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Sammanfattning  
 

Det blir allt mer vanligt att människor kopplar upp sig mot internet via sin smartphone, både 

privat och i arbetet. Detta innebär att webbsidor måste anpassas för att visas i dessa enheter. 

Men att mobilanpassa en webbsida kan vara svårt när det kommer till överskådlighet och 

navigation av webbsidan. Detta på grund av den begränsade skärmytan. När det kommer till 

att mobilanpassa en webbsida talas det ofta om två tekniker, responsiv webbdesign och 

mobila webbapplikationer. Det är dessa två tekniker som diskuteras och jämförs i denna 

kandidatuppsats. Netgain är ett företag som just nu står inför valet av teknik och detta fall 

används som exempel för att visa på hur resultatet från denna kandidatuppsats kan relateras 

till ett specifikt fall i praktiken.  

 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att göra en jämförelse mellan teknikerna 

responsiv webbdesign och mobil webbapplikation. Uppsatsen syftar till att beskriva vilka 

faktorer som kan påverka valet av teknik när det gäller navigation och överskådlighet i 

smartphones med fokus på användning. Uppsatsen syftar även till att visa hur dessa faktorer 

kan relateras till ett företag som Netgain. Frågan är hur dessa faktorer kan användas för att ta 

fram rekommendationer avseende vilken av teknikerna responsiv webbdesign och mobil 

webbapplikation som passar bäst för en mobil representation av deras affärsmodell för IT.  

 

I denna undersökning har ett kvalitativt angreppssätt tillämpats bestående av en fallstudie som 

har baserats på personliga intervjuer med konsulter på ett webbföretag. Utifrån dessa 

intervjuer, tillsammans med insamlad teori, har faktorer som kan påverka valet av teknik när 

det gäller navigation och överskådlighet i smartphones identifierats. 

 

Det tydligaste resultatet som framkom i denna undersökning är att mängden information, som 

ska finnas på den mobilanpassade webbsidan, kan påverka valet av teknik. Vid stora 

informationsmängder och djupa informationsstrukturer har en mobil webbapplikation en 

fördel framför responsiv webbdesign. Däremot tillgodoser responsiv webbdesign användarens 

förväntning om att det som går att finna på en webbsida som visas på en desktop även ska gå 

att finna i en smartphone. I en mobil webbapplikation finns möjligheten att styra innehållet på 

ett annat sätt än vid responsiv webbdesign. Detta gör att en mobil webbapplikation har en 

fördel även när det kommer till överskådlighet och detta kan även bidra till att användaren kan 

nå sitt mål snabbare än på en webbsida utvecklad med responsiv webbdesign.  

 

Undersökningen visade vidare att när det kommer till att göra en mobilanpassad webbsida 

överskådlig samt enkel att navigera för alla användare, oavsett behov, har en mobil 

webbapplikation även här en fördel framför responsiv webbdesign. Detta på grund av att det 

vid responsiv webbdesign kan vara svårt att få innehållet på webbsidan att läsas upp korrekt 

av en skärmläsare. Dock har responsiv webbdesign en fördel i att denna teknik tillhandahåller 

ett minimalt behov av att zooma innehållet. 

 

 

Nyckelord: responsiv webbdesign, mobil webbapplikation, navigation, mobil webb.  
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1 Inledning 
 

I detta inledande kapitel kommer en problembakgrund för ämnet i denna kandidatuppsats att 

ges. Vidare kommer syftet för undersökningen att presenteras. Därefter presenteras 

målgruppen för kandidatuppsatsen samt vilka avgränsningar som gjorts för undersökningen. 

Sist i detta kapitel återfinns en begreppsförklaring.   

 

1.1 Problembakgrund 
 

Under 90-talet tog utvecklandet av applikationer ”för alla” fart. Det handlade inte längre om 

att enbart utveckla applikationer för desktop. Nu skulle applikationerna även fungera på andra 

typer av enheter, alla med varierande skärmstorlekar. Sedan dess finns mobila enheter 

ständigt närvarande i människors liv, vi har dem både hemma och på arbetet (Preece et al., 

2002:7).  

 

Under 2014 förväntas den totala försäljningen av desktop och mobila enheter att öka med   

7,6 % jämfört med 2013. Dock förväntas försäljningen av desktop minska något eftersom 

användare mer och mer använder sig av mobila enheter. Detta visar en underökning utförd av 

Gartner (2014). En undersökning utförd av Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att det blir 

allt mer vanligt att människor kopplar upp sig mot internet via sin smartphone. Under det 

första kvartalet 2013 var det sex av tio som kopplade upp sig via sin smartphone. I 

åldersgruppen 16-44 år var det hela 83-86 % som använde sig av sina smartphones för att få 

tillgång till internet, medan det i åldersgruppen 75-85 år var cirka 5 % som gjorde detsamma 

(SCB, 2014b). Även bland företag blir det allt mer vanligt att de anställda använder sig av 

bärbara enheter som smartphones och surfplattor i sitt dagliga arbete. SCB:s undersökning 

gällande användandet av IT inom företag visar att 42 % av de mindre företagen (1-9 anställda) 

och hela 95 % av de stora företagen (250 anställa eller fler) under 2013 tillhandahöll sina 

anställda med mobila enheter (SCB, 2014a).  

 

Den ökade användningen av mobila enheter innebär att webbsidor behöver anpassas för 

enheter med varierande skärmstorlekar. När det kommer till val av teknik för att mobilanpassa 

en webbsida för smartphones menar Fling (2009:69) att det kan vara svårt för ett företag att 

veta vilken teknik de ska välja utan att vara medveten om de olika teknikernas för- respektive 

nackdelar. Det första valet som måste göras är att välja mellan mobil webb eller en 

applikation som laddas ner till en specifik plattform som IOS eller Android. En av de stora 

nackdelarna med en applikation som är plattformsspecifik, en så kallad native applikation, är 

att de utvecklas för att passa en specifik plattform. För att nå ut till många användare som 

använder sig av den mobilanpassade webbsidan på olika plattformar behöver en applikation 

för varje plattform utvecklas vilket kan vara både tidskrävande och dyrt (Fling, 2009:77–79). 

Om ett företag vill nå ut till många användare som använder sig av den mobilanpassade 

webbsidan på olika plattformar, men inte vill utveckla en applikation till vare plattform, ska 

de välja mobil webb. Där finns alternativen responsiv webbdesign samt mobila 

webbapplikationer som är de teknikerna som det oftast talas om när det kommer till att 

mobilanpassa en webbsida (Konsulterna, 2014).     

 

Responsiv webbdesign är en plattformsoberoende teknik som har en responsiv 

gränssnittsdesign som anpassar webbsidan efter storleken på skärmen på enheten i vilken 

webbsidan visas. Vid användning av denna teknik finns samma innehåll och samma 

funktioner oavsett om webbsidan visas på en desktop eller i en smartphone (Nielsen & Budiu, 

2013:28). Alternativet till responsiv webbdesign är att utveckla en mobil webbapplikation. En 
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mobil webbapplikation är en teknik med en statisk gränssnittsdesign och användaren får 

tillgång till den direkt i webbläsaren. Detta gör att den kan köras på flera olika plattformar i 

likhet med en webbsida utvecklad med responsiv webbdesign. En mobil webbapplikation har 

däremot känslan av en native applikation, eftersom den är speciellt utvecklad för att passa en 

smartphone vilket kan ge en positiv användarupplevelse menar Fling (2009:75–77). I en 

mobil webbapplikation finns även möjligheten att styra vilket innehåll som ska finnas med i 

den mobilanpassade versionen av webbsidan (Macchi, 2012).   

 

Men att mobilanpassa webbsidor är svårt menar Nielsen och Budiu (2013:102), oavsett om 

den valda tekniken är responsiv webbdesign eller mobil webbapplikation. När en webbsida 

ska mobilanpassas ställs höga krav på överskådlighet av information samt på navigationen av 

webbsidan på grund av den begränsade skärmytan (Nielsen & Budiu, 2013:159). 

 

Tidigare studier har gjorts där tekniker för att anpassa webbsidor för olika typer av enheter har 

jämförts med varandra. Dels har en studie gjorts där alla de tekniker som finns för att anpassa 

en webbsida har kartlagts. Frågor som denna studie skulle ge svar på var; ”vilka tekniker som 

används i praktiken?”, ”är någon teknik mer lämpad i en viss situation?” samt ”varför väljs en 

teknik framför en annan?”. Det resultat som presenterades i denna studie var att faktorer som 

kunskap hos utvecklare, utvecklingstid, implementeringstid samt den funktionalitet som 

efterfrågades var avgörande i valet av teknik när en webbsida ska anpassas till olika typer av 

enheter (Aderud & Hellberg, 2013).  

 

Ytterligare en studie som utförts inom detta ämne är en studie utförd av Karlsson & Bergstedt 

(2013) vars syfte var att identifiera vilka faktorer som kan vara avgörande vid valet av teknik. 

Resultatet av denna studie visar att det finns för- och nackdelar med de båda teknikerna, 

responsiv webbdesign samt mobil webbapplikation, när det kommer till faktorer som kostnad 

för utveckling, prestanda och marknadsföring.  

 

Att använda responsiv webbdesign är idag en självklarhet i ett webbprojekt enligt Computer 

Sweden (2014). Men hur tillgodoses de höga kraven på överskådlighet och navigation i 

smartphones? Är responsiv webbdesign den bästa tekniken i alla lägen eller finns det tillfällen 

där tekniken mobil webbapplikation är ett bättre val? 

 

Netgain är ett företag som just nu står inför valet av teknik, där deras önskemål är att få en 

överskådlig och lättnavigerad mobil representation av deras affärsmodell för IT. En modell 

som de använder för att hjälpa IT-verksamheter att göra en kostnadskartläggning av IT för att 

synliggöra var IT-kostnader egentligen går (Netgain, 2014b). De vill nu utreda vilken teknik, 

responsiv webbdesign eller mobil webbapplikation, som är det bästa alternativet för dem 

utifrån de krav som de har på den mobila representationen av deras affärsmodell för IT.   

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att göra en jämförelse mellan teknikerna 

responsiv webbdesign och mobil webbapplikation. Uppsatsen syftar till att beskriva vilka 

faktorer som kan påverka valet av teknik när det gäller navigation och överskådlighet i 

smartphones med fokus på användning. Uppsatsen syftar även till att visa hur dessa faktorer 

kan relateras till ett företag som Netgain. Frågan är hur dessa faktorer kan användas för att ta 

fram rekommendationer avseende vilken av teknikerna responsiv webbdesign och mobil 

webbapplikation som passar bäst för en mobil representation av deras affärsmodell för IT.  
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1.3 Målgrupp 
 

Denna kandidatuppsats vänder sig i huvudsak till företag som står inför arbetet med att 

mobilanpassa en webbsida. Kandidatuppsatsen kan ses som en vägledning i beslutet om 

huruvida responsiv webbdesign är den bästa lösningen eller om det är bättre att utveckla en 

mobil webbapplikation. Detta när målet med den mobilanpassade webbsidan är att den, när 

det kommer till användning, ska vara överskådlig och enkel att navigera.    

 

Undersökningen i denna kandidatuppsats kan även vara av intresse för leverantörer av mobila 

webblösningar eftersom den beskriver olika faktorer som kan påverka valet av teknik när det 

gäller navigation och överskådlighet. Kandidatuppsatsen kan därmed användas som stöd i 

leverantörens rekommendation till kunden gällande vilken teknik som skulle vara bäst för 

dem.  

 

Vidare kan studenter använda sig av kandidatuppsatsen i syfte att skaffa sig djupare kunskap 

kring ämnet samt att den kan ligga till grund för vidare forskning.   

 

1.4 Avgränsningar 
 

Mobilanpassningar av webbsidor kan göras genom flera olika tekniker, som till exempel 

responsiv webbdesign, mobila webbapplikationer och native applikationer. Denna 

kandidatuppsats kommer enbart att redogöra för och jämföra teknikerna responsiv 

webbdesign samt mobil webbapplikation. Dessutom kommer enbart faktorer som kan påverka 

valet av teknik när det gäller navigation och överskådlighet i smartphones med fokus på 

användning att beskrivas.  

 

Valet att enbart redogöra för teknikerna responsiv webbdesign och mobil webbapplikation 

grundar sig i att användandet av mobila enheter ökar och det blir allt svårare att veta via 

vilken plattform användaren besöker en webbsida. Denna avgränsning har därför gjorts 

eftersom dessa två tekniker kan användas oberoende av plattform.  

 

Vidare kommer en jämförelse av de båda teknikerna enbart göras när det kommer till 

navigation och överskådlighet i smartphones. Andra typer av mobila enheter kommer således 

inte ingå i undersökningen. Valet att enbart fokusera på smartphones och inga andra mobila 

enheter grundas dels i den fallstudie som görs för undersökningen samt att en begränsning 

gjorts för att kandidatuppsatsen inte ska bli allt för omfattande och överskrida den tidsram 

som finns för arbetet. I denna kandidatuppsats refereras det inte till någon specifik 

smartphone utan det talas om smartphones som en helhet.    

 

1.5 Begreppsförklaring 
 

 Smartphone (svenska: smartmobil) är en mobiltelefon med avancerade 

datorfunktioner. Den har även Internetuppkoppling, kamera och ibland även andra 

funktioner som till exempel en satellitnavigator. En smartphone styrs genom att 

användaren trycker eller drar direkt på skärmen (NE, 2014c).    

 

 Desktop är en stationär dator, det vill säga en dator som inte är avsedd att ta med sig 

utan den används exempelvis vid ett skrivbord (NE, 2014d). 
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 Native applikation är en plattformsspecifik applikation (Fling, 2009:77). De 

utvecklas för att passa enbart en plattform som exempelvis IOS eller Android.   

 

 URL (Uniform Resource Locator) är adressen till en viss webbsida (NE, 2014e). 

 

 HTML (HyperText Markup Language) är ett språk som används för att skapa 

webbsidor. Det används för att strukturera information och skapa layouten för en 

webbsida (W3S, 2014c). 

 

 HTML5 är den senaste versionen av HTML (W3S, 2014d). 

 

 CSS (Cascading Style Sheets) är en stilmall som används för att definiera hur olika 

HTML-element på en webbsida ska visas, som till exempel storlek och position på de 

olika elementen (W3S, 2014a).  

 

 CSS3 är en version av CSS som innehåller funktioner för exempelvis animering 

(W3S, 2014b). 

 

 JavaScript är ett scriptspråk som används för att specificera beteendet hos webbsidor 

(W3S, 2014e).  

 

 Navigationsmönster är ett mönster som används för att utforma en webbsidas 

navigationsmeny samt eventuell annan navigation som krävs på en webbsida (Neil, 

2012).  
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2 Metod 
 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av det vetenskapliga angreppssätt som valts för 

denna kandidatuppsats. Därefter beskrivs vilket undersökningsupplägg som valts samt hur 

datainsamlingen gått till. Vidare beskrivs innebörden av kunskapande och vilka 

kunskapsbidrag som denna kandidatuppsats förväntas ge samt hur denna kandidatuppsats 

kan uppnå hög trovärdighet genom reliabilitet och validitet. Dessutom ges en beskrivning av 

vilka forskningsetiska principer som denna kandidatuppsats uppfyller, samt att en 

introduktion till de respondenter som deltagit i undersökningen ges. Sist i detta kapitel ges en 

beskrivning av det fall som kommer användas som exempel för att visa hur resultatet från 

denna undersökning kan relateras till ett specifikt fall i praktiken. 

 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 
 

När det kommer till vetenskaplig forskning finns det i huvudsak två metodiska angreppssätt, 

kvalitativa metoder samt kvantitativa metoder (Holme & Solvang, 1997:13; Patel & 

Davidson, 2003:14; Robson, 2008:21). En metod är enligt Holme och Solvang (1997:13) ett 

redskap som används för ”att lösa problem och komma fram till ny kunskap”. Patel och 

Davidson (2003:14) menar att det som skiljer de båda angreppssätten åt är hur forskaren 

väljer att ”generera, bearbeta och analysera den information som man har samlat in”. Det är 

den problemformulering som ligger till grund för studien som avgör vilket angreppssätt som 

är mest lämpligt (Holme & Solvang, 1997:14; Patel & Davidson, 2003:14; Robson, 2008:21).  

 

Ett kvalitativt angreppssätt innebär att forskaren försöker tolka och förstå underliggande 

faktorer och söker svar på frågor som ”Vad är detta? Vad är de underliggande mönstren?” 

(Patel & Davidson, 2003:14). Vid kvalitativ forskning ligger fokus på ”mjuk” data vid 

datainsamlingen och datainsamlingen sker oftast genom verbala intervjuer och tolkande 

analyser (Patel & Davidson, 2003:14; Robson, 2008:21). Kvalitativ forskning handlar således 

om att få en djupare förståelse för den problemformulering som ligger till grund för studien 

samt kännetecknas av en närhet till den källa från vilken forskaren hämtar sin information 

(Holme & Solvang, 1997:14). 

 

Ett kvantitativt angreppssätt innebär att forskaren genomför mätningar av data samt använder 

sig av statistiska mätmetoder. Frågor som forskaren söker svar på vid kvantitativ forskning är 

”Var? Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka är relationerna?” (Patel & Davidson, 2003:14). 

Robson (2008:21) menar att vid kvantitativ forskning ligger fokus på ”hård” data, det vill 

säga kartläggning av numerisk data. Kvantitativ forskning handlar således om att göra 

formaliserade analyser och jämförelser för att undersöka om de resultat som forskaren 

kommit fram till gäller för hela det område som forskaren haft för avsikt att undersöka. 

Kvantitativ forskning kännetecknas av att den är mer formaliserad och strukturerad än vad 

kvalitativ forskning är samt att avståndet till källan, från vilken forskaren hämtar sin 

information, är större än vid kvalitativ forskning (Holme & Solvang, 1997:14). 

 

I denna kandidatuppsats tillämpas ett kvalitativt angreppssätt eftersom syftet med uppsatsen 

är att beskriva vilka faktorer som kan påverka valet av teknik när det gäller navigation och 

överskådlighet i smartphones med fokus på användning. Ett kvalitativt angreppssätt passar 

denna undersökning eftersom tolkning och analys görs för att få en djupare förståelse för vilka 

faktorer som kan påverka valet av teknik. I denna kandidatuppsats kartläggs inga numeriska 

data, därmed tillämpas inte ett kvantitativt angreppssätt.     
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2.1.1 Kunskapsgenerering 
 

Vid forskning strävar forskaren efter att generera kunskap som ger en så riktig bild av 

verkligheten som möjligt. Detta gör han eller hon genom att samla in data och information om 

det fenomen som ska studeras. Detta underlag kallas ofta för ”empiri”. När forskaren arbetar 

med att generera kunskap görs detta genom att relatera teori med empiri. Det finns enligt Patel 

och Davidson (2003:23) tre sätt att göra detta på, nämligen via deduktion, induktion och 

abduktion. 

 

Under arbetet med denna kandidatuppsats har ett deduktivt arbetssätt tillämpats. Att arbeta 

deduktivt vid forskning innebär att ”följa bevisandets väg” (Patel & Davidson, 2003:23). Med 

det menas att forskaren utifrån befintlig teori drar slutsatser om enskilda fenomen. Dessa 

slutsatser ska sedan testas empiriskt. Patel och Davidson (2003:23–24) menar vidare att detta 

arbetssätt antas ge bra objektivitet i forskningen genom att den blir mindre påverkad av 

forskarens egna uppfattningar. Dock finns en risk att befintlig teori gör att forskarens arbete 

påverkas så pass mycket att ny intressant kunskap missas.  

 

Arbetet med denna kandidatuppsats började med inläsning av den teori som finns kring de 

båda teknikerna responsiv webbdesign samt mobil webbapplikation samt vilka problem som 

finns gällande navigation och överskådlighet i smartphones. Därefter formulerades syftet för 

undersökningen. Utifrån den framtagna teorin skapades en analysmodell vars struktur 

kommer följas i både empiri- samt analyskapitlet. Utifrån analysmodellen formulerades sedan 

de intervjufrågor som ligger till grund för empirikapitlet. Det finns dock en risk för att viss 

information, relevant för syftet, missats eftersom intervjufrågorna som skapades utifrån 

analysmodellen kan ha styrt respondenterna till viss del i deras svar. 

 

2.2 Undersökningens upplägg 
 

Hur en undersökning ska läggas upp beror på hur problemformuleringen för studien ser ut 

menar Patel och Davidson (2003:53). Med undersökningsupplägg menas med hjälp av vilka 

tekniker som forskaren väljer att samla in den information som sedan ska användas som 

underlag i studien. Förutom problemformulering är även vald forskningsmetod avgörande vid 

val av vilka tekniker som ska användas (Patel & Davidson, 2003:53). En av de vanligaste 

teknikerna för att samla in information är att genomföra intervjuer (Patel & Davidson, 

2003:69). En annan vanlig teknik är att genomföra en fallstudie (Patel & Davidson, 2003:53).  

 

I denna kandidatuppsats tillämpas fallstudiemetoden. Vid en fallstudie görs en undersökning 

på ”en mindre avgränsad grupp” (Patel & Davidson, 2003:54) eller ett ”fall” (Robson, 

2008:26). En mindre angränsad grupp, eller ett fall, kan vara en individ, en grupp av 

individer, en organisation eller en situation (Patel & Davidson, 2003:54; Robson, 2008:26).  

Fallstudier bör användas när forskaren har för avsikt att studera förändringar och processer 

och är en teknik som passar inom den kvalitativa forskningen (Patel & Davidson, 2003:54). 

Ett specifikt fall, val av teknik för att mobilanpassa den affärsmodell som Netgain använder 

för att kartlägga IT-kostnader för en IT-verksamhet, används i denna kandidatuppsats. 

Uppdraget på Netgain används som exempel för att visa hur resultatet från denna 

kandidatuppsats kan relateras till ett specifikt fall i praktiken samt för att visa aktualiteten i 

undersökningen. Det är således ingen djupare fallstudie som görs i denna undersökning.  

 

Den fallstudie som genomförs i denna kandidatuppsats är baserad på intervjuer. Intervjuer kan 

delas upp i olika typer. Lantz (2013:43–45) delar upp dem i den öppna, den riktat öppna, den 
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halvstrukturerade (eller semistrukturerade som den även kallas (Robson, 2008:74)) och den 

strukturerade intervjun. I denna undersökning har tre semistrukturerade intervjuer genomförts 

för att få en djupare förståelse för det problemområde som ligger till grund för denna 

undersökning. Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes för att denna typ av intervju har 

en kombination av öppna och slutna frågeställningar, vilket ger den som intervjuar möjlighet 

att få information om de bitar som är relevanta för undersökningen samtidigt som 

respondentens svar inte ska bli allt för styrt (Lantz, 2013:47).  Detta möjliggör för en djupare 

analys av ämnet. Intervjuerna har utgått från en intervjuguide (se bilaga 1) som har bestämt 

strukturen för intervjun och som har bidragit till att de områden som anses relevanta för 

undersökningen har behandlats. Frågorna har dock gjorts relativt öppna för att respondenten 

ska kunna ge sin syn på frågan. Därefter har svaren följts upp med följdfrågor där det funnits 

behov av detta.  

 

2.3 Datainsamling 
 

I denna kandidatuppsats har datainsamlingen skett genom både primärkällor samt 

sekundärkällor. 

 

Primärdata är sådana data som forskaren själv har samlat in genom exempelvis intervjuer, 

observationer och enkäter (Andersen, 2012:163–164). Holme och Solvang (1997:132) 

benämner primärkällor som förstahandskällor. Primärdata har för denna kandidatuppsats 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har genomförts med sammanlagt 

tre respondenter. Intervjuerna har skett genom personliga möten där samtalet har spelats in 

samt att vissa anteckningar gjorts under samtalet. Detta tillvägagångssätt har valts för att 

fokus ska ligga på det respondenten säger och därmed inte riskera att viktig information som 

ges missas. Respondenterna kontaktades i förväg med förfrågan om att ställa upp på en 

intervju. Därefter togs kontakt dagen innan intervjun för att ge allmän information kring 

denna. Bland annat presenterades syftet med undersökningen samt att information om att 

samtalet skulle spelas in gavs. Respondenten har sedan innan intervjun fått ge sitt 

godkännande till att intervjun spelas in samt ta ställning till om han vill vara anonym. 

Primärdata som samlats in i denna undersökning ligger till grund för empirikapitlet. 

 

Sekundärdata är data som samlats in av andra personer, institutioner och liknande och kan 

exempelvis vara i form av litteratur, dokument, register och tidningsartiklar (Andersen, 

2012:163–164). Holme och Solvang (1997:132) benämner sekundärkällor som 

andrahandskällor. Sekundärdata har för denna kandidatuppsats främst samlats in genom 

litteratur relevant för ämnet samt Internetkällor. Vidare har sekundärdata även samlats in med 

hjälp av ett antal vetenskapliga artiklar från olika databaser samt ett ”whitepaper”. Ett 

”whitepaper” är ett dokument som skapats av ett företag med syftet att lyfta fram en viss 

tjänst eller lösning
1
. Sekundärdata som samlats in i denna undersökning ligger till grund för 

teorikapitlet.  

 

  

                                                
1 Investopedia (2014), White Paper. [Elektronisk] 

Tillgänglig: www.investopedia.com/terms/w/whitepaper.asp [2014-05-28] 

http://www.investopedia.com/terms/w/whitepaper.asp
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2.3.1 Bearbetning av primärdata 
 

Efter en intervju är gjord och innan analysarbetet kan påbörjas måste data finnas i en form 

som passar den analys som krävs för att kunna besvara det syfte eller den frågeställning som 

finns för studien. All den information som samlas in under en intervju bidrar till att ge en 

förståelse men det är svårt att hantera all information samtidigt menar Lantz (2013:145). När 

insamlad data ska bearbetas handlar det i första hand om att reducera mängden data för att 

enbart sådant som är relevant för syftet eller frågeställningen för studien tas med i analysen. 

Det urval av empirisk data som kommer ligga till grund för analysen kallas för rådata (Lantz 

2013:145). Det är även viktigt att beskriva varför viss data tas med medan andra data 

utelämnas, samt att det är viktigt att kontrollera att data som lyfts ur sitt sammanhang inte 

förlorar sin innebörd (Lantz, 2013:146–147).   

 

De inspelade intervjuerna i denna undersökning har i efterhand lyssnats igenom och 

transkriberats, det vill säga skrivits ner i ett dokument. Därefter har de delar som anses 

relevanta för att kunna utföra en analys utifrån syftet med denna kandidatuppsats valts ut. Det 

är den rådata som presenteras i empirikapitlet. I urvalet har enbart innehåll av beskrivande 

karaktär valts ut, innehåll av känslomässig karaktär har valts bort eftersom detta inte tillför 

något till syftet med kandidatuppsatsen. Efter att empirikapitlet sammanställts har detta lästs 

igenom och jämförts med den transkriberade data som framställts från intervjuerna för att 

kontrollera att inga data har fått en annan innebörd än den ursprungliga.   

 

2.4 Kunskapsbidrag och dess generaliserbarhet 
 

Goldkuhl (2011:4) menar att en forskningsprocess handlar om att skapa kunskap, eller att 

kunskapa som han väljer att kalla det, och att den som utför forskningen kallas för 

kunskapare. I samband med en forskningsprocess, eller kunskapsutveckling, är det för 

kunskaparen viktigt att veta vilka typer av kunskap som kunskapsutvecklingen kan komma att 

generera menar Goldkuhl (2011:11). Kategoriell kunskap, förklaringskunskap samt 

vägledande kunskap är tre typer av kunskap som han nämner.   

 

Kategoriell kunskap är den kunskapsform som alla de andra kunskapsformerna är beroende 

av. Den handlar om att tydliggöra samt definiera begrepp, att förklara vad någonting är. Att 

tydliggöra begrepp är något som är nödvändigt vid all kunskapsutveckling menar Goldkuhl 

(2011:12). Denna kandidatuppsats genererar kategoriell kunskap i form av beskrivningar av 

begreppen responsiv webbdesign, mobil webbapplikation samt att en koppling till navigation 

och överskådlighet vid de respektive teknikerna görs. Vidare ges en förklaring kring problem 

som finns vid navigation och överskådlighet i smartphones.  

 

Den kunskapsform som resulterar i en beskrivning av varför något är på ett visst sätt och som 

beskriver orsaker och förutsättningar för ett visst fenomen kallas för förklaringskunskap 

(Goldkuhl, 2011:13). Denna kandidatuppsats resulterar i viss förklaringskunskap genom att 

den ger en förklaring av vilka faktorer som kan påverka valet av teknik när en webbsida ska 

mobilanpassas. Uppsatsen förklarar vilka faktorer som kan påverka valet om fokus ligger på 

att göra en mobilanpassad webbsida som är överskådlig samt enkel för användaren att 

navigera.  

 

Vägledande kunskap innebär att den kunskap som genereras ur kunskapsutvecklingen talar 

om vilket tillvägagångssätt som bör eftersträvas i olika situationer. Det kan handla om regler 

och riktlinjer i olika situationer (2011:14). Denna kandidatuppsats resulterar i vägledande 
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kunskap genom att visa vilka faktorer som kan påverka valet av teknik och genom detta 

fungera som en vägledning i valet av mobilanpassningsteknik.  

 

En faktor som kan påverka trovärdigheten i de kunskapsbidrag som genereras ur en 

forskningsprocess är kunskapsbidragens generaliserbarhet. Generaliserbarhet för ett resultat 

som framkommer av en studie handlar om hur ett visst fall har valts ut eller om resultatet som 

framkommer gäller även för andra personer än de som deltagit i studien (Patel & Davidson, 

2003:54).  

 

De kunskapsbidrag som genereras ur denna kandidatuppsats kan ses som vidareförbara till 

andra än de som deltagit i undersökningen. Detta genom att det i kandidatuppsatsens 

slutsatser presenteras dels generella slutsatser och dels riktade rekommendationer till det fall 

som används som exempel på hur resultatet av undersökningen kan relateras till ett specifikt 

fall i praktiken. Den vidareförbara kunskapen i denna uppsats är i form av en vägledning för 

företag inför valet av teknik när en webbsida ska mobilanpassas. Den kan även ses som ett 

stöd för utvecklare i deras rekommendationer av vilken teknik som skulle passa till en viss 

kund och deras webbsida som ska mobilanpassas. Men eftersom den empiriska studien för 

denna kandidatuppsats enbart består av tre respondenter från ett och samma företag bör dock 

resultatet i denna kandidatuppsats generaliseras med försiktighet. 

 

2.5 Trovärdighet 
 

När det kommer till kunskaparens förhållningssätt vid kunskapsutveckling handlar det om att 

utveckla trovärdig kunskap menar Goldkuhl (2011:7). Att utveckla trovärdig kunskap handlar 

om att den som tar del av forskningsresultatet inte ska ha anledning att ifrågasätta forskaren 

och ställa frågan ”varför ska jag tro dig?” (Robson, 2008:71). För att öka trovärdigheten bör 

forskningen grunda sig på reliabilitet och validitet (ibid).  

 

Reliabilitet för ett forskningsresultat bestäms av hur mätning och bearbetning av data utförs. 

Målet vid all forskning är att ha så pålitlig data som möjligt för att kunna testa de 

frågeställningar som finns för forskningsprocessen menar Holme och Solvang (1997:164–

165). För att öka trovärdigheten i denna kandidatuppsats har kritiska litteraturstudier inom 

ämnet gjorts. Enbart litteratur och vetenskapliga artiklar relevanta för det område som ska 

undersökas har använts. En strävan efter att ställa olika författare, oberoende av varandra, mot 

varandra för att genom detta öka reliabiliteten och få mer pålitlig data och större styrka i 

teorin har funnits under arbetet med denna kandidatuppsats. Utöver litteratur och 

vetenskapliga artiklar har även Internetkällor samt ett ”whitepaper” använts som ett 

komplement för att få ny och aktuell information. Något som dock kan sänka reliabiliteten när 

det gäller användandet av Internetkällor samt ”whitepaper” är att dessa är skrivna av praktiker 

och är inte vetenskapligt stärkta. När det kommer till insamlande av empirisk data har 

ljudupptagningar gjorts vid de intervjuer som genomförts för att i efterhand kunna 

komplettera förda anteckningar och på så sätt öka pålitligheten i den informationen som 

samlats in. Genom detta finns möjligheten att gå tillbaka och lyssna på svaren för att försäkra 

att de uppfattats korrekt.  

 

Validitet för ett forsningsresultat syftar till huruvida forskaren mäter det han eller hon har för 

avsikt att mäta, det vill säga det som är syftet med forskningsprocessen (Holme & Solvang, 

1997:163; Robson, 2008:72). Vid forskning räcker det inte att enbart ha hög reliabilitet, det 

krävs även en hög validitet. Om forskaren inte mäter det han eller hon har för avsikt att mäta 

kommer det inte gå att testa de frågeställningar som finns för forskningen, oavsett hög 
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reliabilitet eller inte (Holme & Solvang, 1997:167). Hög validitet för denna kandidatuppsats 

nås genom att undersöka det som är avsett att undersökas. Det vill säga att beskriva vilka 

faktorer som kan påverka val av teknik när en webbsida ska mobilanpassas när det kommer 

till navigation och överskådlighet i smartphones med fokus på användning. För att göra detta 

utgår analyskapitlet från den analysmodell som i sin tur skapats utifrån kandidatuppsatsens 

teorikapitel. Genom detta har en ”röd tråd” kunnat hållas genom hela uppsatsen utifrån syftet 

med undersökningen. 

 

2.6 Forskningsetiska principer 
 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra allmänna krav vars syfte är att ”ge normer för 

förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare”. Principerna är 

tänkta att fungera som vägledning för forskaren när han eller hon planerar sin 

forskningsprocess samt att fungera som stöd när han eller hon reflekterar över sitt ansvar 

gentemot undersökningsdeltagaren/uppgiftslämnaren (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra kraven 

som tagits fram är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Nedan ges en beskrivning av hur denna undersökning uppfyller dessa krav.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenten om vad som är syftet 

med undersökningen. Vidare ska respondenten informeras om vilken uppgift han eller hon har 

i undersökningen samt vilka villkor som gäller. Respondenten ska upplysas om att 

deltagandet i undersökningen är frivilligt samt att han eller hon närsomhelst har rätt att 

avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylls i och med att en kort 

information har skickats ut till respondenterna innan en intervju om vad syftet med 

kandidatuppsatsen och undersökningen är samt att information om att intervjun kommer 

spelas in och att deltagandet är frivilligt har getts. Innan varje intervju har respondenterna 

dessutom fått ge sitt godkännande till att delta i undersökningen samt till att intervjun kommer 

att spelas in. Därmed uppfylls även samtyckeskravet vilket handlar om att intervjupersonen 

ger sitt samtycke till att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Respondenterna har dessutom getts möjligheten att vara anonyma i undersökningen. All 

information om de respondenter som deltagit i undersökningen har antecknats samt sparats på 

ett sådant sätt att ingen utomstående har möjlighet att komma åt dem. Genom detta uppfylls 

konfidentialitetskravet vilket handlar om att personuppgifter kopplade till respondenter för en 

undersökning ska hållas konfidentiella (Vetenskapsrådet, 2002). Det fjärde och sista kravet, 

nyttjandekravet, uppfylls genom att information har getts till respondenterna om i vilket syfte 

undersökningen genomförs och dessutom har information getts efter intervjun om att den 

insamlade informationen enbart kommer användas i detta syfte och ingenting annat. Vilket är 

det som nyttjandekravet handlar om (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

2.7 Respondenter och deras ansvarsområde 
 

Respondenterna i denna undersökning är anonyma. Alla tre respondenterna arbetar som 

konsulter på ett och samma webbföretag. Samtliga intervjuer med konsulterna på 

webbföretaget utfördes 10 april 2014. 

 

Respondent 1 arbetar som Art Director (AD) och det huvudsakliga ansvarsområdet är 

formgivning. Respondent 1 är ”chef” över formgivningen för sina projekt och arbetar mycket 

med ”front end”-utveckling. I Respondent 1s arbetsuppgifter ingår även att titta på vad som 
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ska göras härnäst, både när det gäller design samt funktioner för webben. I fortsättningen 

kommer Respondent 1 att benämnas som AD 1.  

 

Även Respondent 2 arbetar som Art Director (AD) med en hel del grafisk formgivning. 

Respondent 2 är i grund och botten utbildad webbdesigner men har nu gått över mer åt AD-

rollen. Respondent 2 arbetar närmast kunden med områden som kommunikation och grafisk 

utveckling. I fortsättningen kommer Respondent 2 att benämnas som AD 2.  

 

Respondent 3 arbetar som webbstrateg och beskriver rollen som den person som kommer in 

ganska tidigt i ett projekt och försöker reda ut vilket problem det är som ska lösas. Det vill 

säga försöka få fram vad det är för typ av företag, vilken kommunikation som finns och vad 

företaget vill framföra till sina kunder. ”Vilka värderingar har företaget?”, ”Vad är det som 

ska skina igenom på webbplatsen?” är några exempel på frågor som Respondent 3 ställer till 

kunder. Dessa diskussioner som Respondent 3 har med kunderna i ett projekt översätts sedan 

till något konkret gällande design, flöden och funktioner på en webbsida. Respondent 3 

arbetar dessutom mycket med användartester, både med att ta fram användartester samt med 

att utföra dem. I fortsättningen kommer Respondent 3 att benämnas som Webbstrategen.  

 

Bidragen från intervjuerna med de tre respondenterna kommer göra det möjligt att i 

analyskapitlet lyfta fram vilka faktorer som kan påverka val av teknik när en webbsida ska 

mobilanpassas, när det gäller navigation och överskådlighet i smartphones med fokus på 

användning. Dessa faktorer kommer sedan användas i kandidatuppsatsens slutsatser för att 

visa hur resultatet från denna undersökning kan relateras till ett specifikt fall i praktiken. I 

denna undersökning Netgains mobila representation av deras affärsmodell. 

 

2.8 Beskrivning av uppdrag hos Netgain 
 

Det fall som beskrivs i denna kandidatuppsats ska ge ett exempel på hur resultatet från 

undersökningen kan relateras till ett specifikt fall i praktiken. Detta är ett uppdrag som 

tilldelats av Netgain. Under ett första möte introducerades de önskemål som fanns hos 

företaget. De vill att den affärsmodell, med dess tillhörande data, som de använder för att 

hjälpa IT-verksamheter att göra kostnadskartläggningar av IT för att synliggöra var IT-

kostnader egentligen går ska kunna visas på desktop och i mobila enheter (Lindblom, 2013). 

Det uppdrag som denna undersökning är kopplat till är att utreda vilken teknik, responsiv 

webbdesign eller mobil webbapplikation, som är att föredra när denna typ av information ska 

visas i smartphones.  

 

Affärsmodellen delar upp en IT-verksamhet i fyra olika områden, ”Overhead och Resurser”, 

”Stödkomponenter”, ”Tjänstekomponenter” samt ”Tjänster” (Netgain, 2014a). Tanken med 

modellen är att ge en överblicksbild av en leveranskarta där transaktioner mellan de olika 

enheterna inom en IT-verksamhet visas och specificeras.  

 

2.8.1 Krav för visning i smartphones 
 

Under ett samtal med Sten Lindblom (2014) berättar han att det finns en tanke om ett flöde i 

affärsmodellen. Det ska gå att läsa av modellen från vänster till höger och detta flöde är det 

viktigt att användaren får en känsla av. Det är viktigt att användaren ska kunna börja i det 

”hela” perspektivet för att sedan kunna leta sig nedåt i en hierarki, att hela tiden kunna klicka 

sig fram till ny och mer detaljerad information. Det anses inte som negativt om det krävs 

något klick extra för att nå den information som eftersöks. All information som visas på en 
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desktop behöver inte nödvändigtvis finnas med i den mobila representationen av 

affärsmodellen menar Lindblom (2014). 

 

Ett önskemål som finns är att användaren ska kunna byta mellan olika vyer snabbt, 

exempelvis mellan ”Köp” och ”Sälj”. Återkoppling till användaren är även en viktig punkt 

som tas upp, användaren ska tydligt kunna se var i modellen han eller hon befinner sig med 

hjälp av färger eller annan typ av feedback (Lindblom, 2014).  
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3 Teori 
 

Detta tredje kapitel är ett teoretiskt kapitel i vilket en introduktion till mobil webb samt 

riktlinjer för navigation i mobiler kommer att ges. Vidare kommer begreppen responsiv 

webbdesign och mobil webbapplikation att presenteras. Kapitlet avslutas med en presentation 

av den analysmodell som kommer ligga till grund för analyskapitlet.   

 

3.1 Mobil webb  
 

När det kommer till användandet av webbsidor i smartphones har användare höga 

förväntningar på vad som ska kunna utföras menar Nielsen och Budiu (2013:21–22). De 

menar att användare förväntar sig att det som går att utföra på en webbsida på en desktop även 

ska gå att utföra i en smartphone. Det här är även något som Wessels et al. (2011) menar. 

Detta gör att det ställs höga krav på designen av mobilanpassade webbsidor. Men att designa 

för smartphones är svårt menar både Wessels et al. (2011) samt Nielsen och Budiu 

(2013:102). Svårt i den bemärkelsen att det endast är en liten del av informationen på 

webbsidan som kan göras synlig på en och samma gång på grund av den begränsade 

skärmytan. Det här gör att det ställs krav på överskådlighet av informationen samt på 

navigationen av webbsidan (Nielsen & Budiu, 2013:159). Wessels et al. (2011) menar att en 

smartphoneanvändare inte vill behöva scrolla och zooma för att hitta den information de 

söker, men samtidigt vill användaren heller inte känna sig hindrad av ett begränsat innehåll. 

Detta är en svår balans menar de. De rekommenderar att användaren ska kunna gå till den 

vanliga webbsidan om han eller hon vill göra detta även från en smartphone. De 

rekommenderar vidare att gränssnittet hos en webbsida på en desktop och i en smartphone 

inte bör skilja sig allt för mycket åt när det kommer till färger, knappar och logotyper. 

Upplevelsen bör hållas konsekvent över alla enheter som webbsidan visas i för att underlätta 

för användaren. Nielsen & Budiu (2013:159) förklarar att alla designbeslut, när det kommer 

till att designa för smartphones, bör göras utifrån webbsidans syfte. Det innebär att en design 

som fungerar för en webbsida kanske inte fungerar för en annan. Det här är något som även 

Fling (2009:46–55) nämner, han menar att när det kommer till design av webbsidor för 

smartphones bör hänsyn tas till webbsidans kontext. Kontext kan enligt honom definieras på 

två olika sätt, dels handlar det om att försöka förstå vem som kommer använda webbsidan, 

var webbsidan kommer att användas samt hur den kommer användas. Den andra definitionen 

handlar om att förstå varför användaren använder webbsidan samt att förstå vilket värde som 

han eller hon förväntar sig att webbsidan ska ge. Båda dessa definitioner bör tas hänsyn till 

under hela designarbetet. 

 

Nielsen och Budiu (2013:50) menar att det faktum att smartphones har små skärmar är ett 

problem som inte går att komma ifrån, en smartphone kommer aldrig att kunna erbjuda så 

stora skärmar som en desktop. I och med att skärmytorna är små innebär det att färre element 

och mindre information kan vara synligt på en och samma gång. Detta är även något som 

Chittaro (2006), Wessels et al. (2011) samt Zhang och Lai (2011) tar upp som ett problem när 

det kommer till användandet av webbsidor i smartphones. Det faktum att mindre information 

kan vara synligt på en och samma gång bidrar till att användare måste förlita sig på sitt 

korttidsminne när det kommer till att komma ihåg information för att skapa sig en uppfattning 

av webbsidan (Nielsen & Budiu, 2013:50). Detta innebär att det är viktigt att välja ut vilka 

element som ska prioriteras eftersom människans korttidsminne enbart har kapacitet att 

komma ihåg tre till fyra objekt åt gången. Dessa objekt kan vara ett ord, en fras eller en bild 

(Benyon, 2014:470).  
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Zhang och Lai (2011) menar att i och med att användaren måste memorera olika delar av en 

webbsida för att kunna relatera dem till andra delar, för att på så vis kunna skapa sig en 

uppfattning av webbsidan och se sammanhangen när han eller hon navigerar på webbsidan, är 

risken stor att han eller hon tappar bort sig. Detta kan bidra till att en webbsida kan anses 

svårnavigerad. Även Chittaro (2006) tar upp problemet med att användaren kan tappa bort sig 

när han eller hon navigerar på en webbsida i en smartphone. Han menar att för att försöka 

undvika detta bör innehållet på webbsidan kartläggas och mappas ihop med liknande innehåll 

och att detta används konsekvent på hela webbsidan. Dessutom är det viktigt att göra en noga 

avvägning av vilken information som måste finnas på webbsidan och vad som inte behöver 

finnas där. Detta är viktigt när det kommer till att göra en webbsida överskådlig. Han menar 

dessutom att det är viktigt hur information placeras på webbsidan när det kommer till att göra 

den enkelt att navigera samt att göra den överskådlig.       

 

När det kommer till den visuella designen av en mobilanpassad webbsida menar Fling 

(2009:115) att fokus bör ligga på att skapa den bästa möjliga upplevelsen för användaren. Han 

menar att designers inte ska låta sig hindras av begränsningar av teknik eller andra hinder 

samt att design för hur upplevelsen bör vara, inte hur det kan vara, bör eftersträvas. Något att 

tänka på kring den visuella designen av webbsidor för smartphones är begreppet “one eyeball 

and one thumb” som myntats av Wroblewski (2011). Det han menar med det begreppet är att 

användare av smartphones troligtvis håller enheten i en hand och navigerar den med sin 

tumme. Dessutom används smartphones ofta i en miljö där enheten inte får användarens totala 

uppmärksamhet, användaren kanske läser nyheterna samtidigt som denne står i en kö till 

exempel. Att designa efter ”one eyeball and one thumb” kräver att designen är enkel och att 

användaren med enkelhet kan utföra uppgifter utan att stöta på några hinder (Wroblewski, 

2011:25–26).   

 

Även Fling (2009:93–94) menar att ju mer intuitiv en layout är och ju enklare det är för 

användaren att scanna innehållet, desto bättre är det. Han menar att när det kommer till 

informationsarkitektur i smartphones gäller det att hålla det så enkelt som möjligt. Om det är 

något som inte stödjer de mål som finns för utvecklingen bör detta utelämnas. Användare 

uppskattar en bra visuell design, men den är inte lika viktig som layouten, det vill säga 

informationsdesignen menar Fling (2009:106–108). 

 

Webbdesignern Kristofer Layon
 
(2012) har gjort en prioriterig av de behov som finns vid 

användning av webbsidor i smartphones. Han har utgått från Maslows behovstrappa som är en 

beskrivning av hur människor prioriterar sina behov och är en teori som används inom 

psykologin. Denna behovstrappa har Layon (2012) sedan applicerat på de behov som finns 

hos användare av webbsidor i smartphones. Han menar att med utgångspunkt i denna 

prioritering av behov finns möjligheten att skapa en bättre upplevelse för användaren när det 

gäller användandet av webbsidor i smartphones. Han kallar modellen för sin ”theory of mobile 

motivation” (svenska: teori för mobil motivation).  
 

De viktigaste och mest grundläggande behovet, enligt Layon (2012), är överskådlighet och 

navigation. Han menar att det mest grundläggande när det kommer till en webbsida som visas 

i smartphones är att göra innehållet synligt för användaren. Den andra delen som är 

grundläggande för en webbsida i smartphones är navigation. När innehållet har gjorts synligt 

för användaren, oavsett om det är bilder eller text, kommer användaren att vilja förflytta sig 

på sidan eller mellan olika sidor. När detta grundläggande behov är mött är det dags att göra 

innehållet mer engagerande och lättläst för användaren genom att arbeta på den visuella 

designen av webbsidan.  
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Ett annat sätt att förbättra upplevelsen för användaren är att undvika att användaren tvingas 

scrolla och zooma onödigt mycket eller att minska antalet klick som krävs för att nå visst 

innehåll, det handlar helt enkelt om att förbättra interaktionen med webbsidan (Layon, 2012).  

 

De översta nivåerna i den prioritering som Layon (2012) har gjort av de behov som finns hos 

användare av webbsidor i smartphones handlar bland annat om att ha olika webbformulär på 

sidan. Att webbsidan kan vara kopplad till olika sociala medier. Att prestandan för webbsidan 

bör optimeras genom att till exempel minska laddningstiden för den. Till sist handlar det om 

att använda HTML5 för att till exempel skapa en design som påminner om en native 

applikation.   

 

Layon (2012) menar att alla dessa nivåer är viktiga när det kommer till en mobilanpassad 

webbsida. Men att de övre nivåerna, de med lägre prioritet, inte bör påbörjas innan nivåerna 

med högre prioritet har färdigställts.      

 

3.1.1 Riktlinjer för navigation i mobiler 
 

Funka Nu är ett bolag som arbetar med tillgänglighet gällande information i alla tänkbara 

format. De arbetar bland annat med att utforma krav gällande tillgänglighet på webben (Funka 

Nu, 2014b). Ett av de senaste projekten som Funka Nu (2014c) utfört handlade om att ta fram 

riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt. Bakgrunden till att projektet utfördes var den ökade 

användningen av smartphones. I och med den begränsade skärmytan på en smartphone 

innebär det att många av de traditionella navigationsmönstren för webbsidor inte fungerar 

tillfredsställande på dessa enheter. Den begränsade skärmytan gör att många 

navigationsmönster blir komplexa vilket leder till att användaren upplever webbsidan som 

svårnavigerad.  

 

Det har heller inte funnits några riktiga standarder för hur navigationen i smartphones ska 

fungera vilket har lett till att användare hela tiden måste lära sig ett nytt sätt att navigera. 

Under projektet framkom att det inte finns något ”perfekt” navigationsmönster som fungerar i 

alla lägen utan alla mönster har sina för- respektive nackdelar. Även faktorer som mängden 

innehåll som finns på en webbsida spelar in i valet av navigationsmönster. Utifrån denna 

bakgrund har därför Funka Nu (2014c) tagit fram dessa riktlinjer som är tänkta att fungera 

som vägledning vid utveckling av mobilanpassade webbsidor.     

 

Totalt togs 23 riktlinjer fram under projektet och de har delats in i olika kategorier; 

interaktion, layout och design, innehåll, teknisk konstruktion och användarinställningar. 

Nedan kommer en sammanfattande beskrivning av de riktlinjer som ingår i varje kategori att 

ges.  

 

3.1.1.1 Interaktion 
 

Ett navigationsmönster ska vara lätt för användaren att förstå, det ska inte förutsättas att 

användaren har kunskaper om hur det fungerar. För att veta om valt navigationsmönster är 

enkelt att förstå krävs att mönstret testas på riktiga användare. När det väl har tagits beslut om 

ett navigationsmönster bör detta hållas konsekvent på de olika nivåerna på webbsidan. Vissa 

undantag kan dock göras för huvudmenyn som ibland kan skilja sig från undermenyn utan att 

det skapar större förvirring för användaren. Det viktigaste är dock att informationsstrukturen 

är väl genomarbetad. Om inte informationsstrukturen är logisk kommer det inte spela någon 



16 

 

roll vilket navigationsmönster som används, det kommer därmed alltid vara svårt för 

användaren att hitta på webbsidan (Funka Nu, 2014c).     

    

Att ge återkoppling till användaren är något som framkommit som viktigt under projektet. Det 

handlar till exempel om att visa för användaren vilket menyval som är valt eller på vilken sida 

användaren befinner sig. Detta görs genom huvudrubriken på sidan. Denna bör därför 

placeras högt upp på sidan och göras synlig så att användaren inte behöver scrolla på sidan för 

att se den. För att visa var i informationsstrukturen användaren befinner sig bör 

navigationsmönstret byggas så tydligt som möjligt. Det går att ha en länkstig, det vill säga att 

det visas i länkar vilka sidor som användaren har besökt. Men det kan vara svårt att visa en 

sådan länkstig på ett bra sätt på grund av det begränsade utrymmet (Funka Nu, 2014c).  

 

Det ska gå snabbt för användaren att hitta det han eller hon söker. Detta kan uppnås genom att 

minska antalet steg som krävs för att komma till det som användaren söker. Tester som Funka 

Nu (2014c) genomförde visade att det ofta går fortare att scrolla än att klicka sig fram till det 

som användaren vill hitta. Detta i synnerhet i de fall där varje steg kräver en sidladdning.  

 

Det är viktigt att navigationen fungerar på skärmar av olika storlekar samt att den fungerar 

både i stående och liggande visning. Vid djupare informationsstrukturer, där det finns fler än 

två nivåer, är det viktigt att val av navigationsmönster görs med omsorg. Detta på grund av att 

navigationsmönster för denna typ av struktur ofta kan vara svårare dels att förstå för 

användaren men även för en utvecklare att bygga. Menyn bör endast innehålla 

informationsstrukturen. Sådant som sökfunktioner och länkar till dokument och andra 

webbsidor bör inte placeras i menyn (Funka Nu, 2014c).  

 

3.1.1.2 Layout och design 
 

När det kommer till formgivningen av själva menyn är det som nämnts tidigare viktigt att det 

tydligt ska framgå var på webbsidan användaren befinner sig, både när det gäller på vilken 

sida samt på vilken nivå i informationsstrukturen användaren befinner sig. Återigen är det 

viktigt att hålla sig konsekvent mellan olika sidor och nivåer (Funka Nu, 2014c).  

 

Vidare rekommenderas att menyn visas i höjdled, det vill säga att menyalternativen läggs på 

varandra och ska gärna täcka hela skärmens bredd. Som nämnts tidigare är de små 

skärmytorna hos smartphones ett problem. När det kommer till design av klickytor bör det 

eftersträvas att de inte görs för små, det ska vara enkelt att klicka på det användaren har för 

avsikt att klicka på. En annan sak att tänka på när det gäller klickytor är att inte placera för 

små klickytor för nära varandra eftersom detta ökar risken för att användaren klickar fel 

(Funka Nu, 2014c).  

 

Menyn ska vara lätt för användaren att hitta. Ofta placeras menyn längst upp på sidan bakom 

en ikon eller en knapp, detta kan i vissa fall göra det svårare för användaren att hitta menyn. 

Om en sådan menyikon eller knapp används bör den kompletteras med en text, exempelvis 

”Meny”. Detta är något Funka Nu (2014c) rekommenderar för alla ikoner eftersom det kan 

finnas användare som inte vet vad de betyder. De rekommenderar även att menyn, om 

möjlighet finns, bör placeras på en egen rad. Ytterligare rekommendationer när det kommer 

till menyn är att den inte bör placeras allra högst upp på sidan eftersom användaren av en 

smartphone oftast håller i den med en hand och därmed kan det vara svårt att nå menyn om 

den ligger högst upp.  
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Vid de fall där menyn inte göms bakom en ikon eller en knapp bör alla menyalternativ visas, 

användaren ska inte behöva trycka på ”Visa mer” eller ”Övrigt”. Många användare avstår från 

att trycka på dessa utan söker sig till alternativa sätt att navigera sig till det de söker. Detta 

kan innebära att användaren missar det menyalternativ som han eller hon söker efter (Funka 

Nu, 2014c). 

       

3.1.1.3 Innehåll 
 

En meny får inte ta upp för mycket plats på skärmen, detta gör att fokus på innehållet på sidan 

blir lägre. Detta kan vara problematiskt eftersom det är innehållet som avgör om användaren 

hittat det han eller hon söker efter eller om han eller hon tvingas navigera vidare för att söka 

efter informationen på andra sidor. Fokus bör därmed ligga på innehållet. Funka Nus (2014c) 

tester visar att menyer som placeras bakom en menyikon kan hjälpa till att hålla fokus på 

innehållet, men i dessa fall bör som tidigare nämnts ikonen kompletteras med en text. 

 

Hur en användare väljer att navigera på en sida är svårt att veta. Vissa använder menyn, andra 

använder sökfunktionen medan andra skummar igenom rubriker och text för att hitta det de 

söker. I det senare fallet är det viktigt att länkar som placeras i text är beskrivna på ett sätt 

som gör att det tydligt framgår var den kommer ta användaren om han eller hon trycker på 

den. Det är även viktigt att det visas tydligt att det är en länk. En rekommendation när det 

kommer till länkar är att de ligger på en egen rad för att ge bättre tydlighet och läsbarhet 

(Funka Nu, 2014c).     

 

3.1.1.4 Teknisk konstruktion 
 

Det är viktigt att menyn fungerar med en skärmläsare (Funka Nu, 2014c). Det vill säga ett 

hjälpmedel som finns för de användare som har nedsatt syn och behöver få innehållet på 

webbsidan uppläst för sig eller presenterat i punktskrift. En skärmläsare fungerar på sådant 

sätt att den omvandlar det som visas grafiskt på exempelvis en webbsida till andra uttryck, 

som till exempel tal eller punktskrift (Funka Nu, 2014a).  

 

Det blir allt vanligare att smartphones idag har inbyggda skärmläsare. För att webbsidor ska 

vara användbara för alla är det viktigt att olika element på webbsidan är korrekt namngivna så 

att sidan kan återges på ett korrekt sätt. De tester som Funka Nu (2014c) genomförde visade 

att text som inte visas visuellt inte kommer läsas upp, detta leder till att användare med 

nedsatt syn kan få svårt att navigera på webbsidan. Ett exempel på text som döljs är om en 

meny döljs bakom en menyikon eller knapp. Den menyn kommer vara svår för användare 

med nedsatt syn att hitta på grund av att den inte kommer läsas upp av skärmläsaren. Detta är 

ytterligare en anledning till att ikoner bör kompletteras med en beskrivande text (Funka Nu, 

2014c). 

 

Användare väljer ibland att koppla ett tangentbord till sin smartphone, i dessa fall är det 

viktigt att alla element och menyval går att nå med hjälp av tangentbordet. Det vill säga att det 

ställer krav på en tabbordning som känns logisk för användaren samt att när användaren 

tabbar sig fram ska det tydligt visas var på webbsidan han eller hon befinner sig (Funka Nu, 

2014c).  
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3.1.1.5 Användarinställningar 
 

Det är viktigt att gränssnittet går att förstora, att användare som ser dåligt ska ha möjlighet att 

zooma in sidan, detta gäller även menyn. Det finns vissa möjligheter för användaren att ändra 

typsnitt och textstorlek. I dessa fall, när användaren har ett behov av att göra egna 

inställningar är det viktigt att menyn inte ändras allt för mycket så att den ser konstig ut 

(Funka Nu, 2014c).    

 

3.2 Responsiv webbdesign 
 

Responsiv webbdesign är ett uttryck som ursprungligen myntades av Ethan Marcotte 

(Frederick, 2013; Baturay & Birtane, 2013). Han menade att det inte längre är möjligt att 

förutse med vilken typ av enhet som användaren besöker en webbsida, utan det finns ett 

behov av att utveckla webbsidor som anpassar sig efter vilken typ av enhet användaren har. 

Detta är något som Kadlec (2013:13) håller med om. Han menar att det inte finns något annat 

medium som besöks från så pass många olika typer av enheter som webben. Detta är något 

som är viktigt att tänka på vid design av webbsidor.  

 

Marcotte (2010) intresserade sig för ”responsive architecture” (svenska: responsiv 

arkitektur), vilket var en studie som undersökte hur fysiska utrymmen kunde reagera på 

närvaron av människor som passerade genom dem. Experimentet gjordes med olika 

konstellationer och väggkonstruktioner som böjdes och expanderades om en grupp människor 

närmade sig dem. Studien visade att istället för att skapa oföränderliga utrymmen som enbart 

var beroende av en viss situation, bör innehåll och omgivning påverka varandra. Marcotte 

(2010) ansåg att detta var något som kunde adopteras till webbutveckling. Istället för att 

utveckla en webbsida för varje enhet som finns tillgänglig bör en webbsida designas för 

optimal upplevelse och sedan ska teknologi för att anpassa webbsidan till olika enheter 

bäddas in i designen. Han sammanförde tre redan existerande tekniker till en enhetlig teknik, 

och begreppet responsiv webbdesign skapades (Marcotte, 2010). De tre teknikerna som han 

sammanförde var; fluid grids, flexible images/media och media queries.  

 

En grid layout består av horisontella och vertikala linjer som skapar en rutnätsstruktur på 

vilken innehållet för exempelvis en webbsida kan placeras. Detta hjälper designern i sitt 

arbete med att placera ut innehållet (Marcotte, 2011:14–15; Frederick, 2013). Fluid grids är 

en grid layout som anpassar sig efter dess innehållande element. Med hjälp av fluid grids 

anpassas innehållet på en webbsida efter skärmstorleken på vilken den visas (Frederick, 

2013). 

 

Flexible images/media kan skapas med hjälp av bara några få rader kod. Det är genom den 

koden möjligt att göra bilder och annan media flexibla, det vill säga att de anpassar sig efter 

displayens storlek (Frain, 2012:77). 

 

Media queries är en av flera påbyggbara moduler som CSS3 består av. Media queries är 

nödvändigt att ha vid responsiv webbdesign på grund av att det är denna modul som gör det 

möjligt att definiera vilken stilmall som ska gälla beroende på vilka villkor som gäller för en 

specifik display. Med bara några enkla rader kod går det att bestämma hur innehållet ska visas 

beroende på displayens bredd eller om sidan visas i stående eller liggande läge (Frain, 

2012:35–36).  
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Responsiv webbdesign gör det möjligt att med hjälp av HTML5 och CSS3 skapa en webbsida 

med en responsiv gränssnittsdesign som automatiskt anpassar sig efter skärmytan på den 

enhet som webbsidan visas i.  

 

Mohorovicic (2013) menar att i och med att användandet av smartphones ökar kommer även 

användandet av responsiv webbdesign vid utveckling av webbsidor att öka. Han menar vidare 

att de företag vars webbsidor som är utvecklade med tekniken responsiv webbdesign, även 

kommer vara bra förberedda för enheter som kommer i framtiden. 

 

3.2.1 Navigation och överskådlighet  
 

Vid responsiv webbdesign innehåller webbsidan alltid samma information, oberoende på om 

den visas på en stor eller en liten skärm (Macchi, 2012). Baturay och Birtane (2013) menar 

dock att trots att en webbsida utvecklad med responsiv webbdesign alltid innehåller samma 

information oberoende av vilken skärmyta den visas på finns möjligheten att styra vilket 

innehåll som ska visas för användaren. De menar att det kan finnas innehåll på webbsidan 

som visas på en desktop men som inte behöver visas i en smartphone. Detta är även något 

som Macchi (2012) menar. Men både Macchi (2012) samt Baturay och Birtane (2013) menar 

att trots att det går att styra vilket innehåll som visas, laddas alltid allt innehåll, oavsett om det 

visas för användaren eller inte. Detta kan göra att det tar längre tid att ladda innehållet på en 

webbsida utvecklad med responsiv webbdesign jämfört med exempelvis en mobil 

webbapplikation. Detta är även något som Falcon (2013) nämner när han listar de fem största 

nackdelarna med responsiv webbdesign. Han menar att anledningen till att det tar längre tid 

att ladda innehållet på en webbsida utvecklad med responsiv webbdesign är att allt innehåll 

laddas oavsett om det kommer visas i den mobila enheten eller inte. Han menar vidare att en 

av de viktigaste reglerna när det kommer till att göra en webbsida är att göra den så snabb 

som möjligt, detta är något som är extra viktigt när det kommer till mobilanpassade 

webbsidor. Detta på grund av att internetanslutningen kan vara långsam i sig eftersom 

användaren hela tiden förflyttar sig. En annan nackdel med responsiv webbdesign är att 

skärmläsare, som översätter innehållet på en webbsida för användare med olika behov, kan 

fungera mindre bra på grund av att sättet en webbsida utvecklad med responsiv webbdesign är 

uppbyggd på kan göra det svårt för skärmläsaren att läsa upp innehållet på ett korrekt sätt för 

användaren (Baturay & Birtane, 2013).   

 

I likhet med Nielsen och Budiu (2013:21–22) menar Falcon (2013) att användaren förväntar 

sig att det som går att utföra på en desktop även ska gå att utföra i en smartphone. Vanliga 

funktioner som navigering, sökfunktioner och knappar ska finnas där och fungera på samma 

sätt. Detta kan medföra problem vid responsiv webbdesign eftersom det vanligaste 

tillvägagångssättet vid denna teknik är att stapla dessa funktioner på varandra, ibland kan 

även vissa funktioner vara gömda. Detta kan skapa problem med överskådligheten av sidan 

genom att hela skärmen täcks av menyalternativ och de knappar som användaren egentligen 

söker göms och gör det svårt för användaren att hitta dem. Även Kadlec (2013:87) menar att 

detta kan bli ett problem. När menyalternativen staplas på varandra ser sidan organiserad och 

fin ut men det innehåll som är anledningen till att användaren besöker webbsidan göms under 

menyn. Baturay och Birtane (2013) menar dock att en av fördelarna med tekniken responsiv 

webbdesign är att navigationen av webbsidan förenklas för användaren eftersom denna teknik 

tillhandahåller minimalt behov av att behöva zooma och scrolla på webbsidan för att se 

innehållet. De menar att användaren inte behöver zooma eftersom innehållet presenteras på ett 

sådant sätt att det ska vara läsbart oavsett vilken enhet webbsidan visas på.     
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När det kommer till navigationen av en webbsida utvecklad med responsiv webbdesign menar 

RapidValue Solutions (2012) att det vanligaste är att navigationen sker uppifrån och ner. När 

en webbsidas innehåll anpassas till visning i en smartphone ”trycks” innehållet ner på sidan 

för att få plats. Detta sätt att navigera fungerar bra på sidor som exempelvis nyhetssidor och 

bloggar, men kan fungera sämre på sportsidor och nöjessidor som visar mycket bilder eller på 

e-handelssidor där användarna vill kunna bläddra i en produktkatalog.  I dessa fall kan det 

vara bättre att kunna navigera i sidled. Responsiv webbdesign kan stödja navigation i sidled 

men detta kräver vissa anpassningar av kod och layout (RapidValue Solutions, 2012). 

 

När det kommer till utformandet av navigationen vid responsiv webbdesign finns det vissa 

navigationsmönster som kan följas. Några av de vanligaste är ”top nav”, ”the footer anchor” 

och ”the left nav flyout” (Frost, 2012).  

 

”Top nav” innebär att menyn placeras längst upp på sidan. Detta är ett av de vanligaste och 

enklaste navigationsmönstren för responsiv webbdesign. Nackdelen med detta mönster är att 

sidans innehåll döljs av menyn och gör det svårt för användare att få en överblick av sidan.  

 

”The footer anchor” innebär att menyn placeras längst ner på sidan, i sidfoten. Detta gör till 

skillnad från ”top nav” att sidans huvudsakliga innehåll kan göras överskådligt samtidigt som 

det finns en enkel tillgång till menyn (Frost, 2012).  

 

”The left nav flyout” innebär att användaren får tillgång till menyn genom en menyikon som 

visas högst upp på sidan. När användaren trycker på menyikonen trycker menyn undan 

innehållet på sidan vilket gör att det flyttas till höger. Även detta mönster tillåter bättre 

överskådlighet av innehållet på webbsidan (Frost, 2012).    

  

3.3 Mobil webbapplikation 
 

En mobil webbapplikation är en teknik med en statisk gränssnittsdesign, det vill säga att den 

inte anpassar sig efter enheten som den visas i. Mobila webbapplikationer är egentligen inte 

applikationer. Det vill säga applikationer som distribueras och laddas ner för att passa på en 

viss plattform (NE, 2014b). Enligt Budiu (2013) och Serrano et al. (2013) är mobila 

webbapplikationer webbsidor som har utseendet och i många fall även beteendet som liknar 

utseende och beteende hos en native applikation, det vill säga en applikation som utvecklats 

för en viss plattform som IOS eller Android. Även Konsulterna (2014) menar att mobila 

webbapplikationer ofta byggs för att efterlikna en native applikation. Det som skiljer en mobil 

webbapplikation från en native applikation är sättet den implementeras på. En mobil 

webbapplikation får användaren tillgång till i en vanlig webbläsare och är vanligtvis 

utvecklad med HTML5, CSS3 och JavaScript (Fling, 2009:75; RapidValue Solutions, 2012; 

Budiu, 2013).  

 

Användare får tillgång till en mobil webbapplikation genom samma sätt som om han eller hon 

skulle besöka en vanlig webbsida. När användaren skriver in URL:en till webbsidan skickas 

han eller hon vidare till den mobila webbapplikationen om detta görs via en smartphone 

(RapidValue Solutions, 2012; Sprenkle et al., 2013). En egenskap hos en mobil 

webbapplikation, som stärker känslan av likheten med en native applikation, är att användaren 

har möjlighet att ”installera” webbsidan på sin enhets hemskärm genom att skapa ett 

bokmärke för sidan. En ikon läggs i detta fall till på hemskärmen som liknar de ikoner som 

visas på hemskärmen för en native applikation (Budiu, 2013; Konsulterna, 2014). Genom att 

en mobil webbapplikation nås genom webbläsaren är detta en mycket populär teknik när det 
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kommer till att mobilanpassa webbsidor eftersom det möjliggör att webbsidan kan nås från 

många olika typer av enheter, oberoende av plattform, menar RapidValue Solutions (2012). 

Detta gör det enklare att nå ut till många olika användare.  

 

Andra egenskaper som gör denna teknik populär är möjligheten att ta del av vissa av de 

funktioner som native applikationer erbjuder som till exempel tillgång till enhetens kamera 

och platsbaserade tjänster (Budiu, 2009:77; RapidValue Solutions, 2012). Dock menar Budiu 

(2009:77) att dessa funktioner inte alltid stöds av alla mobila webbapplikationer. Han menar 

också att det ibland kan vara svårt att stödja och erbjuda optimal användarupplevelse på alla 

typer av enheter och plattformar, men att det inte är omöjligt.  

 

3.3.1 Navigation och överskådlighet 
 

I en mobil webbapplikation finns möjligheten att styra vilket innehåll som ska finnas på en 

webbsida, det kanske är så att allt innehåll som visas på webbsidan på en desktop inte behöver 

visas i en smartphone menar Macchi (2012). Denna optimering kan bidra till att innehållet 

laddas snabbare i en mobil webbapplikation än vid en webbsida utvecklad med responsiv 

webbdesign (Falcon, 2013). 

 

I och med att utseendet på en mobil webbapplikation är mycket likt det på en native 

applikation ger detta en bättre användarupplevelse menar Fling (2009:75). Detta för att 

innehållet är anpassat just för skärmytan hos en smartphone. De vanligaste funktionerna som 

navigation, sökfunktion och knappar kan göras synliga utan att dölja det huvudsakliga 

innehållet på sidan, vilket kan bli ett problem på en webbsida utvecklad med responsiv 

webbdesign (Falcon, 2013). När det kommer till hur en användare kan navigera i en mobil 

webbapplikation så tillåts även navigation i sidled till skillnad från responsiv webbdesign där 

det krävs vissa anpassningar av kod och layout för att detta ska vara möjligt (RapidValue 

Solutions, 2012).  

 

Neil (2012:2) menar att när det kommer till vanliga klagomål kring användandet av 

applikationer i smartphones är ett av de mest vanliga klagomålen kopplat till navigationen, att 

det är svårt att ta sig från ett ställe till ett annat samt att det är svårt att hitta den information 

som eftersöks. Sprenkle et al. (2013) menar dock att användaren av en mobil webbapplikation 

kan kringgå dessa begränsningar i navigationen till viss del genom att använda sig av 

webbläsarens funktioner som till exempel ”tillbakaknappen” och adressfältet. De problem 

som användare upplever gällande navigationen kan till stor del undvikas genom att följa olika 

navigationsmönster menar Neil (2012:2). Några av de mest vanliga navigationsmönstren när 

det kommer till applikationer, oavsett om det gäller mobila webbapplikationer eller native 

applikationer är ”springboard”, ”listmenu” och ”dashboard”.  

 

”Springboard” består av en enda sida där alla menyvalen som hjälper användaren att ta sig 

vidare på sidan är synliga. Vanligtvis kan en ”springboard” användas för att visa personlig 

information samtidigt som menyalternativen. En ”springboard” kan ofta anpassas efter 

användarens egna önskemål. Ofta används en gridlayout, det vill säga en rutnätsstruktur, för 

att ordna menyalternativen (Neil, 2012:3-8). 

 

”Listmenu” fungerar på liknande sätt som en ”springboard”, där menyvalen hjälper 

användaren att ta sig vidare på sidan och ligger staplade på varandra. Det finns olika varianter 

av listmenyer. Det kan vara enkla menyval som helt enkelt tar användaren till ett annat ställe 
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eller så kan det vara ett menyval som innehåller en sökfunktion eller någon annan funktion 

(Neil, 2012:9–12).  

 

”Dashboard” är ett navigationsmönster som framför allt används i applikationer som används 

som analysverktyg och vid försäljning och marknadsföring. Varje menyalternativ kan erbjuda 

mer information om användaren trycker på det, det är dock viktigt att inte ha för många 

alternativ på en ”dashboard”, en prioritering måste göras (Neil, 2012:21).  

 

3.4 Analysmodell 
 

Information och data som samlas in under en undersökning kan bearbetas och analyseras med 

hjälp av flera olika metoder menar Björklund och Paulsson (2012:73). En av de metoderna är 

att använda sig av en analysmodell. Analysmodeller menar de kan användas för att strukturera 

och analysera den data som samlas in. Vid användande av en analysmodell kan en redan 

befintlig modell användas eller en egen utvecklas. Ordet analys innebär en uppdelning av 

någonting, som någon har för avsikt att undersöka, i dess olika beståndsdelar (NE, 2014a). En 

modell är en representation av de begrepp och egenskaper som är relevanta för det som ska 

undersökas (Holme & Solvang, 1997:59).  

    

Analysmodeller, eller ramverk, kan användas för att ”förklara eller förstå verkliga 

förhållanden” (Holme & Solvang, 1997:62). En analysmodell kan även fungera som stöd när 

någon som ska genomföra en undersökning ska lägga upp och utforma själva undersökningen 

(ibid). Miles och Huberman (1994:18) menar att genom att utforma en analysmodell 

”tvingas” den som ska genomföra undersökningen att välja ut det som är viktigast att fokusera 

på givet studiens syfte. En analysmodell kan även ge vägledning i vilken information som ska 

samlas in och analyseras, och följaktligen även vad som inte ska samlas in och analyseras.  

 

Att göra en analysmodell innebär att en modell antingen beskrivs i skrift eller som en grafisk 

bild, där viktiga funktioner och variabler kartläggs och deras eventuella förhållanden till 

varandra visas menar Miles och Huberman (1994:18). Att beskriva en analysmodell som en 

grafisk bild är dock något som de rekommenderar (Miles och Huberman, 1994:22). 

 

I denna kandidatuppsats har en egen analysmodell utformats med utgångspunkt i den 

insamlade teorin samt utifrån syftet med undersökningen. Figur 1 visar analysmodellen som 

har till syfte att beskriva vilka faktorer som kan påverka valet av teknik när en webbsida ska 

mobilanpassas. Modellen beskriver tre utmärkande dimensioner med underliggande faktorer 

som kan påverka valet av teknik om målet är att ha en webbsida som är enkel för användaren 

att navigera samt att webbsidan är överskådlig. Dimensionerna är Interaktion, Layout och 

design samt Användarens förutsättningar. Att dimensionernas underliggande faktorer kan 

påverka valet av teknik visas genom pilarna i modellen. De faktorer som har identifierats som 

påverkande i valet av teknik när det kommer till navigation och överskådlighet i smartphones 

är; Informationsstruktur, Återkoppling, Nå målet snabbt, Placering av innehåll, Klickytor, 

Teknisk konstruktion samt Användarinställningar. Innebörden av de olika dimensionerna med 

dess underliggande faktorer kommer att presenteras i avsnitt 3.4.1–3.4.3.  
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3.4.1 Interaktion 
 

Interaktion avser samspelet mellan användaren och en mobilanpassad webbsida. Det handlar 

om hur väl den mobilanpassade webbsidan är utformad för att stödja användaren i de 

uppgifter som han eller hon vill utföra samt hur lätt det är för användaren att använda sig av 

den mobilanpassade webbsidan.   

 

3.4.1.1 Informationsstruktur 
 

När det kommer till en mobilanpassad webbsida är aspekter som att innehållet är synligt och 

lättöverskådligt samt att det är enkelt att navigera två av de mest grundläggande behoven hos 

användaren. Att ha en väl genomarbetad informationsstruktur är något som är mycket viktigt 

för att hjälpa användaren att navigera på en mobilanpassad webbsida.   

 

3.4.1.2 Återkoppling 
 

Återkoppling är en påverkande faktor som handlar om hur feedback ges till användaren för att 

till exempel tala om var i informationsstrukturen han eller hon befinner sig, eller att tala om 

vilket menyalternativ som är valt.  

 

3.4.1.3 Nå målet snabbt 
 

När en användare använder sig av en mobilanpassad webbsida ska det vara enkelt för honom 

eller henne att hitta informationen som han eller hon söker och det ska även gå snabbt för 

användaren att hitta denna information.     

Figur 1:  Analysmodell över faktorer som kan påverka valet av teknik när en webbsida ska mobilanpassas. 

Källa: Författaren (2014). 
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3.4.2 Layout och design 
 

Layout och design avser hur olika element placeras samt utformas på en mobilanpassad 

webbsida.   

 

3.4.2.1 Placering av innehåll 
 

I och med den begränsade skärmytan som en smartphone har är det mycket viktigt hur och var 

innehåll, som till exempel en meny, placeras. Detta är viktigt dels för att det ska vara lätt för 

användaren att hitta de olika elementen och dels för att användaren ska känna igen sig mellan 

de olika nivåerna i informationsstrukturen.  

 

3.4.2.2 Klickytor 
 

De ytor som är klickbara på en mobilanpassad webbsida bör eftersträvas att inte göras för 

små. Det ska vara enkelt för användaren att klicka på dessa ytor och det ska vara svårt för 

honom eller henne att klicka fel. 

 

3.4.3 Användarens förutsättningar 
 

Användarens förutsättningar avser hur enkelt det är för användare med olika behov att 

använda sig av en mobilanpassad webbsida.  

 

3.4.3.1 Teknisk konstruktion 
 

En mobilanpassad webbsida bör vara användbar för alla, oavsett vilka behov en användare 

har. Den mobilanpassade webbsidan bör därför fungera tillsammans med olika hjälpmedel 

som underlättar navigationen av den för användare med olika behov.  

 

3.4.3.2 Användarinställningar 
 

Det är viktigt att användare med olika behov ska kunna göra egna inställningar eller anpassa 

webbsidan efter de behov som finns, exempelvis att det går att förstora gränssnittet.    
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4 Empiri 
 

I detta empirikapitel ges en sammanställning av de empiriska data som insamlats genom 

personliga, konfidentiella, intervjuer med tre respondenter på ett webbföretag. Eftersom 

intervjuguiden för insamlandet av empirisk data till denna kandidatuppsats har skapats med 

utgångspunkt i analysmodellen, följer detta kapitel analysmodellens struktur.   

 

4.1 Interaktion 
 

Nedan presenteras empirisk data kopplat till analysmodellens påverkande faktorer 

informationsstruktur, återkoppling samt nå målet snabbt.  

 

4.1.1 Informationsstruktur 
 

Under intervjuerna framkom att responsiv webbdesign har vissa fördelar jämfört med en 

mobil webbapplikation, som till exempel att allt innehåll är samlat på ett och samma ställe. 

Informationen behöver bara uppdateras på ett enda ställe, vilket underlättar för utvecklaren. 

Användare förväntar sig även att all information som finns på en webbsida som visas på en 

desktop även ska finnas när samma webbsida visas i en smartphone, vilket är fallet med en 

webbsida utvecklad med responsiv webbdesign. En webbsida utvecklad med responsiv 

webbdesign är även något mer framtidssäker menar Webbstrategen i och med att den anpassas 

efter den enhet som används. Han menar att det i grund och botten finns många fördelar med 

responsiv webbdesign, det är något som inte går att komma ifrån. Responsiv webbdesign har 

många fördelar ”om man bygger det på rätt sätt skulle jag vilja påstå” säger AD2. Alla tre 

respondenterna menar vidare att det idag är mycket populärt att kunder väljer responsiv 

webbdesign på grund av att det är modernt och alla andra har det, men de vill påpeka att det 

kanske inte alltid är rätt väg att gå.  

 

På frågan när det kan vara bättre att använda en mobil webbapplikation framför en webbsida 

utvecklad med responsiv webbdesign var svaret att en mobil webbapplikation är att föredra 

om det är en mycket specifik funktion på en webbsida som ska användas i en smartphone och 

när det handlar om nischade uppgifter. Detta var något som alla respondenter var överens om. 

Till exempel att det bara är aktuellt att ha kartor för att användaren ska hitta resmål eller något 

liknande ”då är det kanske ”overkill” att använda en hel webbsida för det, när det faktiskt bara 

är kartorna som man vill att målgruppen ska använda” menar AD2. Andra tillfällen där en 

mobil webbapplikation kan vara att föredra är om det handlar om extremt stora webbsidor, 

eller en webbsida med en mycket avancerad meny. I dessa fall kanske det är nödvändigt att ha 

en mobil webbapplikation för att kunna lösa det på ett bra sätt menar AD2. Exempel på 

extremt stora webbsidor menar respondenterna är webbsidor för e-handel. Dessa typer av 

sidor har ofta mycket avancerade menystrukturer. Vid denna typ av webbsidor kan det finnas 

utmaningar för responsiv webbdesign på grund att det inte är möjligt att visa innehållet på det 

sätt som önskas menar Webbstrategen. Han berättar vidare att de vid byggandet av webbsidor 

med responsiv webbdesign för e-handel har upplevt att det skulle vara mycket fördelaktigt att 

kunna gå ifrån responsivitetens regler, det blir alltid på ett visst sätt. Det skulle vara bra om 

det även vid responsiv webbdesign skulle vara möjligt att skapa en helt egen vy, en helt egen 

upplevelse för storleken på skärmen hos en smartphone. Webbstrategen berättar att det finns 

e-handelsföretag som har både en webbsida utvecklad med responsiv webbdesign samt en 

mobil webbapplikation på grund av att de har upptäckt att det finns helt andra möjligheter att 

styra innehållet i en mobil webbapplikation.    
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Under intervjuerna framkom det att ett av de absolut största problemen när det kommer till 

navigation i smartphones är just hur informationsstrukturen hanteras, det vill säga i hur många 

olika nivåer som innehåll visas. Webbstrategen jämför uppbyggnaden av informationen i 

nivåer med det sätt som används i tidningar. Att det finns en rubrik som triggar som sedan tar 

användaren vidare ner i informationsstrukturen i olika steg för att få mer och djupare 

information. AD1 menar att just informationsstrukturen är särskilt problematiskt när det 

kommer till en befintlig webbsida som har uppemot fem nivåer eller kanske mer. Även 

Webbstrategen lyfter problemet med webbsidor med extremt omfattande 

informationsmängder. Han menar att det är viktigt att ha en tydlig struktur och ett tydligt tema 

på informationen. Han menar vidare att det är sällan information inte går att tematisera, det 

vill säga ”det här hör till det här området”. Vid webbsidor med stora informationsmängder är 

det extra viktigt att ha en bra tematisering för det skapar en viss överskådlighet och gör 

användaren medveten om vad han eller hon är på väg att gå in och läsa om.  

 

Överskådlighet i en smartphone är svårt menar AD1 eftersom det är svårt att ”vikta” saker. 

Det kan till exempel handla om att det behöver läggas mer vikt på en huvudnyhet jämfört med 

en vanlig listning. AD1 menar vidare att det är svårt att göra något element större än något 

annat eftersom de olika elementen behöver vara en viss storlek. Att försöka arbeta mer med 

ordning och struktur, det vill säga i vilken ordning saker och ting kommer och hur väl de går 

ihop med nästa sak som visas, är något som AD1 eftersträvar för att få en bättre 

överskådlighet i smartphones. 

 

AD2 menar att när det kommer till överskådlighet i smartphones har en mobil 

webbapplikation en fördel i och med att den är mer ”strippad”. En webbsida utvecklad med 

responsiv webbdesign har oftast fler element för att återspegla den fullstora webbsidan. De 

har haft projekt där de sett att det varit mer användbart med en mobil webbapplikation sett till 

överskådlighet om webbsidan ska användas i ett specifikt syfte.  

 

Oavsett val av teknik menar AD2 att det handlar om att försöka få in så mycket information 

som möjligt utan att det ska bli ”information overload”. Det gäller att hela tiden eftersträva att 

webbsidan ska kännas ren och tydlig. Han påpekar dock att det är en svår balansgång där. Han 

menar även att en ”best-practice” i detta läge är att ha mycket ikoner för att minska på textytor 

för att på så vis få in mer information på en liten yta.  

 

”Det handlar mycket om målgrupp vad man än gör, att verkligen ha respekt för 

att man verkligen inte gör någonting för riskabelt för att missuppfattas av någon 

utan verkligen ha koll på var nästa väg går” (AD2, 2014).  

 

Webbstrategen menar att när det kommer till överskådlighet handlar det om att användaren 

ska känna igen sig när han eller hon kommer in på en webbsida, det handlar om att eliminera 

osäkerhet. Han menar även att bara för att det tar få klick för användaren att ta sig till sitt mål 

innebär det inte att webbsidan är överskådlig och att det är enkelt att hitta på den. Är det en 

webbsida med mycket information och det ska vara få klick till användarens mål innebär det 

att det skulle finnas två eller tre nivåer med extremt många val på varje nivå. Webbstrategen 

menar att en användare egentligen gör sina val genom uteslutningsmetoden, för det är på det 

viset människans hjärna fungerar.  

 

”… vår hjärna kan hantera någonstans sju till nio val och det är faktiskt något 

som är ganska bekräftat” (Webbstrategen, 2014). 
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Ju mer särskiljande namngivningen av olika element och menyval är, så att användaren tydligt 

förstår vad någonting är, desto lättare är det för honom eller henne att hitta rätt. I dessa fall 

spelar det ingen roll om en webbsida har två nivåer eller fyra nivåer, huvudsaken är att det är 

lätt att förstå vad varje nivå innehåller menar Webbstrategen. Detta är något som är viktigt vid 

all webbutveckling men det är ännu viktigare när det handlar om utrymme och ytor som i 

smartphones. ”Då är det ännu viktigare att man har kommit till kärnan i informationen, det är 

viktigt att man är tydlig och rakt på sak” fortsätter Webbstrategen.  

 

4.1.2 Återkoppling 
 

När det kommer till att ge användaren återkoppling om var han eller hon befinner sig i 

informationsstrukturen framkom det från två av respondenterna att även detta är en svår 

utmaning när det kommer till smartphones. Att hela tiden snabbt kunna visa för användaren 

var han eller hon befinner sig i informationsstrukturen är svårt menar AD2. Även AD1 menar 

att det finns mycket kvar att arbeta på när det kommer till återkoppling till användaren. Alla 

tre respondenter nämner att länkstigar, så kallade ”breadcrumbs” (svenska: brödsmulor), är 

något som används även i smartphones för att ge återkoppling till användaren. Men alla tre 

respondenter lyfter även problemet med att den begränsade ytan som en smartphone har gör 

att länkstigar kan vara svårt att använda eftersom det lätt kan bli tre, fyra rader med text om 

det är en djup informationsstruktur. Detta gör att de tar ganska mycket plats. Webbstrategen 

menar att där måste en avvägning göras om de verkligen behövs eller inte. Han 

rekommenderar dock att de finns, speciellt eftersom användare ofta använder sig av 

sökmotorn Google för att komma in på en webbsida. På grund av detta kan användaren hamna 

mitt i en informationsstruktur och i dessa fall är länkstigar ett bra sätt att tala om för 

användaren i vilken informationsstruktur och på vilken nivå han eller hon har hamnat. Det 

framkom även under intervjuerna att länkstigar används i båda teknikerna, responsiv 

webbdesign och mobil webbapplikation, samt att det inte är någon skillnad i problematiken i 

att de kan ta mycket plats.  

 

På frågan om det är något annat än länkstigar som används för att ge återkoppling till 

användaren svarade AD1 att det ofta markeras i menyträdet var användaren befinner sig. Men 

detta är något som sällan syns direkt på webbsidan eftersom någon form av dold meny, som 

fälls in från sidan eller från toppen av webbsidan, ofta används i smartphones. I dessa fall 

menar AD1 att länkstigar är en bättre lösning eller alternativt, om det är en mycket grund 

struktur med få nivåer, att en ”tillbakaknapp” används för att användaren ska kunna ta sig 

tillbaka dit där han eller hon kom ifrån. AD1 berättar vidare att det inte finns något riktigt bra 

navigeringsmönster som passar de stora strukturerna. Det är relativt enkelt att göra en liten 

webbsida, både när det kommer till en webbsida utvecklad med responsiv webbdesign och en 

mobil webbapplikation, men det är de stora strukturerna som är den stora nöten att knäcka och 

det är sällan det är någon som lägger upp en bra lösning på det menar AD1.  

 

4.1.3 Nå målet snabbt 
 

När det kommer till tiden det tar för användaren att ta sig till sitt mål på en webbsida menar 

AD2 att det ofta finns en ”best-practice” som säger att så få klick som möjligt för användaren 

ofta är det bästa. Men han menar samtidigt att detta inte alltid behöver vara sanningen 

eftersom det ibland kan vara att föredra att ha mer klick eller ”events” för att hjälpa 

användaren att se vilka nivåer som han eller hon faktiskt går igenom.   
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AD1 berättar om en undersökning han nyligen läste där det framgick att användare hellre 

scrollar än klickar för att visa innehåll på en webbsida i en smartphone. Tidigare har det varit 

så att användare har föredragit att klicka fram information. ”Men jag tror att det går mer mot 

scroll just nu”, säger AD1. På frågan om anledningen till att användare föredrar scroll har att 

göra med att det blir mer webbsidor utvecklade med responsiv webbdesign där innehållet 

”trycks” ner och det blir långa sidor svarar AD1 att det nog beror lite grand på hur innehåll 

visas. Förut skulle innehåll klämmas ihop men nu får det mycket luft. Det är dessutom en 

designtrend just nu att det ska vara mycket luft och det ska helst vara stora teckensnitt, gärna i 

lätta vikter och därmed tar det mer utrymme menar AD1. Denna trend är något som ses både 

när det gäller responsiv webbdesign och mobila webbapplikationer menar han.  

 

När det kommer till vilka sätt en användare väljer att navigera på en webbsida i en 

smartphone för att nå sitt mål menar AD1 att det går mer och mer mot filtrering. Det vill säga 

att användaren väljer ett huvudämne för att sedan genom att välja olika filtreringsalternativ 

välja ut innehåll som passar det han eller hon söker efter. Huruvida det går att få till en bra 

filtrering vid responsiv webbdesign beror lite på om det går att börja från grunden med en 

webbsida, vilket det sällan går att göra, i alla fall när det gäller företag som har varit med 

ganska länge menar AD1. Där finns något slags arv och en mer traditionell struktur vilket gör 

det mycket svårt att föra över den strukturen till en filtreringsstruktur. När det kommer till 

mobila webbapplikationer menar AD1 att det egentligen inte är någon skillnad, det är 

fortfarande svårt att få till en filtrering på ett bra sätt. Det som är skillnaden är att en mobil 

webbapplikation ofta har ett specifikt syfte, den är till för att göra en specifik sak. I detta fall 

är det enklare att ha en sökfunktion eller ganska snäva filtreringar direkt. På grund av det 

brukar det ofta lösa sig ganska enkelt vid mobila webbapplikationer menar AD1. Något som 

AD2 ser kommer mer och mer är att webbsidor har en meny som glider in från vänsterkanten 

och som ligger fast på sidan, var på sidan användaren än befinner sig. Detta 

navigationsmönster används för båda teknikerna menar han. 

 

Sedan finns det en del som kör med sökbaserade alternativ berättar AD1. Det vill säga att 

användaren skriver in ett sökord som passar vissa sidor. Detta är även något som AD2 lyfter. 

Han anser att det blir mer och mer viktigt att ha en kraftfull sökfunktion. Ser användaren 

denna funktion direkt och det dessutom erbjuds hjälpförslag, som till exempel sökmotorn 

Google har, är detta en extrem stöttning för smartphoneanvändare. Detta gäller för båda 

teknikerna. ”Sök kommer alltid vara viktigt så där bör man lägga mycket krut för att få till 

den bra anser jag” säger AD2.  

 

Webbstrategen menar att när det kommer till olika navigationssätt handlar det om att hitta ett 

sätt som fungerar för målgruppen, att hitta en standard och inte återuppfinna hjulet och göra 

det på nya sätt. 

 

”Jag skulle vilja säga, hitta ett konsekvent tänk när det kommer till navigation. 

Bra begrepp, lätt att hitta ner, tematiseringar och så vidare. Då kan du 

återanvända den” (Webbstrategen, 2014).  
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4.2 Layout och design 
 

Nedan presenteras empirisk data kopplat till analysmodellens påverkande faktorer placering 

av innehåll samt klickytor.  

 

4.2.1 Placering av innehåll 
 

Under intervjuerna framkom det att det inte är någon större skillnad när det kommer till hur 

information och innehåll placeras beroende på om det är responsiv webbdesign eller en mobil 

webbapplikation som används. Begränsningen sitter i enheten som används för att besöka 

webbsidan med. AD2 nämner dock att han i sitt arbete med att placera ut innehåll brukar 

arbeta lite olika. Det är till stor del beroende på hur mycket innehåll det handlar om menar 

han. Han berättar att han brukar försöka hålla enbart menyalternativ i menyn. Det vill säga 

han brukar till exempel försöka undvika att lägga en sökfunktion som ett menyalternativ. 

Detta läggs i stället som en separat ingång vilket gör att användaren inte behöver leta upp 

denna funktion genom att tvingas gå in i menyn. Men vissa webbsidor kanske måste ha 

många ingångar som till exempel språkval, sök, andra webbsidor, genvägar. I dessa fall kan 

en viktning behöva göras för att prioritera.  

 

”Ok, söken kanske inte är viktigast här, den kommer på plats nummer sex i prio. 

Släng in den i menyn istället för den måste undan för vi måste lyfta upp tio andra 

grejer i sidhuvudet” (AD2, 2014). 

 

Dessa fall är så klart undantag och måste tas hänsyn till. Men AD2 anser dock att det är att 

föredra att försöka särskilja meny till en ingång och en sökfunktion till en annan ingång.   

 

4.2.2 Klickytor 
 

När det gäller klickytor i de båda teknikerna responsiv webbdesign och mobil 

webbapplikation framgår det i intervjuerna att det även här inte är någon skillnad. Detta går 

att styra på pixelnivå i de båda teknikerna menar AD2. Står valet mellan de båda teknikerna är 

det inte någonting som påverkar alls. Det kan dock behövas lite mer utvecklingstid och tester 

vid responsiv webbdesign påpekar AD2. Även AD1 menar att det inte är någon skillnad när 

det kommer till klickytor mellan de båda teknikerna. Han strävar efter att göra dem lika 

oberoende av vilken teknik som används. Ofta försöker sättet på vilket klickytor i native 

applikationer är utformade eftersträvas.  

 

”Det är ytan som gör det svårt, det är där utmaningen finns, att göra saker 

klickbara och att kunna lägga vikt på olika saker. En knapp kan ju alltid göras 

högre men det går ju aldrig att göra den bredare än vad enheten är” (AD1, 

2014).  
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4.3 Användarens förutsättningar 
 

Nedan presenteras empirisk data kopplat till analysmodellens påverkande faktorer teknisk 

konstruktion samt användarinställningar.  

 

4.3.1 Teknisk konstruktion 
 

När det kommer till hur bra en webbsida är anpassad till en skärmläsare framgår det av 

intervjuerna att det inte är någon skillnad när det kommer till de båda teknikerna, responsiv 

webbdesign och mobil webbapplikation. Detta för att en skärmläsare inte läser CSS-filer 

menar Webbstrategen. När det kommer till skärmläsare är det informationen som är det 

viktigaste, skärmläsaren läser upp informationen som finns på webbsidan. Återigen är det 

viktigt att ha bra och tydliga texter samt att använda sig av rubriker på olika nivåer. 

Informationsarbetet är något av det absolut viktigaste. Detta är även viktigt för de som ser 

menar Webbstrategen.  

 

4.3.2 Användarinställningar 
 

När det kommer till möjligheten att kunna zooma innehållet på en webbsida i en smartphone 

anser Webbstrategen att en webbsida utvecklad med responsiv webbdesign inte är särskilt 

välkomnande att zooma. Han anser att detta är enklare i en mobil webbapplikation. AD1 och 

AD2 påpekar dock att det finns en zoom-funktion hos webbsidor utvecklade med responsiv 

webbdesign som en del utvecklare väljer att stänga av. Är den funktionen avstängd går 

webbsidan inte att zooma. Detta är inte något som en användare kan styra själv. Denna 

funktion ska egentligen aldrig stängas av menar både AD1 och AD2. Men AD1 förklarar att 

anledningen till att vissa utvecklare ändå väljer att göra det är för att det finns några små 

buggar i vissa webbläsare, som dock går att gå runt, som gör att en del utvecklare väljer att 

stänga av zoom-funktionen för att det är en enklare lösning. Dessa buggar kan ge problem 

som att när användaren vänder på telefonen, exempelvis om användaren har en iPhone, så 

hittar den responsiva webbsidan inte sidbredden utan ”den får lite spel” och på grund av detta 

tar många det säkra före det osäkra och låser zoom-funktionen. Med det finns som sagt bot för 

detta och våra webbsidor utvecklade med responsiv webbdesign brukar gå att zooma säger 

AD1.  

 

”… i den bästa av världar så har man gjort en så bra responsiv sida så att man 

aldrig ska behöva zooma, för då försvinner ju lite grand tekniken med att man har 

gjort en responsiv site. Just för att du behöver zooma för att kunna läsa” (AD1, 

2014).  

 

Detta är en anledning till att många utvecklare väljer att stänga av zoom-funktionen på 

webbsidor utvecklade med responsiv webbdesign. De anser att webbsidan är så pass bra 

optimerad att den inte ska behöva zoomas berättar AD2. Men det kan ändå finnas behov av att 

kunna zooma en webbsida för användare med nedsatt syn. För att lösa detta finns alternativet 

att arbeta med vissa specialfunktioner som till exempel en ”plusknapp” för att förstora texten 

och så vidare menar AD2. Detta är något som går att använda sig av både vid webbsidor 

utvecklade med responsiv webbdesign och i mobila webbapplikationer säger han.  
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5 Analys 
 

I detta kapitel, som följer analysmodellens struktur, kommer en analys baserad på teori- samt 

empirikapitlet att presenteras. Analysen kommer sedan ligga till grund för 

kandidatuppsatsens slutsatser. 

 

5.1 Interaktion 
 

Dimensionen interaktion innehåller faktorerna informationsstruktur, återkoppling samt nå 

målet snabbt. Alla dessa tre faktorer avser samspelet mellan en användare och en 

mobilanpassad webbsida. Dessa faktorer kan påverka valet av teknik när det gäller navigation 

och överskådlighet i smartphones. 

 

5.1.1 Informationsstruktur 
 

Att arbeta med informationsstrukturen är viktigt i och med att en användare förväntar sig att 

det som går att finna på en webbsida på en desktop även ska gå att finna när denna webbsida 

visas i en smartphone (Wessels et al., 2011; Falcon, 2013; Nielsen & Budiu, 2013:21–22). 

Detta är även något som respondenterna lyfter. AD2 berättar att i detta fall har responsiv 

webbdesign en fördel genom att i denna teknik finns alltid samma information oavsett om 

webbsidan visas på desktop eller i en smartphone. När det handlar om mobila 

webbapplikationer finns möjligheten att styra vilket innehåll som ska finnas med i den 

mobilanpassade webbsidan menar Macchi (2012). Wessels et al. (2011) rekommenderar att 

användare i dessa fall ska erbjudas möjligheten att gå till den fullstora webbsidan i sin 

smartphone om de önskar, för att på så vis få tillgång till all information. Baturay och Birtane 

(2013) menar dock att det även med responsiv webbdesign går att styra innehållet som visas 

för användaren, men att nackdelen kan vara att sidan kan ta längre tid att ladda i jämförelse 

med en mobil webbapplikation eftersom allt innehåll på sidan laddas oavsett om det visas för 

användaren eller inte.      

 

Funka Nu (2014c) menar att det inte finns något ”perfekt” navigationsmönster som fungerar i 

alla lägen utan alla mönster har sina för- respektive nackdelar. Dock påpekar de att det absolut 

viktigaste när det kommer till att göra det enkelt för användaren att navigera på en webbsida i 

en smartphone är att informationsstrukturen är väl genomarbetad. Är inte 

informationsstrukturen väl genomarbetat spelar det ingen roll vilket navigationsmönster som 

används, det kommer ändå alltid vara svårt för användaren att hitta rätt information. 

Informationsstrukturen är något som alla de tre respondenter som deltog i undersökningen 

lyfter som ett av de absolut största problemen vid navigation i smartphones. Både 

Webbstrategen samt AD1 förklarar att arbetet med informationsstrukturen är särskilt 

problematiskt när det handlar om webbsidor med mycket stora informationsmängder. 

Webbstrategen påpekar att det är mycket viktigt i dessa sammanhang att arbeta med att 

tematisera informationen för att på så vis underlätta för användaren att bli medveten om vad 

han eller hon är på väg att gå in och läsa om. Även Chittaro (2006) menar att det är viktigt att 

kartlägga innehållet på en webbsida som ska visas i en smartphone samt att mappa detta 

innehåll med liknande innehåll för att undvika problemet med att användaren tappar bort sig 

när han eller hon navigerar på webbsidan. Även Fling (2009:106–108) trycker på vikten av en 

tydlig informationsstruktur. Chittaro (2006) menar att det är viktigt att göra en noga 

övervägning av vilken information som måste finnas på webbsidan när den ska visas i 

smartphones.  
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Som exempel på webbsidor med extremt stora informationsmängder nämner alla tre 

respondenter webbsidor för e-handel. I dessa lägen kan en mobil webbapplikation vara att 

föredra eftersom det vid avancerade menystrukturer, som det blir när en webbsida har extremt 

mycket information, kan vara svårt att visa innehållet som det önskas med tekniken responsiv 

webbdesign menar AD2. Även RapidValue Solutions (2012) nämner just e-handelssidor som 

ett exempel på webbsidor där responsiv webbdesign kan vara en sämre lösning än en mobil 

webbapplikation när det kommer till navigation av webbsidor i smartphones. 

 

Enligt Layons (2012) hierarki av behov hos användare av webbsidor i smartphones är ett av 

de mest grundläggande behoven att innehållet ska vara synligt för användaren, han eller hon 

ska på ett enkelt sätt kunna få en överblick av vad som finns på webbsidan. Detta är något 

som framkommer som viktigt även hos Netgain. De vill att tanken om ett flöde i deras 

affärsmodell ska framgå. Det är viktigt att det går att läsa av modellen från vänster till höger 

när användaren kommer in på sidan. De små skärmytorna på en smartphone är ett problem när 

innehåll ska göras synligt för användaren (Chittaro, 2006; Wessels et al., 2011; Zhang & Lai, 

2011; Nielsen & Budiu, 2013:50). Detta är ett problem i och med att färre element kan vara 

synliga på en och samma gång. Detta är något som försvårar för användaren när han eller hon 

försöker skapa sig en bild av webbsidan (Nielsen & Budiu, 2013:50). Även Funka Nu (2014c) 

lyfter vikten av att göra innehållet på en webbsida synligt eftersom det är innehållet som 

avgör om användaren hittar det han eller hon söker efter eller om han eller hon tvingas söka 

vidare på andra sidor. AD1 menar att det är svårt att göra en mobilanpassad webbsida 

överskådlig eftersom det kan vara svårt att ”vikta” saker på ett bra sätt. Zhang och Lai (2011) 

menar att användaren måste memorera olika delar av en webbsida för att kunna relatera dem 

till andra delar. Detta för att på så vis kunna skapa sig en uppfattning av webbsidan och se 

sammanhangen när han eller hon navigerar på webbsidan. Detta gör att risken är stor att 

användaren tappar bort sig. Något som AD1 strävar efter i arbetet med att göra 

mobilanpassade webbsidor överskådliga är att arbeta med ordning och struktur av innehåll. 

Det han menar med det är att arbeta med i vilken ordning saker och ting visas samt hur väl de 

går ihop med nästa sak som visas. Detta tror AD1 kan skapa en bättre överskådlighet i 

smartphones. Även Chittaro (2006) menar att det är viktigt att arbeta med hur innehåll 

struktureras på en webbsida för att göra den överskådlig samt enkel att navigera i 

smartphones.   

 

När det kommer till hur mycket innehåll som finns på en mobilanpassad webbsida finns det i 

mobila webbapplikationer möjlighet att styra vilket innehåll som ska finnas (Macchi, 2012) 

medan en webbsida utvecklad med responsiv webbdesign alltid innehåller samma 

information, oavsett om den visas på en desktop eller i en smartphone (Nielsen & Budiu, 

2013:28). Det Netgain önskar är att ha en webbsida som enbart visar deras affärsmodell med 

dess tillhörande data. Det framgår även att all den information som visas på en desktop inte 

nödvändigtvis måste visas i en smartphone. AD2 menar att när det handlar om överskådlighet 

i smartphones har en mobil webbapplikation en fördel på grund av att den är mer ”strippad”. 

En webbsida utvecklad med responsiv webbdesign har ofta fler element för att återspegla den 

fullstora webbsidan menar han. Han berättar att de haft projekt där de har sett att det har varit 

mer användbart med en mobil webbapplikation sett till överskådlighet om det handlar om en 

webbsida som ska användas i ett specifikt syfte.  

 

AD2 berättar även att oavsett val av teknik handlar det om att försöka få in så mycket 

information som möjligt på en webbsida utan att det blir ”information overload”. Att ha en 

ren och tydlig webbsida är något som alltid bör eftersträvas, men han nämner även att detta är 

en mycket svår balansgång. Fling (2009:93–94) menar att ju enklare det är för användaren att 
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scanna innehållet desto bättre är det. Han menar att när en mobilanpassad webbsida ska fyllas 

med information gäller det att hålla det så enkelt som möjligt. Är det något som inte stödjer de 

mål som finns för utvecklingen av webbsidan ska detta utelämnas. Kadlec (2013:87) menar 

att vid responsiv webbdesign kan en mobilanpassad webbsida se organiserad och fin ut 

genom att menyalternativen oftast placeras på varandra. Men han menar även att detta kan 

bidra till att det innehåll som användaren söker göms under menyn. Även Nielsen och Budiu 

(2013:21–22) menar att detta kan skapa problem när det kommer till överskådligheten av 

innehållet på en webbsida utvecklad med responsiv webbdesign. Vid mobila 

webbapplikationer kan funktioner som navigation och sökfunktioner göras synligare på ett 

annat sätt än vid responsiv webbdesign utan att dölja det huvudsakliga innehållet på 

webbsidan (Fling, 2009:75). 

 

Funka Nu (2014c) menar i sina riktlinjer för navigation i mobiler att det ska gå snabbt för 

användaren att hitta det han eller hon söker. Detta menar de uppnås genom att minska antalet 

steg, eller klick, som krävs för att komma till det användaren söker. Webbstrategen menar 

dock att bara för att det tar få klick för användaren att ta sig till sitt mål innebär inte detta att 

en webbsida är överskådlig och att det är enkelt att hitta på den. För Netgains del anses det 

inte som negativt om det krävs något klick extra för användaren att nå sitt mål. De menar att 

det viktigaste är att användaren får börja i det ”hela” perspektivet för att få överblicken för att 

sedan leta sig nedåt i en hierarki för att hela tiden få fram ny och mer detaljerad information. 

Webbstrategen menar att är det en webbsida med mycket information på skulle få antal klick 

innebära att det bara kommer finnas två eller tre nivåer i informationsstrukturen och att varje 

nivå skulle ha extremt många val. Detta gör inte en webbsidas information överskådlig, på 

grund av den begränsade skärmytan som gör att få element kan vara synliga på samma gång 

(Nielsen & Budiu, 2013:50). Webbstrategen menar att ju mer särskiljande namngivningen av 

olika element och menyval är desto lättare blir det för användaren att hitta rätt. När det 

kommer till överskådlighet handlar det om att användaren ska känna igen sig och om att 

eliminera osäkerhet menar han.            

 
5.1.2 Återkoppling 
 

Under Funka Nus (2014c) projekt framkom återkoppling till användaren som mycket viktigt. 

Det vill säga att visa var i informationsstrukturen användaren befinner sig. Två av 

respondenterna lyfter återkoppling till användare som en svår utmaning när det kommer till 

webbsidor som ska visas i smartphones. AD1 menar att det inom detta område finns mycket 

kvar att arbeta på, oavsett om den valda tekniken är responsiv webbdesign eller mobil 

webbapplikation. Återkoppling till användaren är något som Netgain lyfter som mycket 

viktigt för deras affärsmodell. De nämner inte vilken typ av återkoppling de vill ha men 

trycker på att detta är viktigt. Användaren ska kunna se var på sidan han eller hon befinner 

sig. Respondenterna berättar att de använder länkstigar även på webbsidor i smartphones men 

att detta kan bli problematiskt i och med den begränsade skärmytan som en smartphone har. 

Detta är egentligen inte lättare eller svårare i någon av de båda teknikerna responsiv 

webbdesign samt mobil webbapplikation menar respondenterna. Även Funka Nu (2014c) 

lyfter problemet med det begränsade utrymmet vid användandet av länkstigar. Webbstrategen 

säger att det måste göras en avvägning om länkstigar tillför något eller om de kan utelämnas. 

Dock rekommenderar han att de används eftersom det idag är mycket vanligt att användaren 

kommer in på en webbsida från exempelvis sökmotorn Google och kan genom detta hamna 

mitt i en informationsstruktur. I dessa fall är länkstigar ett bra sätt att tala om för användaren 

var i informationsstrukturen han eller hon befinner sig.  
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AD1 berättar att förutom länkstigar markeras det ofta i menyträdet var i 

informationsstrukturen användaren befinner sig. Men han berättar även att detta sällan är 

något som användaren ser eftersom det är mycket vanligt att någon form av dold meny 

används för mobilanpassade webbsidor. I dessa fall anser AD1 att länkstigar är ett bättre 

alternativ för att ge återkoppling till användaren. För responsiv webbdesign är ett av de 

vanligaste navigationsmönstren ”the left nav flyout” vilket innebär att menyn döljs bakom en 

menyikon. Menyn visas bara när användaren trycker på denna ikon (Frost, 2012). AD2 menar 

att detta navigationsmönster är något som blir allt vanligare både när det gäller responsiv 

webbdesign och mobil webbapplikation.  

 

5.1.3 Nå målet snabbt 
 

Användaren ska snabbt kunna nå sitt mål när han eller hon besöker en webbsida i en 

smartphone. Detta kan uppnås genom att minska antalet klick som krävs för att komma till det 

användaren söker (Funka NU, 2014c). Layon (2012) menar även han att ett sätt att förbättra 

användarens upplevelse av en mobilanpassad webbsida är att minska antalet klick för 

användaren för att han eller hon ska nå sitt mål. Även AD2 berättar att det finns en ”best 

practice” som säger att så få klick som möjligt är det bästa. Men han nämner även att det 

ibland kan underlätta för användaren att ha fler klick för att på så vis kunna visa vilka 

informationsnivåer han eller hon går igenom. Återkoppling till användaren är som nämnts 

tidigare viktigt för Netgain och deras affärsmodell. Genom att ha fler antal klick kan detta 

uppnås genom att tydligt visa vilka nivåer användaren går igenom.  

 

Funka Nus (2014c) studie visade även att det ofta går fortare att scrolla än att klicka sig fram 

till det användaren söker. AD1 berättar att enligt en studie han nyligen läst framgår det att 

användare föredrar att scrolla fram information framför att klicka fram den. Denna trend 

menar han syns både för responsiv webbdesign samt mobil webbapplikation. Vid responsiv 

webbdesign ”trycks” innehållet ner på sidan för att få plats när webbsidan ska visas i en 

smartphone (RapidValue Solutions, 2012). AD1 tror dock inte att det är det att webbsidorna 

”trycks” ner och blir långa sidor som gjort att denna trend att användare föredrar att scrolla 

framför att klicka visat sig. Han tror snarare att det beror på hur innehåll visas och att det är 

detta som skapat denna trend. Det är just nu en designtrend att det ska vara mycket luft på en 

webbsida och detta gör att innehållet kräver mer utrymme säger han.  

 

Layon (2012) menar att tillsammans med det grundläggande behovet hos användare att 

innehållet på en webbsida ska vara synligt finns behovet av att webbsidor i smartphones ska 

vara lätta att navigera. Han menar att när innehåll på en webbsida gjorts synligt för 

användaren kommer han eller hon att vilja förflytta sig på den. Neil (2012:2) menar att 

klagomål kopplat till navigationen är vanligt hos användare av applikationer i allmänhet när 

det kommer till användning av dessa i smartphones. Användare upplever det som svårt att ta 

sig från ett ställe till ett annat och det är svårt att hitta den information som eftersöks. 

Sprenkle et al. (2013) menar dock att användaren av en mobil webbapplikation kan kringgå 

dessa begränsningar i navigationen till viss del genom att använda sig av webbläsarens 

funktioner som till exempel ”tillbakaknappen” och adressfältet. Neil (2012:2) menar dock att 

dessa problem till stor del kan undvikas genom att följa olika navigationsmönster.  

 

Neil (2012:2) nämner att några av de vanligaste navigationsmönstren för applikationer, 

oavsett om det gäller mobila webbapplikationer eller native applikationer är ”springboard”, 

”listmenu” och ”dashboard”. Vid responsiv webbdesign är några av de vanligaste 

navigationsmönstren ”top nav”, vilket är det enklaste navigationsmönstret för responsiv 
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webbdesign, samt ”the left nav flyout” och ”the footer anchor” (Frost, 2012). AD2 menar 

dock att navigationsmönstret ”the left nav flyout” är något som blir allt vanligare både när det 

gäller responsiv webbdesign och mobila webbapplikationer.  

 

När AD1 fick frågan om det är något navigationsmönster som används mer eller mindre 

berättade han att han ser att det går mer och mer mot filtrering. Det vill säga att användaren 

väljer ett huvudämne för att sedan genom att välja olika filtreringsalternativ välja ut innehåll 

som passar det han eller hon söker efter. Huruvida det går att göra en bra filtrering i de båda 

teknikerna responsiv webbdesign och mobil webbapplikation menar han beror på om det finns 

möjlighet att börja med en webbsida från grunden, vilket det sällan finns. Att få till en bra 

filtrering är egentligen svårt i båda teknikerna. Det som kan skilja dem åt är att en mobil 

webbapplikation ofta har ett ganska specifikt syfte, att den ska göra en specifik sak, vilket gör 

att det är enklare att ha ganska snäva filtreringar menar AD1.       

 

Funka Nu (2014c) menar att användare kan välja att navigera en webbsida på flera olika sätt, 

exempelvis genom menyval eller sökfunktioner, men att det är svårt att veta vilka sätt en 

användare väljer för en viss webbsida. Både AD1 och AD2 lyfter att det blir allt mer viktigt 

att ha en kraftig sökfunktion. Om detta är en ingång som användaren ser direkt han eller hon 

kommer till webbsidan och om det dessutom erbjuds hjälpförslag är detta en extrem stöttning 

för användaren av en mobilanpassad webbsida. Detta är något som blir allt mer viktigt i båda 

teknikerna, responsiv webbdesign och mobil webbapplikation, det finns ingenting som 

hindras av tekniken säger AD2. Webbstrategen säger dock att vid navigation på webbsidor i 

en smartphone är det viktigaste att hitta ett sätt som fungerar för webbsidans målgrupp, att 

hitta en standard och att inte återuppfinna hjulet. 

 

5.2 Layout och design 
 

Dimensionen layout och design innehåller två faktorer, placering av innehåll samt klickytor. 

Dessa faktorer kan påverka valet av teknik när det gäller navigation och överskådlighet i 

smartphones och avser utformning och placering av element på den mobilanpassade 

webbsidan.  

 

5.2.1 Placering av innehåll 
 

I och med att skärmytan på en smartphone är begränsad är det mycket viktigt att välja vilka 

element som ska prioriteras och var de ska placeras eftersom mindre information kan vara 

synlig på en och samma gång menar Nielsen och Budiu (2013:50). Under insamlandet av 

empirin framkom att placering av information och innehåll begränsas av skärmytan på den 

enhet som den mobilanpassade webbsidan visas i. Det är alltså ingen större skillnad på hur 

information och innehåll placeras i de båda teknikerna. Dock nämner AD2 att han i sitt arbete 

med att placera ut innehåll på en webbsida brukar sträva efter att enbart hålla menyalternativ i 

menyn. Bland annat brukar han försöka undvika att lägga en sökfunktion som ett 

menyalternativ. Detta är något som även Funka Nu (2014c) menar. Sökfunktioner bör inte 

läggas som menyalternativ. Detta menar de även gäller länkar till dokument samt till andra 

webbsidor. Men AD2 menar dock att en avvägning måste göras beroende på hur många 

ingångar en webbsida har. Har en webbsida många ingångar kanske en sökfunktion inte alla 

gånger är prioriterad och läggs därför in som ett menyalternativ och dessa undantagsfall måste 

tas hänsyn till menar AD2.  
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5.2.2 Klickytor 
 

Klickytor ska inte göras för små menar Funka Nu (2014c). De menar att det bör eftersträvas 

att göra det lätt för användaren att klicka på det han eller hon har för avsikt att klicka på.  

Dessutom bör inte klickytor placeras för nära varandra, även detta ökar risken att användaren 

klickar fel. AD2 berättar att det inte är någon skillnad på hur klickytor utformas i de båda 

teknikerna responsiv webbdesign och mobil webbapplikation, detta är någonting som kan 

styras på pixelnivå i båda teknikerna menar han. Han säger att om valet står mellan de två 

teknikerna är detta inget som påverkar alls. Dock påpekar AD2 att det kan krävas något längre 

utvecklingstid för att få det riktigt bra vid responsiv webbdesign. Även AD1 menar att det inte 

är någon skillnad mellan de båda teknikerna gällande klickytor. Han berättar att han brukar 

försöka sträva efter att göra dessa på samma sätt som klickytor i native applikationer är 

utformade, oavsett om det handlar om responsiv webbdesign eller mobil webbapplikation. 

Enligt Budiu (2013) och Serrano et al. (2013) är mobila webbapplikationer webbsidor som 

har utseendet och i många fall även beteendet som liknar utseende och beteende hos en native 

applikation. En mobilanpassad webbsida som liknar en native applikation kan ge en positiv 

användarupplevelse menar Fling (2009:75–77). Detta är alltså något som AD1 eftersträvar när 

det handlar om utformning av klickytor. Men han påpekar dock att det är ytan på vilken 

webbsidan ska visas som gör det svårt. Det är där utmaningen finns när det kommer till att 

göra saker klickbara säger han. 

 

5.3 Användarens förutsättningar 
 

Dimensionen användarens förutsättningar består av två faktorer, teknisk konstruktion samt 

användarinställningar. Dessa faktorer avser huruvida användare med olika behov kan 

använda den mobilanpassade webbsidan och kan vara påverkande faktorer i valet av teknik 

när det gäller navigation och överskådlighet i smartphones. 

 

5.3.1 Teknisk konstruktion 
 

Att en mobilanpassad webbsidas meny ska kunna fungera med en skärmläsare är en viktig sak 

som Funka Nu (2014c) tar upp.  Detta är en funktion som gör det möjligt att till exempel även 

blinda användare kan navigera på webbsidan. Baturay och Birtane (2013) menar att detta kan 

fungera mindre bra på en webbsida utvecklad med tekniken responsiv webbdesign eftersom 

sättet en sådan webbsida är uppbyggd på kan göra det svårt för en skärmläsare att läsa upp 

innehållet för användaren på ett korrekt sätt. Webbstrategen anser dock inte att det finns något 

hinder för att använda skärmläsare i den ena eller den andra tekniken, han menar att det inte är 

lättare eller svårare att få det att fungera. Det viktigaste är att ha tydliga och bra texter som 

beskriver de olika elementen på webbsidan. Detta för att det är det som skärmläsaren läser 

upp och som gör det möjligt för även en användare med nedsatt syn att navigera på en 

mobilanpassad webbsida. Informationsarbetet är något av det absolut viktigaste, detta är även 

viktigt för de som ser menar Webbstrategen.  Även Funka Nu (2014c) menar att det är viktigt 

att element på en mobilanpassad webbsida är korrekt namngivna för att webbsidan ska kunna 

återges på ett korrekt sätt av en skärmläsare.  

 

5.3.2 Användarinställningar 
 

Funka Nu (2014c) menar att det är viktigt att gränssnittet på en mobilanpassad webbsida ska 

gå att förstora. Detta för att även användare med exempelvis nedsatt syn ska kunna navigera 

på webbsidan. Webbstrategen anser att en webbsida utvecklad med responsiv webbdesign inte 
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är särskilt välkomnande att zooma, han anser att detta är enklare i en mobil webbapplikation. 

Både AD1 och AD2 påpekar dock att det finns en funktion som går att stänga av som gör att 

en webbsida utvecklad med tekniken responsiv webbdesign inte går att zooma. Detta är inget 

som användaren kan styra och är egentligen en funktion som aldrig ska stängas av menar de. 

Baturay och Birtane (2013) menar dock att en av fördelarna med responsiv webbdesign är att 

denna teknik tillhandahåller ett minimalt behov att zooma och scrolla på sidan eftersom 

innehållet är tänkt att presenteras på ett sådant sätt att det ska vara läsbart oavsett vilken enhet 

webbsidan visas i. Detta menar de förenklar navigationen av webbsidan. Även AD2 säger att i 

den bästa av världar ska inte en webbsida utvecklad med responsiv webbdesign behöva 

zoomas, den ska vara gjord på ett sådant sätt att detta inte behövs. Men han menar att det ändå 

kan finnas de som har behov av att zooma och i dessa fall finns alternativet att arbeta med 

vissa specialfunktioner som till exempel en ”plusknapp” som används för att förstora texten. 

Detta går att använda sig av i båda teknikerna responsiv webbdesign och mobil 

webbapplikation säger AD2.    

 

5.4 Syntes 
 

Att göra en mobilanpassad webbsida överskådlig och lättnavigerad är viktigt, detta framgår av 

både teori samt empiri. Men detta är svårt i och med att ytan på skärmen som informationen 

ska visas på är liten och detta gör att färre element kan vara synliga på en och samma gång. 

Överskådlighet är något som Netgain lyfter som mycket viktigt för deras affärsmodell som 

ska visas på desktop och i smartphones. Att användaren ska få känslan av ett flöde från 

vänster till höger även i en smartphone framkommer som mycket viktigt. Respondenterna 

menar att problemet med att göra en mobilanpassad webbsida överskådlig och enkel att 

navigera för användaren ofta handlar om den begränsade ytan som webbsidan visas på när 

den visas i en smartphone. Det är i många fall ingen skillnad på om den valda tekniken är 

responsiv webbdesign eller mobil webbapplikation. Men det finns ändå vissa faktorer som 

kan påverka att valet faller på den ena eller den andra tekniken. 

 

Det framgår både i teori samt empiri att det är viktigt att ha en väl genomarbetad 

informationsstruktur när en mobilanpassad webbsida ska göras överskådlig och enkel för 

användaren att navigera. Detta eftersom användare förväntar sig att den information som går 

att finna på en webbsida på en desktop ska gå att finna även när samma webbsida visas i en 

smartphone. Enligt respondenterna har responsiv webbdesign en fördel i detta fall eftersom 

samma innehåll visas oavsett om en webbsida visas på en desktop eller i en smartphone. När 

det gäller Netgain framgår det dock inte som viktigt att all information som går att finna på en 

desktop även ska gå att finna i en smartphone. Men när det kommer till navigation av 

mobilanpassade webbsidor i smartphones nämner respondenterna att det kan bli särskilt 

problematiskt vid webbsidor med mycket stora informationsängder, som exempelvis 

webbsidor för e-handel. Av både teori samt av alla respondenter framgår det att en mobil 

webbapplikation har en fördel i detta fall eftersom det är enklare att styra hur innehållet på 

webbsidan ska visas jämfört med tekniken responsiv webbdesign. En annan fördel som nämns 

för mobila webbapplikationer är att de är mer avskalade och att färre element visas på samma 

gång vilket ger en bättre överskådlighet. 

 

Återkoppling lyfts som en viktig faktor både i teorin samt empirin. Detta är även något som är 

viktigt när det kommer till Netgains affärsmodell. De trycker på att det är mycket viktigt att 

visa för användaren var på sidan han eller hon befinner sig. En mobilanpassad webbsida blir 

mer överskådlig och enkel för användaren att navigera om återkoppling ges om var i 

informationsstrukturen han eller hon befinner sig. Detta görs bland annat genom att använda 
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så kallade länkstigar. Respondenterna lyfter dock att det kan vara problematiskt att använda 

sig av dessa på grund av den begränsade ytan hos en smartphoneskärm. Detta problem ligger 

hos ytan på vilken webbsidan visas, det är således ingen skillnad på de båda teknikerna 

responsiv webbdesign och mobil webbapplikation.       

 

Det framgår i teorin att det är viktigt att det ska gå snabbt för användaren att hitta det han eller 

hon söker och att detta uppnås genom att minska antalet klick, eller steg, det tar för 

användaren att nå sitt mål. Trots detta lyfter respondenterna fram att det inte alltid är en fördel 

att ha så få klick som möjligt. De menar att det ibland kan vara en fördel att ha fler antal klick 

för att visa användaren var i informationsstrukturen han eller hon befinner sig. De menar även 

att få antal klick skulle vid webbsidor med stora informationsmängder innebära att varje nivå i 

informationsstrukturen skulle ha extremt många val och detta bidrar till att sidan inte blir 

överskådlig på grund av den begränsade ytan. En av respondenterna lyfter att det i dessa fall 

är viktigare att arbeta med särskiljande namngivning av menyval och olika element. För 

Netgains del framgår det inte som ett krav att det ska vara få antal klick till användarens mål. 

De ser hellre att det tar något klick extra. Det viktigaste är att hela tiden visa för användaren 

var i informationsstrukturen han eller hon befinner sig.  

 

Det är som tidigare nämnts viktigt att en mobilanpassad webbsida är enkel att navigera när 

den visas i en smartphone. För att utforma en enkel navigation föreslår teorin att olika 

navigationsmönster ska följas. Det framgår att det finns olika navigationsmönster för 

responsiv webbdesign och mobila webbapplikationer. En av respondenterna menar dock att 

det finns ett mönster som han ser kommer mer och mer, och det är filtrering. Detta är något 

som dock kan vara svårt att få till på ett riktigt bra sätt. Men han lyfter även att mobila 

webbapplikationer har en fördel när det gäller filtrering eftersom de ofta har ett specifikt syfte 

vilket medför att det går att göra ganska snäva filtreringar. Något som även kommer mer och 

mer är användandet av en sökfunktion för att användaren ska nå sitt mål och detta blir allt mer 

viktigt i båda teknikerna. 

 

När det gäller faktorer som placering av innehåll och klickytor framgår det att det inte är 

någon skillnad när det kommer till de båda teknikerna. Det viktigaste är att göra en bra 

prioritering av vilket innehåll som ska visas samt att klickytor utformas på ett sådant sätt att 

det underlättar för användaren att trycka på det han eller hon har för avsikt att trycka på. 

Respondenterna menar att oavsett val av teknik försöker utseendet hos en native applikation 

eftersträvas.  

 

Mobilanpassade webbsidor ska vara enkla att navigera för alla användare, oavsett behov. 

Detta är något som tas upp i teorin. Till exempel bör en mobilanpassad webbsida fungera 

tillsammans med en skärmläsare. Enligt teorin framgår det att en skärmläsare kan fungera 

mindre bra på en webbsida utvecklad med tekniken responsiv webbdesign. En av 

respondenterna menar dock att det inte är någon skillnad på de båda teknikerna utan det 

viktiga är att arbeta med att ha tydliga och beskrivande texter eftersom det är detta som 

skärmläsaren läser upp. Det är även viktigt att innehållet på en mobilanpassad webbsida går 

att zooma. En av respondenterna menar att responsiv webbdesign inte är särskilt välkomnande 

att zooma. Men de båda andra respondenterna menar att det finns en funktion som kan reglera 

detta. Både teori samt en av respondenterna menar att responsiv webbdesign tillhandahåller 

ett minimalt behov att zooma eftersom innehållet är tänkt att presenteras på ett sådant sätt att 

det ska vara läsbart oavsett om webbsidan visas på desktop eller i en smartphone.   
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6 Slutsatser och fortsatta studier  
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser och det resultat som framkommit ur 

kandidatuppsatsens analys. Här ges även rekommendationer till Netgain gällande val av 

teknik för deras affärsmodell. Därefter presenteras förslag på fortsatta studier inom ämnet 

samt att de brister som finns med denna undersökning påpekas. 

 

6.1 Slutsatser 
 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att göra en jämförelse mellan teknikerna 

responsiv webbdesign och mobil webbapplikation. Uppsatsen syftar till att beskriva vilka 

faktorer som kan påverka valet av teknik när det gäller navigation och överskådlighet i 

smartphones med fokus på användning. Uppsatsen syftar även till att visa hur dessa faktorer 

kan relateras till ett företag som Netgain. Frågan är hur dessa faktorer kan användas för att ta 

fram rekommendationer avseende vilken av teknikerna responsiv webbdesign och mobil 

webbapplikation som passar bäst för en mobil representation av deras affärsmodell för IT.  

 

Tidigare studier visar att det finns olika faktorer så som utvecklingstid, implementeringstid, 

prestanda och marknadsföring som kan vara avgörande i valet av teknik när en webbsida ska 

mobilanpassas. Det denna undersökning visar är att det även finns ett antal faktorer som kan 

vara avgörande i valet av teknik när det gäller navigation och överskådlighet i smartphones. 

 

Denna undersökning visar att när det gäller navigation och överskådlighet i smartphones är 

det många gånger ingen större skillnad på de båda teknikerna responsiv webbdesign och 

mobil webbapplikation. Faktorer som återkoppling till användaren, placering av innehåll på 

webbsidan samt klickytor har i denna undersökning visat sig vara viktiga för att en 

mobilanpassad webbsida ska vara överskådlig och enkel för användaren att navigera. Dessa 

faktorer skiljer sig dock inte åt när det kommer till de båda teknikerna. När det gäller dessa 

faktorer sitter svårigheten med att göra en mobilanpassad webbsida överskådlig och enkel att 

navigera i den begränsade skärmytan på vilken webbsidan visas. Men det finns ändå några 

faktorer som kan påverka valet av den ena eller den andra tekniken. Utöver de faktorer som 

redan nämnts har det i denna undersökning visat sig att faktorer som informationsstruktur, att 

användaren ska nå sitt mål snabbt, teknisk konstruktion samt användarinställningar kan vara 

avgörande vid val av teknik när det gäller navigation och överskådlighet.  

 

Informationsstruktur  

 

Det tydligaste resultatet som framkom i denna undersökning är att mängden information som 

ska finnas på den mobilanpassade webbsidan kan påverka valet av teknik när en webbsida ska 

mobilanpassas. Undersökningen visar att när det gäller mobilanpassade webbsidor med 

mycket stora informationsmängder kan en mobil webbapplikation vara ett bättre alternativ. 

Detta på grund av att webbsidor med mycket stora informationsmängder, som till exempel 

webbsidor för e-handel, ofta innehåller mycket information och har ofta en 

informationsstruktur med många nivåer. Undersökningen visar att webbsidor med mycket 

stora informationsmängder kan vara svåra att göra överskådliga och enkla att navigera om den 

valda tekniken är responsiv webbdesign. Detta för att det i denna teknik kan vara svårare att 

styra hur information visas jämfört med i en mobil webbapplikation.  

 

Användare förväntar sig ofta att den information som går att finna på en webbsida på en 

desktop även ska gå att finna när samma webbsida visas i en smartphone. Här har responsiv 
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webbdesign en fördel eftersom det alltid är samma innehåll på webbsidan oavsett i vilken 

enhet den visas. Informationen på webbsidan placeras bara om beroende på storleken på 

skärmen som sidan visas på. När det gäller mobila webbapplikationer finns möjligheten att 

välja bort innehåll som inte anses lika viktigt att visa i en smartphone eftersom dessa ofta 

används i ett specifikt syfte, men detta innebär även att användaren inte har tillgång till all 

information. Men detta bidrar till att en mobilanpassad webbsida kan uppnå bättre 

överskådlighet i en mobil webbapplikation än i en webbsida utvecklad med responsiv 

webbdesign just för att det är färre element som visas. Ytterligare en nackdel när det gäller 

överskådligheten vid tekniken responsiv webbdesign är att när innehåll placeras om för att 

visas i en smartphone placeras ofta menyalternativen på varandra samt över hela skärmen. 

Detta kan bidra till att den information som är avgörande för om användaren har nått sitt mål 

eller inte döljs. I Figur 2 visas en sammanställning av vad som skiljer de båda teknikerna åt 

när det gäller den påverkande faktorn informationsstruktur.    

 

Informationsstruktur 

  

Responsiv webbdesign Mobil webbapplikation 

  

 Alltid samma information oavsett i 

vilken enhet webbsidan visas 

 Genom sättet menyalternativ placeras 

kan viktigt innehåll döljas  

 Sämre lösning vid stora 

informationsmängder 

 Inte alltid samma information som 

visas i en smartphone som på en 

desktop 

 Bättre överskådlighet eftersom färre 

element visas  

 Enklare att styra innehållet vid stora 

informationsmängder  
  

 

Figur 2: Informationsstruktur – responsiv webbdesign och mobil webbapplikation. 

Källa: Författaren (2014). 

 

Nå målet snabbt 

 

Det har i undersökningen visat sig att det är viktigt att användaren ska kunna nå sitt mål 

snabbt för att han eller hon ska uppleva en mobilanpassad webbsida som enkel att navigera. 

Detta kan uppnås genom att använda enkla och tydliga navigationsmönster. Något som 

framkom var att det nu går mer och mer mot filtrering, det vill säga att användaren väljer ett 

huvudämne för att sedan genom att välja olika filtreringsalternativ välja ut innehåll som 

passar det han eller hon söker efter. Här visar undersökningen att en mobil webbapplikation 

har en fördel framför responsiv webbdesign eftersom det går att göra snävare filtreringar i 

dessa. Anledningen till att det inte går att göra lika snäva filtreringar vid responsiv 

webbdesign är på grund av att de alltid ska återspegla den fullstora webbsidan. I Figur 3 visas 

en sammanställning av vad som skiljer de båda teknikerna åt när det gäller den påverkande 

faktorn nå målet snabbt.    
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Nå målet snabbt 

  

Responsiv webbdesign Mobil webbapplikation 

  

 Svårare att få till en bra filtrering 

 

 Enklare att göra snäva filtreringar 

 

Figur 3:  Nå målet snabbt – responsiv webbdesign och mobil webbapplikation. 

Källa:  Författaren (2014). 

 

Teknisk konstruktion 

 

Att en mobilanpassad webbsida ska vara överskådlig och enkel att navigera för användare 

med olika behov är viktigt. Detta kan uppnås genom att den mobilanpassade webbsidan 

fungerar tillsammans med en skärmläsare som läser upp innehållet på webbsidan för 

användaren. Undersökningen visar att det viktigaste här är att arbeta med att ha en tydlig och 

beskrivande text till innehållet på sidan, och detta är inget som skiljer de båda teknikerna åt. 

Däremot framkommer det att på grund av sättet som en webbsida utvecklad med responsiv 

webbdesign är uppbyggd på, kan detta försvåra för skärmläsaren att läsa upp innehållet på ett 

korrekt sätt. Detta kan försvåra för användaren att navigera på den mobilanpassade 

webbsidan. I Figur 4 visas en sammanställning av vad som skiljer de båda teknikerna åt när 

det gäller den påverkande faktorn teknisk konstruktion.      

 

Teknisk konstruktion 

  

Responsiv webbdesign Mobil webbapplikation 

  

 Kan fungera sämre med en 

skärmläsare 

 

 Fungerar bra med skärmläsare 

 

Figur 4:  Teknisk konstruktion – responsiv webbdesign och mobil webbapplikation. 

Fälla:  Författaren (2014). 

 

Användarinställningar 

 

Ett annat sätt att uppnå överskådlighet och enkelhet för användare med olika behov att 

navigera på en mobilanpassad webbsida är att innehållet på webbsidan ska vara möjligt att 

zooma. Detta kan uppnås genom att använda vissa specialfunktioner som till exempel en 

knapp som förstorar innehållet på webbsidan. Detta är inget som fungerar bättre eller sämre i 

de båda teknikerna. Däremot visar undersökningen att responsiv webbdesign kan ha en fördel 

på grund av att denna teknik tillhandahåller ett minimalt behov av att zooma innehållet. 

Tanken bakom responsiv webbdesign är att det ska presenteras på ett sådant sätt att innehållet 

är läsbart oavsett vilken enhet webbsidan visas i. I Figur 5 visas en sammanställning av vad 

som skiljer de båda teknikerna åt när det gäller den påverkande faktorn användarinställningar.    
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Användarinställningar 

  

Responsiv webbdesign Mobil webbapplikation 

  

 Tillhandahåller ett minimalt behov att 

zooma innehållet 

 

 Kan finnas behov av att zooma 

innehållet 

 

Figur 5:  Användarinställningar – responsiv webbdesign och mobil webbapplikation. 
Källa:  Författaren (2014). 

 

6.1.1 Rekommendationer till Netgain 
 

De faktorer som framkommit som mest viktiga för Netgains affärsmodell är 

informationsstruktur samt återkoppling. Eftersom undersökningen visar att när det kommer 

till återkoppling till användaren av en mobilanpassad webbsida skiljer sig de båda teknikerna 

responsiv webbdesign och mobil webbapplikation inte åt. Så denna faktor kommer inte att 

påverka valet av teknik för Netgain.  

 

Att all information som finns när affärsmodellen visas på en desktop även visas i en 

smartphone är något som framkommit som mindre viktigt för Netgain. Däremot är det mycket 

viktigt att användaren får en överblicksbild över leveranskartan i affärsmodellen. Detta gör att 

en rekommendation för val av teknik för Netgains affärsmodell faller på tekniken mobil 

webbapplikation. Detta på grund av att denna teknik lämpar sig bättre vid webbsidor som har 

ett specifikt syfte och har en bättre överskådlighet eftersom färre element visas. Denna 

rekommendation görs trots att det inte handlar om några större informationsmängder vilket 

kan vara situationer i vilka denna teknik lämpar sig bättre än responsiv webbdesign. En mobil 

webbapplikation gör det även enklare att få snävare filtreringar vilket gör att användaren når 

sitt mål snabbare. Detta kan underlätta Netgains önskemål om att användaren ska kunna växla 

mellan olika vyer snabbt.  

 

Eftersom inget önskemål om att affärsmodellen ska fungera tillsammans med en skärmläsare 

framkommit läggs ingen större vikt på denna faktor i rekommendationen av teknik. Är det 

dock så att valet faller på en mobil webbapplikation är detta inget hinder för att få 

affärsmodellen att fungera med en skärmläsare eftersom denna teknik stödjer detta bättre än 

en webbsida utvecklad med responsiv webbdesign. 

 

6.2 Fortsatta studier 
 

Den empiriska studien för denna kandidatuppsats har en styrka i att det har getts möjlighet att 

intervjua tre personer från utvecklarsidan. Detta har bidragit till en djup insikt i vad som är 

möjligt att genomföra när det gäller teknikerna responsiv webbdesign och mobil 

webbapplikation när det kommer till navigation och överskådlighet i smartphones.  En 

svaghet med denna undersökning är dock att det inte funnits möjlighet att komma i kontakt 

med användare för att få deras syn på vad de upplever som viktiga faktorer när det gäller 

navigation och överskådlighet i smartphones. Resultatet av denna undersökning hade genom 

detta kunnat stärkas ur ett användarperspektiv samt att mer vägledande rekommendationer 

skulle kunnat göras.  
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En rekommendation till fortsatta studier är att även intervjua användare om vilka faktorer de 

anser är viktiga när det kommer till navigation och överskådlighet i smartphones. Detta skulle 

kunna göras genom exempelvis en enkätundersökning. Vidare skulle det vara intressant att 

göra användartester där de båda teknikerna testas utifrån de faktorer som identifierats och som 

kan påverka valet av teknik när en webbsida ska mobilanpassas. Detta för att ytterligare stärka 

resultatet som visar vikten av varje faktor för de båda teknikerna. Det skulle även vara 

intressant att undersöka om detta resultat enbart gäller navigation och överskådlighet i 

smartphones eller om resultatet även kan gälla för surfplattor.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjuguide  
 

 Vad heter du? 

 Vad är din position inom företaget och vad innefattar det för arbetsuppgifter?  

o Vad är ditt huvudsakliga ansvarsområde?  

 Hur arbetar du för att kartlägga vilket problem som ska lösas när en webbsida ska 

mobilanpassas? 

 Vad är viktigt att uppnå när det kommer till överskådlighet när en webbsida ska 

mobilanpassas? 

o Vad innebär överskådlighet för dig och vad strävar du efter när det kommer till 

överskådlighet på mobiler? 

 Vad är viktigt att uppnå när det kommer till navigation när en webbsida ska 

mobilanpassas? 

o Vad innebär navigation för dig och vad strävar du efter när det kommer till 

navigation på mobiler? 

 Vilka tekniker använder du när en webbsida ska mobilanpassas? 

o Responsiv webbdesign? 

o Mobil webbapplikation?  

 Varför väljs en teknik framför en annan?  

o Hur ser du på skillnaden mellan nyttan med responsiv webbdesign kontra mobil 

webbapplikation? 

o Avseende navigation och överskådlighet?  

o Ser du några tydliga för- respektive nackdelar med respektive teknik när det 

kommer till navigation och överskådlighet?  

 Hur tänker du kring placering av informationen? Var placeras olika element som 

meny/knappar/sökfunktion? (Responsiv webbdesign kontra mobil webbapplikation) 

o Hur arbetar du med navigationen på olika nivåer på sidan? Konsekvens? 

o Hur ges återkoppling till användaren om var denne befinner sig? Används 

länkstigar? 

o Hur tänker du kring antalet ”klick” på en webbsida? Hur tänker du kring scroll? 

o Vilket innehåll läggs i menyn? Sökfunktioner/länkar till andra sidor? 

o Klickytor? 

o Används menyikoner/”visa mer”/”övrigt”. Namnges ikoner? 

o Genom vilka olika sätt tillåts användaren navigera? Meny/länkar/sökfunktion? 

o Zoom av innehåll och meny? 

o Hur gör du för att det ska fungera med skärmläsare och tangentbord? 

 Finns det något annat som du anser jag borde veta om mobilanpassning av webbsidor 

när det kommer till navigation och överskådlighet?  

 

 


