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Sammanfattning 
I stort sett vartenda företag och organisation har idag en webbsida för att nå ut till sina 
kunder. I dagsläget krävs det lite mer än att endast anpassa webbsidorna efter datorer eftersom 
användandet av smartphones ökar både upp och ned i åldrarna för varje år som går. 2013 var 
året som responsiv webbdesign slog igenom ordentligt men redan år 2010 förklarades 
begreppet av grundaren Ethan Marcotte. Responsiv webbdesign innebär att en webbsida är 
plattformsoberoende och anpassar sig beroende på vilken enhet som används. 

IT-branschen växer ständigt och möjligheten att nå framgång i mjukvaruprojekt är fortfarande 
ganska låga. Det är bland annat medvetenhet om kritiska framgångsfaktorer som är 
anledningen till att fler och fler IT-projekt blir lyckade. 

Syftet med denna kandidatuppsats i ämnet informatik är att identifiera och beskriva kritiska 
framgångsfaktorer som bör beaktas vid utveckling av en responsiv webbdesign. 

En kvalitativ undersökning i form av fyra intervjuer har genomförts i kandidatuppsatsen. 
Intervjupersonerna arbetar på ett företag med mellan 10 000-30 000 anställda globalt i 
världen. De levererar IT-konsulttjänster och deras kunder är medelstora och stora företag.  

Det har kunnat konstateras att kritiska framgångsfaktorer är bra att identifiera för att ha som 
hjälpmedel vid styrning av företag och projekt. Om dessa faktorer sedan används och beaktas 
kan det garanteras någon form av framgång. I kandidatuppsatsen har det identifierats tre 
dimensioner: verksamhet, yttre påverkan och teknik, samt nio kritiska framgångsfaktorer, som 
bör beaktas vid utveckling av en responsiv webbdesign: 

• Analysera verksamhetens behov 
• Identifiera en målgrupp 
• Utforma ett strategiskt mål 
• Analysera för- respektive nackdelar med responsiv webbdesign 
• Analysera användarens behov 
• Bevaka konkurrenter 
• Efterfråga kunskap och erfarenhet hos utvecklarna 
• Testa olika enheter 
• Testa olika webbläsare och operativsystem 

Nyckelord: responsiv webbdesign, kritiska framgångsfaktorer  
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1. Inledning 
 
Det inledande kapitlet avser att presentera en problembakgrund om varför responsiv 
webbdesign behövs samt en introduktion till varför kritiska framgångsfaktorer är viktiga. 
Därefter följer syftet med kandidatuppsatsen samt målgrupp och avgränsning. 
 
 

1.1 Problembakgrund 
Nu för tiden har i stort sett vartenda företag och organisation, vilken bransch det än gäller, en 
webbsida för att kunna nå ut till sina kunder. Vi börjar komma till en tidpunkt som innebär att 
det inte räcker att endast ha en vanlig webbsida, som i utgångsläge är anpassad efter datorer, 
utan de som utvecklar webbsidor bör i dagsläget tänka ett steg längre för att väcka 
användarnas uppmärksamhet (Mohorovicic 2013).  

Enligt Computer Sweden (2013) har 65 % av svenskarna år 2013 en smartphone i sin ägo och 
vi kan se att användandet ökar både upp och ned i åldrarna. Under år 2013 ökade 
försäljningen av smartphones med nästan 40 %, vilket är över en miljard sålda enheter 
(Computer Sweden 2014). Det ökade användandet av smartphones och surfplattor har lett till 
att vi numera föredrar att använda dem istället för en dator när vi exempelvis snabbt vill hitta 
information, eftersom vi i stort sett alltid har dem tillgängliga. Mobilsurfandet ökar mer och 
mer vilket sätter press på att webbsidorna ska vara så användarvänliga som möjligt när det 
gäller alla enheter (Westerberg 2013). Enligt Bohyun (2013) förväntar sig mobila användare 
idag att innehåll och tjänster på webben ska fungera lika bra oberoende av enhet och 
plattform. Google Mobile Ads (2012) har forskat om mobilanvändares förväntningar och 
deras reaktioner gentemot sina erfarenheter med mobila webbupplevelser. Resultaten från 
denna forskning visade att 61 % av mobilanvändarna skulle söka vidare till en annan 
webbsida om de inte snabbt kunde hitta den information som de var ute efter. Detta tror de 
beror på att mobilanvändare generellt är mer stressade än datoranvändare. Om en webbsida 
inte är mobilanpassad kommer risken bli större att kunden istället kommer hamna hos någon 
konkurrent. 67 % av användarna handlar hellre från en mobilanpassad webbsida, vilket kan 
leda till att företagen utan anpassade webbsidor går miste om kunder (Google Mobile Ads 
2012; Budiu & Nielsen 2013:25-26). 

Många företag och organisationer har utvecklat mobilanpassade applikationer för sina 
webbsidor och många fler vill ha det i framtiden. Att utveckla en mobilversion för varje enhet 
som finns, exempelvis olika smartphones och surfplattor, är svårt att hinna med eftersom det 
hela tiden utvecklas nya enheter med olika egenskaper (Smashing Magazine 2012:5). 

2013 var året som responsiv webbdesign slog igenom ordentligt men redan år 2010 
förklarades begreppet responsiv webbdesign av webbdesignern Ethan Marcotte (2010). 
Responsiv webbdesign innebär att en webbsida är plattformsoberoende och anpassar sig 
beroende på vilken enhet som används (Computer Sweden 2012; Budiu & Nielsen 2013:28-
33). Det är fler och fler som väljer att skapa responsiva webbsidor. Några fördelar med 
responsiv webbdesign är att användarna generellt får bättre användarvänlighet samt att det 
minskar underhållskostnaderna eftersom utvecklarna inte behöver skapa flera sorters 
webbsidor eller en anpassad mobilapplikation utöver webbsidan (Budiu & Nielsen 2013:28-
33). 
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Processen att planera och utveckla responsiv webbdesign är inte den samma som traditionell 
webbdesign. Det krävs mer samarbete mellan webbdesigners och övriga i utvecklingsgruppen 
när det kommer till responsiv webbutveckling. Arbetsflödet med huvudstegen planering, 
design, utveckling och leverans är mer sammanflätade och kommer att behöva upprepas 
(Mohorovicic 2013).  

Med tanke på att IT-branschen växer så ökar därmed även antalet mjukvaruprojekt som utförs 
och möjligheten att nå framgång i mjukvaruprojekt är enligt Abbas et al. (2013) ganska låga. 
Chen et al. (2013) menar att IT-projekt oftast innebär enorma investeringar men ändå 
fortsätter antalet projekt som misslyckas att vara många. Det finns många faktorer som bidrar 
till misslyckandet så därför medför IT-projekt höga risker (Daojin 2010). 

Mind Tools (2014b) beskriver kritiska framgångsfaktorer som grundläggande områden som 
måste genomföras på ett bra sätt om det ska gå att uppnå ett uppdrag eller mål för ett företag 
eller projekt. Chen et al. (2013) menar att det är viktigt att få människor att bli medvetna om 
de kritiska framgångsfaktorer som återkommer i IT-projekt för att alla inblandade ska kunna 
beakta dem. Många misslyckas eftersom de lägger för lite vikt vid faktorer som exempelvis 
människor, processer och teknik (Chen et al. 2013). Det är bland annat medvetenhet om 
kritiska framgångsfaktorer som är anledningen till att fler och fler IT-projekt blir lyckade 
(Daojin 2010). 

1.1 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats i ämnet informatik är att identifiera och beskriva kritiska 
framgångsfaktorer som bör beaktas vid utveckling av en responsiv webbdesign. 

1.2 Målgrupp  
Denna kandidatuppsats riktar sig till både företag och privatpersoner som överväger att 
utveckla en plattformsoberoende webbsida med hjälp av responsiv webbdesign och vill veta 
vad som bör beaktas i ett sådant IT-projekt. Kandidatuppsatsen kan även vara till användning 
för andra informatikstudenter eller forskare för att få kunskap inom ämnet. Det är en fördel 
ifall läsaren har erfarenhet om programmeringsspråken HTML (HyperText Markup 
Language) som används för att beskriva innehåll på webbsidor samt CSS (Cascading Style 
Sheet) som används för att beskriva hur innehåll på webbsidor ska se ut, för att kunna ha full 
förståelse för kandidatuppsatsens innehåll (Niederst Robbins 2012:12-13; Frain 2012:7-34). 

1.4 Avgränsningar 
Kandidatuppsatsen är avgränsad med ett utvecklingsperspektiv vilket innebär att det inte 
fördjupats i någon specifik roll utan i själva utvecklingsprocessen. Responsiv webbdesign 
kommer endast att beskrivas på en övergripande nivå eftersom fokus är att identifiera och 
beskriva kritiska framgångsfaktorer. 
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2. Metod 
 
I metodkapitlet presenteras arbetet med kandidatuppsatsen: hur ämnet valdes, vilket 
vetenskapligt angreppssätt som använts och hur data har samlats in. Vidare följer en 
beskrivning av kandidatuppsatsens kunskapsbidrag samt trovärdighet. Det presenteras även 
hur intervjupersoner valdes, hur undersökningen genomfördes samt en beskrivning av 
analysmodellens utvecklingsprocess. 
 
 

2.1 Val av ämne  
För att välja kandidatuppsatsens ämne var utgångspunkten att hitta vad som verkade 
intressant att studera mer om. När beslutet att det huvudsakliga ämnet skulle handla om 
responsiv webbdesign var fastställt undersöktes tidigare forskning för att se vad som fattades 
och vad kandidatuppsatsen skulle kunna bidra med. Det märktes ganska snabbt att det inte är 
någon som tidigare identifierat kritiska framgångsfaktorer för IT-projekt om responsiv 
webbdesign och därmed var kandidatuppsatsens ämne bestämt. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt  
Vetenskaplig forskning kan belysas ur två olika perspektiv: kvalitativt och kvantitativt. Båda 
perspektiven syftar till att alstra, behandla och utvärdera den information som har samlats in. 
Hur de olika perspektiven väljs att appliceras måste vägas mot vad problemområdet är, alltså 
vad det är för syfte (Davidson & Patel 2003:14; Olsson & Sörensen 2011:18). 

Kvalitativt inriktad forskning menar Davidson och Patel (2003:14) är att inrikta sig på 
mjukare data, exempelvis språkliga analysmetoder av textdokument och intervjuer. Olsson 
och Sörensen (2011:18-19) menar att forskaren är subjektiv och har ett inifrånperspektiv, 
vilket innebär att relationen mellan forskaren och försökspersonerna har en tendens att bli 
personlig. Resultaten baseras på ett litet antal personer och gäller specifika sammanhang 
(Davidson & Patel 2003:14; Olsson & Sörensen 2011:18-19). Davidson och Patel (2003:14) 
menar vidare att kvantitativt inriktad forskning innebär att använda sig av metoder för 
bearbetning och analys samt att göra mätningar vid datainsamling. Olsson och Sörensen 
(2011:18-19) säger bland annat att i kvantitativ forskning är forskaren objektiv och har ett 
utifrånperspektiv, alltså att det finns ett visst avstånd mellan forskaren och försökspersonerna. 
Resultaten av kvantitativ forskning baseras på ett stort antal personer och är mer generella än 
en kvalitativ forskningsmetod (Davidson & Patel 2003:14; Olsson & Sörensen 2011:18-19). 

För kandidatuppsatsen har ett kvalitativt angreppssätt valts i form av intervjuer eftersom 
syftet är att identifiera och beskriva kritiska framgångsfaktorer som bör beaktas vid responsiv 
webbdesign. Detta har gjorts för att kunna jämföra teorin med intervjupersonernas 
erfarenheter. Jag anser att detta angreppssätt passar sig ypperligt eftersom syftet är så specifikt 
och den här typen av information framkommer genom personers upplevelser och erfarenheter. 
En nackdel jag ser med ett kvalitativt angreppssätt är att resultatet baseras på ett fåtal personer 
och kan därmed ha en tendens att bli specifikt för ett visst sammanhang. Resultaten av 
intervjuerna har sammanställts i sammanhängande texter i ett empirikapitel. Denna empiri 
tillsammans med teorikapitlet var underlaget för analyskapitlet och utifrån analysen kunde 
slutsatser dras. 

 



	   4	  

2.3 Deduktivt, induktivt eller abduktivt arbetssätt 
Vid forskning strävas det efter att producera teorier som ska resultera i en så verklighetstrogen 
kunskap som möjligt. Teorins underlag är det som kallas för empiri och vid forskning ska det 
gå att associera verklighet och teori till varandra. Det finns tre alternativa sätt att göra det på: 
deduktivt, induktivt eller abduktivt (Davidson & Patel 2003:23-25). 

Att arbeta deduktivt innebär enligt Davidson och Patel (2003:23-25) att följa bevisandets väg, 
alltså att gå från teori till verklighet. Det som arbetas utifrån är allmänna principer och teorier 
som redan finns för att det sedan ska kunna gå att dra slutsatser. Med ett deduktivt sätt att 
arbeta förutsätts det att det opartiska i forskningen ska kunna förstärkas eftersom det i 
utgångspunkt är redan befintlig forskning som används. Forskarens personliga syn på det hela 
kommer därmed inte att påverka processen lika mycket. Deduktivt arbetssätt kan vara 
passande om det som ska undersökas är hur verkliga människor ser på en befintlig situation. 
Att arbeta induktivt är motsatsen till deduktivt arbete och innebär enligt Davidson och Patel 
(2003:23-25) samt Olsson och Sörensen (2011:48) att forskaren följer verklighetens 
upptäckter, alltså går från verklighet till teori. Poängen här är att forskaren inte ska ha studerat 
någon redan befintlig teori innan, utan teorin ska skapas utifrån den insamlade empirin som 
fås från verkligheten. Ett induktivt arbetssätt är passande om forskaren vill utnyttja sina egna 
idéer för att påverka den teori som ska tas fram (Davidson & Patel 2003:23-25). 

Det finns även ett tredje sätt att arbeta med teori och empiri på, abduktivt arbetssätt, som 
enligt Davidson och Patel (2003:23-25) samt Olsson och Sörensen (2011:48) innebär en 
kombination av både deduktivt och induktivt arbetssätt. Risken med detta är att forskaren 
omedvetet kan komma att styrka sin induktiva teori i den deduktiva teorin. Ett abduktivt 
arbetssätt är alltså passande om forskaren vill kombinera båda ovan nämnda arbetssätt 
(Davidson & Patel 2003:23-25). 

Innan arbetet med kandidatuppsatsens teorikapitel påbörjades hade jag inlett med att samla in 
information som kunde vara relevant, vilket ledde till att jag fick en del förkunskaper om 
ämnet. Analysmodellen i figur 5 har sedan framtagits med hjälp av teorikapitlet och därmed 
blev mitt arbete på ett deduktivt sätt inledningsvis. Jag arbetade även deduktivt när 
intervjuguiden i bilaga 1 utformades, som skulle användas för att samla in data till 
empirikapitlet, eftersom jag utgick ifrån analysmodellen för att på så sätt täcka alla 
nödvändiga faktorer. När empirin väl hade samlats in var jag tvungen att gå tillbaka till 
teorikapitlet för att fylla på ytterligare relevant information på ett induktivt sätt. Detta medför 
att arbetet med hela teorikapitlet gjorts på ett abduktivt sätt. Eftersom hänsyn tagits till både 
teori och empiri när jag analyserat för att sedan komma fram till kandidatuppsatsens 
slutsatser, så har det slutgiltiga resultatet därmed framkommit på ett abduktivt arbetssätt. 

2.4 Datainsamling 

När det väljs vilket sätt som information ska samlas in på bör forskaren utgå ifrån sin 
huvudsakliga frågeställning, alltså vad det är som ska besvaras, samt hur mycket tid och 
resurser forskaren har tillgång till (Davidson & Patel 2003:63). För att kunna samla in så 
mycket relevant information som möjligt har det för denna kandidatuppsats valts att använda 
både primär- och sekundärdata. 

Primärdata innebär den typ av information som inte finns sedan innan utan samlas in i syfte 
att användas i den specifika studien. I den här kandidatuppsatsen har intervjuer gjorts, som är 
en metod för att samla in primärdata (Björklund & Paulsson 2012:70). Sekundärdata är den 
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typ av information som redan finns tillgänglig men som framtagits i ett annat syfte än för den 
specifika studien. Detta medför att det är extra angeläget att forskaren är medveten om att 
sekundärdata kan vara vinklad eller inte täcker allt inom området (Björklund & Paulsson 
2012:69). Den här kandidatuppsatsen innehåller sekundärdata i form av litteratur, 
forskningsartiklar samt internetkällor. 

2.4.1 Källkritik 
All information och data som används vid forskning bör analyseras om hur sannolika de är för 
att undvika att presentera felaktigheter. Detta kan bäst göras genom att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till det insamlade materialet. Det som bör tas reda på är när och var 
informationen publicerades, i vilket syfte samt under vilka omständigheter. Det är även 
fördelaktigt att ta reda på vem författaren till informationen är för att avgöra om det är en bra 
källa eller inte (Davidson & Patel 2003:64-65). 

Jag har i denna kandidatuppsats varit källkritisk genom att vid insamling av sekundärdata 
jämfört flera källor med varandra för att se om de har liknande information. När samma 
information har hittats via flertalet källor har jag ansett att informationen varit pålitlig. Mind 
Tools (2014a) är en källa som är återkommande genom hela kandidatuppsatsen. Mind Tools 
(2014a) grundades år 1996 och är en webbsida som är till för att hjälpa företag och 
myndigheter över hela världen med molnbaserade utbildningar för att göra deras karriärer mer 
framgångsrika. Enligt dem hjälper webbsidan mer än 21 miljoner människor varje år. År 2012 
tilldelades webbsidan priset ”Queen’s Award for Enterprise” vilket är Storbritanniens högst 
rankade affärsutmärkelse. Jag ser därmed Mind Tools (2014a) som en mycket bra och pålitlig 
källa men är medveten om att den inte är vetenskapligt stärkt, vilket möjligtvis skulle kunna 
sänka trovärdigheten något. Vid insamling av primärdata har jag spelat in mina intervjuer och 
sedan efter att jag sammanställt resultaten skickat det till respektive intervjuperson så att de 
har kunnat kontrollera att jag uppfattat dem korrekt. 

2.5 Kvalitativ metod: Intervjuer 
Intervjuer är en kvalitativ metod och det är ett personligt möte mellan intervjuaren och 
personen som ska bli intervjuad, men det kan även ske via telefon (Davidson & Patel 
2003:69-84). Det finns olika sorters intervjuer: strukturerade samt ostrukturerade (Benyon 
2013:152-153). Strukturerade intervjuer innebär att det i förväg förbereds frågor och 
intervjuaren följer sedan den turordning som frågorna är uppställda (Benyon 2013:152-153; 
Lantz 2013:41-62). Det går även att göra semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att 
intervjuaren kan formulera sina förberedda frågor på det sätt som känns lämpligas för tillfället 
så att nya trådar kan utforskas om det skulle bli tillfälle för det. Vid ostrukturerade intervjuer 
finns inga förberedda frågor och detta utförs när intervjuarens förutfattade meningar ska 
minimeras eller om mycket lite bakgrundsinformation finns tillgänglig i förväg (Benyon 
2013:152-153). Resultaten från en intervju utgör data som sedan sammanställs och analyseras 
för att det ska gå att komma fram till en slutsats eller ett beslut (Lantz 2013:13-23).   

För kandidatuppsatsen har jag valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer eftersom jag 
ville förbereda frågor men samtidigt kunna vara öppen för omformuleringar eller att 
eventuellt lägga till eller ta bort någon fråga under tiden. Denna intervjumetod anser jag 
passade bäst för mitt syfte eftersom jag ville ha möjlighet att kunna anpassa intervjuerna 
utifrån intervjupersonernas svar och på så sätt undvika begränsningar som kan ske vid 
strukturerade intervjuer. 
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När intervjuguiden i bilaga 1 utformades användes analysmodellen i figur 5 som stöd för att 
täcka alla nödvändiga faktorer. Jag tittade även på syftet samt teorikapitlet för att inte missa 
någon relevant fråga. Resultatet blev 15 frågor som jag, under tiden som intervjuerna 
utfördes, formulerade på passande vis utifrån intervjupersonernas tidigare svar. Jag valde att 
ställa samma frågor till alla intervjupersoner eftersom jag ville undersöka vad de, som har 
olika erfarenheter och kunskaper, har för åsikter och tankar om vad som bör beaktas vid 
responsiv webbdesign. Frågeställningarna är ganska öppna för att undvika att påverka deras 
svar. Varje intervju avslutades med att intervjupersonerna fick rangordna de kritiska 
framgångsfaktorerna utifrån den ordning de tyckte att de bör beaktas. De kunde även välja att 
rangordna med samma siffra om de tyckte att några kritiska framgångsfaktorer var lika 
viktiga att beakta. Resultaten av intervjuerna har transkriberats i empirikapitlet textuellt samt i 
tabellform. Rangordningen i tabellerna har i analyskapitlet jämförts med vad som sagts av 
intervjupersonerna samt med teori för att utifrån det kunnat komma fram till ett resultat. 

2.5.1 Val av intervjupersoner 
Jag valde att intervjua fyra personer som arbetar med responsiv webbdesign i olika moment i 
utvecklingen. Intervjupersonerna arbetar på ett företag med mellan 10 000-30 000 anställda 
globalt i världen. De levererar IT-konsulttjänster och deras kunder är medelstora och stora 
företag. Anledningen till att jag valde dessa personer är för att de har olika kunskaper och 
erfarenheter om ämnet vilket passade till kandidatuppsatsens syfte eftersom syftet framförallt 
efterfrågar dessa egenskaper. 

Jag kontaktade intervjupersonerna via e-post och vi kom tillsammans fram till hur 
intervjuerna skulle gå till väga. Eftersom en av dem jobbar på annan ort och en annan ofta var 
ute hos kund kom vi fram till att det enklaste var att genomföra deras intervjuer som 
telefonintervjuer via Skype1. Skype är ett program som bland annat kan användas för att ringa 
med om det finns internetuppkoppling. De två resterande intervjupersonerna träffade jag på 
deras kontor och genomförde personliga intervjuer med dem en och en. Alla intervjuer 
spelades in, med godkännande av intervjupersonerna, så att jag hade möjlighet att lyssna 
igenom materialet i efterhand. Jag ser det som en fördel att utföra personliga intervjuer 
eftersom det därmed bland annat går att läsa av intervjupersonens kroppsspråk vilket kan 
komma att påverka hur frågorna ställs. Men de två olika intervjumetoderna, telefonintervju 
samt personlig intervju som använts vid insamling av primärdata, har enligt mig inte påverkat 
resultaten på något negativt sätt utan har resulterat i tillräckligt likvärdig information för 
kandidatuppsatsens syfte. 

2.6 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) har kommit fram till fyra etiska principer som de rekommenderar att 
beakta vid forskning. De krav som tagits fram är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Jag kommer vidare förklara hur jag har beaktat 
dessa krav i kandidatuppsatsen. 

Det första kravet som Vetenskapsrådet (2002) nämner är informationskravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa de berörda deltagarna om vad syftet med 
undersökningen är samt vilka villkor och uppgifter som gäller för dem. Detta gjorde jag 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Skype. (2014). Vad är Skype? [Elektronisk]. Tillgänglig:  
http://www.skype.com/sv/what-is-skype/ [2014-05-01]. 
	  



	   7	  

genom att, vid första kontakt med kandidatuppsatsens intervjupersoner via e-post, beskriva 
vad syftet med kandidatuppsatsen och deras deltagande skulle vara samt att de kunde välja att 
vara anonyma. Denna information upprepades innan samtliga intervjuer påbörjades och jag 
informerade dem även om att det är frivilligt att delta så att de när som helst kunde avbryta 
sitt deltagande. Det andra kravet från Verksamhetsrådet (2002) är samtyckeskravet, vilket 
innebär att de berörda deltagarna har full rättighet att bestämma över sitt deltagande. Det här 
kravet har jag beaktat genom att fråga kandidatuppsatsens intervjupersoner, och fått ett 
godkännande av samtliga, om intervjuerna kunde spelas in. Jag nämnde även att de när som 
helst under intervjun kunde passa om någon fråga inte ville besvaras. Det tredje kravet från 
Verksamhetsrådet (2002) är konfidentialitetskravet, vilket handlar om att de berörda 
deltagarnas uppgifter ska hållas konfidentiella. Eftersom en av de fyra intervjupersonerna 
ville vara anonym, med både namn och företag, valde jag att anonymisera alla 
intervjupersoner för att undvika spårbarhet. Det är heller ingen annan än jag som har tillgång 
till materialet från intervjuerna. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att materialet som 
samlats in om berörda deltagare endast får användas till undersökningens syfte. Detta har 
gjorts genom att jag informerade kandidatuppsatsens intervjupersoner om att resultatet av 
intervjuerna endast kommer användas till detta syfte (Verksamhetsrådet 2002). 

2.7 Kunskapande 
När det forskas om något utvecklas det kunskap och inom kunskap finns det olika 
kunskapsformer. Det är bra om forskaren är medveten om de olika kunskapsformer som finns 
för att kunna eftersträva dem (Goldkuhl 2011). De kunskapsformer som jag bidrar med i 
kandidatuppsatsen är kategoriell kunskap, förklarande kunskap, vägledande kunskap samt 
värdekunskap.   

Kategoriell kunskap är enligt Goldkuhl (2011:12) ”den grundläggande kunskapsformen som 
alla andra är beroende av”. Inom denna kunskapsform är det viktigt att förklara olika begrepp 
och därför behövs annan redan befintlig kunskapsutveckling för att kunna göra detta. Enligt 
Goldkuhl (2011:13-14) innebär förklarandekunskap något som beskriver varför någonting är 
på ett speciellt sätt, vilket skildras genom att grunder och anledningar förklaras. 
Förklarandekunskap kan användas för att ge kunskap om framtida händelser, alltså något 
förutsägande. Kandidatuppsatsen bidrar med både kategoriell och förklarandekunskap genom 
att i slutsatserna förklara de kritiska framgångsfaktorerna som identifierats i 
kandidatuppsatsen samt varför de bör beaktas.  

”Vägledande kunskap innebär att man talar om hur man bör gå tillväga i olika situationer” 
(Goldkuhl 2011:14). Denna kunskap kan bestå av olika regler, rekommendationer och tips på 
hur andra bör gå tillväga i olika avseenden. Den här kandidatuppsatsen belyser denna 
kunskapsform genom att rekommendera olika kritiska framgångsfaktorer som är viktiga att 
tänka på när det ska utvecklas en responsiv webbsida. Den sista kunskapsformen jag bidrar 
med i kandidatuppsatsen är värdekunskap. Goldkuhl (2011:14) förklarar värdekunskap som 
kunskap om det som önskas. Vi har alla olika mål, värderingar och drömmar som vi vill 
kunna uppnå. Kandidatuppsatsen innefattar värdekunskap, eftersom målet i slutändan är att 
utveckla en responsiv webbsida, och den bidrar med kritiska framgångsfaktorer som kan vara 
avgörande för om resultatet har större chans att bli framgångsrikt eller inte. 

2.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
När en enskild studie utförs bör det eftersträvas att åstadkomma så hög validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet som möjligt.  
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Validitet handlar om i vilken utsträckning undersökningen mäter det som forskaren är ute 
efter, dennes syfte. För att kunna uppnå bästa möjliga validitet vid intervjuer kan det 
exempelvis göras tester genom att intervjua några utvalda personer som på något vis kan 
jämföras med de slutliga intervjupersonerna. Detta är fördelaktigt att göra för att kunna ha 
möjligheten att korrigera frågorna om behovet skulle uppstå. Det går även att öka validiteten i 
intervjuer genom att formulera frågorna så de är tydliga och att tänka på att inte vinkla dem på 
något vis (Björklund & Paulsson 2012:61-64; Davidson & Patel 2003:98-102). Reliabilitet 
handlar om att undersökningen ska vara så pålitlig som möjligt och att det ska kunna gå att få 
samma resultat om undersökningen utförs en gång till. För att säkerställa sig om att uppnå 
god reliabilitet vid intervjuer är det en fördel att exempelvis spela in intervjuerna så att 
möjligheten att lyssna igenom dem igen finns. Detta är viktigt om någon vill kunna 
kontrollera materialet i undersökningen (Björklund & Paulsson 2012:61-64; Davidson & 
Patel 2003:98-102). 

Generaliserbarhet handlar om att undersökningens resultat ska kunna gälla för andra individer 
än de som deltagit i studien. Eftersom det är omöjligt att undersöka alla individer som har 
med studien att göra måste valet av undersökningens deltagare vara noggrann. Om det ska 
kunna gå att säga att det gjorts en totalundersökning måste alla parter som berörs av studien 
delta, annars är det en slumpmässig undersökning som gjorts (Davidson & Patel 2003:54). 

Kandidatuppsatsen uppnår god validitet genom att jag i teori- och empirikapitlen varit 
noggrann med att undersöka det som faktiskt varit syfte att undersökas. Jag har vid 
utformandet av intervjuguiden hela tiden återkopplat till syfte och frågeställning för 
kandidatuppsatsen och varit noga med att inte vinkla frågorna på något avsiktligt vis. God 
reliabilitet uppnås genom att jag varit källkritisk vid insamling av sekundärdata och när 
primärdata samlades in via intervjuer spelades allting in. En sammanställning av intervjuerna 
skickades även till intervjupersonerna för ett godkännande innan fortsatt arbete. Jag anser att 
kandidatuppsatsens resultat är generaliserbart eftersom de utvalda intervjupersonerna arbetar 
med ett så generellt ämne. I stort sett alla IT-företag med inriktning mot webb arbetar idag 
med responsiv webbdesign och jag anser att många kan ha nytta av att se vilka kritiska 
framgångsfaktorer som finns att beakta för att kunna uppnå ett framgångsrikt resultat med 
utvecklingen av en responsiv webbsida. 

2.9 Analysmodellens utveckling 
Björklund och Paulsson (2012:73-75) menar att information som samlats in under en 
forskningsstudie kan bearbetas på olika sätt. Det går exempelvis att använda sig av en 
analysmodell för att strukturera och värdera information. Enligt Holme och Solvang 
(1997:59) används modellen som en illustration över begrepp och innehåller de egenskaper 
som är viktiga för undersökningens problem. Detta ska sedan vara till hjälp när analyskapitlet 
utförs, vilket sedan ska leda till ett lösningsförslag på det praktiska problem som har 
undersökts. Det går att välja mellan att antingen använda sig av en redan befintlig 
analysmodell eller att utveckla en egen (Björklund & Paulsson 2012:73-75). 

Jag har valt att utveckla en egen analysmodell (Figur 5) som jag utifrån syfte och insamlad 
sekundärdata har arbetat iterativt med för att ta fram. Med iterativt menas upprepad handling 
(Nationalencyklopedin 2014a). Jag tog hjälp av Mind Tools (2014b) sex steg för att 
identifiera kritiska framgångsfaktorer samt Rockarts checklista över olika typer av kritiska 
framgångsfaktorer, som finns beskrivna i teorikapitlet, för att inte missa någon relevant 
faktor. Analysmodellen har sedan använts som ett stöd för vidare arbete med intervjuguiden 
samt strukturering av analyskapitlet så att varje enskild kritisk framgångsfaktor analyserats.  
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3. Teori 
 
Teorikapitlet börjar med att förklara vad som menas med kritiska framgångsfaktorer samt 
varför och hur de identifieras. Sedan förklaras begreppen responsiv webbdesign, dess 
beståndsdelar och för- respektive nackdelar samt mobile first. Kapitlet avslutas med en 
analysmodell som kopplar ihop dessa begrepp. 
 
 
 

3.1 Kritiska framgångsfaktorer 
Chen et al. (2013) menar att kritiska framgångsfaktorer presenterades för första gången av D. 
Ronald Daniel på 1960-talet och sedan byggdes på av John F. Rockart ett decennium senare. 
Sedan dess har kritiska framgångsfaktorer använts i stor utsträckning för att hjälpa företag att 
genomföra sina strategier och projekt för att kunna uppnå framgång (Mind Tools 2014b; Chen 
et al. 2013). 

Business Directory (2014) beskriver kritiska framgångsfaktorer som ett antal begränsade 
(oftast mellan 3-8 stycken) egenskaper, förhållanden eller variabler som har en direkt och 
allvarlig påverkan på effekter och lönsamhet för en organisation, ett program eller ett projekt.  

Framgångsfaktorer definieras enligt Human Resource Management (2014) såhär:  
”A success factor is any knowledge, skill, trait, motive, attitude, value or other 
personal characteristic that is essential to perform the job or role and that 
differentiates solid from superior performance” (Human Resource 
Management 2014).  

Human Resource Management (2014) menar även att det går att dela upp framgångsfaktorer i 
två kategorier: beteendevetenskapliga och tekniska. De beteendevetenskapliga innefattar 
personliga egenskaper som beskriver hur något utförs. Exempel på beteendevetenskapliga 
framgångsfaktorer är färdigheter, egenskaper, motiv, attityder och värderingar som berör 
självbilden. De tekniska framgångsfaktorerna innefattar tekniska kunskaper och färdigheter 
som behövs för att utföra något och är avgörande för ett effektivt resultat (Human Resource 
Management 2014). 

Genom att identifiera kritiska framgångsfaktorer kan det skapas en gemensam utgångspunkt 
för att hjälpa till att styra och mäta framgång för företag eller projekt. Det gör det lättare för 
alla berörda intressenter att veta vad som bör prioriteras och inte, så att alla strävar efter 
samma mål (Mind Tools 2014b). Chen et al. (2013) menar att om kritiska framgångsfaktorer 
identifieras och uppmärksammas kan någon form av framgång garanteras. 

3.1.1 Hur identifieras kritiska framgångsfaktorer? 
Att identifiera kritiska framgångsfaktorer är en mycket iterativ process. Uppdraget som ska 
utföras, strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer är nära knutna till varandra och 
kommer att preciseras under tiden som de utvecklas (Mind Tools 2014b).  

Mind Tools (2014b) nämner sex steg som, på ett iterativt sätt, kan gås igenom för att 
identifiera kritiska framgångsfaktorer för ett företag eller projekt. Det första steget innebär att 
etablera uppdraget och de strategiska målen för företaget eller projektet. Steg två innebär att 
en fråga ställs, för varje strategiskt mål, som handlar om vilken del av verksamheten eller 
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projektverksamheten som är avgörande för att det ska gå att uppnå målet. Svaret på den 
frågan är en trolig kandidat för att bli en kritisk framgångsfaktor. Det tredje steget innebär att 
utvärdera listan med kritiska framgångsfaktorer som tagits fram i steg två. Detta utförs för att 
kunna välja ut de allra viktigaste punkterna som sedan blir de slutgiltiga kritiska 
framgångsfaktorerna.  

För att försäkra sig om att alla typer av kritiska framgångsfaktorer värderas föreslår Mind 
Tools (2014b) att Rockarts checklista, över olika typer av kritiska framgångsfaktorer, kan 
användas:  

• ”Industry – these factors result from specific industry characteristics. These are 
the things that the organization must do to remain competitive. 

• Environmental – these factors result from macro-environmental influences on 
an organization. Things like the business climate, the economy, competitors, 
and technological advancements are included in this category. 

• Strategic – these factors result from the specific competitive strategy chosen by 
the organization. The way in which the company chooses to position 
themselves, market themselves, whether they are high volume low cost or low 
volume high cost producers, etc. 

• Temporal – these factors result from the organization's internal forces. Specific 
barriers, challenges, directions, and influences will determine these CSFs” 
(Mind Tools 2014b). 

När steg tre är färdigt börjas det, vid behov, om från steg ett och alla steg utförs igen iterativt. 
Nya strategiska mål eller mer fördjupade mål kommer att växa fram genom att arbeta iterativt. 
När alla känner sig nöjda med vad som åstadkommits fortsätts det till steg fyra som innebär 
att identifiera hur det ska gå att mäta om en kritisk framgångsfaktor har uppnåtts. Det femte 
steget handlar om att sätta samman de kritiska framgångsfaktorerna med de andra viktiga 
delarna av verksamhets- eller projektstrategin. Det sjätte och sista steget innebär att följa upp, 
och om behovet finns kunna omvärdera, de kritiska framgångsfaktorerna för att säkerställa att 
de leder till framgång i jämförelse med målen med dem (Mind Tools 2014b). 

3.2 Responsiv webbdesign 
iPhone och iPad är exempel på enheter som har olika egenskaper som medför att de skiljer sig 
från varandra. För att slippa utveckla en mobilapplikation, som komplement till sin webbsida, 
som är anpassad till varje tänkbar enhet finns det numera andra smarta tekniker som 
övergripande kallas för responsiv webbdesign (Smashing Magazine 2012:5). Redan år 2010 
nämndes begreppet responsiv webbdesign av webbdesignern Ethan Marcotte (2010) i en 
artikel: 

”We can design for an optimal viewing experience, but embed standards-based 
technologies into our designs to make them not only more flexible, but more 
adaptive to the media that renders them” (Marcotte 2010). 

Responsiv webbdesign är ett tillvägagångssätt som säger att design borde anpassas beroende 
på användarens beteenden och utifrån miljön, exempelvis skärmstorlek, operativsystem samt 
webbläsare (Smashing Magazine 2012:5; JaeWon et al. 2012). Figur 1 visar ett exempel på 
hur en responsiv webbsida kan förändras beroende på olika skärmstorlekar. Det huvudsakliga 
syftet med responsiv webbdesign är att sätta användaren i fokus (Fisher & Sharkie 2013:1). 
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Figur 1: Exempel på en responsiv webbsida (Wikimedia Commons 2012a). 

Programmeringsspråken som används för att utveckla responsiv webbdesign är de senaste 
versionerna av HTML, CSS och JavaScript. HTML (HyperText Markup Language) används 
för att beskriva innehåll på webbsidor, CSS (Cascading Style Sheet) används för att beskriva 
hur innehåll på webbsidor ska se ut och JavaScript används för att lägga till interaktivitet och 
beteenden till webbsidor (Niederst Robbins 2012:12-13; Frain 2012:7-34). 

Responsiv webbdesign är ett flertal olika tekniker som har kombinerats för att göra det 
möjligt för en enda webbsida att vara plattformsoberoende. Ethan Marcotte (2010), som anses 
vara fadern till responsiv webbdesign, nämner tre tekniska pelare som utgör grunden för 
responsiv webbdesign: fluid grids, flexible images och media queries. Fluid grids handlar om 
att bygga strukturen för en webbsida i ett rutnät, flexible images innebär att bilderna blir 
anpassningsbara efter skärmytan utan att kvaliteten på dem försämras och media queries 
handlar om att få webbsidor att samarbeta med de enheter och webbläsare som de ska visas 
på. Marcotte (2010) beslöt även att det behövdes en till teknik, dynamic content, som handlar 
om att göra innehåll rörligt så att det ska kunna stämma överens med de tre andra tekniska 
pelarna. Syftet med dessa ovan nämnda fyra grundpelare är att kunna uppnå målet: ”write 
once, run everywhere” (Fisher & Sharkie 2013:1-9). Målet är alltså att få en webbsida att se 
lika bra ut oberoende av vad en enhet har för skärmstorlek (Bohyun 2013). 

3.2.1 Fluid grids 
Fluid grids, vilket betyder flytande rutnät, är den första grundpelaren inom responsiv 
webbdesign. Fluid grids är en efterträdare till fluid layouts som varit ett populärt 
tillvägagångssätt sedan år 2006 (Fisher & Sharkie 2013:5). Fluid layouts innebär att 
dimensionerna på en webbsida bestäms av procentsatser, istället för pixlar som medför att det 
går att ha exakt kontroll över måtten eftersom de inte kommer att förändras (Bohyun 2013; 
Kadlec 2013:21-51). Fördelen med att använda procentsatser är att webbsidor kan bli mer 
formbara. Det går exempelvis att göra en huvudkolumn med dimensionen 60 %, en högerspalt 
med dimensionen 30 % samt ett mellanrum på 10 % mellan dem. Dessa procentsatser är satta 
utifrån den totala skärmbredden, alltså 100 %, och därmed kommer webbsidan att anpassas 
efter bredden på webbläsaren i enheten som används (Kadlec 2013:21-51). I figur 2 visas ett 
exempel på strukturen för fluid grids. 
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Figur 2: Strukturen för fluid grids. Modifierad utifrån Wikimedia Commons (2012b). 

Att bygga webbsidor i rutnät och kolumner är det många designers som velat göra länge, men 
eftersom det inte finns några specifika rutnät eller kolumner i HTML används andra tekniker 
istället. Ramar (frameworks) är den populäraste tekniken för att bygga strukturen av ett rutnät 
(Fisher & Sharkie 2013:5-6). Det som är speciellt med fluid grids är att det går att bestämma 
vissa specifika brytpunkter som medför att rutnätet ändras om storleken på skärmytan ändras, 
exempelvis genom att dra i kanten på fönstret till en webbläsare. På så sätt anpassas utseendet 
efter skärmens storlek (Profound Grid 2012; Amy White Design 2014). 

3.2.2 Flexible images 
Syftet med den andra grundpelaren flexible images, som betyder flexibla bilder, är att lösa två 
vanliga problem: svårigheten att förutsäga dimensionen på den platsen bilden ska visas samt 
vilken upplösning bilden ska ha. Det som är mest komplicerat med bilder är att behålla dess 
kvalité i alla olika format (Fisher & Sharkie 2013:6). Det finns flera olika tekniker att 
använda sig av för att göra bilder flexibla och det går att använda sig av olika 
programmeringsspråk: CSS, HTML samt JavaScript (Fisher & Sharkie 2013:59-76).  

En av de vanligaste teknikerna, enligt Smashing Magazine (2012:13), är att använda sig av 
funktionen max-width: 100% med CSS. Så länge som inget annat skriver över denna funktion 
kommer bilden att laddas upp i sin ursprungliga storlek. Men om skärmytan är smalare än 
bildens ursprungliga bredd kommer bilden att förminskas proportionerligt. Maxbredden på 
bilden sätts till 100 % av skärmytans bredd, vilket leder till att bilden endast kan bli mindre 
om skärmytan är mindre än 100 %. Bilden kommer alltså inte kunna bli större än den 
ursprungliga storleken och därmed försämras aldrig kvaliteten. Tanken med denna teknik är 
att låta webbläsaren styra bildernas storlek istället för CSS-filen (Smashing Magazine 
2012:13). 

En annan teknik med CSS, som Fisher och Sharkie (2013:60-62) tar upp i sin bok, kallas för 
image-set. Denna teknik, som från början var ett förslag från Apple, går ut på att samma bild 
fast i olika versioner anpassas utifrån pixeltätheten på enhetens skräm. Olika enheter kan visa 
olika många punkter per pixel (Fisher & Sharkie 2013:60-62). 

Än så länge finns det ingen teknik som fungerar felfritt i alla olika webbläsare (Fisher & 
Sharkie 2013:60). Funktionen max-width stödjs exempelvis inte av webbläsaren Internet 
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Explorer men det går att lösa det genom att använda funktionen width: 100% i en separat 
CSS-fil som enbart laddas när Internet Explorer används (Smashing Magazine 2012:13). 

3.2.3 Media queries 
Media queries, som betyder mediafrågor, är den tredje grundpelaren inom responsiv 
webbdesign. Denna teknik tillämpas med hjälp av HTML5 och har mycket bra support av 
flera olika webbläsare. Den enda webbläsaren som inte stödjer mediafrågor i dagsläget är 
Internet Explorer av version 8 eller äldre (Fisher & Sharkie 2013:7-8). 

Syftet med mediafrågor är att de ska samarbeta med de enheter och webbläsare som den 
specifika webbsidan ska visas på. Detta medför att webbsidan med hjälp av mediafrågorna 
ska kunna känna av miljön, exempelvis skärmstorlek och webbläsare, och därmed anpassa 
vilken CSS-fil eller vilka regler som ska tillämpas (Fisher & Sharkie 2013:7-8). 

I figur 3 visas ett exempel på syntaxen för en mediafråga. Mediafrågan innehåller två 
komponenter: en mediatyp (screen) och själva frågan som befinner sig inom parenteserna med 
en mediafunktion (max-device-width) samt ett värde (480px). Betydelsen av detta är att vi 
frågar enheten om den horisontella upplösningen (max-device-width) är lika med eller mindre 
än 480 pixlar. Om svaret på frågan är ja kommer CSS-filen style.css att ladda, annars kommer 
mediafrågan att ignoreras (Marcotte 2010).  

 

Figur 3: Exempel på syntax för en mediafråga (Författaren 2014). 

Det går även att inkludera flera mediafrågor efter varandra i samma länk (link) genom att 
skriva ”and” mellan parenteserna som figur 4 visar (Marcotte 2010). 

 

Figur 4: Exempel på mediafråga med två frågor (Författaren 2014). 

3.2.4 Dynamic content 
Dynamic content, som betyder dynamiskt innehåll, är den sista grundpelaren inom responsiv 
webbdesign. Fisher och Sharkie (2013:103) beskriver att innehåll innefattar allt som en 
användare av en webbsida använder när den interagerar med tjänsten: navigeringsmenyer, 
funktioner, formulär, text samt videos. Dynamiskt innehåll är alltså ett sätt att göra så 
innehållet på en webbsida anpassas beroende på användarens beteendemässiga sammanhang. 
Ett vanligt exempel på detta är när det visas olika layouter, information eller funktioner 
beroende på om det är en smartphone eller en dator som används. Men det behöver inte 
endast vara enheten som avgör hur innehållet ska se ut utan det kan även bero på om 
användaren är nybörjare på tjänsten eller en van användare. Ett exempel på detta är hur 
Twitter2, som är en social nätverkstjänst, anpassar sin tjänst utifrån om användaren är ny eller 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Twitter. (2014). [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.twitter.com [2014-04-16]. 
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inte. Denna funktion är till för att hjälpa den nya användaren att komma igång så snabbt som 
möjligt och ger exempelvis förslag på andra användare att följa (Fisher & Sharkie 2013:103). 

Det som är viktigast att tänka på, för att underlätta när innehållet på en webbsida ska göras 
responsivt, är att vara noggrann med strukturen. Att strukturera underlättar 
utvecklingsprocessen enormt eftersom det tillhandahålls ett ramverk som därmed lättare kan 
återanvändas eller omorganiseras utifrån olika enheter (Fisher & Sharkie 2013:103-124). 

3.2.5 Fördelar med responsiv webbdesign  
Responsiv webbdesign leder till ökad räckvidd och bättre användarvänlighet. Den ökade 
användningen av internet i smartphones och surfplattor har varit den drivande kraften bakom 
utvecklingen av responsiv webbdesign (The Byte 9 2013). Den största fördelen med responsiv 
webbdesign är dess flexibilitet, att kunna anpassa webbsidan till olika enheter, vilket i sin tur 
kommer säkerställa att webbsidan ska kunna ge användarna den bästa möjliga 
användarvänligheten (Isadora Design 2014; Made By Crunch 2013).  

En annan stor fördel med responsiv webbdesign är att det endast är en innehållsinriktad 
plattformsoberoende webbsida. Detta leder till att det är enklare, för både webbansvariga och 
utvecklare, att underhålla endast en webbsida istället för flera olika anpassade versioner av 
webbsidan (Isadora Design 2014; Mohorovicic 2013). Anledningen är att det är samma 
HTML-filer som gäller för alla enheter så innehållet behövs endast uppdateras i en fil, vilket 
också leder till att användarna alltid får en konsekvent användarupplevelse (Mohorovicic 
2013).   

Responsiv webbdesign har visat sig spara både tid och pengar. Före införandet av responsiv 
webbdesign var det vanligt att det utvecklades flera versioner av en webbsida för att den 
skulle kunna passa olika enheter. Numera, när en ny enhet eller ett nytt operativsystem 
kommer ut på marknaden, behövs ingen ny utveckling göras. Även om arbetet med en 
responsiv webbsida kräver mer tid och pengar från grunden så kommer det löna sig i det långa 
loppet (Gamble 2013; Made By Crunch 2013). 

SEO (Search Engine Optimization), som betyder sökmotoroptimering, innebär olika 
tillvägagångssätt för att få fler besökare till en webbsida genom att formge webbsidan så den 
kommer så högt upp som möjligt i sökresultaten från sökmotorer som exempelvis Google 
(Nationalencyklopedin 2014b). En responsiv webbsida ger en förbättrad SEO eftersom det 
endast kommer att behövas marknadsföras en webbsida, istället för att det ska behövas flera 
olika webbadresser vilket medför att innehållet måste optimeras på flera platser. Detta medför 
att det kommer finnas en enhetlig webbadress för alla enheter och därmed kommer det gå att 
sprida och göra webbsidan synlig både för sökmotorer, för högre ranking, samt genom andra 
användare via sociala nätverk (Gamble 2013; Isadora Design 2014; Made By Crunch 2013). 

Responsiv webbdesign kan enligt Gamble (2013) och Made By Crunch (2013) leda till 
konkurrensfördelar och ökad försäljning. Om en användare besöker en webbsida och stöter på 
något problem, orsakad av enheten, är det mer sannolikt att den potentiella kunden går 
förlorad. Men om användaren kan komma åt webbsidan på ett smidigt sätt från alla enheter, är 
det mindre sannolikt att den byter till en konkurrent (Made By Crunch 2013). En bättre 
användarupplevelse genom responsiv webbdesign kommer att förbättra omvandlingen i olika 
enheter eftersom designen inte skiljer sig åt. Detta i sin tur kommer att leda till att en hel del 
kunder kommer bli lojala direkt, vilket därmed förbättrar försäljningen (Gamble 2013). 
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3.2.6 Nackdelar med responsiv webbdesign 
Trots att responsiv webbdesign hyllas av de flesta så finns det några nackdelar. Hongkiat 
(2013) har identifierat fem nackdelar med responsiv webbdesign som bör kännas till. Den 
första nackdelen de nämner är att det krävs längre tid för en responsiv webbsida att ladda sitt 
innehåll. Detta är en viktig del för mobila användare eftersom de oftast har lite långsammare 
internetanslutning när de är på resande fot. Skulle en konkurrent ha en mobiloptimerad 
webbsida kommer den vara snabbare och det kan leda till att kunder går förlorade (Hongkiat 
2013). En mobiloptimerad webbsida är inte det samma som en responsiv webbsida utan de är 
helt anpassade efter endast smartphones (ADV Media 2011). Enligt Hongkiat (2013) tar det 
cirka 7 gånger längre tid för en responsiv webbsida att ladda sitt innehåll än för en 
mobiloptimerad webbsida. Anledningen till detta är att den responsiva webbsidan måste ladda 
alla bilder och skript för webbsidan först även fast vissa av dem inte kan visas i en mobil 
enhet (Hongkiat 2013). Detta är främst negativt för webbsidor som bedriver e-handel 
eftersom studier visar att hela 40 % av användare som handlar via smartphones skulle lämna 
webbsidan om det tar mer än 3 sekunder att ladda innehållet (Waite 2012). 

Den andra nackdelen Hongkiat (2013) nämner är att responsiva webbsidor är mindre 
funktionsdrivna. Med detta menas att när en användare besöker en webbsida via en mindre 
enhet än en dator förväntar de sig att alla vanliga funktioner ska finnas, såsom sökfält, 
navigering och knappar. Det som är problemet med detta är att det vanligaste 
tillvägagångssättet för en responsiv webbsida är att stapla funktioner i en lång lista, som 
ibland blir lite gömd. Det som användaren kommer att se, det första den gör, är en 
navigeringsmeny över hela skärmen medan andra knappar som de kanske skulle vilja komma 
åt inte syns alls. Att gömma onödiga funktioner är alltså inte en bra lösning eftersom olika 
användare tycker om olika funktioner. Därmed kan det konstateras att en responsiv webbsida 
fungerar bättre för en webbsida med fokus på dess innehåll än en webbsida som är 
funktionsdriven (Hongkiat 2013). 

Den tredje nackdelen som nämns av Hongkiat (2013) är att responsiva webbsidor stör 
reklammodeller. Reklammodeller är till för att leda företag till ökad försäljning (Small 
Business 2014). Reklam är något som utgivare inte alltid har full kontroll över. Företag 
betalar för att få en annons placerad någonstans på en webbsida och därmed väljer de vad 
annonsen ska innehålla. Eftersom en responsiv webbsida är flexibel och anpassar layouten 
utifrån skärmstorlekar kommer även annonserna att byta placering. Detta kommer därmed att 
bryta avtal med annonsörer eftersom webbannonsering bygger på annonsplacering. En annons 
vars syfte är att ligga högst upp på webbsidan kan i mindre enheter tvingas hamna längst ner 
och bli gömd från användarna. Detta kan leda till att webbsidor som är beroende av 
annonseringar kommer att förlora inkomst om företag väljer att inte samarbeta längre 
(Hongkiat 2013). 

Fjärde nackdelen är att responsiv webbdesign inte stödjs av webbläsaren Internet Explorer 
som är av version 8 eller äldre. Det måste alltså minst vara version 9 av Internet Explorer för 
att en av de viktigaste grundpelarna, media queries, ska fungera (Hongkiat 2013; Fisher & 
Sharkie 2013:7). Det är cirka 24 % i hela världen som använder olika versioner av 
webbläsaren Internet Explorer, så detta kan var en viktig del att överlägga. Om en responsiv 
webbsida utvecklas åt någon annan är det framför allt viktigt att informera kunden om denna 
nackdel så att det går att undvika chocken som kan uppstå i efterhand för de som är okunniga 
inom ämnet (Hongkiat 2013). 
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Den sista nackdelen som Hongkiat (2013) nämner är att responsiv webbutveckling kräver 
erfarenhet, tar tid samt är kostnadsintensivt. Vi människor har en tendens till att ha lite för 
hög optimism över trendiga tekniska ord tills de faktiskt blivit tillämpade i verkliga produkter. 
De nackdelar som nämnts ovan kräver att utvecklarna har erfarenhet och kunskap om olika 
webbtekniker och designmönster för att kunna avgöra vad som passar bäst till syftet istället 
för att göra det som är trendigt för tillfället. Det kommer alltid att finnas buggar i en responsiv 
webbsida eftersom det i stort sett är omöjligt att lyckas få det att bli lika bra i alla webbläsare. 
Det gäller att testa varje liten ändring för att kontrollera att det fungerar överallt (Hongkiat 
2013). En responsiv webbsida är mer tidskrävande och kostar därmed cirka 10-20 % mer i 
förskott än vad en vanlig statisk webbsida skulle kosta (Business NH Magazine 2012). 

En annan nackdel med responsiv webbdesign, som Frain (2012:10) tar upp i sin bok, är att det 
inte går att få tillgång till unika funktioner som finns i smartphones och läsplattor. Exempel 
på sådana funktioner är kamera, GPS och telefonfunktioner. Om det exempelvis är en butik 
som vill kunna hjälpa sina kunder att hitta till butiken med hjälp av GPS-funktionen kommer 
inte en responsiv webbsida kunna uppnå det med den funktionen. Ett exempel på en lösning 
är att göra en applikation istället som kan komma åt de unika funktionerna (Frain 2012:10; 
Table XI 2013). 

Avslutningsvis nämner Ethan Marcotte (2011) i sin bok att syftet med responsiv webbdesign 
inte är att ersätta alla typer av mobila webbsidor. Det är en själv som måste avgöra om det 
passar sig för det avsedda syftet med webbsidan:  

”But most importantly, responsive web design isn't intended to serve as a 
replacement for mobile web sites. Responsive design is, I believe, one part 
design philosophy, one part front-end development strategy. And as a 
development strategy, it's meant to be evaluated to see if it meets the needs of 
the project you're working on. Perhaps there's a compelling reason to keep 
your site's desktop and mobile experiences separate, or perhaps your content 
would be better served by a responsive approach. Only you and your users 
know for certain” (Marcotte 2011:108). 

3.3 Mobile first 
Mobile first är en filosofi som är skapad av Luke Wroblewski (2011). Mobile first handlar om 
att kartlägga behovet att prioritera det mobila innehållet i första hand när användarupplevelser 
skapas. Om filosofin mobile first tillämpas kan exempelvis webbplatser göras synliga för fler 
människor eftersom det är så många som äger en smartphone. Denna filosofi leder till att 
designers fokuserar mer på kärninnehållet och funktionalitet eftersom de måste tänka extra 
noga gällande designen när skärmytan är såpass liten. Det öppnar även upp för nya idéer 
gällande teknik när det i vissa tillvägagångssätt går att använda funktioner i smartphones, som 
exempelvis geografisk lokalisering (Wroblewski 2011:30-45; Brad Frost Web 2011; Kadlec 
2013:160-164). Wroblewski (2011:5) själv säger detta i sin bok: 

“Designing for mobile first not only prepares you for the explosive growth and 
new opportunities on the mobile internet, it forces you to focus and enables 
you to innovate in ways you previously couldn’t” (Wroblewski 2011:5). 

Wroblewski (2011:23) menar att om det designas för mobil användning så designas det för 
den verklighet vi lever i nu. 
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3.4 Analysmodell 
Analysmodellen i figur 5 illustrerar kritiska framgångsfaktorer som bör beaktas vid 
utveckling av en responsiv webbdesign, och den har utformats utifrån teorikapitlet. 
Anledningen till att framgångsfaktorerna benämns som kritiska är för att de alla anses vara 
viktiga faktorer att beakta för att ett utvecklingsprojekt, som handlar om responsiv 
webbdesign, ska kunna nå ett framgångsrikt resultat. Analysmodellen består av tre olika fält: 
ett vitt, ett ljusgrått samt ett mörkgrått, som markerar olika saker. Det mörkgrå fältet visar 
kritiska framgångsfaktorer som är bra att beakta, det ljusgrå fältet med pilar visar att om de 
olika kritiska framgångsfaktorerna beaktas är chansen större att det går att uppnå en 
framgångsrik responsiv webbdesign, som illustreras med den vita cirkeln i mitten. 
Analysmodellen är utformad som en cirkel eftersom de kritiska framgångsfaktorernas vikt 
kan variera beroende på varje enskilt fall. Detta grundar sig i att varje IT-projekt är så 
individuellt att ordningen på de kritiska framgångsfaktorerna inte alltid passar att vara den 
samma eftersom olika mål eftersträvas. Men det viktigaste är att alla beaktas på något sätt. 

 
Figur 5: Analysmodell över kritiska framgångsfaktorer som bör beaktas vid framgångsrik 

responsiv webbdesign (Författaren 2014). 

Analysera behovet 
Det bör analyseras varför behovet av en responsiv webbsida finns samt vad syftet med 
webbsidan är. Anledningen till detta är att det ska kunna gå att se om responsiv webbdesign är 
det rätta tillvägagångssättet utifrån behovet. 
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Efterfråga kunskap  
Det är även viktigt att se till att utvecklarna har den kunskap som krävs om responsiv 
webbdesign för att de ska kunna hjälpa till att avgöra vad som passar bäst till deras kunds 
syfte istället för att göra det som är trendigt för tillfället (Hongkiat 2013). 

Efterfråga erfarenhet  
Precis som Hongkiat (2013) nämner så kräver responsiv webbdesign att utvecklarna har en 
del erfarenheter om olika webbtekniker och designmönster för att det ska kunna bli bra. 
Erfarenhet hänger ihop med kunskap så det som är viktigt är att efterfråga de utvecklare som 
arbetat med responsiv webbdesign en längre tid för att kunna undvika fel som kan uppstå på 
grund av oerfarenhet. 

Bevaka konkurrenter 
Att bevaka vad konkurrenterna har för tjänster att erbjuda sina kunder kan vara bra för att på 
så sätt kunna bli bättre än dem. Eftersom responsiv webbdesign enligt Gamble (2013) kan 
leda till konkurrensfördelar är det viktigt att verksamheter som exempelvis bedriver e-handel 
har koll på sina konkurrenter för att kunna vara snäppet bättre hela tiden. 

Testa olika enheter 
Det kan vara svårt att hinna med i utvecklingen eftersom det hela tiden kommer nya enheter 
som har olika egenskaper (Smashing Magazine 2012:5). Den responsiva webbsidan bör 
därför testas på så många olika enheter som möjligt för att säkerställa att allt fungerar som det 
ska överallt.  

Testa användarvänligheten 
Samtidigt som webbsidan testas i olika enheter bör även användarvänligheten testas. En 
responsiv webbsida ger enligt Budiu och Nielsen (2013:28-33) generellt bättre 
användarvänlighet men det bästa vore ändå att verkliga användare, eller i alla fall likasinnade 
testpersoner, kan få testa webbsidan för att kunna avgöra vad som lämpar sig för dem. 

Analysera fördelar 
Även om ett antal nackdelar analyseras fram måste även fördelarna analyseras för att se om 
de ändå är responsiv webbdesign som passar in utifrån det huvudsakliga syftet. Om fördelarna 
täcker tillräckligt många behov kan det leda till att nackdelarna som sågs först inte längre är 
så kritiska. 

Analysera nackdelar 
Det bör analyseras vad det finns för nackdelar med responsiv webbdesign för att kunna se om 
tillvägagångssättet verkligen är passande för syftet. Skulle målgruppen bestå av användare 
som ofta använder gamla versioner av webbläsaren Internet Explorer, som inte stödjer 
responsiv webbdesign, kan det vara bra att tänka över andra alternativ (Hongkiat 2013; Fisher 
& Sharkie 2013:7). 

Utforma en strategi 
Det är viktigt att utforma en strategi med utvecklingen, alltså vad det är en responsiv 
webbsida ska ge för nytta som inte en vanlig statisk webbsida kan ge. Finns det inget tydligt 
strategiskt mål är det svårt att veta vad syftet är med att göra en responsiv webbsida. 
Kostnaderna för en responsiv webbsida är trots allt högre än för en vanlig webbsida 
inledningsvis eftersom det är mer tidskrävande (Business NH Magazine 2012). 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av empirisk data som samlats in med hjälp av 
intervjuer med fyra personer som arbetar med responsiv webbdesign. Varje intervjuperson 
inleds med en kort bakgrundsinformation och fortsätter sedan med strukturen: 
verksamhetsnära, för- och nackdelar med responsiv webbdesign, yttre påverkan, tekniknära 
samt rankning. 
 

4.1 IT-konsult A 
Den första intervjupersonen har titeln IT-konsult och kommer fortsättningsvis att nämnas som 
IT-konsult A. IT-konsult A (2014) har arbetat med responsiv webbdesign i 1-1,5 års tid. Hens 
huvudsakliga arbetsmoment är åt det konceptuella hållet, alltså att vara ute och träffa kunder 
för att prata och informera om mobilitet, mobila webbsidor och anpassningar för olika 
enheter. Hen har även varit med och utvecklat några responsiva webbsidor. Ordet hen 
kommer fortsättningsvis att användas som ett pronomen istället för hon/han. 

4.1.1 Verksamhetsnära 
När det handlar om den verksamhet som vill få en webbsida utvecklad åt sig menar IT-
konsult A (2014) att det är viktigt att börja med att hitta kärnan på webbsidan och att sedan 
välja att göra mobile first. IT-konsult A (2014) tycker att mobile first är det som är poängen 
med responsiv webbdesign eftersom webbsidan utvecklas för att den ska kunna anpassa sig 
efter olika enheter. Genom att börja med designen i mobilen blir det sedan lättare att fokusera 
på det som är kärnan på webbsidan. Hen menar även att det blir mycket lättare att arbeta på 
det viset än att ha en stor webbsida som sedan ska göras mobil, för det är mycket svårare att 
skala bort innehåll än att lägga till. 

IT-konsult A (2014) säger att när kunden hör av sig till dem kan det antingen vara så att de 
vet vad de vill ha och endast vill ha utvecklare som gör det eller att de endast vet att de vill ha 
en webbsida men inte så mycket mer. Konsulterna går därmed ut och pratar med kunderna för 
att höra efter vad de egentligen är ute efter, och om det visar sig vara en konsumentwebbsida 
så börjas det mobila tänket diskuteras. Hen säger att vissa redan har en mobilitetsstrategi, 
alltså en strategi över hur de ska finnas i de mobila kanalerna, medan vissa inte har någon 
uttänkt strategi alls. Om de inte har en strategi säger IT-konsult A (2014) att de föreslår för 
kunden att börja med att tänka över hur de vill synas i olika kanaler. Hen menar att vissa 
kunder är lite fast i det gamla att folk endast surfar på internet via en dator och därmed får de 
visa dem hur marknaden och surfvanor ser ut idag för att på så sätt hjälpa dem att komma 
fram till rätt beslut. När kunden sedan funderar över detta kan det vara efter det som de 
kommer fram till att det är en responsiv webbsida de vill ha. 

4.1.2 För- och nackdelar med responsiv webbdesign 
IT-konsult A (2014) nämner att eftersom de, som konsulter, är rådgivare informerar de alltid 
sina kunder med för- respektive nackdelar med det tillvägagångssätt som väljs. De tar aldrig 
något beslut åt kunderna för att sälja in någon specifik teknik utan de säger vad de tror är den 
bästa lösningen för dem men att det finns andra lösningar också. Sedan nämns såklart för- 
respektive nackdelar med varje lösning. 
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IT-konsult A (2014) menar att den största fördelen med responsiv webbdesign är att det är en 
webbsida som ska fungera på alla enheter som önskas. Detta istället för att det ska behövas en 
vanlig webbsida samt en mobil webbsida vars innehåll är tvunget att minskas på. Hen säger 
att det är svårt att veta vad som är intressant för en mobilanvändare att se plus att det därmed 
blir två webbsidor att underhålla. Huvudnackdelen med responsiv webbdesign tycker IT-
konsult A (2014) är att det blir dyrare i utvecklingskostnader inledningsvis men underhålls- 
och innehållsmässigt blir det mycket bättre i slutändan och det är därmed som pengar kommer 
att sparas. 

4.1.3 Yttre påverkan 
Det finns alltid yttre faktorer som spelar roll för utvecklingen menar IT-konsult A (2014). 
Hen säger att det alltid utförs lite ”fönstershopping” bland andra konkurrenter, alltså att de 
studerar hur andra bygger sina webbsidor för att på så sätt slippa uppfinna hjulet på nytt. Om 
de hittar bra grejer som andra har gjort så blir det inspiration. Sedan fortsätter IT-konsult A 
(2014) med att vilka faktorer som påverkar beror mycket på hur kunden har det idag. Om 
kunden vill ha en helt ny webbsida eller om de vill bygga om den befintliga webbsidan, så att 
den blir responsiv, resulterar det i olika faktorer som behöver vägas in. Om kunden har en 
befintlig webbsida får de kontrollera innehållet ifall det kan användas och göras om så att det 
blir responsivt. IT-konsult A (2014) menar alltså att vilka yttre faktorer som spelar roll för 
utvecklingen beror helt på vad det är för slags projekt. 

4.1.4 Tekniknära 
När en responsiv webbsida testas menar IT-konsult A (2014) att de brukar testas på de enheter 
som är stora på marknaden, som exempelvis iPad, vanliga datorer, iPhone och motsvarande 
för Android. De testar även i olika stora webbläsare, som exempelvis Internet Explorer och 
Chrome, för att få så bred spridning på det som möjligt. 

Vad testerna utförs av för typ av testpersoner är mycket olika från projekt till projekt och vem 
kunden är. IT-konsult A (2014) menar att vissa kunder uppskattar att verksamheten involveras 
medan vissa inte förstår varför de ska vara delaktiga eftersom de endast har beställt en 
produkt. IT-konsult A (2014) rekommenderar att verksamheten är med och hen försöker få 
med dem i alla projekt som hen deltar i. Därmed kan kunderna på ett tidigt stadie testa och 
känna om allt fungerar som de tänkt sig. 

4.1.5 Rankning 
På fråga 15 i intervjuguiden (Bilaga 1) bads intervjupersonerna att rangordna de kritiska 
framgångsfaktorerna som finns i analysmodellen (Figur 5) med siffrorna 1-9, som innebär att 
1 står för allra viktigast faktor och 9 står för minst viktig faktor. Samma siffra kunde sättas 
om något var lika viktigt. 
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Detta är resultatet från IT-konsult A (2014): 

Kritisk framgångsfaktor Rankning 
Analysera behovet 2 
Utforma en strategi 1 
Analysera nackdelar 4 
Analysera fördelar 3 
Efterfråga kunskap 7 
Efterfråga erfarenhet 8 
Testa olika enheter 6 
Testa användarvänligheten 5 
Bevaka konkurrenter 9 

Tabell 1: Resultat av rankning från IT-konsult A (2014). 

4.2 Utvecklare B 
Den andra intervjupersonen har titeln utvecklare och kommer fortsättningsvis att nämnas som 
Utvecklare B. Utvecklare B (2014) har arbetat med responsiv webbdesign av och till i 2 års 
tid. Hens huvudsakliga arbetsmoment är den grafiska implementationen av webbsidor och 
hen kan mycket om HTML och styling av webbsidor. 

4.2.1 Verksamhetsnära 
Utvecklare B (2014) menar att det första som bör göras är att ta reda på vilka behov som finns 
hos kunden samt hur stora behoven är, så att det från början utförs ett ganska stort 
grundarbete innan det övergås till den grafiska implementationen. Om kunden har något 
specifikt krav bör det redas ut hur det kommer påverka projektet. När utvecklarna träffar 
kunden är det bra att göra användarundersökningar för att kunna ta fram någon form av 
koncept. Sedan framställs en kravspecifikation som de behov som finns med webbsidan i 
verksamheten listas upp. Eftersom webbsidan som byggs ska ge användaren någon form av 
nytta så krävs det att relevanta krav och innehåll tas fram. Hen menar även, om verksamheten 
redan har en befintlig webbsida, att de ska fråga sig vad de vill åstadkomma med att göra en 
responsiv webbsida som inte den gamla webbsidan kunde ge. De, som goda konsulter, frågar 
kunden om responsivitet behövs för webbsidans syfte eller om de endast vill ha det för att 
responsiv webbdesign blivit ett mode-uttryck. Vissa applikationer behöver inte vara 
responsiva så det gäller att använda webben på rätt sätt till rätt syfte eftersom alla 
förändringar kostar pengar. 

Sedan är det bra om det utformas ett förslag på en sidmall över strukturen på innehållet som 
kunden kan få se och kunna påverka eftersom det hela tiden är ett gemensamt arbete mellan 
de två parterna. Det är sedan utifrån sidmallen som implementeringen av det grafiska sker. 
Utvecklare B (2014) säger att många förespråkar mobile first eftersom det är mycket enklare 
att först utveckla layouten på en smartphone och att sedan utifrån det bygga på för att anpassa 
till en stor skärm eller surfplatta, än att göra tvärt om. 

4.2.2 För- och nackdelar med responsiv webbdesign 
Utvecklare B (2014) säger att den fördelen som framför allt nämns för kunden med responsiv 
webbdesign är att det kommer anpassas efter alla möjliga typer av enheter automatiskt. Detta 
leder till att du slipper göra som förr när det var populärt att bygga en ny webbsida utöver den 
vanliga som därmed gjordes anpassad till endast smartphones. Det gör att det finns två 
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webbsidor att underhålla istället för en, som responsiv webbdesign medför. Eftersom 
fördelarna har fyllt kundernas behov i de projekt som Utvecklare B (2014) varit med i har 
inga nackdelar behövts analyserats. 

4.2.3 Yttre påverkan 
Om det exempelvis finns krav på att webbplatsen ska vara anpassad för funktionsnedsatta 
människor finns det massa olika faktorer som kan komma att påverka projektet. Detta måste 
utredas innan själva utvecklingen börjar. Det som är viktigast enligt Utvecklare B (2014) är 
att hitta hur webbsidan är tänkt att användas och vem det är som ska ha nytta av den. Men 
också vilket sätt den kommer att användas på, om det mest är via mobila enheter eller som en 
webbsida på internet som vilken som helst.  

Det kan även vara så att de studerar konkurrenter för att se hur andra har gjort så att de 
antingen kan undvika att göra samma misstag eller för att hitta idéer. Men det är inte alltid så 
de gör det menar Utvecklare B (2014). När det gäller konkurrenter så menar hen att det kan 
vara en fördel att inte studera andras webbsidor för att inte råka göra likadant. Målet är trots 
allt att sticka ut med en webbsida och därför kanske det är nyttigare att inte studera andra för 
att på så sätt komma på nya lösningar. Utvecklare B (2014) avslutar med att påpeka att det 
inte alltid är fördelaktigt att plocka idéer från konkurrenter. 

4.2.4 Tekniknära 
När webbsidan testas finns det en del verktyg som Utvecklare B (2014) använder. Det finns 
dels insticksmoduler till webbläsare och dels fristående verktyg som används för att 
manipulera webbsidan och de kan även imitera storleksförändrade skärmar. Hen menar att det 
är viktigt att använda sådana verktyg för att kunna se förändringen från olika skärmstorlekar. 
Det är också viktigt att testa webbsidan i olika webbläsare, både i datorer och mobila enheter. 
Detta eftersom exempelvis olika versioner av Internet Explorer på en dator fungerar bättre 
eller sämre samt att webbläsare i mobila enheter fungerar lite annorlunda i jämförelse med 
motsvarande webbläsare i datorer, så därför måste det testas så att allting fungerar okej 
överallt. Utvecklare B (2014) nämner att företagen bakom webbläsarna blir alltmer skickliga 
på att följa standarder och att ha stöd för olika tekniker, men de har en bit kvar.  

Det brukar finnas inbyggda hjälpmedel i de största verktygen som utvecklare använder så att 
de ska behöva göra så lite kod-kontroller som möjligt. Webbsidorna brukar testas dels av 
utvecklarna själva för att hitta alla tekniska fel och dels av dedikerade testpersoner som sätter 
upp testspecifikationer för hur flödet på webbsidan ska användas. Testspecifikationerna talar 
om var användaren ska klicka och förväntat beteende så att det ska gå att se om 
funktionaliteten fungerar som den ska. 
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4.2.5 Rankning 
Detta är resultatet av rankningen gjord av Utvecklare B (2014): 

Kritisk framgångsfaktor Rankning 
Analysera behovet 1 
Utforma en strategi 3 
Analysera nackdelar 9 
Analysera fördelar 1 
Efterfråga kunskap 6 
Efterfråga erfarenhet 6 
Testa olika enheter 4 
Testa användarvänligheten 4 
Bevaka konkurrenter 8 

Tabell 2: Resultat av rankning från Utvecklare B (2014). 

Utvecklare B (2014) menar att framgångsfaktorn bevaka konkurrenter inte alltid behöver 
göras, utan det beror på vad kunden har för behov och vad syftet med webbsidan är. Hen 
menar även att framgångsfaktorn analysera behovet skulle kunna delas upp i två.  Behovet bör 
analyseras både för kunden och hos användarna eftersom deras behov är olika.  

4.3 IT-konsult C 
Den tredje intervjupersonen har titeln IT-konsult och kommer fortsättningsvis att nämnas som 
IT-konsult C. IT-konsult C (2014) har arbetat med responsiv webbdesign i ”några år”. Det är 
lite oklart när hen egentligen började med det. Hens arbetsmoment är allt från att koda back-
end till front-end. Hen utför hela flödet i utvecklingen förutom själva designen av webbsidan 
som hen endast applicerar i praktiken. 

4.3.1 Verksamhetsnära 
IT-konsult C (2014) tycker att det är viktigt att mycket tidigt i kontakten med kunden få dem 
att förstå konceptet mobile first, om det är det konceptet som utvecklaren vill använda sig av. 
Det är inte alltid det lättaste eftersom vissa kunder är ganska konservativa och vill ha en stor 
webbsida som har plats med så mycket information som möjligt, så de tänker inte på 
mobilanvändarna. Hen menar att det kan vara svårt att övertyga kunderna om att börja 
nedifrån för att sedan arbeta sig uppåt till större skärmar. Det blir ofta åt andra hållet, desktop 
first, att utgångspunkten är ifrån en dators skärmstorlek och därmed måste det skalas bort 
innehåll istället. Därför är det viktigt att först övertyga kunden om att använda konceptet 
mobile first och att det parallellt utvecklas designförslag så att kunden kan se hur det kan se ut 
både på stora och små skärmar. Hen menar att det är lättare att arbeta så eftersom det är svårt 
att välja bort innehåll på grund av att de inte vet vad som är viktigt för kunden att lyfta fram 
och inte när de väl ska börja skala bort.  

Hur mycket konsulterna är med och påverkar kundernas val utifrån deras behov är olika. 
Vissa har ganska klart för sig vad de vill ha och därmed gör de det bästa av situationen och 
försöker styra dem i rätt riktning, om de ser något annat som kan passa bättre. Hen säger att 
det inte alltid går att få dem att ändra riktning men de försöker i alla fall om behovet skulle 
dyka upp. I vissa fall är de med mycket tidigt i processen och får därmed vara med och hjälpa 
kunderna med att göra behovsanalyser och så vidare. Kunderna har kunskapen om 
verksamheten medan konsulterna har kunskapen om vad som lämpar sig och inte på webben. 
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IT-konsult C (2014) nämner att vissa kommunikatörer har en tendens att vilja skriva så 
mycket text som möjligt medan konsulterna vet, av erfarenhet, att användarna inte orkar läsa 
så mycket text och därmed lämnar webbsidan istället. 

IT-konsult C (2014) säger att om kunderna väl har ett strategiskt mål, med att göra en 
responsiv webbsida, så handlar det om att de slipper ha en separat mobilanpassad webbsida 
eller en applikation utöver den vanliga webbsidan. 

4.3.2 För- och nackdelar med responsiv webbdesign 
Fördelar med responsiva webbsidor som IT-konsult C (2014) tar upp med sina kunder är 
framför allt att det blir mer underhållbart. Om kunden använder sig av ett 
webbpubliceringsverktyg kommer de endast behöva publicera informationen en gång i ett 
format. Hen menar att det är en del som vill ha en applikation för att kunna synas på den 
marknaden också men i de fallen förklarar hen för dem att det går att klara sig ganska långt 
med en responsiv webbsida istället. Hen säger att en responsiv webbsida är bättre än att ha en 
applikation för sakens skull som inte tillför något. Sedan säger hen att en fördel även är att det 
inte spelar någon roll att en skärm endast klara av exempelvis 800x600 i upplösning eller om 
det är en stor 27” skärm med bra grafikkort och upplösning för det kommer att fungera bra på 
båda skärmarna. De nackdelar som hen nämner för kunden är dels att responsiva webbsidor 
fungerar mindre bra i äldre versioner av webbläsaren Internet Explorer. Exempelvis har 
statligt eller kommunalt anställda ofta den webbläsaren i äldre versioner, så om dessa är 
kundens målgrupp menar hen att det kan vara värt att tänka på vilka fler alternativ som finns 
än responsiv webbdesign. Sedan finns det även en till nackdel och det är om det responsiva 
arbetet inte gjorts på rätt sätt. Responsiva webbsidor har en tendens att bli lite sega när de 
laddar sitt innehåll samt att de är mer kraschbenägna än vanliga statiska webbsidor. Detta 
beror på att de generellt tenderar att vara mer CSS- och JavaScript-intensiva vilket medför att 
koden är mer komplex. 

4.3.3 Yttre påverkan 
IT-konsult C (2014) nämner komplexitet som en yttre påverkande faktor. Med det menar hen 
hur det ska gå att förvalta informationen på webbsidan över tid. Att kunna avgöra vad som är 
viktigt och vad som är mindre viktigt för att kunna komma fram till vad som är kärnan med 
webbsidan.  

IT-konsult C (2014) tycker att de nästan alltid måste undersöka kundens konkurrenter, vad de 
erbjuder för att kunna göra bättre än dem, och om inte de gör det har kunden själv redan gjort 
det. Hen tycker att det är bra att göra för att kunna få en uppfattning om vad det är som borde 
finnas och vad vissa branscher lyfter fram lite extra. Vissa har exempelvis mer fokus på att 
visa priser medan andra lyfter fram kundnöjdhet. Eftersom hens kunder tillhör så många olika 
branscher är det svårt att kunna ha koll på allt från däckbranschen till läkemedelsbranschen. 
Alla använder olika termer och lyfter fram olika sorters information. 

IT-konsult C (2014) menar att deras kunder ibland har blivit påverkade av andra verksamheter 
som de hört har skaffat en responsiv webbsida. De vet inte alltid vad det innebär men de 
tycker att det låter häftigt och vill också ha det. Hen säger att det inte alltid är 
jättekvalificerade bakomliggande faktorer som bidrar till att kunderna hör av sig till dem. 
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4.3.4 Tekniknära 
Vilka tester som utförs säger IT-konsult C (2014) beror helt på vad kunden har beställt. Men 
om konsulterna själv får bestämma så testas det mycket noggrant i många olika typer av 
webbläsare och operativsystem. De testar om det fungerar i alla operativsystem för att sedan 
testa alla typer av kombinationer med webbläsare för att kunna hitta alla eventuella fel som 
kan uppstå.  

De gör gärna detta i kombination med automatiserade tester som utförs av rena testare men 
eftersom det är ganska dyra kostnader, på grund av att det är tidskrävande att skriva testfall, är 
det inte lika vanligt men det förekommer. Eftersom det är kunden som avgör vad de vill 
betala för så är det de som begränsar testarbetet. 

4.3.5 Rankning 
Detta är resultatet av rankningen gjord av IT-konsult C (2014): 

Kritisk framgångsfaktor Rankning 
Analysera behovet 2 
Utforma en strategi 1 
Analysera nackdelar 6 
Analysera fördelar 7 
Efterfråga kunskap 3 
Efterfråga erfarenhet 9 
Testa olika enheter 5 
Testa användarvänligheten 4 
Bevaka konkurrenter 8 

Tabell 3: Resultat av rankning från IT-konsult C (2014). 

IT-konsult C (2014) tycker att användarnas operativsystem och webbläsare bör vara en 
framgångsfaktor. Detta grundar sig i att det är viktigt att veta vad de kommer använda för 
system eftersom responsiva webbsidor funkar sämre på exempelvis äldre versioner av 
webbläsaren Internet Explorer och därmed kan det behövas övervägas att göra något annat än 
responsiv webbdesign. 

4.4 IT-konsult D 
Den fjärde och sista intervjupersonen har titeln IT-konsult och kommer fortsättningsvis att 
nämnas som IT-konsult D. IT-konsult D (2014) har inte haft några skarpa projekt som hen 
specifikt har implementerat responsiv webbdesign men hen har varit med i två projekt vars 
syfte varit att få webbsidorna att fungera på alla enheter. 

4.4.1 Verksamhetsnära 
Om det finns en befintlig webbsida som ska uppgraderas till responsiv så säger IT-konsult D 
(2014) att det första momentet är att analysera den för att se vad det finns för fallgropar. Vissa 
element passar mindre bra i en responsiv webbdesign och därmed behövs det tänkas ut hur det 
ska lösas. Om det inte finns någon befintlig webbsida säger hen att de är med i hela 
designprocessen och kan påverka hur webbsidan ska struktureras och vilka element som ska 
finnas med. 
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IT-konsult D (2014) menar att kunden ofta har en ganska klar bild över vad de vill ha och inte 
när de träffar konsulterna första gången. Men konsulternas roll är ändå att komma med förslag 
om de ser förbättringspotential i att göra på något annat sätt än kundens första tanke. Hen 
nämner att om kunden exempelvis antingen vill göra fyra applikationer, till iPhone, Android, 
Windowsphone samt en vanlig statisk webbsida, eller om de vill ha en responsiv webbsida 
istället så diskuteras det dem emellan för att komma fram till bästa lösningen.  

Hen säger att det varierar mycket huruvida kunderna har ett strategiskt mål eller inte med att 
göra en responsiv webbsida. Många större kunder de har, framför allt myndigheter, har vissa 
krav på sig och därmed blir det automatiskt deras mål. Sedan säger hen att eftersom vissa 
kunders normalanvändare surfar mycket via smartphones så blir deras mål att få webbsidan 
att fungera på de mobila enheterna. Eftersom många kunder har koll på vilka deras målgrupp 
är så blir det enklare. Men hen säger även att det finns kunder som inte har något specifikt 
mål och därmed utförs ett förarbete som går ut på att bland annat analysera fram en målgrupp. 

4.4.2 För- och nackdelar med responsiv webbdesign 
Fördelen som IT-konsult D (2014) ser med responsiv webbdesign är att kunna nå ut till alla 
användare var de än befinner sig. Hen säger att i dagens läge förväntar sig de flesta 
användarna att de ska kunna komma åt kundens webbsida via mobila enheter också. Det kan 
vara helt okej att det inte ser exakt likadant ut i en mindre enhet som i en dator men 
huvudsaken är att samma information finns tillgänglig överallt. När det kommer till nackdelar 
informerar hen kunderna om kostnaderna eftersom det kostar mycket mer med responsiva 
webbsidor än vanliga statiska. Alla kunder har olika stor budget som måste tas hänsyn till. 
Sedan ser hen en nackdel i att responsiva webbsidor inte syns i exempelvis App Store eller 
Google Play eftersom vissa kunder kan ha som krav att de måste finnas där. I det fallet får en 
annan väg hittas för att tillgodose alla kundens krav, som exempelvis en hybridapplikation 
som ser ut som en vanlig applikation men den hänvisar endast till den responsiva webbsidan. 

4.4.3 Yttre påverkan 
En faktor som framför allt spelar roll i utvecklingen är, enligt IT-konsult D (2014), vad den 
responsiva webbsidan ska ha för innehåll. Det är innehållet som utgås ifrån och om kunden 
vill ha något som inte passar sig, på grund av responsiviteten, så kommer de med förslag på 
hur det kan göras på ett bättre sätt eller så förklarar de för kunden att det inte bör finnas 
eftersom det inte blir så bra. I vissa fall säger hen att de får frångå responsiviteten lite, om 
något exempelvis endast skulle fungera i en dator eller på en surfplatta, eftersom kunden 
absolut vill ha med det. Hen menar att det viktigaste i detta fall är att ha en dialog med kunden 
så att de blir medvetna om att den funktionen i så fall inte kommer att fungera i alla enheter. 

IT-konsult D (2014) säger att de inte specifikt behöver studera konkurrenters webbsidor för 
att kunna göra något bättre utan viktigast tycker hen är att studera bra exempel på responsiva 
webbsidor oberoende av bransch för att få idéer. Det kan även vara en fördel att studera 
mindre bra exempel för att lära sig vad som passar bättre och sämre. 

En faktor som IT-konsult D (2014) menar väger in i valet om det ska göras en responsiv 
webbsida eller inte är kostnaderna. Kostnaderna kommer i stort sett fördubblas i jämförelse 
med en statisk webbsida säger hen eftersom det är så mycket mer att tänka på med bland 
annat design och skript. En annan faktor tycker hen kan vara vilken målgrupp kunden vill nå 
ut till. Om det är viktigt att en användare som är ute på stan ska komma åt kundens webbsida 
är det såklart extra viktigt att den fungerar bra i smartphones eller om det snarare är så att 
målgruppen sitter i soffan och surfar på webbsidan så är det möjligtvis en surfplatta som 
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används. Så IT-konsult D (2014) tycker att kostnader och målgrupp är två viktiga faktorer att 
analysera. 

4.4.4 Tekniknära 

Det som handlar om teknik har IT-konsult D (2014) ingen kunskap om. 

4.4.5 Rankning 
Detta är resultatet av rankningen gjord av IT-konsult D (2014): 

Kritisk framgångsfaktor Rankning 
Analysera behovet 1 
Utforma en strategi 3 
Analysera nackdelar 4 
Analysera fördelar 4 
Efterfråga kunskap 6 
Efterfråga erfarenhet 2 
Testa olika enheter 8 
Testa användarvänligheten 7 
Bevaka konkurrenter 9 

Tabell 4: Resultat av rankning från IT-konsult D (2014). 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyseras alla kritiska framgångsfaktorer som finns illustrerade i 
kandidatuppsatsens analysmodell (Figur 5). Analysen presenteras utifrån insamlad teori samt 
empiri, och detta ger grunden för kandidatuppsatsens slutsatser. Analyskapitlet avslutas med 
en syntes där analysens resultat sammanställts med en modifierad analysmodell. 
 

5.1 Kritiska framgångsfaktorer 
Nedan följer en analys av de kritiska framgångsfaktorer som illustreras i kandidatuppsatsens 
analysmodell (Figur 5). De kritiska framgångsfaktorerna efterfråga kunskap och efterfråga 
erfarenhet har valts att analyseras tillsammans eftersom det har varit svårt att skilja de från 
varandra. Rangordningen som intervjupersonerna gjort är på en skala mellan 1-9, som innebär 
att 1 står för allra viktigast faktor och 9 står för minst viktig faktor. Samma siffra kunde anges 
om de tyckte att någonting var lika viktigt. 

Anledningen till att kritiska framgångsfaktorer identifieras är enligt Mind Tools (2014b) att 
de ska hjälpa till att styra företag och projekt för att nå framgång. Chen et al. (2013) menar att 
om kritiska framgångsfaktorer uppmärksammas kan det garanteras någon form av framgång. 

Enligt Human Resource Management (2014) kan framgångsfaktorer delas upp i två 
kategorier: beteendevetenskapliga och tekniska. Fem av de nio framgångsfaktorerna nedan: 
analysera behovet, bevaka konkurrenter, analysera fördelar, analysera nackdelar samt utforma 
en strategi, hör till kategorin beteendevetenskapliga. Detta eftersom de beskriver hur det 
rekommenderas att göra innan de tekniska framgångsfaktorerna blandas in. De resterande fyra 
framgångsfaktorerna: efterfråga kunskap, efterfråga erfarenhet, testa olika enheter samt testa 
användarvänligheten, är enligt Human Resource Management (2014) tekniska 
framgångsfaktorer eftersom de innefattar tekniska kunskaper och färdigheter som behövs 
göras och beaktas för att webbsidan ska kunna fungera på ett bra sätt. 

5.1.1 Analysera behovet 
Alla intervjupersoner är överens om att analysera behovet är en av de allra viktigaste kritiska 
framgångsfaktorerna att beakta vid responsiv webbdesign. Två av intervjupersonerna har 
angivit en 1:a och de andra två angav en 2:a.  

Utvecklare B (2014) är en av de som angivit en 1:a för denna kritiska framgångsfaktor. Hen 
tycker nämligen att det första som bör göras är att analysera vilka behov som finns hos 
kunden men även hur stora dessa är eftersom vissa behov påverkar hela projektet. Eftersom 
webbsidan är till för att ge användarna någon form av nytta menar Utvecklare B (2014) att det 
krävs att en kravspecifikation framställs som listar upp alla behov. IT-konsult C (2014) 
nämner att de i vissa fall är med och gör behovsanalyser med sina kunder och hjälper dem 
med det arbetet eftersom det trots allt är IT-konsulterna som besitter kunskaperna om vad som 
är passande och inte på webben. Skulle de se att något annat än responsiv webbdesign passar 
bättre utifrån behoven menar både IT-konsult C (2014) och IT-konsult D (2014) att de 
informerar om det. 

Tre av intervjupersonerna nämner att filosofin mobile first är en viktig del att ta upp 
inledningsvis med sina kunder, om det är det utvecklaren vill använda sig av. Enligt skaparen 
av mobile first, Luke Wroblewski (2011), handlar filosofin om att kartlägga behovet att 
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prioritera det mobila innehållet i första hand när användarupplevelser skapas. IT-konsult A 
(2014) tycker att mobile first är det som är poängen med responsiv webbdesign eftersom 
webbsidan utvecklas för att den ska kunna anpassa sig efter olika enheter. IT-konsult C 
(2014) menar att det är lättare att arbeta utifrån mobil first eftersom det är svårt att välja bort 
innehåll på grund av att de inte vet vad som är viktigt för kunden att lyfta fram och inte när de 
väl ska börja skala bort. 

Utvecklare B (2014) tycker att analysera behovet skulle kunna delas upp i två olika 
framgångsfaktorer eftersom det bör analyseras både vad deras kund har för behov samt vad 
användarna har för behov. Denna uppdelning nämner även grundaren av responsiv 
webbdesign, Ethan Marcotte (2011:108), när han förklarar att det behövs analyseras fram vad 
det finns för behov och så avslutar han med detta: ”Only you and your users know for 
certain”. Det är enligt honom alltså endast de som vill ha webbsidan utvecklad åt sig samt de 
som kommer att använda webbsidan som vet vilka behoven är. 

5.1.2 Efterfråga kunskap och efterfråga erfarenhet 
Både den kritiska framgångsfaktorn efterfråga kunskap samt efterfråga erfarenhet fick mycket 
varierade svar från intervjupersonerna. Utvecklare B (2014) tycker att den kritiska 
framgångsfaktorn efterfråga kunskap är lika viktig som efterfråga erfarenhet och har därför 
angivit en 4:a på båda. De resterande tre intervjupersonerna har angivit en 3:a, 6:a respektive 
7:a på efterfråga kunskap samt en 2:a, 8:a respektive 9:a på efterfråga erfarenhet. 

IT-konsult C (2014) menar att en nackdel med responsiv webbdesign är att webbsidor som 
inte gjorts på rätt sätt, på grund av okunskap och oerfarenhet, kan bli sega när de laddar sitt 
innehåll och även att de är mer kraschbenägna än vanliga statiska webbsidor. Anledningen till 
detta är enligt IT-konsult C (2014) att responsiva webbsidor är mer CSS- och JavaScript-
intensiva och det leder till att koden är mer komplicerad. Hongkiat (2013) menar att en 
nackdel med responsiv webbutveckling är att det krävs erfarenhet. Utvecklarna måste ha den 
kunskap och erfarenhet som krävs om responsiv webbdesign för att det ska kunna bli helt bra. 

5.1.3 Bevaka konkurrenter 
Enligt rankningen som intervjupersonerna gjort på den kritiska framgångsfaktorn bevaka 
konkurrenter kan det utläsas att två av dem tycker att detta är den minst viktiga kritiska 
framgångsfaktorn att beakta vid responsiv webbdesign. De resterande två intervjupersonerna 
har endast en annan kritisk framgångsfaktor som de anser är mindre viktig än denna.  

Utvecklare B (2014) menar att det inte alltid är så att de bevakar konkurrenter eftersom hen 
tycker att det kan vara en fördel att inte studera hur andra har gjort för att inte råka göra 
likadant. När nya lösningar utvecklas sticker webbsidan ut från konkurrenterna istället, vilket 
är ett mål, menar Utvecklare B (2014). IT-konsult C (2014) tycker däremot att det nästan 
alltid bör studeras vad kundernas konkurrenter har att erbjuda för att på så sätt kunna göra 
vissa delar bättre än dem. IT-konsult A (2014) håller med om att lite ”fönstershopping” bör 
göras bland konkurrenter. Hongkiat (2013) menar att om en konkurrent skulle ha en 
mobiloptimerad webbsida kommer den ladda sitt innehåll 7 gånger snabbare än en responsiv 
webbsida, så därmed är det en fördel att bevaka sina konkurrenter för att kunna bli medveten 
om en sådan detalj. Waite (2012) menar att det främst är de som bedriver e-handel som 
drabbas negativt om en konkurrent har en snabbare webbsida, eftersom det är så många som 
handlar via mobila enheter. 
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Om inte kunderna själva har analyserat sina konkurrenter menar IT-konsult C (2014) att de 
gör det eftersom de ska kunna få en uppfattning om vad vissa branscher gör, på grund av att 
vissa lyfter fram olika typer av innehåll. IT-konsult D (2014) tycker att det inte behöver vara 
specifikt kundens konkurrenter som bevakas utan att det viktigaste är att studera andra 
responsiva webbsidor som gjorts på ett bra sätt, och därmed kan idéer fås av vilken bransch 
det än är. Mindre bra exempel på responsiva webbsidor kan också vara en fördel att studera, 
menar IT-konsult D (2014), för att kunna se vad som passar bättre och sämre. 

5.1.4 Testa olika enheter 
När det gäller den kritiska framgångsfaktorn testa olika enheter har intervjupersonerna angivit 
mycket olika svar. IT-konsult C (2014) har angivit en 5:a och IT-konsult A (2014) en 6:a. 
Utvecklare B (2014) tycker att denna kritiska framgångsfaktor är lika viktig att beakta som att 
testa användarvänligheten och har angivit en 4:a medan IT-konsult D (2014) tycker att denna 
kritiska framgångsfaktor är näst minst viktig. 

Smashing Magazine (2012:5) och JaeWon et al. (2012) menar att responsiv webbdesign borde 
anpassas beroende på användarens beteenden och utifrån miljön, alltså skärmstorlek, 
webbläsare samt operativsystem, så därför är det viktigt att alla olika miljöer testas. IT-
konsult A (2014) samt Utvecklare B (2014) menar att de testar responsiva webbsidor i olika 
mobila enheter som är stora på marknaden. Alla, förutom IT-konsult D (2014) som inte har 
nog med kunskap om det tekniska, nämner även att en responsiv webbsida bör testas i olika 
webbläsare också eftersom de har olika egenskaper som påverkar på olika sätt. Utvecklare B 
(2014) säger även att samma webbläsare agerar på olika sätt i olika enheter så därför behövs 
alla webbläsare testas i respektive enhet. Utvecklare B (2014) använder sig av färdiga 
verktyg, för att underlätta testerna, som är till för att manipulera webbsidor samt att de även 
kan imitera storleksförändrade skärmar. IT-konsult C (2014) menar att det beror helt på 
kunden vilka slags tester som utförs, men om de själva får bestämma gör de mycket 
noggranna tester även i olika operativsystem eftersom det också kan påverka webbsidan.  

Hongkiat (2013) menar att det alltid kommer att finnas buggar i en responsiv webbsida 
eftersom det är så svårt att få dem att fungera i alla olika webbläsare som finns. Därför gäller 
det att testa varje ändring som utförs för att kunna kontrollera så att de verkligen fungerar 
överallt (Hongkiat 2013).   

5.1.5 Testa användarvänligheten 
Den kritiska framgångsfaktorn testa användarvänligheten har fått en 4:a av IT-konsult C 
(2014) samt en 5:a av IT-konsult A (2014). Utvecklare B (2014) tyckte att denna kritiska 
framgångsfaktor är lika viktig att beakta som den föregående, testa olika enheter. IT-konsult 
D (2014) angav att endast två kritiska framgångsfaktorer är mindre viktiga att beakta än 
denna. 

IT-konsult A (2014) menar att hen brukar rekommendera sina kunder att vara delaktiga i 
testerna så att de ska kunna vara med och påverka användarvänligheten och kunna känna om 
allt fungerar som de tänkt sig. Utvecklare B (2014) säger att webbsidorna dels brukar testas av 
dem själva för att eliminera tekniska fel men även att de testas av dedikerade testpersoner. 
Testpersonerna sätter därmed upp testspecifikationer för att flödet på webbsidan ska kunna 
kontrolleras utifrån vad användarna vill ska hända. IT-konsult C (2014) menar att de gärna 
gör automatiserade tester men att det inte är lika vanligt eftersom det är tidskrävande och 
därmed blir det högre kostnader. Eftersom det är kunden som betalar menar IT-konsult C 
(2014) att det är de som avgör om testarbetet begränsas. The Byte 9 (2013) menar att 
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responsiv webbdesign leder till bättre användarvänlighet och Isadora Design (2014) samt 
Made By Crunch (2013) menar att flexibiliteten som responsiv webbdesign medför 
säkerställer att webbsidan ska kunna ge användarna den bästa möjliga användarvänligheten. 

5.1.6 Analysera fördelar 
Det råder en aning delade meningar bland intervjupersonerna om hur viktig den kritiska 
framgångsfaktorn analysera fördelar är. Utvecklare B (2014) har angivit en 1:a, vilket visar att 
hen tycker att denna kritiska framgångsfaktor är lika viktig som att analysera behovet. IT-
konsult D (2014) angav samma siffra som på den kritiska framgångsfaktorn analysera 
nackdelar. IT-konsult A (2014) har angivit en 3:a och IT-konsult C (2014) en 7:a. 

Alla intervjupersoner informerar sina kunder om vilka fördelar som finns med responsiv 
webbdesign. Den fördel de först och främst tar upp är att responsivitet leder till att webbsidan 
ska fungera på alla typer av enheter. Detta är förstås en fördel eftersom mobila användare 
enligt Bohyun (2013) förväntar sig att webbsidor ska fungera lika bra oberoende av vilken 
enhet eller plattform som används. IT-konsult D (2014) menar att detta medför att responsiva 
webbsidor når ut till alla användare var de än befinner sig. The Byte 9 (2013) stärker detta 
med ökad räckvidd eftersom det är den ökade användningen av internet i smartphones som 
varit drivkraften bakom utvecklingen av responsiv webbdesign. Den största fördelen med 
responsiv webbdesign är trots allt att det ska gå att anpassa webbsidan till olika enheter 
(Isadora Design 2014; Made By Crunch 2013). Made By Crunch (2013) menar även att om 
en användare, på ett smidigt sätt, kan komma åt en webbsida från alla enheter är 
sannolikheten mindre att denne byter till en konkurrents webbsida. 

IT-konsult A (2014) och Utvecklare B (2014) menar att eftersom det endast är en webbsida 
som behövs leder detta till att endast en plats behöver underhållas. Isadora Design (2014) och 
Mohorovicic (2013) menar också detta eftersom allt innehåll är på en plats istället för att 
behöva uppdatera flera olika anpassade versioner av webbsidan. 

5.1.7 Analysera nackdelar 
Enligt rankningen som intervjupersonerna gjort på den kritiska framgångsfaktorn analysera 
nackdelar har svaren varierat. Utvecklare B (2014) tycker att denna kritiska framgångsfaktor 
är minst viktig att beakta. IT-konsult D (2014) tycker att denna kritiska framgångsfaktor är 
lika viktig att beakta som att analysera fördelar. IT-konsult A (2014)  har angivit en 4:a och 
IT-konsult C (2014) en 6:a.  

Utvecklare B (2014) säger att om fördelarna med responsiv webbdesign täcker alla behov hos 
kunden, vilket det gjort i de projekt som hen varit delaktig i, finns det ingen anledning att 
analysera nackdelar. IT-konsult C (2014) menar att om kundens målgrupp exempelvis är 
statligt eller kommunalt anställda innebär det ofta att de använder datorer med äldre versioner 
av webbläsaren Internet Explorer. En av nackdelarna med responsiv webbdesign som både 
Hongkiat (2013) samt Fisher och Sharkie (2013:7) nämner är att responsiv webbdesign inte 
stödjs av webbläsaren Internet Explorer som är av version 8 eller äldre. IT-konsult C (2014) 
menar att det därmed kan vara värt att ha detta i åtanke när en responsiv webbsida utvecklas. 
Både IT-konsult A (2014) samt IT-konsult D (2014) nämner kostnader som en stor nackdel 
som de informerar sina kunder om. Eftersom en responsiv webbsida tar längre tid att utveckla 
kostar det därmed mer i förskott än vad exempelvis en vanlig statisk webbsida gör (Business 
NH Magazine 2012). Eftersom alla kunder har olika stor budget menar IT-konsult D (2014) 
att det måste tas hänsyn till. En annan nackdel som IT-konsult D (2014) ser är att responsiva 
webbsidor inte syns i exempelvis App Store eller Google Play. Eftersom vissa kunder kan ha 
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som krav att de ska finnas tillgängliga på dessa platser måste de kanske ändra på något krav 
eller använda sig av ett annat tillvägagångssätt än responsiv webbdesign. 

Hongkiat (2013) menar, när en responsiv webbsida utvecklas åt någon annan, att det är viktigt 
att informera kunden om nackdelar för att de ska bli medvetna om de som finns. IT-konsult A 
(2014) säger att de, som konsulter, alltid analyserar vilka nackdelar som finns med responsiv 
webbdesign med sina kunder. 

5.1.8 Utforma en strategi 
Den kritiska framgångsfaktorn utforma en strategi är med bland det allra viktigaste att beakta 
när intervjupersonernas rankning granskats. Två av intervjupersonerna har angivit en 1:a 
medan de andra två angav en 2:a respektive 3:a. 

Både IT-konsult A (2014) och IT-konsult D (2014) menar att det är olika huruvida kunderna 
utformat en strategi eller inte. Vissa har utformat en strategi, över exempelvis hur de vill 
synas i de mobila kanalerna, men det finns även de som inte har någon förbestämd strategi. 
IT-konsult A (2014) säger att hen ger som förslag, till de kunder som inte har någon uttänkt 
strategi, att definiera det först. Hen hjälper till om de vill så att de ska kunna komma fram till 
rätt beslut utifrån deras syfte. Utvecklare B (2014) säger samma sak gällande detta, att en 
strategi bör utformas eftersom det är därmed de kommer fram till vad de vill åstadkomma 
med webbsidan, oavsett om det är en ny webbsida som ska utvecklas eller om en redan 
befintlig webbsida ska ändras till responsiv. En av nackdelarna med responsiv webbdesign är 
enligt Hongkiat (2013) att det är kostnadsintensivt så det är viktigt att utgå ifrån syftet 
eftersom alla förändring enligt Utvecklare B (2014) kostar pengar. IT-konsult D (2014) säger 
att en del större kunder redan har vissa krav på sig som därmed blir deras strategiska mål. Hen 
nämner även att detta förarbete bland annat leder till att kunderna kan komma fram till vilken 
målgrupp de riktar sig mot, vilket gör det strategiska målet enklare att definiera.  

Ett syfte med kritiska framgångsfaktorer är enligt Mind Tools (2014b) att skapa gemensamma 
utgångspunkter så att alla inblandade ska sträva efter samma mål och den kritiska 
framgångsfaktorn utforma strategi är till för att definiera ett mål för utvecklingen av den 
responsiva webbsidan. 
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5.2 Syntes 
Figur 6 illustrerar en analysmodell som blivit modifierad utifrån kandidatuppsatsens analys 
samt tidigare analysmodell i figur 5. Syftet med denna modifierade analysmodell är 
framförallt att visa de nya kritiska framgångsfaktorerna, som framkommit som viktiga att 
beakta i analysen, samt att visa tre dimensioner som har en inverkan i utvecklingen av en 
responsiv webbdesign. Det som först och främst modifierats sedan föregående analysmodell 
(Figur 5) är att pilarna tagits bort och det har istället gjorts en indelning i tre dimensioner: 
verksamhet, yttre påverkan samt teknik. Dimensionerna har även fått var sin siffra som 
indikerar att det som först bör beaktas finns under dimensionen verksamhet, sedan yttre 
påverkan och sist teknik. Detta har gjorts för att visa i vilken ordning det rekommenderas att 
de kritiska framgångsfaktorerna, som tillhör respektive dimension, bör beaktas. Ordningen på 
dimensionerna har resulterat på det här viset eftersom det är det som ansetts passande, utifrån 
empiri samt analys, för ett IT-projekt vid utveckling av en responsiv webbdesign. Alltså att 
först fokusera på verksamheten för att sedan övergå till yttre påverkan och sist utförs de 
tekniska delarna. Inom dimensionen verksamhet har det även gjorts en inbördes numrering 
som indikerar i vilken ordning de kritiska framgångsfaktorerna rekommenderas att de beaktas. 
Denna ordning har också framkommit utifrån empiri samt analys. En kritisk framgångsfaktor 
har valts att tas bort och vissa som gått hand i hand med varandra har slagits ihop. 
Analysmodellen är fortfarande formad som en cirkel men eftersom dimensionerna fått var sin 
siffra illustrerar det en turordning. Se figur 5 för att jämföra. 

 
Figur 6: Modifierad analysmodell över kritiska framgångsfaktorer som bör beaktas vid 

responsiv webbdesign (Författaren 2014). 
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Verksamhet 
Dimensionen verksamhet innefattar den organisation eller privatperson som har behovet av en 
responsiv webbsida, och det är de som kommer vara ansvariga för webbsidan när den är 
färdigutvecklad. Dimensionen ska visa att de fyra underliggande faktorerna hör till 
verksamheten och det har gjorts en inbördes numrering som indikerar i vilken ordning de 
kritiska framgångsfaktorerna rekommenderas att de beaktas. Vare sig det ska ändras på en 
redan befintlig webbsida eller utvecklas en helt ny så bör det inledas med att analyseras varför 
verksamheten är i behov av en responsiv webbsida. Anledningen till att det rekommenderas 
att börja med behovet är, som Utvecklare B (2014) nämner, att vissa behov kan påverka hur 
hela projektet kommer att utformas. När behovet hos verksamheten väl analyserats fram är det 
en fördel att identifiera vilken målgrupp verksamheten vill nå ut till med sin responsiva 
webbsida. Det har från intervjupersonernas sida visat sig vara betydelsefullt att vara medveten 
om vilka ens målgrupp är för att underlätta nästkommande kritiska framgångsfaktorer, som är 
att utforma ett strategiskt mål samt analysera för- respektive nackdelar med responsiv 
webbdesign. Nästa steg blir därmed att det bör utformas ett strategiskt mål med utvecklingen 
för att det ska gå att veta vilket eller vilka mål som bör uppnås innan projektet kan anses vara 
färdigt. Det är sedan fördelaktigt att analysera både vilka för- respektive nackdelar som finns 
med responsiv webbdesign utifrån verksamhetens behov, målgruppen samt det utformade 
strategiska målet. Analysera för- respektive nackdelar med responsiv webbdesign har valts att 
slås ihop eftersom de förslagsvis görs vid samma tillfälle. 

Yttre påverkan 
I de flesta utvecklingsprojekt finns det yttre faktorer som påverkar hur slutprodukten kommer 
att se ut i slutändan. Med denna anledning har dimensionen yttre påverkan framkommit och 
en ny kritisk framgångsfaktor har identifierats: analysera användarens behov. Denna kritiska 
framgångsfaktor har observerats när Utvecklare B (2014) påpekat att den kritiska 
framgångsfaktorn analysera behovet förslagsvis kunnat delas upp i två faktorer eftersom 
verksamheten och användarna har olika behov som bör beaktas. Även grundaren av responsiv 
webbdesign, Ethan Marcotte (2011:108), nämner detta så av denna anledning valdes den 
kritiska framgångsfaktorn analysera behovet att delas upp i två. Det som analysera 
användarens behov står för är att de ansvariga för webbsidan bör vara medvetna om vad deras 
användare är i behov av. Därför behövs det göras en analys över vad webbsidan ska ha för 
funktionalitet så att den designas för användarna och ingen annan. Under yttre påverkan finns 
även den kritiska framgångsfaktorn bevaka konkurrenter som har samma innebörd som i 
tidigare analysmodell, alltså att bevaka konkurrenter för att bli medvetna om deras tjänster för 
att kunna bli bättre än dem. 

Teknik 
När det kommer till dimensionen teknik är den till för att visa att de tekniska delarna är en 
viktig aspekt att beakta vid responsiv webbdesign. De kritiska framgångsfaktorerna efterfråga 
kunskap samt efterfråga erfarenhet har valts att slås ihop eftersom det är svårt att skilja de helt 
från varandra på grund av att de går hand i hand. Deras innebörd är den samma som innan, 
vilket är att det är viktigt att se till att utvecklarna har den kunskap och erfarenhet som krävs 
om responsiv webbdesign för att undvika fel som kan uppstå på grund av oerfarenhet. Den 
kritiska framgångsfaktorn testa olika enheter är även den samma som i tidigare analysmodell, 
alltså att webbsidan bör testas på så många enheter som möjligt för att säkerställa att den 
fungerar över allt. I analysen har det av tre intervjupersoner framkommit att det inte bara är 
viktigt att testa en responsiv webbsida i olika enheter utan att även testa den i olika 
webbläsare eftersom deras olika egenskaper påverkar innehållet på en webbsida på olika sätt. 
IT-konsult C (2014) nämner även att operativsystem kan påverka webbsidan så därmed 
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framkom den nya kritiska framgångsfaktorn testa olika webbläsare och operativsystem. En 
responsiv webbsida är enligt Hongkiat (2013) i stort sett omöjlig att lyckas få perfekt i alla 
kombinationer av operativsystem och webbläsare men om webbsidan kontinuerligt testas i så 
många olika webbläsare och operativsystem som möjligt kan det gå att åtminstone få den att 
fungera någorlunda bra i alla. Det har även valts att eliminera den kritiska framgångsfaktorn 
testa användarvänligheten av den anledningen att de kritiska framgångsfaktorerna testa olika 
enheter samt testa olika webbläsare och operativsystem täcker det som var dennes syfte. 
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6. Slutsatser 
 
Detta kapitel avser att presentera kandidatuppsatsens slutsatser med utgångspunkt från 
undersökningens syfte. Vidare görs en kritisk granskning till kandidatuppsatsens innehåll 
samt en beskrivning av rekommenderad vidare forskning. 
 

Syftet med denna kandidatuppsats i ämnet informatik är att identifiera och beskriva kritiska 
framgångsfaktorer som bör beaktas vid utveckling av en responsiv webbdesign. 

Det kan konstateras att kritiska framgångsfaktorer är bra att identifiera för att ha som 
hjälpmedel vid styrning av företag och projekt. Om dessa faktorer sedan används och beaktas 
kan det garanteras någon form av framgång. I kandidatuppsatsen har nio kritiska 
framgångsfaktorer, som bör beaktas vid utveckling av en responsiv webbdesign, identifierats: 

• Analysera verksamhetens behov 
• Identifiera en målgrupp 
• Utforma ett strategiskt mål 
• Analysera för- respektive nackdelar med responsiv webbdesign 
• Analysera användarens behov 
• Bevaka konkurrenter 
• Efterfråga kunskap och erfarenhet hos utvecklarna 
• Testa olika enheter 
• Testa olika webbläsare och operativsystem 

Det har även identifierats tre dimensioner vars syfte är att visa en turordning bland faktorerna: 

• 1. Verksamhet 
• 2. Yttre påverkan 
• 3. Teknik 

Se figur 6 för att få en övergripande bild över dimensionerna och de kritiska 
framgångsfaktorerna. Turordningen på dimensionerna visar endast i vilken ordning som 
dimensionerna, med tillhörande kritiska framgångsfaktorer, rekommenderas att de beaktas. 
Inom dimensionen verksamhet finns även en inbördes numrering som indikerar i vilken 
ordning de fyra tillhörande kritiska framgångsfaktorerna rekommenderas att beaktas.  

Verksamhet 
Utifrån den empiri och analys som gjorts i kandidatuppsatsen har det framkommit att 
dimensionen verksamhet är den som bör beaktas först. Detta beror på att intervjupersonerna 
indikerat att det först bör göras ett grundarbete inom verksamheten för att kunna identifiera 
grundorsaken till utvecklingen av en responsiv webbdesign. De kritiska framgångsfaktorer 
som hör till denna dimension är: analysera verksamhetens behov, identifiera en målgrupp, 
utforma ett strategiskt mål samt analysera för- respektive nackdelar med responsiv 
webbdesign, och det rekommenderas att de beaktas i denna ordning.  

Analysera verksamhetens behov 
Det bör analyseras vad syftet med webbsidan är för verksamheten, alltså vad det är 
verksamheten vill få ut av att göra en responsiv webbsida. Anledningen till detta är att det ska 
gå att se om responsiv webbdesign är det rätta tillvägagångssättet för behovet. 
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Identifiera en målgrupp 
Det är en stor fördel att identifiera verksamhetens målgrupp för den fortsatta utvecklingen. 
Detta för att underlätta nästkommande kritiska framgångsfaktorer som exempelvis att 
analysera för-respektive nackdelar med responsiv webbdesign samt analysera användarens 
behov eftersom det bland annat är målgruppen det bör utgås ifrån. 

Utforma ett strategiskt mål 
Det är viktigt att utforma ett strategiskt mål med utvecklingen, alltså vad det är en responsiv 
webbdesign ska ge för nytta som inte en vanlig statisk webbsida kan ge. Finns det inget 
tydligt mål är det svårt att veta vad syftet är med att göra en responsiv webbsida. Kostnaderna 
för en responsiv webbsida är trots allt högre än för en vanlig statisk webbsida inledningsvis 
eftersom det är mer tidskrävande. Det strategiska målet är även en indikation för när 
utvecklingen anses vara färdig. 

Analysera för- respektive nackdelar med responsiv webbdesign 
Det bör analyseras vilka för- respektive nackdelar som finns med responsiv webbdesign för 
att se om tillvägagångssättet är passande för syftet. Skulle exempelvis ens målgrupp bestå av 
användare som ofta använder gamla versioner av webbläsaren Internet Explorer, som inte 
stödjer responsiv webbdesign, kan det vara bra att vara medveten om det. 

Yttre påverkan 
Den dimension som framkommit att beakta som nummer två är yttre påverkan. Anledningen 
till detta är att när det väl gjorts en grundläggande analys av verksamheten, och dess 
tillhörande kritiska framgångsfaktorer, bör det undersökas yttre faktorer som kan komma att 
påverka utvecklingen. Detta görs för att kunna undvika att projektets resultat påverkas 
negativt av dessa externa parter. Till denna dimension hör de kritiska framgångsfaktorerna: 
analysera användarens behov samt bevaka konkurrenter. 

Analysera användarens behov 
Det är viktigt att ta reda på vad ens målgrupp är i behov av, vad de vill att webbsidan ska göra 
för nytta för dem. Därför rekommenderas det att göras en analys över vad webbsidan ska ha 
för funktionalitet så att den designas för användarna och ingen annan. 

Bevaka konkurrenter 
Att bevaka vad konkurrenterna har för tjänster att erbjuda sina kunder kan vara bra för att på 
så sätt kunna bli bättre än dem. Det kan även vara till en fördel att studera andra responsiva 
webbsidor, oberoende av vad de tillhör för bransch, för att kunna bli inspirerad. Eftersom 
responsiv webbdesign kan leda till konkurrensfördelar är det viktigt att verksamheter som 
exempelvis bedriver e-handel har koll på sina konkurrenter för att kunna vara snäppet bättre 
hela tiden. 

Teknik 
Den dimension som framkommit att beaktas sist är teknik. Detta beror på att de kritiska 
framgångsfaktorerna under dimensionen teknik beaktas i slutet av utvecklingsprojektet. Till 
denna dimension hör de kritiska framgångsfaktorerna: efterfråga kunskap och erfarenhet hos 
utvecklarna, testa olika enheter samt testa olika webbläsare och operativsystem. De båda 
kritiska framgångsfaktorerna som handlar om test rekommenderas att testerna utförs på både 
dedikerade testpersoner samt testpersoner som är potentiella användare. 
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Efterfråga kunskap och erfarenhet hos utvecklarna 
Responsiv webbdesign kräver att utvecklarna har en del kunskap och erfarenheter om olika 
webbtekniker och designmönster för att det ska kunna bli så bra som möjligt. Det är därmed 
viktigt är att se sig omkring och efterfråga de utvecklare som arbetat med responsiv 
webbdesign en längre tid för att kunna undvika fel som kan uppstå på grund av oerfarenhet. 

Testa olika enheter 
Den responsiva webbsidan bör testas på så många olika enheter som möjligt för att säkerställa 
att det fungerar som det ska när skärmytan ändrar storlek samt för att kunna se om enheternas 
egenskaper påverkar webbsidans innehåll. 

Testa olika webbläsare och operativsystem 
Det är svårt att få en responsiv webbsida att lyckas bli perfekt i alla kombinationer av 
operativsystem och webbläsare, men om webbsidan kontinuerligt testas i så många olika 
webbläsare och operativsystem som möjligt kan det gå att få den att åtminstone fungera 
någorlunda bra i alla. 

6.2 Vidare forskning 
En styrka jag ser med kandidatuppsatsens insamlade primärdata är att jag intervjuat fyra 
personer som aktivt arbetar med utvecklingsprojekt inom kandidatuppsatsens ämne. Detta har 
bidragit till att jag fått en bra inblick i deras arbete vid responsiva webbprojekt. Nu i efterhand 
kan jag se en brist i kandidatuppsatsen eftersom intervjuer även hade kunnat göras med 
användare av responsiva webbsidor på grund av att deras åsikter också är viktiga i 
utvecklingsarbetet. Jag kan även se en brist i att de nya kritiska framgångsfaktorerna som 
framkommit efter empiriinsamlingen inte blivit rankade på något vis. Men varken fler 
intervjuer eller en ny rankning har kunnat genomföras eftersom undersökningen haft en 
tidsbegränsning så därmed var det ett medvetet val. 

En rekommendation till vidare forskning är dels att använda sig av flera perspektiv i 
undersökningen för att få ett bredare omfång och därmed kunna göra en jämförelse med 
kandidatuppsatsens slutsatser. Jag skulle även tycka att det vore intressant om det forskas 
djupare om den tekniska delen av responsiv webbdesign, alltså hur det görs rent praktiskt. Det 
skulle förslagsvis kunna undersökas olika metoder som används för att utveckla en responsiv 
webbdesign för att kunna komma fram till den bästa lösningen utifrån ett specifikt syfte. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
Namn:  
Yrkestitel: 
 
1. Hur länge har du arbetat med responsiv webbdesign? 
 
2. Vilka arbetsmoment arbetar du med?  
 
3. Vilka arbetsmoment rekommenderar du att det utförs? 
 
4. Finns det några inre och/eller yttre faktorer som spelar roll i utvecklingsarbetet? 
 
5. Studerar ni kundens konkurrenter och ser vad de erbjuder för tjänster till sina kunder 

för att kunna bli bättre? 
 
6. Finns det några utarbetade faktorer, eller faktorer som du personligen upptäckt, som 

vägs in i valet om det ska bli en responsiv webbsida eller något annat 
tillvägagångssätt? 

 
7. Hur analyseras kundens behov? Är det kunden själv som bestämmer eller är det ni 

som väljer det tillvägagångssätt som bäst passar in utifrån syfte? 
 
8. Brukar kunderna ha något strategiskt mål med att göra en responsiv webbsida eller är 

det något ni hjälper dem att ta fram? 
 
9. Vad är den vanligaste anledningen till att kunderna vill ha en responsiv webbsida? 
 
10. Vet kunderna vad responsiv webbdesign egentligen innebär? 
 
11. Vilka fördelar med responsiv webbdesign nämns för kunden? 
 
12. Informeras kunden om responsiva webbsidors nackdelar? 

- Om nej: Varför inte? 
- Om ja: Vilka nackdelar nämns? 

 
13. Vad utförs för tester på en responsiv webbsida? 

- Hur testas webbsidan för att kontrollera användarvänlighet? 
 
14. Vilka olika enheter och webbläsare testas webbsidan i? 

- Vad använder ni för testpersoner? Eventuella användare eller ni själva? 
 
15. Visar och förklarar analysmodellen (Figur 5). Om du skulle rangordna faktorerna med 

siffrorna 1-9, som innebär att 1 står för allra viktigast faktor och 9 står för minst viktig 
faktor, hur skulle du därmed rangordna dem? Samma siffra kan väljas att sättas på 
flera om du tycker att någonting är lika viktigt att beakta. 
- Är det någon faktor som du ser fattas eller som du inte tycker ska vara med? 


