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Förord 

Vi skulle först och främst vilja tacka vår handledare Claes Thorén som från start visat ett stort 

engagemang och gett oss konstruktiv kritik under arbetets gång. Följaktligen vill vi också 

tacka alla respondenter som ställt upp på användartester och intervjuer, även alla som fyllt i 

vår enkät studie på webben. Vad gäller samförfattandet i rapporten har vi hela tiden diskuterat 

och samskrivit för att hålla rapporten enhetlig, det enda som vi på riktigt gjort separat är 

experttesterna.  
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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar ämnet användbarhet i mobila webblösningar med inriktning mot 

tidningsbranschen. En jämförelse mellan de två aktuella designfilosofier, dedikerad design 

och responsiv design, för den mobila webben har utförts genom att fokusera på användbarhet, 

där centrala begrepp studerats. Begreppen är som följer: Usefulness, Efficiency, Effectivness, 

Learnability, Satisfaction. Mixade metoder i form av enkätstudier, heuristiska tester, 

användartester, intervjuer och prestandatester har utförts för att samla in empiriskt material för 

analys och för att sedan ge en slutsats angående vilken av de två designfilosofierna som 

tenderar att ge hög användbarhet i system som exempelvis tidningssajter i mobilen. 

De mest intressanta resultaten var att, sett ur användbarhetssynpunkt, var båda 

designfilosofier likvärdiga, majoriteten svarade att de testade sajterna fungerade på liknande 

sätt. Alla uppgifter kunde utföras utan större problem på båda sajterna vilket uppfyller kravet 

för effectivness. Den stora skillnaden som kunde urskiljas var att de uppfattade den 

dedikerade webbsidan som snabbare, vilket gjorde att den föredrogs bland de flesta. Detta kan 

kopplas till begreppen efficiency och satisfaction. Vid prestandatesterna kunde användarnas 

upplevelse bekräftas gällande laddningstider. De dedikerade sajterna hade vid testtillfället ett 

medelvärde på 7,646 sekunder vad gäller laddningstid medan de responsiva hade ett 

medelvärde på 13,432 sekunder, nästan dubbelt så högt. Många upplevde under testerna, 

annonserna som störande och tillsammans med enkätresultatet där 74% upplever annonser 

som jobbiga och 54% någon gång tagit fel på en annons kan detta kopplas till minskad 

usefulness. 
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Begreppsförklaringar 

Smartphone – Det vi avser med en smarttelefon i uppsatsen är en telefon med tryckkänslig 

skärm som har avancerade funktioner för att surfa på webben, hantera e-post och installera 

applikationer. 

Scroll - förflytta sig i innehållet, oftast i vertikalt läge. 

Autocomplete - Funktionalitet som assisterar användaren vid ifyllning av webbformulär. 

Användaren behöver bara börja skriva, så ska relevanta alternativ visas. 

Indexera - registrera hittat innehåll från t.ex. en webbplats så att det hittas när man använder 

sig av en sökmotor 

HCI - Akronym för Human Computer Interaction. På svenska kallat Människa 

Datorinteraktion. Läran om hur människor och dator interagerar. 

Desktop - Stationär dator. 

SEO - Search Engine Optimization. Handlar om att optimera en webbsida för indexering i 

sökmotorer. 

Redirect – Skicka en användare vidare till en annan URL.  
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1 Inledning  

 

Det inledande kapitlet avser att presentera en kort bakgrund om mobilbranschen i nuläget 

och den diskussion som pågår mellan dedikerad och responsiv design för mobila enheter. 

Vidare går kapitlet igenom syftet och frågeställningarna av studien samt vilken målgrupp 

rapporten riktar sig mot.  

 

1.1 Bakgrund 

Under 2012 såldes 3,8 miljoner mobiltelefoner varav 80 % var så kallade smartphones, detta 

ger en indikation på hur stor denna bransch verkligen är (Holme, 2013). 

 

Figur 1 MTBs statistik över sålda mobiltelefoner mellan 1993 – 2012 Källa: MTB.se 

 

 

Denna enorma ökning av antalet smartphones har fört med sig nya krav från användare. I en 

nyligen publicerad studie kom man fram till att 43.5% av testpersonerna använde sig av en 

mobiltelefon för att surfa på internet varje vecka (eMarketer, 2013). 

Därför är det relevant att fråga sig hur presentationen av denna information ska ske och hur 

man ska strukturera upp sin webbplats för att nå ut till användarna. För att lösa detta finns det 

en rad olika designfilosofier för hur man på bästa sätt kan åstadkomma detta. Bland annat 

finns fluid design, adaptive design, responsiv design och dedikerad design. Responsiv design 

och dedikerad design är de två designfilosofier som denna uppsats kommer att fokusera på. 
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Anledningen till att dessa två filosofier kommer avhandlas i denna uppsats är för att det i 

dagsläget pågår en debatt kring vilken av dessa utvecklare bör använda sig av där välkända 

personer inom användbarhet har sagt sitt. Bland annat har Jacob Nielsen, en av förespråkarna 

för dedikerad design, sagt att man bör designa sajten specifikt för varje enhet, då detta 

kommer att resultera i en mer användarvänlig upplevelse för slutanvändaren. På andra sidan 

finns Josh Clark som är en av förespråkarna för responsiv design och som öppet kritiserade 

Nielsen i sin artikel, Nielsen is wrong on mobile, där han menar att det inte spelar någon roll 

vilken teknik man använder och att responsiv design har fler fördelar än dedikerad design då 

responsiv design anpassar sig efter användarens skärmupplösning vilket inte dedikerad design 

gör (Clark, 2012). 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att beskriva hur dedikerad och responsiv mobildesign står sig i 

korrelation till varandra i dagsläget, när hänsyn tas till användbarhet. Informationen kommer 

att användas för att ställa en prognos över vilka konsekvenser detta kan ge för användare och 

utvecklare i framtiden. 

1.3 Frågeställningar  

Uppsatsens primära frågeställning lyder: 

Vad tycker användarna om den dedikerade och responsiva webbsidan, vilken föredras? 

Utöver den primära frågeställningen finns också en sekundär frågeställning som uppsatsen 

avser att besvara: 

Vad får detta för konsekvenser för utvecklare? 

Syftet med den primära frågeställningen är att framlägga bevis för vilken av de två 

angreppsätten, dedikerade eller responsiva mobilsidor, som ger god användarvänlighet i 

informationsrika system. Mer specifikt handlar det om hur dessa två filosofier påverkar 

nyhetssajter och dess effektivitet när det kommer till navigation, överskådlighet och filstorlek. 

Den sekundära frågeställningen förklarar hur svaret på fråga ett kommer att påverka 

utvecklare när de designar nya eller omdesignar befintliga webbsajter. I vilka situationer som 

respektive teknik kan vara ett bra alternativ samt för vilken typ av kompetens och budget som 

krävs. 

1.4 Avgränsning 

Valet av att behandla dedikerade och responsiva mobila lösningar har gjorts för att de i dag 

ses som de två konkurrerande designfilosofierna vid utvecklingen av en mobil webbplats samt 

för att det finns få jämförande studier gjorda inom ämnet. För att testa dedikerade mobilsidor 

mot responsiva har ett mer specifikt urval av webblösningar gjorts. Tidningsbranschen är den 

valda domänen för selektion av webbsajter inför test. 
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Anledningen till detta är att tidningsbranschen är representativ för en signifikant del av alla 

mobila webbsidor, då nästan hälften av alla mobila användare besöker nyhetssajter med 

mobilen enligt (Statistiska Centralbyrån, 2012). 

Kan man finna en lösning för sajter inom tidningsbranschen ger detta en god uppfattning om 

hur bra en viss lösning är för andra informationsintensiva system, då tidningar innehåller 

mängder med information som måste vara åtkomligt på ett effektivt sätt. 

Vid valet av testpersoner har ingen hänsyn tagits till kön eller ålder. 

1.5 Målgrupp 

Uppsatsens målgrupp är framförallt utvecklare av mobila webbplatser. Då denna uppsats 

utförts för att bringa kunskap om likheter och olikheter mellan de utvalda designfilosofier som 

uppsatsen avhandlar. Uppsatsen riktar sig också till andra akademiker som bättre vill förstå 

den skillnad som finns mellan de två olika teknikerna. 

2 Teori  

 

Det teoretiska kapitlet redogör först för de primära begreppen dedikerad design och 

responsiv design som avses behandlas i studien. Därefter kompareras designfilosofierna mot 

varandra för att få en uppfattning av hur det för tillfället ser ut inom området och vad 

ledande personer inom industrin tenderar att föredra. Kapitlet avslutar med att skildra vilka 

svårigheter tidningsbranschen ställs inför när det gäller mobil design och vilka strategier som 

används i dagsläget. 

 

2.1 Mobil webbdesign 

Mobil webbdesign är ett begrepp för att beskriva hur man anpassar en desktop-anpassad 

webbplats till att fungera i en mobils webbläsare. Denna uppsats fokuserar på den mobila 

webben i smartphones. Detta då moderna smartphones har möjligheten att besöka alla typer 

av desktop-anpassade sidor byggda på HTML, CSS och JavaScript. Dessa tre webbtekniker är 

de som används vid utveckling av moderna webbplatser och således också vid användning av 

de designfilosofier som denna uppsats kommer att ta upp. 

Vid utveckling av en mobil webbplats används en speciell meta tag i HTML. En meta tag 

består av metadata, som enligt (Berjon et al. 2012) är information om data. Meta tagen ger 

metadata om HTML dokumentet som t.ex. en webbläsare kan använda för att visa innehåll. 

Den speciella meta tagen som idag är vedertagen och används flitigt vid responsiv design är 

som följer: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> 

<meta name="viewport"/> talar om för en browser hur HTML innehåll ska visas på en enhets 

skärm, den säger i teorin att webbsidan är optimerad för mobila enheter. 
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content="width=device-width säger att storleken på viewporten ska vara lika bred som 

skärmen i CSS pixlar på en skala av 100 % (Connors & Sullivan, 2010) 

initial-scale=1.0 hanterar zoom nivån när en sida laddas, 1.0 betyder att sidan ska visas i skala 

1:1. 

 

2.1.1 Dedikerad design 

Denna designfilosofi går ut på att man skapar en unikt anpassad design för den enhet som 

ämnar visa webbsidan. Detta sätt att skapa en mobilanpassad webbsida medför två olika 

versioner av samma sajt, ex. mobil.aftonbladet.se och aftonbladet.se. Användbarhetspionjären 

Jakob Nielsen är en stor förespråkare för att utveckla separata mobila webbsidor och han 

säger att för de flesta uppgifterna som utförs så får användare en mycket större 

användarupplevelse från en väldesignad mobil sida än på en mer traditionell webbplats 

anpassad för större skärmar. Nielsen fortsätter med att säga att användargränssnittet för 

desktop skiljer sig från det mobila användargränssnittet på många sätt, bland annat genom hur 

man interagerar och hur personer läser. Så slutsatsen han drar är att mobila användare behöver 

en annorlunda design än desktop användarna och likväl behöver desktop användarna en annan 

design än de mobila användarna (Nielsen, 2012). 

Fördelarna med att använda dedikerad design är att designern får möjlighet att fokusera på en 

specifik plattform. Detta innebär, enligt (Nielsen, 2012), att resultatet kommer att ge en bättre 

användarupplevelse. En annan fördel är att laddningstiderna rent generellt är mindre, då 

dedikerad design resulterar i mindre sidor. Utöver det kan dedikerad design vara ett bra 

alternativ ifall det redan finns en webbplats anpassad för enheter med större skärm och det 

endast behövs en mobil webbplats då det är möjligt att bygga en separat sida, istället för att 

göra om hela sidan. 

Nackdelarna med dedikerad design är att utvecklare blir tvungna att underhålla fler sidor, om 

man förutsätter att det finns flera specifika varianter för olika enheter med olika 

skärmupplösningar och storlekar. Detta blir ett problem då det hela tiden kommer ut nya 

enheter med olika skärmspecifikationer på marknaden. Detta innebär att en ny sida krävs för 

att passa den nya enheten och kan bli kostsamt om man vill vara närvarande på flera 

plattformar och enheter. Utöver det kan det uppstå problem med SEO och länkning där 

exempelvis en desktop-användare får en länk från någon med en mobil och mobilsidan visas 

på desktop. 

Ett annat problem relaterat till prestandan är det att en dedikerad sida ofta resulterar i så 

kallade redirects, där användaren först besöker original sajten för att sedan automatiskt bli 

kopplad till mobilvarianten. Detta resulterar i en sämre responstid och man bör undvika detta 

(Podjarny, 2012). 

2.1.2 Responsiv design 

Responsiv webbdesign är ett angreppssätt för att på bästa möjliga sätt visa en webbsida för 

olika skärmar. Webbsidans layout, innehåll eller bådadera reagerar beroende på storleken på 

skärmen den visas på, den förändras automatiskt för att passa den skärm som används. 
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Poängen är att användare ska få den absolut bästa möjliga upplevelsen av webbsidan utan att 

själv behöva anpassa sig. För att förklara vad vi menar med att användaren själv inte behöver 

anpassa sig måste vi gå in lite på hur tekniken bakom webbläsare i mobiltelefoner hanterar 

webbsidor när de visas. Ibland zoomar mobiltelefonen ut automatiskt för att på så sätt visa 

hela webbsidan på skärmen. Den stora nackdelen med det om man inte har en responsiv sida 

är att allt ofta blir väldigt litet och svårläst, det blir svårt att navigera runt och som användare 

kan det kännas frustrerande och krångligt. 

Används <meta name="viewport"/> i en responsiv webbplats kommer innehållet visas på den 

yta som finns tillgänglig i full skala. Användare kommer inte behöva zooma eller scrolla i 

sidled då element anpassas efter skärmstorleken, ett tydligt exempel är bilder som blir mindre 

för att kunna visas på den mindre ytan. För att återgå till vårt tidigare uttalande om att 

användaren inte själv behöver anpassa sig med responsiv design ser vi nu vad det betyder. En 

webbplats som inte anpassar sig kommer fortsätta ha en stor bild om den visas i skala 1:1, så 

användare kommer behöva scrolla och zooma in eller ut beroende på hur webbläsaren i 

telefonen hanterar visningen av sajten. 

Media queries är centralt inom responsiv design och är ett logiskt uttryck som antingen är sant 

eller falskt. Vid responsiv design placeras kod inom en sådan media query och om media 

typen för enheten som används för att visa sajten stämmer överens med media typen för 

media querien så körs koden. Detta gör att man kan sätta specifika skärm upplösningar eller 

storlekar inom en media query för att på så sätt visa innehållet på ett bra sätt för just den 

enheten i fråga (W3, 2012). Det är detta som gör en sajt responsiv i grunden, alla tänkbara 

upplösningar kan hanteras på ett och samma ställe. 

Den absolut största fördelen med responsiv design är att innehåll endast behöver uppdateras 

på ett ställe då designen skalas om för att passa den skärm som brukas. Detta är kritiskt för 

utvecklare och de som skall uppdatera webbplatsen, det finns stora resurser att spara på detta 

angreppssätt. Något som kanske är minst lika viktigt är att allt innehåll som finns på desktop 

versionen blir tillgängligt för en användare. 

Den stora nackdelen som idag drabbar responsiv design är stora sidor sett till datamängden. 

Bilder är ofta inte optimerade då de bara skalas ned så hela bilden som visas i desktop måste 

laddas och det tar resurser. Därför tenderar responsiva sajter att ha samma datastorlek oavsett 

skärmupplösning. Detta gör att en mobilsida är lika stor, sett till datamängd, som en sida 

anpassad för desktop (Podjarny, 2012). 

2.1.3 Andra yttranden om dedikerad och responsiv design 

Google gick förra året ut med en rekommendation gällande utvecklandet av smartphone-

optimerade webbplatser. Man radar upp tre olika sätt som man stödjer, responsiv design, 

dynamiska sajter som visar olika HTML och CSS beroende på om man surfar via desktop 

eller mobil och sajter som har separata mobil och desktop sajter (dedikerade webbplatser). 

Deras rekommenderade angreppssätt är responsiv design och de går igenom några fördelar det 

för med sig. Först och främst så har man allt innehåll på en URL vilket underlättar för 

användare att interagera med, dela och länka till. Det gör det också enklare för Googles 

algoritm att indexera innehållet så att det blir sökbart och innehåll hittas lättare då man kan 

hålla sig till ett sätt för att söka och indexera. Vad gäller dedikerad design måste en rad extra 

saker hanteras för att det inte ska drabba indexeringen och i slutändan SEO för sajten. 
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(Google, 2012). Det visar sig alltså att responsiv design enligt Google är bättre när det gäller 

SEO i ett grundläge, då man måste optimera mer för att dedikerad design ska nå en godare 

SEO. 

2.2 Tidningsbranschen och mobil webbdesign 

Tidningsbranschen har kanske varit den bransch som haft det svårast att ta steget över till att 

utveckla sina webbplatser mot mobilen. Mycket av problemen handlar om stora 

informationsflöden som måste presenteras och annonser som tar plats och blir svåra att ta 

betalt för. Just när det gäller responsiva lösningar ser man detta med att sajterna blir långa i 

mobilen och det blir mycket scrollande som ett stort problem. NTM har gått ut med att de 

avstår från responsiva sajter av den anledningen då annonser hamnar långt ned. Man säger 

också att det kan bli svårt att få en överblick när sajterna blir så långa, samt att det kan leda till 

längre laddningstider (Marklund, 2013). 

Nerikes Allehanda var en av de första svenska dagstidningarna som började med responsiv 

design enligt dem själva (Öfverholm, 2012) och andelen besökare som använder surfplattor 

eller mobiltelefoner har mer än fördubblats sedan de gick över till tekniken (Marklund, 2103). 

2.3 Användbarhet 

Användbarhet är något som en produkt innehar och det innebär att den inte skapar frustration 

hos användaren. Det handlar om att en användare ska kunna hantera ett system och systemet 

ska göra som användaren förväntar sig. Det finns ett antal attribut som kan tala om ifall ett 

system har god användbarhet. Fem attribut beskrivs i (Rubin & Chisnell, 2008) och är 

följande: 

Usefulness - Ett system måste vara användbart, det handlar om att en användare ska kunna se 

hur ett system kan hjälpa till för att nå sina mål. Kan en användare inte se nyttan med 

systemet kommer inte denne att använda det.  

Efficiency - Effektivitet är också viktigt i ett system. En användare måste så snabbt som 

möjligt nå de mål som den satt upp. Detta mäts i tid.  

Effectivness - Användaren måste fortsatt kunna hantera systemet lätt, det måste fungera som 

användaren har tänkt sig att det ska göra. För att mäta detta ser man över hur många 

användare som lyckas med en viss uppgift. 

Learnability - Utöver detta krävs det att systemet är lätt att ta tills sig, en användare ska 

kunna lära snabbt hur man använder funktionaliteten i ett system.  

Satisfaction - Systemet måste också ge användaren en känsla av tillfredställelse. Detta 

handlar om att en användare tenderar att prestera bättre i ett system den tycker om. För att 

samla in denna typ av data bör man använda sig av intervjuer, vilket denna uppsats avser att 

göra. Ett system måste också vara tillgängligt för en användare, normalt pratar man om 

tillämpningar för att alla människor ska kunna använda systemet oavsett förutsättningar.  

För att mäta användbarhet i ett system finns flertalet tekniker för att göra just detta. Denna 

uppsats fokuserar på tre, heuristiska tester, användartester och prestandatester.  
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Anledningen till att dessa tre är valda och inte andra är dels tidsmässiga och resursmässiga 

skäl. Andra anledningar är att dessa tre är av den typen som kan användas på färdiga system, 

medan de andra teknikerna som (Rubin & Chisnell, 2008) nämner är mer inriktade på 

utveckling av icke existerande system. 

2.3.1 Fitt’s law 

Det finns en mängd olika principer inom interaktionsdesign för att beskriva hur användbart ett 

system är. Vi har valt att fokusera på en av dessa lagar då den bäst hjälper oss att beskriva 

problem i det grafiska gränssnittet. 

Bland annat finns Fitt’s Law. Som är en modell som beskriver hur människor och datorsystem 

tenderar att interagera. Specifikt kan man med modellen räkna ut hur snabbt en användare kan 

peka på saker i ett system, antingen med ett finger eller med ett pekdon. Fitt’s law är 

funktionen av avståndet till målet och storleken på målet. Denna modell är ovanligt pålitlig 

och välstuderad. Poängen med denna modell är alltså att man kan dra slutsatser om hur 

effektivt ett system är beroende på hur väl tilltagna element som ska tryckas är och hur nära 

dessa är varandra. (Fitts & Peterson, 1964). Detta ger att exempelvis en knapp borde vara 

större om den frekvent används för att öka den effektivitet som (Rubin & Chisnell, 2008) 

nämner vilket resulterar i högre användbarhet. 

2.3.2 Heuristiska regler 

Heuristiska tester, även kallat experttester, används för att på ett snabbt sätt utvärdera 

användbarheten i ett system. Detta är ett mycket enkelt sätt att mäta användbarhet på men 

också effektivt då de kräver få resurser och får fram en indikation på hur väldesignat ett 

system är (Nielsen, 1994). Detta då heuristiska tester framförallt hittar stora 

användabarhetsproblem eftersom dessa är lättare att hitta än mindre problem. En ensam 

utvärderare som använder sig av heuristisk utvärdering har en sannorlikhet på 42 % att hitta 

ett allvarligt problem (Nielsen, 1992). 

Det finns en rad olika listor av heuristiska regler för gränssnittsdesign. I denna används 

Nielsens tio heuristiska tumregler. Ett antal regler som används vid utvärdering av 

användbarhet i olika typer av system (Nielsen, 1994). 

Dessa är översatta till svenska: 

1. Synlighet av systemets status 

2. Språkbruk & metaforer 

3. Frihet och kontroll för användaren 

4. Konsekvens och standarder 

5. Motverka fel 

6. Minimera minnesbelastning 

7. Flexibilitet & effektivitet 

8. Estetik & design 

9. Återhämtning från fel 

10. Hjälp och dokumentation 
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När fel hittats som matchar någon av de heuristiska reglerna används en skala för att påvisa 

hur allvarligt det funna felet är. Detta görs med en fyra-gradig skala (Nielsen, 1994). 

1 = Minimalt fel, fixa bara om det finns tid över. 

2 = Litet fel, detta har låg prioritet. 

3 = Stort fel, detta har hög prioritet. 

4 = Katastrof, ska vara fixat innan lansering 

2.3.3 Användbarhetstester 

Användbarhetstester är ett sätt att ta reda på användbarheten i ett system. Enligt Nielsen är 

användartester att föredra framför heuristiska tester då de ger en mer korrekt bild av hur 

användbart ett system är. Användbarhetstester kan utföras på en rad olika vis, allt ifrån ett 

väldigt informellt test med en deltagare till komplexa test där man systematiskt går igenom så 

många användare som resurserna och tiden räcker till. Resultatet som kommer från ett 

användartest är kvalitativ data, vilket gör att desto fler man testar på desto mer objektivt blir 

resultatet (Rubin & Chisnell, 2008). Dock menar Nielsen att vid begränsade resurser kan man 

få valida resultat med endast fem testpersoner, detta eftersom antal funna 

användbarhetsbrister avtar kraftigt efter fem testpersoner. Se figur 2. 

 

Figur 2 Korrelation mellan antal användare och funna användbarhetsproblem Källa: http://www.nngroup.com/  

Detta har att göra med att när en användare testat och en annan användare testar samma 

produkt, så kommer den andra användaren troligen stöta på samma problem som den första. 

Endast ett fåtal avvikande fel, om något alls, adderas till summan av funna 

användbarhetsproblem. Denna princip fortsätter gälla även med ökat antal användare, vilket 

gör att effekten av funna användbarhetsproblem stagnerar (Nielsen, 1993). 
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2.4 Analysmodell 

En analysmodell används för att ge en förenklad bild av hur något ska analyseras. (Patel & 

Davidson, 2012) nämner att forskare använder en modell som en sorts länk under forskningen 

för att binda ihop teori och verklighet eller för att fungera som stöd till att ta fram hypoteser 

som ska prövas. Den analysmodell som används i denna uppsats är av komparativt slag. Se 

figur 3. Modellen visar vilka bakomliggande aktiviteter som utförts för att generera data, 

sedan jämförs dessa data från respektive designfilosofi mot varandra. 

 

Figur 3 Komparativ analysmodell. källa: Wik & Persson 

Uppsatsen avser att jämföra två olika designfilosofier och därmed bör se över skillnader och 

likheter mellan dessa. Uppsatsens syfte är att svara på varför den ena metoden bör användas 

framför den andra. Detta gör att man först måste studera vardera filosofin för sig och deras 

olika aspekter för att sedan göra en jämförelse och analys. Efter detta är det möjligt att dra en 

slutsats. Det som studerats och sedan jämförts är de olika begreppen för att uppnå 

användbarhet och är som följer: Usefulness, Efficiency, Effectivness, Learnability, 

Satisfaction. 
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3 Metod 

 

Metodkapitlet avser först behandla vilka vetenskapliga tillvägagångssätt som tillämpats och 

varför. Därefter behandlas de valda metoderna för datainsamling och hur dessa tillämpats. 

Avsnittet behandlar även källkritik och de etiska aspekter som uppstår vid val av en metod 

 

3.1 Metodval 

I uppsatsen har både kvalitativ forskning och kvantitativ forskning tillämpats. Valet att 

kombinera kvalitativ med kvantitativ forskning har gjorts för att ge stöd till varandra där 

metoderna har sina svagheter, samt för att undersöka om båda metodernas resultat kan 

kopplas samman. Om en tydlig korrelation i resultaten hittas kan således den information som 

samlats in anses bära en högre giltighet. (Patel & Davidson, 2012) nämner att 

”forskningsresultat ska helst vara så generella som möjligt”. Genom den kvantitativa 

forskningen har det varit möjligt att anskaffa en större mängd data genom vilket resultatet kan 

generaliseras över en population, detta hade inte varit möjligt med enbart den kvalitativa 

forskningen som också bedrivs i studien. Vidare säger man i (Patel & Davidson, 2012) att den 

kvalitativa metoden har till syfte att skaffa en djupare kunskap än den fragmentiserade 

kunskap vi får när kvantitativa metoder används. 

Det är också viktigt att det som ska mätas görs på rätt sätt, så att mätningen inte sker av 

någonting annat än det som är avsett för att samla in data. Detta för att man ska kunna lita på 

resultatet och att det har hög validitet (Ejvegård, 2003). 

3.2 Metodtillämpning 

3.2.1 Litteraturstudier 

I litteraturstudien samlades information in om specifika ämnen som uppsatsen avhandlar. 

Informationssökning om olika designfilosofier har främst skett med hjälp av internet, där 

bloggar och andra liknande sajter med information har använts. Litteratur inom området har 

också använts, främst inom HCI och användartester för att säkerställa att det resultat som tas 

fram är relevant nog för att dra slutsatser kring. Andra akademiska verk inom närliggande 

område har också studerats för ytterligare information. Utöver detta har också dokument om 

statistik, uppsatsskrivande och kunskapande använts för att få bra struktur och innehåll i 

uppsatsen. 

Litteraturstudierna har pågått genom hela arbetet, då det ständigt dyker upp ny information 

eller åsikter relevanta för området. Dock har majoriteten av litteraturstudierna förlagts i början 

av studien.  
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3.2.2 Enkät  

För att utforma testerna på ett bättre sätt och se vad som behöver studeras på just 

tidningssajter i mobilen utförde vi en enklare enkätstudie. Detta för att få en uppskattning om 

vad användare finner utmanande när de använder en tidnings mobila webbplats. 

Enkäten bestod utav åtta frågor där 100 deltagare genom ett slumpmässigt urval svarade och 

frågorna var utformade för att ge ett så relevant resultat som möjligt för att fortsatt kunna 

basera och utforma de heuristiska testerna och användartesterna från resultatet. (Patel & 

Davidson, 2012) säger att om vi inte kan undersöka hela populationen måste ett slumpmässigt 

urval göras så att vi får fram en grupp som är en miniatyr av populationen.  

Det är välkänt inom beteende vetenskapen att enkäter inte är det lämpligaste sättet att samla 

data på då det kräver att deltagarna kommer ihåg tidigare handlingar enligt (Schwarz, 1999). 

Genom att använda oss av så många som 100 deltagare kan risken att få ett missvisande 

resultat p.g.a. ovanstående felkälla minimeras. 

Innan utformandet av enkäten beaktades vissa ramar för att hålla en så hög validitet på 

enkäten som möjligt.  

Technically, electronic surveys should be designed to (1) support multiple platforms and 

browsers [Yun & Trumbo, 2000], (2) prevent multiple submissions [Yun & Trumbo, 2000], (3) 

have the ability to present questions in a logical or adaptive manner, if needed [Kehoe & Pitkow, 

1996], (4) provide multiple opportunities for saving the work in long questionnaires (e.g., over 

50 questions) [Smith, 1997], (5) collect both quantified selection option answers and narrative 

type question answers [Yun & Trumbo, 2000], and, (6) provide feedback “thank-you” upon 

completion of the survey [Smith, 1997]. (Andrews et al., 2003, s. 3). 

Det finns också två aspekter man bör beakta när man arbetar med frågor för att samla 

information där den första är grad av standardisering, det handlar om vilket ansvar som 

lämnas till den som intervjuar när det gäller hur frågorna utformas och vilken inbördes 

ordning de får. Den andra aspekten kallas för grad av strukturering och berättar hur fritt 

utformade frågorna är för tolkning beroende på deltagarens egna erfarenheter eller inställning 

(Patel & Davidson, 2012). Enkäten som använts i studien har enligt dessa aspekter en hög 

grad av strukturering och en hög grad av standardisering då det inte lämnats rum för att 

ytterligare utveckla ett svar och frågorna har varit samma till alla deltagare. 

I enkäten ville vi ha svar på följande: 

· Ålder på deltagaren 

· Om hen använder menyn för att hitta nyhetskategorier 

· Om hen upplevt det svårt att träffa rätt med fingrarna när man ska trycka på en nyhet 

· Om sökfunktionen använts någon gång på en nyhetssida i mobilen 

· Om det upplevs svårt att hitta information på en nyhetssida i mobilen 

· Om ladd tider har upplevts frustrerande någon gång 

· Om hen tagit fel på en annons och en nyhetsartikel i mobilen 

· Om hen upplever annonser jobbiga på nyhetssajter i mobilen 
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3.2.3 Heuristiska tester  

Experttesterna, även kallat Heuristiska tester, kommer att användas för att skapa en 

uppfattning om användbarheten hos de mest trafikerade tidningssajterna. Fem stycken 

dedikerade mobilsidor och även fem responsiva sidor har testats (se bilaga 1). Detta för att 

avgöra vilken ur varje kategori som är mest representativ för att testas i användartester. Den 

sajten med minst fel kommer att användas vid användartesterna.  

Testerna kommer att bestå av att se över heuristiska tumregler och gradera problemen. Utöver 

detta kommer också mätning av prestanda att ske. Exempel på data från prestandatestet är 

storlek(KB), förfrågningar till servern(antal) och responstid(ms). Anledningen till att 

prestandatester är inkluderade är att det enligt vår enkät Mobila nyheter (se bilaga 2) är viktigt 

att en sida laddar snabbt, då 75 % har varit frustrerade på att en mobil nyhetssajt laddar 

långsamt. Detta gör då att det är viktigt att även se över vad de två olika designteknikerna kan 

resultera i när det kommer till responstid (som indirekt påverkas av storlek på sajten, antal 

förfrågningar till servern och hur snabb server sajten ligger på). 

De uppgifter som valts ut för test är följande: 

1. Hitta de tio senaste nyheterna - Enligt vår undersökning (se bilaga 2) så använder 

majoriteten endast framsidan för att titta på nyheter. Därför är det relevant att 

undersöka hur enkelt det är att finna de senaste nyheterna på sajten. Då detta är något 

som finns på varje sida. 

 

2. Navigera och se vilka områden, kategorier, som finns att välja på - Enligt, (Leuthold, 

Schmutz, Bargas-Avila, Tuch, & Opwis, 2011) är navigationen viktig för hur effektiv 

en sajt är att använda. Därför är det relevant att testa menyalternativen. 

 

3. Sök på sidan efter artiklar - 40 % av användarna enkätstudien Mobila webbsajter har 

någon gång använt sökfunktionen på en tidningssajt. Samt, (Jeong & Han, 2012) 

nämner också att en sökfunktion ökar är viktig att erbjuda. 

Under testernas gång kommer utvärderaren att gradera varje funnet fel efter en fyra-gradiga 

skalan som presenterades av Nielsen (1994). 

3.2.4 Användartester  

Vid varje enskilt användartest utfördes först en introduktion för användaren, som innebar att 

etiska och praktiska aspekter förklarades. Aspekter som togs upp var bland annat om 

testpersonerna hade någon tidigare vana med användartester. De informerades också om hur 

viktigt deras deltagande var för testets resultat. Annan information som togs upp var 

moderatorns roll i testet, rummets konfiguration och protokollet för resterande del av 

testsessionen.  

Efter introduktionsinformationen utfördes en kortare frågesession där de fick svara på frågor 

om tidigare erfarenheter med mobila webbplatser och appar. Frågor om deras smartphone, 

vilken modell och vilket operativsystem togs också upp. Detta då (Rubin & Chisnell, 2008) 

anser att det är viktigt att få fram bakgrundsinformation om testdeltagarna för att kunna 

värdera den data som samlats in. 
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Sedan utfördes testerna i en kontrollerad miljö, där ljud och störningsmoment kunde 

minimeras. Ett så kallat thinking out loud protocol användes, där testpersonerna uppmanades 

att tala högt om deras upplevelser under utförandet av de olika testuppgifterna. Detta för att 

anteckning av deras tankeprocess skulle vara möjlig (Rubin & Chisnell, 2008). 

Upplägget inför varje test var att varje testperson skulle testa de två sidor som valts ut från de 

heuristiska testerna. På dessa två sidor skulle de utföra tre uppgifter. Dessa uppgifter var av 

samma karaktär som i de heuristiska testerna: 

1. Hitta de tre senaste nyheterna och publikationsdatum/klockslag för dessa. 

2. Lokalisera sökfältet och göra en sökning på krig och sedan göra en sökning på mat och 

trycka på första sökresultatet efter respektive sökning. 

3. Navigera igenom 3 kategorier och trycka sig in på första nyheten i varje kategori. 

(Sport, Börs, Skvaller t.ex.) 

Under varje deltest så fanns alltid testledaren med för att hjälpa till om det uppstod något 

oväntat problem eller om testpersonen behövde hjälp att förstå instruktionerna. 

Utrustning som användes vid testet var en smartphone som tilldelades testpersonerna, 

modellen var Nokia Lumia 800. Denna telefon har en tryckkänslig skärm på 3,7tum med en 

upplösning på 800 x 480 pixlar, operativsystemet är Windows Phone 7.5 och webbläsaren är 

Internet Explorer 9 mobile. Utöver telefonen användes en laptop för att visa instruktioner om 

uppgifterna. 

3.2.5 Intervjuer 

Efter varje enskilt användartest gjordes en intervju med respondenten där man fick svara på 

ett antal frågor (se bilaga 3). Tekniken som användes är den så kallade omvända tratt-tekniken 

där man börjar med att först ställa specifika frågor för att i slutet gå över till mer övergripande 

frågor. Denna teknik används ofta då man vill ta reda på intervjupersonernas inställning till 

något, man förväntar sig inte att de ska ha någon speciell åsikt (Patel & Davidson, 2012). 

Vidare säger (Patel & Davidson, 2012) att omvänd tratt-teknik hjälper personer att tänka 

igenom området och bilda sig en uppfattning under tiden man svarar på frågorna. 

Intervjuerna har egentligen delats upp i två delar. Den första har haft en relativt hög grad av 

strukturering och standardisering, respondenterna har fått svara på frågorna i samma följd och 

har inte utvecklad svaren till den grad att det kan kallas för en helt ostrukturerad intervju. 

(Patel & Davidson, 2012) säger att en helt strukturerad intervju ger ett mycket litet utrymme 

för respondenterna att svara inom och vi kan förutse vilka svar som är möjliga, detta är sant 

till viss del för de inledande frågorna som ställdes till respondenterna efter att varje sajt 

testats. Den andra intervjuomgången gjordes efter att båda sajterna testats. Denna intervju har 

haft en låg strukturering och hög grad av standardisering då man fått prata mer öppet och haft 

en mindre dialog med intervjuaren men frågorna har kommit i samma ordning. 

Frågorna är formulerade för att ge relevant data med hänseende till uppsatsens syfte och de 

har validerats genom ett pilottest. (Patel & Davidson, 2012) nämner att man bör göra 

pilotstudier på en representativ grupp så att man får en möjlighet att korrigera eventuella fel 

som kan finnas med frågorna. Med hänsyn till resurser har endast ett pilottest kunnat göras. 
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3.3 Urval  

3.3.1 Mobila tidningssajter  

När en selektion av mobila tidningssajter skulle göras fokuserades det på de största sajterna 

enligt KIA-index (se bilaga 4). De responsiva sajterna valdes ut på samma vis där de med flest 

besökare valdes ut. Eftersom det inte finns något sätt att kolla om sajten är responsiv via KIA-

index fick varje sajt besökas och skalas ned för att på så sätt se. 

Urvalet till användartesterna baseras på de initiala heuristiska tester som utförts på varje 

enskild webbplats. De två mobila webbplatser som klarat sig med minst antal poäng, som 

motsvarar allvarlighetsgraden av olika fel, får vara representant i användartesterna. 

Avvägningen gjordes för att få fram de två mobila webbplatser som vid tidpunkten hade minst 

allvarliga fel och som är representativa för varje designprincip. 

Tabell 1 innehåller det urval som gjorts av mobila webbplatser för heuristiska tester i denna 

uppsats. 

Mobila webbplatser med responsiv design Mobila webbplatser med dedikerad 

design 

Helsingborgs Dagblad Aftonbladet 

Alltomstockholm Expressen 

Nerikes allehanda Svenska Dagbladet 

Mama Dagens Nyheter 

Dalademokraten Dagens Industri 
Figur 4 Tabell över valda mobila webbplatser för heuristiska tester 

3.3.2 Användare 

Urvalet av användare är tillgänglighetsurval på så sätt att testpersonerna är utvalda genom att 

slumpmässigt välja människor i korridoren utanför rummet där testerna utfördes. 

De personer som har fått agera testobjekt i användartesterna har bara två gemensamma 

attribut. Dessa attribut är att alla äger en smartphone och således har vana vid navigering i 

tryckkänsliga gränssnitt samt att de allesammans har varit, eller är, studenter på högskolenivå. 

Antalet personer som testas är fem stycken. Detta för att det enligt (Nielsen, 1993) ger ett 

cirka 80 % säkert resultat för populationen som testdeltagarna plockades ur.  

3.4 Etiska aspekter 

Vid testtillfällena och intervjuerna gavs varje deltagare information om vad dennes 

medverkan har för konsekvens på resultatet samt varför det var bra att de deltog. Deltagaren 

informerades också om sina rättigheter att avsluta testet när helst denne känner för det, samt 

att personen i fråga får läsa igenom uppgifterna innan så att han eller hon kan svara på om det 

är någonting som de kan utföra. 

Under enkätstudien var situationen annorlunda, där deltagarna svarade på enkäten hemifrån 

via sin dator. Då är det implicit förklarat att de kan avsluta när helst de vill och att de är 
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anonyma eftersom inga namn eller andra attribut som kan användas för identifiering av 

personen behövde redovisas. 

De metoder vi valt har framkommit i granskade studier och rapporter. Detta för att resultatet 

som återges ska vara av god validitet. Risk finns att insamlat material kan vara influerat av 

personlig förståelse dock är avsikten att presentera allt så objektivt som möjligt. 

3.5 Källkritik 

När man bedriver forskande studier är det ytterst viktigt att den information som presenteras 

har någon form av validitet och reabilitet. Enligt (Patel & Davidson) har man en god validitet 

om det man undersöker faktiskt är det vi avser undersöka, samt om vi undersöker på ett 

tillförlitligt sätt kan man anses ha en god reabilitet. (Patel & Davidson, 2012) nämner något 

som heter innehållsvaliditet, detta kan uppnås genom att man utför en logisk analys av 

innehållet i det mätinstrument som används. Genom de litteraturstudier som gjorts innan 

själva mätningarna i denna uppsats har begreppet användbarhet nyttjats, detta begrepp 

fungerar som ett paraply där flera begrepp ingår, som relaterar till området som avses 

undersökas. Dessa begrepp ska man enligt (Patel & Davidson, 2012) översätta till en 

uppsättning variabler. Variablerna skall sedan formuleras som frågor i en enkät eller intervju, 

vilket gjorts i uppsatsens enkät och således kan man dra slutsatsen att en god 

innehållsvaliditet torde finnas. Efter man uppnått en god validitet bör man kolla på hur 

tillförlitligt instrumentet är, det handlar om hur väl det motstår slumpinflytande. Man vill 

gärna att andra ska kunna utföra samma mätning och få liknande resultat för att på så sätt visa 

på att reabiliteten är god. Genom att använda båda enkät studie och intervjuer där de beaktade 

begreppen från tidigare studier och erfarenheter kommit fram och används i båda 

mätmetoderna borde reabiliteten vara god om en korrelation mellan resultaten hittas. 

4 Analys 

 

Analyskapitlet redogör för data som samlats in via olika insamlingssätt. Data från 

enkätstudien, heuristiska tester, användartester och intervjuer kommer att presenteras. Data 

kommer sedan att analyseras och jämföras. 

 

4.1 Dedikerad design 

Resultatet av heuristiska testerna visar att majoriteten av de sidor som är baserad på dedikerad 

design maximalt hade fem stycken fel (se bilaga 1). Medelvärdet på antal fel vid utförande av 

uppgifterna var tre stycken. Den sajten med lägst antal fel hade två stycken fel. Mindre fel 

betyder att webbisdan är mer användbar (Nielsen, 1994). 

Enda orsaken till att en sida fick ett fel med allvarlighetsgraden 4 var att de inte hade en 

sökfunktion, vilket är ett tecken på dålig usefulness. Expressen hade till exempel detta 

problem, vilket enligt (Jeong & Han, 2012) är viktigt att tillgodose sina användare med för att 
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de på ett flexibelt sätt skall kunna navigera sajten. Det är också av stor vikt i våra tester, då en 

av de uppgifter som utfördes under den heuristiska testsessionen kräver att sidan har en 

sökfunktion. Detta problem hade även Dagens Industri, som inte heller valt att implementera 

denna funktionalitet vid testtillfället. Vilket kan leda till frustration hos användaren som 

förväntar sig att sökfunktionalitet finns, enligt (Rubin & Chisnell, 2008) antyder detta att 

användbarheten är lägre.   

Vid prestandatesterna framgick det att dedikerade mobila webbplatser i snitt är 784,2KB i 

datastorlek med ett snitt av 85,6 förfrågningar. Den dedikerade webbplats som har bäst 

statistik är Dagens industri med en datastorlek på 351KB och 41 förfrågningar. Den webbsida 

som hade sämst statistik av webbplatserna med dedikerad design är SvD med en datastorlek 

på 1370KB och 110 förfrågningar. Sämst laddningstid hade dock DN och bäst hade 

Aftonbladet (se bilaga 5). För varje enskild sajts datastorlek (se figur 5). Laddningstider är 

mycket relevanta att kontrollera för att förstå hur vida en webbplats är användbar, då detta i 

stor grad påverkar den tillfredställelse en användare får som också relaterar till begreppen 

efficiency och satisfaction. Tillfredställelse är en viktig del att beakta (ISO 9241-11, 1998). 

 

 

Figur 5 Datastorlek - dedikerade mobila webbplatser. Källa: Wik & Persson 

Resultatet av de heuristiska testerna mynnade ut i att vi valde att använda SvD till 

användartesterna, detta då denna var väldesignad med ett snyggt grafiskt gränssnitt, stora 

områden att trycka på vilket minimerar feltryck, något som 9 av 10 från vår undersökning 

någon gång upplevt (se bilaga 2). De stora knapparna resulterar också i ett mer effektivt 

system enligt Fitt’s law, (Fitts & Peterson, 1964). Det negativa var datastorleken, dock kunde 

vi inte under våra test märka någon större skillnad på laddningstiderna mellan de olika 

sajterna, även om statistiken visar det. SvD valdes för att de hade minst brister om tar hänsyn 

till heuristiska tumregler (Nielsen, 1994), vilket gjorde att vi valde denna för test med 

användare. 
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Vid användartester framgick det att användare generellt uppfattade sidan som stilfull, enkel att 

använda och snabb, vilket kopplas till begreppen learnability och effectivness. Endast ett fåtal 

problem upprepades under testerna, bland annat problemet vid uppgift 3 (se bilaga 3) där 

användaren skulle navigera sig runt bland tre självvalda kategorier. Problemet vid denna 

uppgift var att om användaren valt Näringsliv som kategorival, så fördes användaren vidare 

till en ny sajt men som var förvillande lik startsidan. För att ta sig tillbaka till startsidan utan 

att använda telefonens tillbaka-knapp krävdes att man klickade på en textlänk, med texten 

tillbaka till mobil.svd.se, som visades längst upp i högra hörnet, se figur 6. 

 

Figur 6 Navigationsrad SvD Näringsliv. Källa: mobil.svd.se 

Vid första uppgiften hade TP3 problem att hitta boxen med senaste nyheterna i, se figur 7. Så 

TP3 valde alternativet att gå in och kolla på olika artiklar innan personen hittade boxen. De 

övriga hade inga större problem utan de scrollade och hittade boxen ganska snabbt. 

 

Figur 7 Ruta med de senaste nyheterna på SvD. Källa: mobil.svd.se 

4.2 Responsiv design 

I de heuristiska testerna för de responsiva sajterna hittades en del kritiska designfel vilket 

gjorde att flera sajter fick hög poäng enligt Nielsens skala (Nielsen, 1994). Alla sajter som 

testades var dock fullt funktionella men ur användarvänlighet fanns det vissa problem. 

Helsingborgs dagblad hade högst poäng och presterade sämst ur ett användarperspektiv, bland 

annat för att man i menyn har väldigt många kategorier vilket kan kännas rörigt, det leder 
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också till att man måste scrolla i menyn. Man hade också placerat viktiga element som en 

senaste nyheterna modul ganska långt ned på sidan vilket leder till att den lätt missas. Någon 

sajt hade valt att ta bort sökfunktionen som fanns från desktop vilket inte är bra (Jeong & 

Han, 2012). 

Den webbplats som fick minst antal poäng och som således presterade bäst från de heuristiska 

testerna var Nerikes Allehanda, valet att fortsätta testa på användare föll därför på den.  

Prestandatesterna för de responsiva sajterna gav för datastorleken ett medelvärde på 3.300KB 

vilket är fyra gånger så stort som hos de dedikerade sajternas medel. Antalet förfrågningar gav 

vid tillfället ett medelvärde på 152,6 stycken vilket är nästan dubbelt så många i snitt som hos 

de dedikerade sajternas medel. Den sajt som hade bäst statistik gällande datastorlek var 

alltomstockholm på 1.380KB, sämst var Dalademokraten på 6.520KB. För statistik för alla 

sajter (se figur 8). 

 

Figur 8 Stapeldiagram över datamängd på responsiva sidor. Källa: Wik & Persson 

Vid användartesterna framgick det att i uppgift ett gick allting enkelt för användarna, ingen 

hade problem att hitta rutan med de senaste nyheterna. 

Under uppgift två uppstod det däremot mer problem, nästan alla användare, fyra stycken hade 

problem med att det inte fanns någon dedikerad sökknapp på sidan. Användarna hamnade i 

situationen där de tryckte på förstoringsglaset längst upp till höger, se figur 9, flera gånger för 

att skicka sökningen, även fast knappen endast visade, se figur 10, eller dolde sökfältet. 

Användarna blev således tvungna att använda sig av Enterknappen på den smartphone som 

användes. 
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Figur 9 Navigationsrad på Nerikes Allehandas startsida. Källa: www.na.se 

 

Figur 10 Navigationsrad på Nerikes Allehandas startsida efter att en användare klickat på förstoringsglaset. Källa: 

www.na.se 

Majoriteten av användarna hade inga problem med uppgift tre heller. Dock hade en användare 

svårare att hitta menyn, då denne inte uppfattade vad som var menyknappen. Efter upprepade 

försök kunde testpersonen dock hitta menyknappen som är placerad längst upp till vänster och 

representeras av en metafor i form av tre streck staplade på varandra, se figur 9. 

Ett annat vanligt förekommande problem som testpersonerna hade var att sidan emellanåt var 

långsam, vilket resulterade i att deltagarna tryckte fel. 

4.3 Jämförelse mellan dedikerad och responsiv design 

Generellt är responsiva och dedikerade sajter likvärdiga enligt användartesterna, där en 

majoritet svarar att de testade sajterna fungerade på liknande sätt (se bilaga 3). Skillnaden var 

bara att de uppfattade den dedikerade webbsidan som snabbare, vilket gjorde att de föredrog 

den. Detta kan återkopplas till begreppen efficiency och satisfaction. Vid alla uppgifter kan vi 

dock se att alla användarna i testet kunde utföra uppgifterna utan några större problem, vilket 

kopplas till begreppet effectivness.  

NTM nämner bland annat att anledningen till att de inte valt att använda responsiva sidor 

beror på att det blir mycket scroll samt att laddningstiderna blir längre. Enligt testerna i denna 

uppsats kan påståendet om att laddningstiderna blir längre bekräftas, se figur 11. 
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Figur 11 Skillnad mellan laddningstider (dedikerade kontra responsiva). Källa: Wik & Persson 

Anledningen till längre laddningstider tros vara för att responsiva sajter resulterar i större 

datastorlek, vilket prestandatesterna också visade, se figur 12. Från enkätstudien (se bilaga 2), 

framkommer det att hela 75 % har någon gång känt sig frustrerade över att nyhetssidan tagit 

lång tid att ladda. Vilket leder till att användarna känner en förminskad tillfredställelse över 

webbplatsen, vilket i sin tur minskar användbarheten (Rubin & Chisnell, 2008). 

 

Figur 12 Skillnad i datamängd mellan responsiva och dedikerade sidor. Källa: Wik & Persson 

En annan anledning NTM nämner är att responsiva sajter resulterar i mer scroll än dedikerade. 

Detta kunde dock inte bevisas när vi ser till resultat från användarintervjuerna, där det framgår 

att båda sidorna har mycket scroll. En av anledningarna till att det blir mycket scroll är främst 

för att sidorna innehåller mycket information på startsidan, men också att de har en stor 

annons längst upp på sidan. Detta är något som är problematiskt enligt testpersonerna och 
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även de personer som deltagit i enkäten där 74 % anser att annonser är jobbiga i 

mobiltelefonen. Enkätstudien visar också att 54 % någon gång har tagit fel på en annons och 

artikel på en mobil nyhetssajt, för en användare innebär detta minskad usefulness. 

5 Slutsatser 

 

Denna uppsats har haft som målsättning att ta reda på vad användare föredrar mellan en 

dedikerad mobil webbplats och en responsiv webbplats och hur designfilosofierna står sig 

mot varandra i dagsläget. Vi gjorde ett medvetet val att inrikta oss mot att göra tester på 

nyhetssajter då dessa är perfekta för att kunna generalisera ett resultat då de innehåller 

mycket information som måste presenteras och de besöks av många användare dagligen. Vi 

ville även ta reda på hur valet av angreppssätt och testernas resultat kommer påverka 

användare och utvecklare i framtiden. 

 

 

För att besvara syftet behöver vi svara på de frågeställningar vi har: 

 Vad tycker användarna om den dedikerade och responsiva webbsidan, vilken 

föredras? 

 Vad får detta för konsekvenser för utvecklare i framtiden? 

Användarna föredrar den dedikerade sajten, den främsta anledningen var för att den laddade 

snabbare än den responsiva motparten. Utöver det anser användarna att sidorna är väldigt lika 

ur många aspekter, så att responsiv design skulle resultera i en sämre informationsstruktur och 

användbarhet verkar inte stämma på mobila tidningssajter. Detta kan ha att göra med att 

sidorna inte innehåller allt för många funktioner och navigationsalternativ utan mestadels 

består av information i form av text och bilder. Strukturellt fungerar alltså responsiv design 

lika bra som dedikerad design för detta ändamål, dock är det datastorleken, antal förfrågningar 

till servern och laddningstiderna som påverkar mest. Skillnaden i datastorlek är nästan fyra 

gånger så stor jämfört med dedikerade sajter i branschen. Anledningen till detta är oftast att 

bilderna inte anpassas och komprimeras för den mobila varianten eftersom man bara ändrar 

visuell storlek på bilden, inte datastorleken. 

Samtidigt måste man beakta att det kan förekomma felaktigheter i data vi samlat in, detta kan 

påverka resultaten. Det faktum att vi bara testat fem stycken webbplats från vardera 

designfilosofin i prestandatesterna kan ge en lite missvisande bild av verkligheten. Däremot är 

det otvetydigt att dedikerade sidor är mindre än responsiva i dagsläget och detta har en 

påverkan på laddningstiderna som också influerar användarnas uppfattning om sajten.  

Resultatet från vår första frågeställning får konsekvensen att det för utvecklarna blir viktigt att 

man minimerar datastorleken på de sajter som skall utvecklas. Då våra användartester visat att 

designfilosofierna inte skiljer sig så mycket åt, annat än att de upplevde den dedikerade sajten 

som snabbare. Slutsatsen som kan dras då är att båda angreppsätten är tillräckliga ur ett 

användbarhetsperspektiv om man lyckas hålla ned datastorleken.  
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Ponera då att utvecklare har kunskapen att utveckla en responsiv sajt och optimera denna, då 

kan detta mycket möjligt resultera i att man sparar resurser utan att försämra användbarheten 

när det gäller tidningssajter. Vi kan dock inte dra slutsatser om hur vida responsiv design är 

likvärdigt vid utvecklande av andra typer av sajter eller applikationer. 

Vi kan konstatera att när man jämför dedikerad och responsiv design så handlar det först och 

främst om hur väl implementerad en lösning är. Det spelar ingen roll vilken filosofi som 

används, om implementationen är undermålig så blir webbplatsen dålig. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1: Heuristiska tester på mobilsajter 

Dedikerade sajter 

Aftonbladet.se 

Hittade brister vid 

utförande av 

uppgifter 

Åtgärd Koppling till 

Heuristiska regler 
Gradering av 

problemets 

betydelse 

Textlänk istället för 

knapp. 
Borde vara en tydligt utformat 

knapp så att man förstår att man 

kan klicka på elementet. 

Motverka fel 2 

Otydligt menyval för 

att se resterande del 

av menyn 

“Nedåtpilen” borde kompletteras 

med en text som säger “Meny” 
Språkbruk och 

metaforer 
1 

Ingen autofyll av 

formulär vid sökning 
Implementation av autofyll 

funktionalitet. Så att man inte 

behöver skriva in hela ordet. 

Minimera 

minnesbelastning 
1 

Placering av 

sökfunktion i footern 
Alternativ placering eller länk 

till sökfunktionen 
Estetik och design 3 

Tråkig design Gör estetiken lite mer tilltalande, 

typsnitt, färg, marginaler borde 

ses över. 

Estetik och design 2 

Expressen.se 

Hittade brister vid 

utförande av 

uppgifter 

Åtgärd Koppling till 

Heuristiska regler 
Gradering av 

problemets 

betydelse 

Bara text av “Visa 

fler” 
En tydligare design av en knapp. 

Som indikerar att denna länk är 

klickbar. 

Motverka fel 1 

Små menyval Göra menyvalen lite större för att 

minimera feltryck. 
Motverka fel 1 

Ingen sökfunktion Implementera en sökfunktion Flexibilitet & 4 
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effektivitet 

 

 

 

DN.se 

Hittade brister vid 

utförande av uppgifter 
Åtgärd Koppling till 

Heuristiska regler 
Gradering av 

problemets 

betydelse 

Chrome: annorlunda 

meny. Liten knapp för att 

skrolla fram resterande 

menyalternativ 

Använda en mer vedertagen 

menylösning. 
Språkbruk & 

metaforer 
3 

Ingen autofyll av formulär 

vid sökning 
Implementation av autofyll 

funktionalitet. Så att man inte 

behöver skriva in hela ordet. 

Minimera 

minnesbelastning 
1 

Otydlig sökknapp Kan kompletteras med ordet 

“Sök” och se till att den inte 

försvinner när man skrollar 

efter nya menyalternativ 

Språkbruk & 

metaforer 
1 

 

 

 

 

SVD.se 

 
Hittade brister vid 

utförande av 

uppgifter 

Åtgärd Koppling till 

Heuristiska regler 
Gradering av 

problemets 

betydelse 

Ingen autofyll av 

formulär vid sökning 
Implementation av autofyll 

funktionalitet. Så att man inte 

behöver skriva in hela ordet. 

Minimera 

minnesbelastning 
1 

Okonsekvent meny 

vid navigering till 

“Näringsliv” 

Se till att behålla menyn även 

under kategorin “Näringsliv” 
Konsekvens & 

standarder 
3 
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DI.se 

 
Hittade brister vid utförande 

av uppgifter 

Åtgärd Koppling till 

Heuristiska 

regler 

Gradering av 

problemets 

betydelse 

Ingen sökfunktion Implementera en 

sökfunktion 
Flexibilitet & 

effektivitet 
4 

Måste klicka på rubriken fast 

det ser ut som att det borde gå 

att klicka på hela ingressen. 

Gör det möjligt att klicka på 

hela ingressen för att ta sig 

till hela artikeln 

Motverka fel 2 

 

 

Responsiva sajter 

Helsingborgs dagblad 

Hittade brister vid utförande av 

uppgifter 
Åtgärd Koppling till 

Heuristiska 

regler 

Gradering av 

problemets 

betydelse 

Svårt få en överblick över 

senaste nyheterna. Man har 

valt featured artiklar approach. 

Som standard bör nyaste 

artiklarna ligga långt upp, 

annars finns risken att 

användare missar dessa. 
 

 

 

 

 

Konsekvens 

och standarder 
 

 

3 

Lagt en tab modul 1/3 ned på 

sidan där senaste visas, den 

ligger på ett konstigt ställe. 

Man bör visa tab modulen 

med senaste nyheterna 

längre upp, de faller bort 

och användare kan missa 

dem. 

Synlighet av 

systemets 

status  

3 

Man har väldigt många 

kategorier vilket leder till att 

man får scrolla och leta, kan 

man använda färre ska man 

göra det. 

Designs should be stylish 

and attractive. 
Estetik & 

Design  
2 

Allt om Stockholm 

Hittade brister vid 

utförande av uppgifter 
Åtgärd Koppling till 

Heuristiska 

Gradering av 

problemets 

http://hd.se/
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regler betydelse 

Artiklar visas inte efter 

nyaste först principen. 

Svårt att veta vad som är 

nyaste. 

Normalt sett bör nyaste 

artiklarna ligga överst, använder 

man featured artiklar bör man 

kanske visa detta tydligare. 

Konsekvens och 

standarder 
 

2 

 

 

 

Nerikes Allehanda 

Hittade brister 

vid utförande av 

uppgifter 

Åtgärd Koppling till 

Heuristiska 

regler 

Gradering av 

problemets 

betydelse 

Få val för 

filtrering. 
Det finns endast två filteralternativ vilket 

känns lite för en webbplats med så mycket 

artiklar. Man får ofta flera tusen träffar 

och det är för mycket. 
 

 

 

Flexibilitet & 

Effektivitet 

 

 

1 

Sökknapp 

saknas 
En sökknapp skulle vara bra  Flexibilitet & 

Effektivitet 
 

2 

 

 

 

Dala demokraten 

Hittade brister vid 

utförande av uppgifter 
Åtgärd Koppling till 

Heuristiska 

regler 

Gradering av 

problemets 

betydelse 

Inte tydligt vilka 

nyheter som är nya. 
Svårt att veta vad som är senaste 

nyheterna osv. 
Synlighet av 

systemets 

status 

2 

Man använder en pil i 

menyn som inte riktigt 

förklarar vad den gör, 

bättre med text 

Man får inte med alla menyval i 

mobil versionen, vilket inte är bra. 

Meningen är inte att skala ned sidan 

så man tappar viktiga element som 

användare vill komma åt. 

 

 

Synlighet av 

systemets 

status 

 

 

 

 

3 
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Pilen ned visar förvisso att något mer 

finns men inte vad, kan lätt tolkas 

som fler meny objekt vilket inte 

riktigt är fallet. 

Språkbruk & 

metaforer 

Ingen sök har hittats, 

den försvinner på 

mobil storlek, finns på 

desktop. 

viktigt att ge användare möjligheten 

att söka efter information som ett 

alternativ till att leta 

 

 

Ge användaren kontroll över hur 

denna ska hitta sin information. Kan 

kännas  

Flexibilitet & 

Effektivitet 
 
 

 

Frihet och 

kontroll för 

användaren 

4 

 

 

Mama 

Hittade brister vid utförande 

av uppgifter 
Åtgärd Koppling till 

Heuristiska 

regler 

Gradering av 

problemets 

betydelse 

Det saknas tydliga rubriker för 

vilken sorts nyhet/artikel det 

handlar om. Just nu är det 

svårt att få det överskådligt, 

det saknas en tydlig 

när man presenterar rubriker 

och artiklar på ett speciellt 

design sätt skulle man kanske 

tro att de ligger inom samma 

ämnesområde men det gör de 

inte. 

Konsekvens 

och 

standarder 

2 

struktur, artiklarna ligger inte i 

ordning. 

 

 

Svårt att skilja 

finna ett tydligare sätt att visa 

på att det är en tryckbar artikel 
 

 

Språkbruk & 

metaforer 
2 

Man använder en klassisk 

“mobil” knapp för att 

expandera menyn, men det 

kan finnas de som inte känner 

till att detta är en sådan och då 

inte vet vart menyn finns. 

 

 

Saknas tydlighet vart man är 

när man valt ett område. 

Personer kanske inte känner 

igen meny knappen då det inte 

ser ut som en klassisk knapp 

man kanske är van. Man kanske 

skulle kunna lägga till ordet 

Meny 

Språkbruk & 

metaforer 
1 

Saknas filter alternativ vid 

sökning första gången. 
När man ska söka första gången 

finns inga filteralternativ utan 

Synlighet av 

systemets 
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de kommer upp först när man 

sökt. Det kan finnas användare 

som vill söka efter något 

specifikt direkt.. 
 

 

status  
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Bilaga 2: Enkätresultat – Mobila nyheter 

Fråga 1. Ålder? 

 

 

Fråga 2. När du läser nyheter i mobilen, använder du dig av menyn för att hitta specifika 

nyhetskategorier? 

 

 

 

Fråga 3. Har du någon gång upplevt det svårt att träffa rätt med fingrarna när du skall trycka 

dig in på en nyhet i mobilen? 
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15-25

26-35

36-45

46-55

56+

Antal svar i %

30 35 40 45 50

Ja, efter att jag har
läst/sett förstasidan

Nej, jag läser endast
nyheter på förstasidan

Antal svar i %

0 20 40 60 80

Händer aldrig

Händer ibland

Händer ofta

Händer nästan alltid

Antal svar i %
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Fråga 4. Har du någon gång använt sökfunktionen på någon nyhetssida i mobilen? 

 

 

Fråga 5. Tycker du det är svårt att hitta det du är ute efter när du besöker en nyhetssida på 

mobilen? 

 

 

Fråga 6. Har du någon gång känt dig frustrerad över att nyhetssidan tagit lång tid att ladda? 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80

Ja

Nej

Antal svar i %

0 20 40 60 80

Ja

Nej

Antal svar i %

0 20 40 60 80

Ja

Nej

Antal svar i %
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Fråga 7. Har du någon gång tagit fel på en annons och en nyhetsartikel i mobilen? 

 

 

Fråga 8. Tycker du det är jobbigt med annonser på nyhetssajter i mobilen? 

 

 

  

40 45 50 55

Ja

Nej

Antal svar i %

0 20 40 60 80

Ja

Nej

Antal svar i %
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Bilaga 3: Intervjuresultat med testpersonerna 

Introduktion till respondent: 

1. Deltagarnens vana med användartester. 

2. Deras vikt för detta test. 

3. Moderatorns roll i testet. 

4. Rummets konfiguration, inspelningssystem och vilka som kommer att observera  

5. Protokollet för resterande del av sessionen. 

6. Erfarenhet av att använda nyhetssajter i mobilen. 

7. Vilken typ av telefon testpersonen har mest erfarenhet av. 

PRATA HÖGT, säg saker du reagerar på, bra som dåligt. 

Uppgifter: 

1. Hitta de tre senaste nyheterna och publikationsdatum för dessa  

2. Lokalisera sökfältet och göra en sökning på krig och mat och trycka på första 

sökresultatet efter respektive sökning. 

3. Navigera igenom 3 kategorier och trycka sig in på första nyheten i varje kategori. 

(Sport, Börs, Skvaller t.ex.) 

Intervjufrågor före: 

 Läser du dagstidningar på datorn (stationär/laptop)? 

 Läser du dagstidningar i mobilen? 

 Använder du Applikation från appstore/market eller använder du hemsidan i mobilens 

webbläsare? 

Intervjufrågor: 

1. Vilken uppgift 1, 2, 3 var enklast enligt dig? 

2. Vad tyckte du var svårast? 

3. Vad skulle du ändra med det som var fel? 

4. Upplevde du det som lätt att trycka rätt? 

5. Upplevde du laddningstiderna som störande? 

6. Upplevde du annonserna som störande? 

Frågor efter båda testerna: 

1. Vilken sida tyckte du bäst om, varför? 

2. Tyckte du sidorna fungerade likvärdigt summera jämför? 

TP1 Intervjufrågor före 

1 Ja 

2 Nej, för liten text och jobbigt att dra in och dra upp osv. 

3 Skulle jag, skulle jag använda en app. använder näsan bara appar. Snabba sökningar sker på 

webben. 
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Intervjufrågor responsiv sida (NA) 

1 Det blev lättare ju mer jag förstod. Sökningen var lättast, men segt. Förstoringsglaset ar lätt 

att känna igen. Sökknapp hade varit bra, istället för förlita sig på tangentbordet. 

2 Första var krångligast. Det var lite långt ner. Hade det inte varit ett test så hade jag nog inte 

hittat. Borde varit högre upp. 
 

 

3 Leta efter kategorier, borde haft text på knappen så man vet vad det gör. Menyknapp med 

text helt enkelt. 

4 Det tog för långt tid innan det kom bokstäver när jag sökte. För segt. Små bokstäver, men 

träffade rätt. Inget egentligen problem med liten text i det fallet. 

5 Ja, det tog lite tid. 

6 Jag hade velat ha det viktigare över annonsen. Den stora var i vägen. 

 

 

 

Intervjufrågor dedikerad sida (SvD) 

1 Allt var mycket enkelt. Man såg allt lite bättre. 

2 Svårast att avgöra vad som var startsidan och ta sig tillbaka till den från näringsliv. 

3 Tyckte inte om annonsen, den var i vägen. Irriterande. 

4 Ja 

5 Nej, snabb! 

6 Ja. Den stora. 
 

 

 

 

Intervjufrågor angående båda sajterna 

1 SVD, det gick fort! Utseendet var bättre. Menyn var bättre, med färgpluppar som var 

tydliga. Färgnavigation - menyvalet matchar sidan. Blogg = lila ungefär.  

2 Kändes inte lika. SvD var bättre. Skulle jag läsa i mobilen skulle jag läsa SVD framför NA.  
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TP2 Intervjufrågor före 

1 Ja, varje dag. Aftonbladet och DT. 

2 ja, aftonbladet. När jag får tråkigt. 3ggr under dagen. 

3 Appen (ser likadan ut som webbsidan(mobilsidan)) 

 

 

Intervjufrågor responsiv sida (NA) 

1 Sökningen. 

2 3an svårt att hitta menyn. 

3 Tydligare meny, placeringen av menyn. Borde stått meny. 

4 Det var lätt att trycka rätt. 

5 Ja, det tog tid. När man skulle tillbaka laddades långsamt. 

6 Nej, faktiskt inte. bättre än SvD. 

 

 

Intervjufrågor dedikerad sida (SvD) 

1 Tvåan var enklast. Bättre än aftonbladet. 

2 1 och 3 lika svåra. 

3 Stor reklambanner. Ta bort. Bara samma. 

4 Svårt att skriva, van med större mobil och stylus.  

5 Nja, bara på kategorierna vid mat och vin. Ingen fara, men önskar att det gick fortare. 

6 Ja, den stora. Den borde varit mindre och med växlande innehåll. 

 

 

 

 

Intervjufrågor angående båda sajterna 

1 SVD var bättre för att det gick fortare. Mer van med sökningen, påminde om aftonbladet. 

NA påminde mer om DT. 
Föredrar NAs layout, den var snyggare än SVD. 
SVDs färger i menyn var smart! Lätt att se. 

2 Inte stor skillnad, bara lite trögare på NA. Kanske beror på uppkoppling. 
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TP3 Intervjufrågor före 

1 Ja, någon gång per dag. 

2 Ja, några gånger om dagen. DN, aftonbladet. 

3 Applikation. Nej, inte i min mobil. Galaxy S2 

 

 

Intervjufrågor responsiv sida (NA) 

1 3, tydligast att se. 

2 1:a.  

3 Tydligare, längre upp. 

4 Nej, lite smått. Det gjorde inte som jag ville. Man tryckte på ett ställe men hamnade på ett 

annat. 

5 Lite sega. 

6 Nej, tänkte inte på det. Är rätt van. 

 

 

Intervjufrågor dedikerad sida (SvD) 

1 1an, tydligt. påminde lite om förra, men högre upp. 
 

 

2 sökning.  

3 Irrelevanta sökresultat. 

4 ja, lättare. Mer yta att trycka rätt på. 

5 nej. Inte så värst. 

6 nej. 

 

 

Intervjufrågor angående båda sajterna 

1 SvD, den var enklare, mer utrymme. Ser rätt lika ut, SvD borde haft menyn till vänster och 

sök längst till höger. SvD kanske lite finare. NA hade bättre position på meny. Nav. 

2 SvD var bättre. Gick snabbare och enklare.  
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TP4 Intervjufrågor före 

1 Ja. Dagligen. 

2 Ja. ibland varje dag, ibland varannan dag. Lite olika. Oftast i sängen på kvällen eller på 

morgonen. 

3 Webbläsaren 

 

 

Intervjufrågor responsiv sida (NA) 

1 Kategorierna var enklast. 

2 Sökning. Det fanns ingen tydlig “submit” knapp när man skulle acceptera sökningen. 

Vid sortering behövde man trycka på Sök-knappen igen, istället för att det uppdaterade 

söklistan av sig själv. 

3 En sökknapp för att acceptera sökningen. Uppdatera listan automatiskt. 

4 Ja, stora rubriker. Men man kan inte trycka på rutorna, man måste trycka på rubrik eller 

text. Men ändå helt okej. 

5 Laddade okej. 

6 Nej, inte alls. 

 

 

Intervjufrågor dedikerad sida (SvD) 

1 Sök och kategorierna var lika enkla. 

2 Hitta de tre nyaste nyheterna. Nyaste var inte överst, gick man ner lite så såg man nyaste i 

en liten ruta. Ovanför var det lite äldre nyheter. Svårt att se direkt vad som var nyast. 

Tvungen att gå in och kolla datum. 

3 Senaste nytt högre upp, så att man ser det direkt. Det låg långt ner.  

4 Enkelt att trycka rätt, behövde inte fokusera och sikta. Att trycka på hela texten var bra. 

5 Inte så värst. Godtagbart. 

6 Störande med den stora annonsen på första sidan, tvingade till scroll. 

 

 

Intervjufrågor angående båda sajterna 
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1 SVD är rörig, annonsen är i vägen så man måste scrolla ner hela tiden. NA var tydligare 

överlag. 

Föredrar NA framför SVD. 

2 Ja, överlag väldigt lika. Lätt att hitta på båda. Inga problem 

 

 

 

 

TP5 Intervjufrågor före 

1 Ja. Nästan varje dag. 

2 Ibland 

3 Webbläsaren 

 

 

Intervjufrågor responsiv sida (NA) 

1 Kategorierna var enklast. 

2 Tyckte det var ungefär lika på allt. 

3 - 

4 Ja inga problem. 

5 Lite segt här med men okej. 

6 Nej. 

 

 

Intervjufrågor dedikerad sida (SvD) 

1 kategorierna var enklast, sökningen var inga problem heller. 

2 Leta efter de nyaste nyheterna 

3 Tydligare sätt att se vad som är nyaste 

4 Ja det gjorde jag 

5 Lite segt men ok 

6 Den första stora var lite väl mycket i vägen 

 

 

Intervjufrågor angående båda sajterna 
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1 Ingen favorit, båda ganska lika 

2 Ja de fungerade ganska lika, båda var bra. 
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Bilaga 4: KIA Index 
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Bilaga 5: Prestandatester 

Dedikerade sajter 
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Responsiva sajter 
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