt i mobiltelefonen. En knapp för att gilla Byggmax på det sociala 

nätverket Facebook tillsammans med en anmälan till nyhetsbrev via epost är 

placerade strax intill. Startsidan avslutas med adress och telefonnummer till 

huvudkontoret, samt länkar till den finska respektiva norska versionen av företagets 

webbplats. 

 

Analys av innehåll 

För en användare som för första gången besöker sidan för första gången är risken 

överhängande att mängden information blir överväldigande, mycket tack vare sättet 

densamma är presenterad på. En funktion för att finna närmaste varuhus är 

naturilgtvis behändig, men att göra en separat funktion för att själv kunna välja butik 

bidrar till att skapa förvirring. Informationsrutan nedanför de två stjälper snarare än 

att förtydliga användandet, då en i stort sett identisk text redan finns i anslutning till 

själva funktionen. På det hela taget finns det risk för att besökaren inte tar till sig 

nyttan med de möjligheter och de fördelar som finns, kanske till och med att den 

översta delen av webbplatsen blir avfärdad som reklam på grund av sin placering och 

avvikande bakgrundsfärg. Det hade då istället varit bättre att göra en tydlig förklaring, 

istället för två som kanske inte är tillräckligt tydliga för användaren. 
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Att en länk till butikernas öppettider är placerad högt upp i hierarkin är positivt 

eftersom det tillsammans med adresser till varuhusen och, naturligtvis, själva utbudet 

är en av de saker som oftast är mest eftersökta. Dock blir denna länk överflödig redan 

i första steget, om användaren väljer att antingen skriva in en postkod alternativt välja 

en ort från rullningslistan. Då hamnar nämligen både öppettider och adress komplett 

med möjlighet till vägbeskrivning i den övre delen av sidan - dessutom byts den 

tidigare nämnda överflödiga hjälptexten texten ut mot bild och namn på platschefen 

för den valda butiken. I detta utförande känns logotypen inte heller lika underordnad i 

jämförelse med föregående skeende, utan tillåts nu en placering närmare toppen av 

webbplatsen. 

 

Menyn i sig är tydlig. Ikonen med ett det stiliserade huset tar mig “hem”, det vill säga 

tillbaka till webbplatsens startsida. Att denna möjlighet redan finns tillgänglig genom 

att klicka på logotypen spelar egentligen ingen roll, utan blir istället en del i att öka 

användbarheten genom att erbjuda ett tydligare alternativ. Det finns i två tydliga 

menyval tillsammans med väl tilltagen sökruta, förtydligad med hjälp av både bilden 

av ett förstoringsglas samt frasen “Sök på byggmax.se”. Resultatet av sökningen 

presenteras i realtid med matchande kategorier och byggvaror överst. Praktiskt taget 

hela webbplatsens hela bredd utnyttjas för att presentera resultatet, vilket har gjort det 

möjligt att skapa tydliga sökresultat och utöver pris inkludera extra information som 

till exempel lagerstatus, mått och andra specifika tekniska detaljer direkt bland 

sökresultaten. En stor fördel är att menyn aldrig försvinner ur webbläsarens fönster, 

även när besökaren rör sig neråt på webbplatsen, utan istället hela tiden ligger kvar i 

ovankant och erbjuder samma navigationsmöjligheter oavsett var användaren befinner 

sig. Den grönfärgade varukorgen tjänar, förutom att sticka ut färgmässigt mot sin 

omgivning vilket gör den lätt att lokalisera, på att använda sig av en specifik nyans 

kopplat till köpfunktionen då alla knappar kopplade till köp går i samma färg. 

Med syftet att informera om kampanjer, erbjudanden och selektivt utvalda varor är 

dessa två rutor mycket strategiskt placerade. De ligger högt upp i innehållet, den 

vänstra använder sig av en ljusblå färg i kombination i vad som kan tänkas är ett sätt 

att sticka ut, medan den högra förlitar sig på rörelse i form av ett bildspel för att väcka 

ögats intresse. Hur väl den vänstra rutan med en badanka på ljusblå bakgrund går ihop 

med vad den ska förmedla, och framför allt hur väl den går samman med 
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webbplatsens utformning i övrigt tål att diskuteras. Oavsett hamnar vi återigen i 

risken att användaren avfärdar erbjudandet som en ovidkommande reklamannons. I 

denna aspekt är bildgalleriet till höger mycket mer informativt, och för ändamålet 

passande, mycket på grund av att dess utformning är i linje med resterande delar av 

den grafiska designen. 

 

Kategoriseringen bjuder på en helhetsbild av tillgängliga artiklar, vilket är utmärkt för 

den som inte har ett sökord att använda eller inte är bekant med urvalet av produkter. 

En, ur användbarhetssynpunkt mindre bra sak med kategoriseringen är den ruta som 

delvis täcker övriga alternativ när ett specifikt val har gjorts. Dessutom har denna ruta 

en färg som är väldigt snarlik bakgrunden och de kringliggande objekten, att det blir 

svårt att urskilja vad som tillhör rutan och den utökade informationen i sig. 

 

Innehåll likt “Så här gör du” med den interaktiva villan hjälper till att stärka Byggmax 

varumärke som ett företag för både hemmafixare och professionella, då den på ett 

överskådligt sätt erbjuder möjligheten att läsa på om, för hemmafixaren, nya termer 

och metoder relaterade till de byggvaror som saluförs. 

 

Privatpersonernas egna byggprojekt har en logisk placering såväl som funktion, med 

mervärde i form av inspiration och motivation som ger en anledning att återkomma 

till webbplatsen även om användaren just för tillfället inte är i behov av byggvaror. 

Därav också dess placering lite längre ner i innehållet. Återigen är den gröna knappen 

en funktion associerad med köp av produkter, vilket verkar för en konsekvent 

användarupplevelse och bidrar till att skapa en högre användbarhet. 

 

Att i nedre kant placera någon form av innehållsförteckning över webbplatsen är ett 

bra drag, då det tillåter användaren att ta sig till en sida denne tidigare besökt utan att 

vare sig behöva “scrolla” tillbaka upp på en sida eller gå bakåt i webläsarens historik. 

Vad beträffar länkarna till mobilapplikationer väcker det tankar kring vad fördelen 

med att använda applikationen jämfört med den vanliga webbplatsen på mobilen är. 

Är planering av besök samt e-handel inte möjligt på en mobiltelefon utan att ladda ner 

en applikation, och i så fall, till vilken kategori klassar egentligen Byggmax en 
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surfplatta i detta fall? 

 

Behöver Byggmax en responsiv hemsida? 

Då Byggmax riktar sig mot både hemmafixare och proffesionella yrkesutövare har de 

en inom sitt gebit väldigt bred målgrupp, således riktar de sig samtigt mot en bred 

mängd plattformar. Allt från privatpersoner som drömmer om att förverkliga sina 

renoveringsplaner och besöker webbplatsen på en laptop eller högupplöst surfplatta 

från hemmet, till yrkesutövaren som behöver fylla på sitt förråd av spik och vill se 

lagerstatus för närmaste varuhus via sin mobiltelefon. 

 

Responsiv anpassning 

Med tanke på det stora utbud av artiklar och mängd data som ska presenteras är det 

föga överraskande att Webbplatsen i första hand är optimerad för att nyttjas på en 

dator. Dock är sidan responsiv, vilket är intressant ur den synpunkt att rimligen 

innehållet eller formen måste förändras för att kara av anpassningen till en 

mobiltelefon. 

 

Vad som idag finns är dels en responsiv webbplats tillsammans med en applikation 

för mobiltelefonen, var vid detta stycke kommer att fokusera på hur Byggmax valt 

använda möjligheterna med sin responsiva webbplats. Precis som tidigare finns 

möjligheten att skriva in sin postkod längst upp på sidan, vilket visar på att detta då 

bör vara den framträdande delen även på en plattform med hög upplösning - något 

som också stämmer då den i realiteten tar upp stor del av utrymmet på en datorskärm. 

Av de saker som skalats bort finner vi saker så som ikoner för kvalitetsförsäkran samt 

erbjudandet med den gula badankan på ljusblå bakgrund, tämligen rimligt, då de båda 

inte tillför tillräckligt mycket av värde för en mobilanvändare satt i kontrast till den 

plats de tar upp på skärmen. Initialt tycks också själva kundkorgen vara borttagen, 

dock har den istället förflyttats till skärmens nederkant. Dessutom får sökfunktionen, 

som på en datorskärm fått en framträdande plats, endast en liten ikon i menyraden på 

den mobiltelefonen. Det som finns kvar av översikten av sortimentet är nu en del i en 

meny mitt på sidan som vid val av “Byggvaror” synliggörs i en lång textorienterad 

lista. Det interaktiva huset med möjlighet att lära sig mer om husets alla delar och 

materialval är inte heller tillgänglig på en mobiltelefon. Länkar till den 
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nedladdningsbara mobilapplikationen finns bevarade i den responsiva webbplatsen 

även vid granskning på en mobiltelefon. I botten på sidan finns i stort sett all 

information utom accepterade betalsätt och källförteckning kvar. 

 

Sammanfattning 

Det är tydligt att en omfattande e-handelsplats likt Byggmax inte är enkel att anpassa 

till mobiltelefon. Med massor av data i form av artiklar att presentera är platsbristen 

det främsta hindret. Lösningen som presenteras för besökaren på mobiltelefonen är en 

webbplats som blivit av med vissa delar, som till exempel inspirationsdelen med 

privatpersoners egna byggprojekt. Dessa finns nu istället endast representerade som 

en textlänk i menyn, vilken är mycket lätt att missa. Det interaktiva huset finns inte 

representerat i samma form. Att de tekniker som använts kanske inte är redo för att tas 

i bruk på mobila enheter är förståeligt, men att de helt utelämnat en del, som för 

hemmafixare känns högst relevant, är förunderligt. Det hade funnits möjlighet att stå 

ut från konkurrenterna med ett uppslagsverk i mobiltelefonen. 

 

Byggmax är ett exempel på där en webbplats som fyller sin funktion väl på 

plattformar som datorskärmar, men som förlorar allt mer användbarhet och 

funktionalitet i takt med att skärmutrymmet minskas. Självklart är det en komplicerad 

uppgift att anpassa en webbplats som är så rik på innehåll till en fungerande 

webbplats även i mobiltelefoner. 

 

 


