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Sammanfattning 
Avsaknad av en hemsida medför att många kunder kan gå förlorade för ett företag. Om det trots 
allt finns en webbsida som beskriver företagets verksamhet finns det fortfarande risk att mista 
kunder om sidan inte är anpassad efter den enhet som besökaren använder. I dagens samhälle 
är det mer regel än undantag att webbsidor besöks med olika enheter och upplösningar. En 
lösning på problemet är att använda responsiv webbdesign för att skapa en flexibel design. 
M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har inte haft någon hemsida att presentera sin 
verksamhet med för varken potentiella eller befintliga kunder. Syftet med arbetet är att utveckla 
en hemsida till företaget genom att använda responsiv webbdesign som ett steg i 
utvecklingsprocessen. Utifrån agil utvecklingsmetodik och teorier om design, responsiv 
webbdesign, användbarhet, HTML5, CSS3, PHP5 samt JavaScript, har en responsiv webbsida 
skapats som presenterar företagets verksamhet. 

Nyckelord: responsiv webbdesign, webbutveckling, webbsida  



Abstract 
Absence of a website means that many customers may be lost for a company. If there, despite 
everything, is a website describing the company's operations, the company is still at risk of 
losing customers if the site is not accessible from the device used by the visitor. In today’s 
society it is more a rule than an exception that web pages are visited with different devices and 
resolutions. A solution to this problem is to use responsive web design to create a flexible 
design. M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB has not had a website to present their 
activities for neither potential nor existing customers. The aim of this work is to develop a 
website for the company by using responsive web design as a step in the development process. 
Based on agile development methodologies and theories about design, responsive web design, 
usability, HTML5, CSS3, PHP5 and JavaScript, a responsive website has been created featuring 
the company's operations and services. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB är ett industriföretag som bedriver huvuddelen 
av arbetet inom tillverkningsindustri. Företagets kunder består i huvudsak av andra industri-
företag och de tjänster som erbjuds är bland annat tillverkning av produkter och komponenter 
samt genomförande av konstruktionsuppdrag. 

Företaget startades i augusti 2013 och har ingen hemsida att marknadsföra sina tjänster med. 
Det har varit en begränsning vid kontakt med potentiella kunder eftersom många förutsätter att 
företaget har en hemsida som presenterar vad de har att erbjuda. 

Författaren har fått i uppdrag att skapa en hemsida för M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå 
AB utifrån en på förhand upprättad kravlista. Den ligger som grund för uppsatsen men samtidigt 
kan kravlistan, under arbetets gång, komma att revideras och utvecklas. Den hemsida som 
efterfrågas ska ge information om verksamheten och anpassa sig efter den enhet som besökaren 
använder. 

1.2 Problembeskrivning 
Att ett företag har en hemsida som kan presentera verksamheten är kritiskt i dag. Har inte 
företaget en hemsida så existerar det i princip ej heller (Tsai, 2013). Statistiska Centralbyrån 
(SCB, 2014) redogör för att 93 procent av samtliga svenska företag med fler än tio anställda 
som verkar inom tillverkningsindustrin har en webbplats. Av webbplatserna är det knappt 
hälften, 45 procent, som presenterar sina produkter eller tjänster. Att implementera 
beskrivningar av tjänster eller produkter kan således skapa fördelar gentemot konkurrenterna. 
Dessutom har 98 procent av alla företag tillgång till internet och 68 procent av de anställda 
inom tillverkningsindustrin använder internetanslutna datorer minst en gång i veckan. Vidare 
tillhandahåller 65 procent av företagen bärbara enheter med internetuppkoppling till de 
anställda samtidigt som endast 32 procent har tillgång till dem. Utvecklingen vad gäller 
användandet av internet i arbetet och tillgängligheten har ökat jämfört med 2012 och förutspås 
öka ännu mer under 2014 (SCB, 2014). 

För att skapa en webbsida behövs en design. Eccher (2010) menar att begreppet webbdesign är 
mångtydigt och definierar det genom att använda två olika förklaringar som båda är lika 
korrekta. Den första handlar om att programmera funktionalitet och den andra om att utveckla 
utseendet och känslan som företaget eller organisationen vill förmedla. Det innebär att en 
webbdesigner behöver ha kunskap om både de tekniska och konstnärliga perspektiven, 
samtidigt som personen inte behöver specialisera sig inom båda (Eccher, 2010). 

Det finns många faktorer att ta i beaktande vid utveckling av en hemsida som ska presentera ett 
företags verksamhet. En av faktorerna är att användaren väljer, direkt eller indirekt, vilken enhet 
och upplösning som webbsidan ska visas med. Vid design av en webbsida krävs att hänsyn tas 
till att många enheter kan användas och de olika upplösningskombinationer som finns är i stort 
sett oändliga (Marcotte, 2011). 
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Det blir allt vanligare att människor väljer att besöka en hemsida med olika typer av enheter 
(mobiltelefoner, surfplattor, laptops och stationära datorer). Den visuella återgivningen är i dag 
dock i princip likvärdig enheterna emellan. Det finns emellertid en begränsning i skärmstorlek 
hos både mobiltelefoner och surfplattor, vilket medför att användarupplevelsen kan begränsas 
(Schmiedl, Seidl & Temper, 2009). 

Det finns flera alternativ att tillgå för att anpassa en hemsida till mobiltelefoner och surfplattor. 
Bland dem kan nämnas Wireless Application Protocol (WAP), mobilanpassad layout via 
m.example.com, applikationer såsom nativa applikationer, webbapplikationer och moln-
baserade applikationer, adaptiv design samt responsiv webbdesign (Dawson, 2011). 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utveckla en responsiv hemsida som presenterar M&R Mekan & 
Konstruktion i Skellefteå ABs verksamhet. 

1.4 Forskningsfråga 
Hur kan responsiv webbdesign användas för att skapa en webbsida? 

1.5 Avgränsningar 
Innehållshantering i form av ett Content Management System (CMS) kommer inte att 
implementeras. En databas kommer ej att användas för att hantera information. 

1.6 Begreppsdefinitioner 
Beställare avser företaget M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB. 
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2 Teori 

2.1 Extreme Programming 
I uppsatsen har valda delar av Extreme Programming, XP, använts. XP är en agil metod som 
kombinerar ett antal enkla och konkreta metoder (Martin, 2003). Anledningen till att endast 
vissa delar valts är att några kräver att arbetet utförs av mer än en person. Nedan redogörs för 
en sammanfattning av vad metoden innefattar. 

Beställare och utvecklare ska arbeta nära varandra och syftet med det är att de ska vara 
medvetna om varandras problem och kunna arbeta tillsammans för att lösa dem. Vidare behöver 
kraven inte vara detaljerade utan det är bättre att de presenteras på ett enkelt sätt för att 
utvecklaren ska få en känsla av vad kraven innefattar. Varje iteration pågår vanligtvis i två 
veckor och producerar material som svarar upp till en del av de krav som beställaren har. 
Produkten demonstreras för beställaren som har möjlighet att ge återkoppling. Acceptanstester 
ska genomföras löpande. Utvecklaren checkar in sin kod och integrerar den flera gånger per 
dag. Samtliga tester körs och om det handlar om en webbsida så läggs den upp på exempelvis 
en testserver. Övertid är inte tillåtet förutom under den sista veckan innan en release. Det 
handlar nämligen om att ha lagom hastighet för att inte bränna alla resurser. Känner teamet att 
de behöver mer tid så är det möjligt att godkänna övertid. Utgå alltid från enklast möjliga design 
för att sedan bygga på allt eftersom. Koden ska optimeras och delar som gör koden svår att 
underhålla ska ersättas. Avslutningsvis gäller att det är helheten som utgörs av de olika delarna. 
Om en del inte är perfekt kommer det att märkas på resultatet (Martin, 2003). 

De delar som valts att inte inkluderas är Pair Programming, Collective Ownership och Open 
Workspace eftersom de kräver att arbetet utförs i grupp. Vidare har även The Planning Game 
uteslutits eftersom det innebär att en kostnadsaspekt som inte existerar skulle behövas läggas 
till. 

2.2 Design 

2.2.1 Designprinciper 
Enligt Goodwin (2009) finns följande designprinciper att ta i beaktande: 

God design är etisk 
Den design som skapas ska inte göra skada. Det handlar om fem olika typer av skador som 
designern ska akta sig för. Samtliga skador förklaras nedan men den sistnämnda, miljöskada, 
har inte tagits hänsyn till i arbetet. 

• Fysisk skada 
Vid design av webbsidor bör designern undvika att skapa sidor som kan bidra till att 
användaren får bland annat förslitningsskador, irriterade ögon och huvudvärk. 

• Psykologisk skada 
Produkten ska vara enkel att använda så att frustration undviks. 

• Social skada 
Felaktigheter som påverkar användarens sociala interaktion med andra människor ska 
undvikas. 
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• Ekonomisk skada 
Dålig interaktion bör undvikas eftersom det kan bidra till att gränssnittet slösar med 
användarens tid. 

• Miljöskada 
Delar som orsakar skador på miljön ska undvikas. 

Förutom de fem skador som listas ovan menar Goodwin (2009) att god design även ska 
medverka till att förbättra människans villkor på något sätt. Det kan vara svårt att se när det 
gäller webbdesign men att underlätta en persons dagliga arbete kan också bidra. 

God design är ändamålsenlig 
Designen ska utgå ifrån att leverera det användaren förväntar sig och syftet med produkten ska 
vara tydligt. 

God design är pragmatisk 
Funktionalitet som inte används ska ej heller implementeras. 

God design är elegant 
En elegant design består oftast av en så enkel lösning som möjligt och designen kan anses färdig 
när ingenting behöver läggas till eller tas bort. Dessutom ska elegant design vara 
sammanhängande, vilket innebär att de olika delarna ska skapa en helhet. 

Utifrån riktlinjerna kan designern organisera och visa information för användaren. Funktioner 
som implementeras ska bidra till att både så lite tid och ansträngning som möjligt går åt från 
användarens sida. Dessutom ska designern förhålla sig till principerna på samtliga nivåer i 
designen. 

2.2.2 Minimering av arbete 
Vidare anser Goodman (2009) att designern måste förstå vilka olika typer av arbeten som 
användarna ska utföra för att kunna utforma designen på ett sätt som minskar dem. Det handlar 
först och främst om kognitivt arbete som utgörs av bland annat läsning och förståelse. 
Exempelvis en text som innehåller stav- eller meningsuppbyggnadsfel orsakar onödigt 
kognitivt arbete. En annan typ av arbete är det visuella. Här gäller det att förstå hur produkten 
är uppbyggd samt hur och var innehållet presenteras. Minnesarbete handlar om att komma ihåg 
hur olika saker fungerar. Det kan underlättas genom användning av exempelvis vedertagna 
ikoner som syftar till att beskriva olika typer av funktionalitet. Det sista arbetet är det fysiska 
som betyder att användaren ska behöva använda kroppen så lite som möjligt. Goodman (2009) 
har även tagit fram olika principer för att minska arbetet som beskrivs ovan. Den första 
principen innebär att användarna ska erbjudas allt som de behöver, men endast vad de behöver. 
Det medför att produkten bör syfta till att visa den information och de funktioner som 
användaren kan tänkas efterfråga och behöva. Den andra principen handlar om att inte tvinga 
användaren att göra val där designern istället kan göra en rimlig uppskattning. Den tredje 
principen går ut på att skapa mentala modeller där användaren förstår hur olika funktioner 
fungerar. Den fjärde principen innebär att designern ska ha övertygande skäl för inkonsekvens 
i designen. Den femte och sista principen handlar om att designa för det sannolika och samtidigt 
förse med det tänkbara. 
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2.2.3 Praktiska designövervägningar 
Dawson (2011) framhåller att design kan delas upp i arkitektur, innehåll, layout och iteration. 
Nedan redogörs för de saker som designern bör ta i beaktande vid utformningen av de olika 
delarna. 

Arkitektur 
Arkitektur beskriver hur de olika sidorna är sammankopplade genom länkar. Dawson (2011) 
anser att länkar både ska ha ett utseende och bete sig på ett sätt som skiljer sig ifrån innehåll 
som inte är klickbart. XML-sitemaps bör användas för att ge sökmotorer en genväg till de länkar 
som finns på sidan. Dessutom bör navigationen skalas ner så att den möter enhetens kapacitet. 

Innehåll 
Innehåll utgörs av allt innehåll på hemsidan och kan handla om allt ifrån text och bilder till ljud. 
Textmängden på en specifik sida bör inte vara onödigt stor. Ett annat övervägande är att 
bilderna som används bör begränsas i storlek och att de har ett webbvänligt format som stöds 
av webbläsarna. 

Layout 
Layout behandlar hur besökaren ser och upplever hemsidan. Dawson (2011) menar att 
designern ska undersöka vilka designalternativ som finns tillgängliga för olika funktioner innan 
ett val görs. Bra design ska dessutom vara osynlig och användbarhetstester bör genomföras 
regelbundet för att hitta eventuella fallgropar i konstruktionen. 

Iteration 
Iteration innebär att designprocessen hela tiden ska utvärderas och upprepas. I takt med att nya 
tekniker och metoder för design tillkommer kan det vara bra att se över den befintliga designen. 
Viktigt att tänka på, enligt Dawson (2011), är att se till att alltid använda designregler som 
besökaren känner igen när befintlig design ska göras om eller ny design ska implementeras.  

2.3 Responsiv webbdesign 
Responsiv webbdesign syftar till att producera webbsidor som anpassar sig efter besökarna och 
kan bidra till att ge positiva användarupplevelser oberoende av vilken enhet som används. 
Dessutom ska samma datakälla kunna användas oavsett enhetsval (Marcotte, 2011). För att 
skapa den responsiva designen bör webbdesignern använda sig av följande tekniska lösningar: 
flexibel gallerlayout, anpassningsbara bilder och Media Queries. 

Användande av en gallerlayout innebär att sidans bredd delas upp i på förhand bestämda delar 
och att den dessutom är flexibel betyder att procentuella mått används för att ange elementets 
storlek i förhållande till den kontext elementet befinner sig i. Elementet anpassas om det 
omgivande elementet förändras och samtliga element som har procentuella värden relaterar till 
storleken på det yttersta elementet i designen (Marcotte, 2011). Viktigt att tänka på vid 
användande av anpassningsbara bilder är att ett maxvärde för sidans bredd kan behöva sättas så 
att bilderna inte blir otydliga när webbsidan besöks på en väldigt högupplöst skärm. Vidare kan 
Media Queries användas för att göra specifika inställningar i stilmallen beroende på den 
skärmupplösning och skärmstorlek som används. Exempelvis kan en fast sidbredd för 
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handhållna enheter anges som visar en kolumn från den flexibla gallerlayouten (Marcotte, 
2011). 

Dawson (2011) menar att designern istället för att fokusera på olika enheter, ska tänka utifrån 
termerna variabler och möjligheter i användarens miljö. Dessutom anser han att designern 
måste vara medveten om en paradoxal situation som innebär att den responsiva designen måste 
kunna reagera på att inte vara responsiv om stöd för de använda teknikerna inte finns i 
användarens webbläsare. 

Innan responsiv webbdesign implementeras för att anpassa en hemsida till både handhållna 
enheter och desktops bör, enligt Frain (2012), följande frågor ställas: 

• Vill beställaren stödja den mest växande gruppen av internetanvändare? 
Om svaret är ja, passar responsiv webbdesign. 

• Vill beställaren ha den renaste, snabbaste och mest underhållsbara kodbasen? 
Om svaret är ja, passar responsiv webbdesign. 

• Förstår beställaren att upplevelse både kan och kommer att vara subtilt annorlunda i 
olika webbläsare? Om svaret är ja, passar responsiv webbdesign. 

• Kräver beställaren att designen ser identisk ut i alla webbläsare? 
Om svaret är ja, passar inte responsiv design. 

• Förutsätts att 70 procent eller fler av de befintliga eller förväntade användarna kommer 
att använda version 8 eller lägre av Internet Explorer? 
Om svaret är ja, passar inte responsiv design. 

Genom att ställa frågorna kan alltså svar erhållas på frågan om responsiv design är aktuell för 
projektet. 

Frain (2012) menar även att det finns ett antal saker som bör förklaras för beställaren angående 
implementation av responsiv design. Att tillåta att äldre webbläsare visar sidorna något 
annorlunda bidrar till att koden är lättare att underhålla och mindre kostsam att uppdatera. Att 
få samtliga element att visas på samma sätt även i äldre webbläsare medför att otroligt många 
fler bilder behöver användas. Det gör att hemsidan blir långsammare, dyrare att utveckla och 
svårare att underhålla. Avskalad kod bidrar till att hemsidan blir snabbare och resulterar i att 
den får högre ranking hos sökmotorer. Antalet användare som har omoderna webbläsare 
minskar samtidigt som antalet användare som har moderna webbläsare ökar. Dessutom bidrar 
responsiv webbdesign till att användaren kan finna sidan användbar, oberoende av vilken enhet 
som används. 

Frain (2012) anser också att utvecklaren ska använda sig av HTML5 och CSS3 för att skapa en 
webbsida som fungerar på olika enheter. 

2.4 Användbarhet 
Nielsen (1993) definierar användbarhet genom att peka på att den består av de mätbara 
aspekterna lärbarhet, effektivitet, minnesvärdhet, fel samt subjektivt tilltalande. Nedan redogörs 
för var och en av dem. 
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• Lärbarhet: Den tid användaren behöver för att lära sig och förstå systemets funktionalitet 
och beteende. Alla system bör vara konstruerade utifrån aspekten att inlärningstiden 
minimeras. 

• Effektivitet: Den effektivitetgrad som uppnås när användaren har lärt sig och förstått 
hur systemet fungerar. Nielsen (1993) visar på en inlärningskurva där graden av 
effektivitet ökar över tid och att användaren har uppnått effektivitet när den jämnas ut. 

• Minnesvärdhet: Den grad av minne som krävs av användaren för att komma ihåg hur 
systemet ska användas efter en tids frånvaro. 

• Fel: Så få fel som möjligt ska uppstå och skulle ett fel begås ska system hjälpa 
användaren att komma tillrätta. 

• Subjektivt tilltalande: Systemet ska uppfattas som behagligt att arbeta med. 

2.5 HTML5 
Hyper Text Mark-up Language, HTML, är ett märkspråk och HTML5 är en framtida 
webbstandard för strukturering av text. HTML beskriver alltså själva innehållet på webbsidan. 
Förändringar som införts sedan tidigare versioner är bland annat att nya element och attribut 
har tillkommit (W3C, 2012a). 

Det finns många fördelar med att använda HTML5 jämfört med föregångaren HTML 4.01. 
HTML5 sparar både tid och kod genom att bland annat sättet att ange både doctype och 
stylesheets samt JavaScript har förenklats. Dessutom är HTML5 inte lika noggrann med 
versaler och gemener samt att citationstecken kan utlämnas i dessa länkar (Frain, 2012). Vidare 
har även nya och semantiskt meningsfulla element lagts till vilket bidrar till att göra koden mer 
lättläst för framförallt sökmotorer men även för webbläsare och utvecklare. Dessutom har ett 
antal element tagits bort eftersom de tillhörde utseendet och inte själva struktureringen av text. 
(W3C, 2012a). 

2.6 CSS3 
CSS betyder Cascading Style Sheets och CSS3 är den tredje generationen av detta 
formatmallsspråk. Medan HTML används för att presentera innehåll, används CSS för att 
bestämma hur innehållet ska presenteras. I och med CSS3 försvann det tidigare behovet av att 
använda bilder för att skapa bland annat gradienter och rundade hörn. Det skrivs istället in som 
regler i form av deklarationer i ett CSS-dokument. Deklarationerna är uppbyggda av en 
egenskap, exempelvis textstorlek, och ett värde, exempelvis 50 %. En fördel med att använda 
CSS är att den som vill ändra utseendet inte behöver göra förändringarna för varje sida, utan 
koden blir återanvändbar och förändringar görs dessutom i separata CSS-filer (Frain, 2012). I 
CSS3 finns dessutom en funktion som kallas Media Queries. Det innebär att ytterligare villkor 
kan ställas som är beroende av det media som visar webbsidan (Staflin, 2011). Det finns två 
olika sätt att implementera Media Queries. Det ena är via media-attributet i head-delen av 
HTML-dokumentet och det andra är genom att använda @media i CSS-filen (W3C, 2012b). 

2.7 PHP5 
PHP är en rekursiv akronym som betyder PHP: Hypertext Preprocessor. PHP5 är ett 
skriptspråk som skapades för att kunna bygga in dynamik i en hemsida. PHP-koden läggs in i 
HTML-dokumentet och tolkas av en webbserver med en PHP-processormodul som i sin tur 
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genererar webbsidan. För att separera PHP-koden från HTML-koden används avgränsare som 
markerar var PHP-koden börjar och slutar (Surhone, Timpledon & Marseken, 2010). 

PHP kan alltså användas för att skapa dynamiska webbsidor. Vad som avses är att innehållet 
inte är statiskt utan anpassar sig efter olika premisser. Exempelvis kan navigationen på 
hemsidan, tillsammans med CSS, visa vilken undersida som är den aktuella sidan. Ett annat 
användningsområde är att återanvända statiska delar av sidan, som till exempel sidhuvud och 
sidfot. Det går dock att anpassa delarna och göra dem dynamiska genom att använda PHP 
(Surhone, Timpledon & Marseken, 2010). 

2.8 JavaScript 
JavaScript är ett objektorienterat skriptspråk som tolkas på klientsidan i besökarens webbläsare. 
Det möjliggör för användande av skript som tolkas när webbsidan laddas och medför att 
dynamiska effekter och funktionalitet kan implementeras. Genom att använda skript som körs 
på klientsidan kan laddningstider göras kortare och användaren kan uppleva webbsidan som 
snabbare än vid användande av skript som körs på serversidan (McGrath, 2013). JavaScript 
implementeras på webbsidan genom att ange JavaScript-koden i ett <script>-element (W3C, 
2012c). jQuery är ett JavaScript-bibliotek som används för att göra webbutvecklingen både 
snabbare och lättare. Användandet syftar till att återanvända delar av eller hela lösningar för 
funktionalitet (Larsen & Otero, 2012). 
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats 
Eftersom syftet med arbetet har varit att producera en artefakt i form av en hemsida till företaget 
M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB, har jag utgått från en konstruktiv ansats där 
datainsamlingen skett genom en semi-strukturerad intervju som baseras på en, från beställaren 
levererad, kravlista (Bryman & Bell, 2013). 

3.2 Agil utvecklingsmetod 
Då de krav som beställaren presenterade endast gav en fingervisning om vad som efterfrågades, 
har utvecklare och beställare arbetat agilt med uppgiften. Beställaren ville ha en fungerande 
hemsida så fort som möjligt och dessutom ha löpande releaser som skulle syfta till att lägga till 
olika undersidor och funktionalitet. Den första iterationen pågick i tre veckor och efterföljande 
iterationer i två veckor. Jag har använt mig av delar från den agila metoden Extreme 
Programming (se kapitel 2.1) för att genomföra arbetet. Goodwin (2009) nämner att de agila 
metoderna har följande antaganden gemensamt: 

• Krav förändras ständigt 
• Kodning bör utföras i korta perioder som kallas iterationer 
• Mindre utvecklingslag ska lyckas eller misslyckas tillsammans 
• Kommunikation ska helst ske ansikte mot ansikte 
• Fungerande kod ska vara måttet på framsteg  

Ovanstående grundtankar har legat som grund för krav-, design- och utvecklingsarbetet. 

3.3 Kravinsamling och intervju 
Beställaren levererade en kravlista (se bilaga A) som beskriver de olika krav som fanns på 
webbsidan. Eftersom listan inte var fullständig, har den färdigställts med hjälp av en 
kompletterande semi-strukturerad intervju (se bilaga B). En semi-strukturerad intervju innebär 
att konkreta frågor som formuleras på förhand används för att bilda ett ramverk att utgå ifrån 
när det valda området ska undersökas (Bryman & Bell, 2013). Krav och intervju samman-
ställdes sedan i en kravspecifikation (se bilaga C) och där rangordnades sedan kraven genom 
att MoSCoW-metoden tillämpades. Det innebär, enligt Eriksson (2008), att kraven prioriteras 
efter en värdeskala som består av Must, Should, Could och Won’t. Nedan följer en kort 
sammanfattning av MoSCoW-skalan. 

• Must – Måste uppfyllas 
• Should – Bör uppfyllas 
• Could – Kan utelämnas 
• Won’t – Ska inte implementeras i nuläget 

Därefter listades de krav som skulle tillhöra den första iterationen. Övriga krav har sedan 
behandlats i följande iterationer efter den prioriteringsordning som tidigare angivits. 
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3.4 Design 
Utifrån kravspecifikationen för den första iterationen presenterades ett designförslag för 
beställaren i form av en mockup på startsidan (se bilaga D) som producerades i verktyget 
Balsamiq Mockups. Efter smärre förändringar godkändes förslaget av beställaren och 
resulterade i en ny mockup (se bilaga D). Genom hela projektet har designen utvärderats allt 
eftersom nya sidor och funktioner lagts till. Grunddesignen har skapats utifrån aspekten att den 
ska vara så enkel som möjligt (Martin, 2003) samtidigt som hänsyn tagits till de designprinciper 
som Goodwin (2009) nämner och de designöverväganden som Dawson (2011) behandlar. 
Ytterligare en aspekt har tagits hänsyn till vad gäller designen och det är att sidan ska vara 
uppbyggd enligt vad Marcotte (2011) och Frain (2012) nämner om sidans utformning vid 
implementation av responsiv webbdesign och användandet av gallerlayout. Anledningen till att 
startsidan skiljer sig ifrån de övriga vad gäller layout är att den inbördes ordningen i 
gallerlayouten återspeglas i hur sidan visas när den besöks i mobilvy. En lokal navigering 
placeras med fördel längst upp till vänster på sidan för desktopvy eftersom den kommer att 
visas överst i mobilvy. På samma sätt placeras det som ska visas längst upp på startsidan också 
längst upp till vänster. 

3.5 Utvecklingsmiljö och utvecklingsverktyg 
För att bygga hemsidan och implementera de önskade funktionerna har jag använt mig av en 
utvecklingsmiljö som består av Windows 7 Professional N 64-bit, WampServer v2.4, Apache 
v2.4.4 och PHP v5.4.12. Verktyget som har använts för att producera koden är uteslutande 
Notepad++. 

3.6 Testmiljö och testverktyg 
Tester har genomförts löpande i både den utvecklingsmiljö som finns beskriven i kapitel 3.5 
och på en extern server som var uppbyggd med Apache 2.2.27 och PHP 5.2.17. Webbläsarna 
som använts har varit Internet Explorer v11.0.9600.17041, Mozilla Firefox v28.0, Google 
Chrome v34.0.1847.131 m, Safari v5.1.7 och Opera v20.0.1387.91. Dessutom har följande 
webbläsare använts för att kontrollera utseende och funktionalitet i handhållna enheter: 

• Safari (iOS 6.1.6, iPhone 3GS) 
• Safari (iOS 7.0.4, iPad 2) 

Vidare har även webbresursen MobileTest.me använts för att testa webbsidan på andra enheter. 
De verktyg som har använts för att mäta svarstider och validering av kod är följande: 

• Pingdom Website Speed Test – Mäter hemsidors svarstider och finns tillgängligt på 
http://tools.pingdom.com 

• The W3C Markup Validation Service – Validerar HTML5 och finns tillgängligt på 
http://validator.w3.org 

• The W3C CSS Validation Service – Validerar CSS3 och finns tillgängligt på 
http://jigsaw.w3.org/css-validator 
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4 Resultat 
Nedan redogörs först för företagets verksamhet. Därefter beskrivs kravspecifikationen, den 
färdiga artefakten, webbplatsens struktur och slutligen kravens uppfyllnadsgrad. 

4.1 Företaget och verksamheten 
Informationen om företaget och verksamheten är hämtad från den kompletterande intervjun (se bilaga 
B). 

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB, eller MR Mekan, är ett industriföretag som har 
sina lokaler i Skellefteå. Adressen är Svedjevägen 8H, 931 36 Skellefteå och representanter för 
företaget finns att nå på två olika telefonnummer. En e-postadress som kan användas för allmän 
kontakt är info@mrmekan.se och dessutom går det att skicka e-post till kontaktpersonerna 
genom att ange förnamn@mrmekan.se. Företaget har organisationsnummer 556942-0978. 

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå ABs verksamhet är uppdelad i fem olika delar: 
mekanisk verkstad, konstruktionsuppdrag, transportlösningar, utemontage och byggnadssmide. 
I den mekaniska verkstaden kan mekaniska komponenter och produkter tillverkas. De har 
möjlighet att hantera de flesta typer av arbeten inom mekanik och inriktar sig på kundanpassade 
lösningar där de utför både serietillverkning och tillverkning av enstaka produkter. Den 
maskinpark som de för närvarande har tillgång till är följande: styrd bäddfräs CME, styrd 
bäddfräs Soraluce, supportsvarv, press, kap, tre svetsar och en utrustad servicebil. 
Konstruktionsuppdrag utförs där företaget använder sina gedigna kunskaper och stora bredd. 
Kunderna kan få hjälp med hela processen från idé till färdig produkt. Företagets ledord är 
helhet och det innebär att de optimerar produkterna inför produktion. Att involvera få 
leverantörer i processen medför att både kostnader och risker minskar. Företaget menar också 
att det ska vara så enkelt och öppet som möjligt. En viktig aspekt är att kunderna har förtroende 
för dem och att de har förtroende för kunderna. Företaget har lång erfarenhet av olika typer av 
transportlösningar åt industrin, de utför utemontage hos kunderna och arbeten inom 
byggnadssmide. 

4.2 Kravlista, intervju och kravspecifikation 
Kravspecifikationen (se bilaga C) har sammanställts utifrån den kravlista (se bilaga A) som 
erhållits från M&R Mekan & Konstruktion AB och den kompletterande semi-strukturerade 
intervjun (se bilaga B). Nedan redogörs för den information som framkommit. 

Företaget vill ha en hemsida som fungerar lika bra på både desktop och handhållna enheter där 
skilda typer av navigeringsmenyer används för de olika enheterna. Åtkomst till menyn ska vara 
tillgänglig oavsett var på sidan besökaren befinner sig. Dessutom ska det vara möjligt att gå 
tillbaka till toppen av sidan när besökaren har scrollat ner en bit. I samband med menyn ska 
företagets logotyp finnas och den ska länka till startsidan. Hemsidan ska bestå av totalt sex 
sidor, start, nyheter, verksamhetsbeskrivning, referenser, personalpresentation och kontakt. 
Startsidan ska ha stöd för att presentera ett bildspel, olika nyheter, kontaktinformation och en 
enklare typ av verksamhetsbeskrivning. Artiklarna på nyhets- och verksamhetsbeskrivnings-
sidan ska kunna visa bilder. Referenssidan ska presentera referenser med bilder som tagits under 
genomförandet av aktuella projekt. Personalpresentationssidan ska ha stöd för bilder på de 
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anställda och jobbansökningsinformation ska finnas tillgänglig. Kontaktsidan ska innehålla 
företagets adress, telefon, öppettider, e-post och organisationsnummer samt en karta som visar 
var lokalerna finns. Vidare vill företaget att kontaktinformation ska finnas tillgänglig på 
samtliga sidor. Hemsidan ska dessutom vara så snabb som möjligt och hittas när tänkta besökare 
använder Google för att hitta till sidan. Besöksstatistik är av stor vikt och därför bör Google 
Analytics implementeras. Hemsidan ska visas på ett korrekt sätt i den senaste versionen av 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera och Safari, samt även visas på ett 
godtagbart sätt i tidigare versioner av nämnda webbläsare. Den målgrupp som sidan vänder sig 
till är i första hand andra industriföretag som verkar inom tillverkningsindustrin. Hemsidan ska 
läggas upp på ett webbhotell som tillhandahålls av Jeloin Data och adressen är 
http://mrmekan.se. 

4.3 Webbsidans innehåll 
Det första steget i utvecklingsarbetet bestod i att skapa en filstruktur att utgå ifrån. Förutom 
dokumenten som ligger under root användes mapparna css för stylesheets, img för bilder, incl 
för statiska PHP-filer och js för JavaScript-filer. Sedan skapades en grundstruktur i 
startsidedokumentet index.php där de olika PHP-filer som hemsidan består av länkades 
samman. Det andra steget innefattade att presentera en lösning för headern som innefattar 
logotyp och navigation på hemsidan. Den består av filerna header.php och nav.php där den 
förstnämnda innehåller doctype, head och en länkning till navigationen (nav.php). Parallellt 
med HTML-kodningen har CSS-filen (style.css) fyllts på med deklarationer och egenskaper för 
att skapa en design som svarar upp till den mockup som beskriver startsidan. Arbetet fortsatte 
sedan vidare med att lägga till de element på startsidan som kravspecifikationen fastslagit. När 
den första versionen av startsidan var klar genomfördes arbetet att skapa övriga sidor. Hemsidan 
lades sedan upp på en webbserver för att den skulle kunna testas i skarpt läge. Därefter 
utvecklades webbsidan vidare utifrån de på förhand uppsatta kraven i efterföljande iterationer. 

Förutom logotyp och meny består startsidan av ett bildspel som implementerades genom att 
använda jQuery. Dessutom finns element som presenterar nyheter och länkar varje nyhet till 
motsvarande nyhet på sidan ”Nyheter”. De tjänster som enligt kravspecifikationen ska 
presenteras på startsidan länkar på samma sätt som nyheterna till motsvarande tjänst på sidan 
”Våra tjänster”. Kontaktinformation har lagts till både till höger och i footern. 

Sidorna ”Nyheter”, ”Våra tjänster”, ”Projekt” och ”Jobba hos oss” är uppbyggda på ungefär 
samma sätt. Till vänster finns den lokala navigeringen och till höger visas de artiklar som 
sidorna består av. För ”Kontakt” gäller att den lokala navigeringen har ersatts med bild, namn, 
telefonnummer och e-post till kontaktpersonerna. Anledningen till att ändringen gjordes var att 
sidan saknade lokal navigering. Den innehåller även en extern länkning till Google Maps. 

Även funktionalitet som innebär att besökaren kan klicka på en länk längst ner på sidan för att 
komma tillbaka till toppen av aktuell sida har implementerats. Dessutom finns ett bildspel på 
startsidan och nyhetssidan som visar olika bilder.  
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4.4 Webbsidans utseende 
Här presenteras det visuella resultatet av arbetet. Företagets hemsida finns även upplagd på 
http://mrmekan.se. 

4.3.1 Startsidan 

  

Figur 1: Startsidan i desktopvy och mobil vy 

Implementering av den responsiva webbdesignen visas i figur 1 där hemsidan skalar om när 
den besöks i olika enheter. All information som presenteras i desktopvyn finns även i mobilvyn 
men den visas på ett annat sätt. De olika elementen visas uppifrån och ned så att inte 
sidscrollning behöver användas. Dessutom har texterna och bilderna ändrat storlek så att de är 
anpassade efter sidbredden. En annan väsentlig skillnad är utseendet på headern, där menyn i 
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desktopvyn har ersatts med en ikon som länkar till menyn och ett textfält som visar aktuell sida. 
Den responsiva funktionaliteten har åstadkommits genom användning av Media Queries som 
lagts in i CSS-koden. Konkret innebär det att avgränsningar för fönsterstorleken i webbläsaren 
har bestämts och olika layouter har skapats beroende på vilken storlek fönstret har. För att 
bilderna inte ska bli för stora och oskarpa när sidan besöks på en enhet med väldigt högupplöst 
skärm har en begränsning för sidans bredd satts till 940 pixlar. Den globala navigeringen i mobil 
vy har implementerats med hjälp av jQuery och följer liknande utseende som navigationen i 
desktopvy. 

4.3.2 Nyheter och övriga sidor 
Alla sidor förutom startsidan är uppbyggda på samma sätt. Logotyp och navigering längst upp 
på sidan, lokal navigering till vänster och artiklar till höger. Anledningen till att startsidan och 
övriga sidor skiljer sig åt är att den lokala navigeringen ska vara placerad längst upp i mobil vy.

  

Figur 2: Nyhetssidan i desktopvy och mobil vy 
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4.3.3 Navigationen 
Navigationen består av två olika menyer, en för desktops och den andra för mobila enheter. För 
desktopvyn har HTML, CSS och PHP använts och skillnaden jämfört med mobilvyn är att den 
senare även skapats med hjälp av jQuery. 

 

Figur 3: Navigation för desktopvy 

Navigationen i desktopvyn (se figur 3) består av logotypen som länkar till startsidan och de sex 
menyvalen där den aktiva sidan markeras med blå färg. 

 

Figur 4: Navigation för mobilvy 

När sidan besöks från en mobil enhet får användaren åtkomst till menyn genom att trycka på 
menyknappen. Sidan flyttar sig då till höger för att ge plats för menyn (se figur 4) som har 
samma färgkodning som motsvarande element i desktopvyn. Väljer användaren något i menyn 
fälls den in igen och den valda sidan visas. Elementet som innehåller menyknapp, logotyp och 
text med aktuell sida visas dessutom alltid, oavsett var på sidan besökaren befinner sig. 

4.3.4 Tillbaka till toppen av sidan 
Funktion för användaren att kunna navigera tillbaka till toppen av sidan (se figur 5) har 
implementerats genom att använda HTML, CSS, PHP och JavaScript. HTML-koden 
presenterar själva textinnehållet och länken. CSS-koden positionerar elementet längst ner på 
sidan, bestämmer storleken, visar en skugga, lägger till opacitet och placerar det framför allt 
innehåll. Med PHP skapas länkningen till den aktuella sidan. JavaScript sköter hanteringen att 
elementet ska tonas in när användaren har scrollat vertikalt förbi 200 pixlar på sidan och tonas 
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ut när användaren går upp igen. Dessutom möjliggör JavaScript-koden att sidan scrollar 
långsamt uppåt när länken aktiveras. 

 

Figur 5: Funktion för att gå tillbaka till toppen av sidan i desktopvy 

Funktionen finns även i mobil vy (se figur 6) där höjden på elementet och texten ökats för att 
länken ska vara klickbar även på enheter med mindre skärm och upplösning. 

 

Figur 6: Funktion för att gå tillbaka till toppen av sidan i mobilvy 
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4.4 Webbsidans struktur 

4.4.1 Filstruktur 
Nedan redogörs för den filstruktur som har använts samt vilka filer som ligger i respektive 
mapp. 

 

Figur 7: Filstruktur på servern 

Indelningen i olika mappar (se figur 7) för olika typer av filer har gjorts för att enklare kunna 
skapa ordning på servern. 
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4.4.2 Webbplatskarta 
Webbplatskartan (se figur 8) beskriver de olika delarna på den implementerade webbsidan och 
kopplingarna mellan dem. Programmet som använts för att producera webbplatskartan är 
Microsoft Visio 2010. 

 

Figur 8: Webbplatskarta för http://mrmekan.se 
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4.5 Validering och testning 
Samtliga sidors HTML5- och CSS3-kod har validerats och godkänts med de verktyg som finns 
hos W3C. Dessutom har webbsidans samtliga delar testats av beställaren med godkänt resultat. 

4.6 Kravuppfyllnad 
Nedan listas samtliga krav med notering om implementationsstatus. 

Krav Implementerat 
Responsiv webbdesign ska användas för att anpassa sidan för både desktops och 
handhållna enheter 

Ja 

Målgruppen ska vara andra företag som verkar inom tillverkningsindustri Ja 
Logotyp som länkar till startsidan ska presenteras längst upp på samtliga sidor Ja 
En startsida, ”Start”, med följande innehåll: 
- Bildspel 
- Nyheter som länkar till separat nyhetssida 
- Kontaktinformation 
- Verksamhetsbeskrivning 
- Beskrivning av företagets tjänster som länkar till separat sida för verksamheten 

Ja 

En nyhetssida, ”Nyheter”, med möjlighet att visa bilder och nyhetsartiklar. Ja 
En verksamhetsbeskrivningssida, ”Våra tjänster”, med möjlighet att visa bilder 
och artiklar om verksamheten. 

Ja 

Kontaktinformation ska finnas på samtliga sidor. Ja 
Webbsidan ska hittas när besökaren söker på fraserna ”M&R Mekan & 
Konstruktion”, ”MR Mekan” och ”Mekan Skellefteå” i Google. 

Ja 

Webbsidan ska visas korrekt i följande webbläsare: 
- Internet Explorer v11 
- Mozilla Firefox v28 
- Google Chrome v34 
- Safari v5 
- Opera v20 

Ja 

Hemsidan ska läggas upp på http://mrmekan.se som driftas av Jeloin Data 
Webbhotell. 

Ja 

Webbsidan ska visas på ett godtagbart sätt i tidigare versioner av webbläsarna 
ovan. 

Ja 

En referenssida, ”Projekt”, innehållandes bilder och beskrivning till respektive 
bild. 

Ja 

En sida med information om lediga tjänster, ”Jobba hos oss”, innehållandes 
kontaktinformation för att ansöka om jobb och presentation av personal med 
namn och bild. 

Ja 

En kontaktsida, ”Kontakt”, innehållande adress, telefon, öppettider, e-post, 
organisationsnummer och karta. 

Ja 

Hemsidan ska vara uppbyggd på ett sätt som gör att hastigheten prioriteras. Ja 
En mobilanpassad meny ska implementeras. Ja 
Menyn i handhållna enheter ska vara tillgänglig även när besökaren befinner sig 
längst ner på sidan. 

Ja 

Stöd för Google Analytics ska implementeras. Ja 
Det ska vara möjligt att gå tillbaka till toppen av sidan. Ja 

Tabell 1: Uppfyllnad för kraven 
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4.7 Krav som tillkommit 
Nedan listas de krav som tillkommit under arbetets gång men som ej har implementerats. 

Krav Implementerat 
Kontaktformulär med företagsnamn, kontaktperson, e-post, telefon och textfält Nej 
Utskriftsanpassad stylesheet Nej 
Bildkompositionen ska vara anpassad till webbsidans utseende Nej 
Information om ISO-certifiering ska presenteras Nej 

Tabell 2: Krav som tillkommit 
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5 Slutsatser och diskussion 
Syftet med arbetet var att utveckla en responsiv hemsida som presenterar M&R Mekan & 
Konstruktion i Skellefteå ABs verksamhet. Genom att analysera kravuppfyllnaden (se tabell 1) 
tydliggörs att kravet som innebär att responsiv webbdesign ska användas för att anpassa sidan 
för både desktops och handhållna enheter har uppfyllts. Dessutom har de krav som behandlar 
beskrivning av företagets verksamhet också implementerats. 

Arbetet började med att en kravlista erhölls från företaget. Dock visade sig den inte var 
tillräcklig utifrån aspekten att nödvändig information saknades och behövde således 
kompletteras för att underlätta både design- och utvecklingsarbetet. Vissa krav var inte 
tillräckligt formulerade och andra krav, som tillkom efter den semi-strukturerade intervjun, 
saknades. I mångt och mycket handlade det förmodligen om svårigheten i att efterfråga något 
som företaget inte visste existerade eller var möjligt. På samma sätt var jag inte insatt i deras 
verksamhet och jag ansåg att informationen var nödvändig för att kunna presentera företaget på 
ett, enligt dem, korrekt sätt. Eftersom företaget efterfrågade att en enkel version av hemsidan 
skulle levereras tidigt i projektet utgick skapandet av designen från aspekten att endast det 
nödvändigaste ska finnas med. Det medförde att kravspecifikationen för den första iterationen 
behövde delas in i en separat del och att övriga krav skulle tillhöra de efterföljande. Att sedan 
samtliga krav uppfylldes beror förmodligen till stor del på att kravlistan som levererades initialt 
var förhållandevis sparsamt utformad. Att undersöka närmare vilka delar användarna 
efterfrågar hade kunnat ge ett annat resultat. 

Valet av teori att utgå ifrån när det gäller anpassning till mobila enheter hanterades genom att 
frågor om responsiv webbdesign ställdes. Svaren på frågorna visade om responsiv webbdesign 
över huvud taget var aktuellt för projektet. Naturligtvis hade jag kunnat undersöka ifall företaget 
ville ha en molnbaserad eller separat sida för handhållna enheter. Hade svaren från de ställda 
frågorna pekat åt ett annat håll hade jag undersökt vidare vilken lösning som hade passat. Allt 
handlar om att analysera situationen för att se vad som är bäst lämpat utifrån de förutsättningar 
som finns. 

Att skapa en sida som är uppbyggd enligt en förhållandevis ny metod bidrar till att underhåll-
barheten förenklas i framtiden. Givetvis är det svårt att förutsäga vad som kommer att hända de 
närmaste åren eftersom marknaden för handhållna enheter verkar gå spikrakt uppåt. I takt med 
det kommer förmodligen antalet modeller och varianter på tillgängliga enheter också att öka, 
vilket medför att användningen av responsiv webbdesign passar utmärkt sett till det faktum att 
designern kan utveckla den existerande designen vidare. Att lägga till regler i en CSS-fil är 
betydligt enklare och därmed mindre kostnadskrävande än att bygga en helt ny layout. 
Dessutom är webbsidan enklare att uppdatera eftersom det bara finns ett innehåll, till skillnad 
från en lösning där en separat webbsida visas i handhållna enheter. En separat webbsida 
kommer också att ha en egen adress. En responsiv webbsida underlättar vid marknadsföring 
eftersom endast en adress behöver kommuniceras. 

Samtidigt finns det nackdelar som bör lyftas fram. Eftersom HTML-dokumentet innehåller all 
kod, även sådan som döljs för handhållna enheter, kan laddningstiderna bli längre. Om 
exempelvis ett element inte visas korrekt i en handhållen enhet, kan utvecklaren välja att dölja 
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elementet och implementera en annan lösning. Båda lösningarna kommer dock att finnas i 
HTML-koden eftersom visningen styrs från stilmallen. En utmaning med den responsiva 
webbdesignen är att innehållet i desktopvyn och mobilvyn inte alltid bör vara detsamma. 
Exempelvis kan olika bilder behöva användas, vilket bidrar till att hastigheten på webbsidan 
försämras. Kan en sida byggas där innehållet är exakt detsamma uppstår inte det. Ytterligare ett 
problem att vara medveten om är att stödet för Media Queries genom CSS3 i äldre mobila 
webbläsare inte alltid finns. Det medför att webbsidan kommer att visas som den ser ut på en 
desktop och sidscrollning kommer att krävas. 

Vid utvecklingen av webbsidan har några konkreta problem uppstått. Till att börja med finns 
det en svårighet med att följa designprinciperna, designövervägningarna och användbarhets-
aspekterna samtidigt som hänsyn ska tas till riktlinjerna för responsiv webbdesign. Ett annat 
problem har varit att ändringar som görs i ett element påverkar ett annat. Det visar på att själva 
kodningen också är en iterativ process där de olika delarna hela tiden behöver testas när 
ändringar har införts. Att lägga upp webbsidan på en extern server avsedd för testning har skapat 
fel som har berott på hur testservern varit konfigurerad. Istället för att orsakas av felaktigheter 
i koden har det alltså handlat om testmiljöproblem, något som har bidragit till ett tidskrävande 
arbete med att försöka lokalisera felet. 

Vad gäller webbsidans textinnehåll fick jag användbar information från den kompletterande 
intervjun. Eventuellt hade jag kunnat använda mig av litteratur som beskriver hur texter på 
webbsidor för företag bör utformas, men jag valde att sätta samman den information som 
företaget tillhandahållit. 

Funktionerna som implementerats med hjälp av JavaScript och jQuery fungerar lika bra i både 
desktopvy och mobil vy. Visst bidrar de till att sidan går något långsammare men 
funktionaliteten överväger nackdelen med hastighetsminskningen. Nämnas bör dock att kartan 
på kontaktsidan visas via Google Maps och att hämtningen av den ej kan göras snabbare. Ett 
av kraven föreskrev att en karta ska finnas på sidan och alternativet hade varit att endast visa 
en statisk bild. Beställaren ansåg dock att kartan bör vara interaktiv och att funktionaliteten är 
det viktigaste. Det finns ytterligare funktioner som kunde ha lagts till men antalet begränsades. 
Exempelvis kunde en funktion för att ändra textstorlek lagts till eller en separat stylesheet för 
utskrift kunde ha använts. Det finns otroligt många idéer och lösningar, samtidigt gäller det att 
begränsa arbetet till vad som är tidsmässigt genomförbart. 

Visst finns det alternativ till att använda de märk-, script- och kodspråk som jag har valt att 
arbeta med. Jag har dock valt att lägga mig på en relativt enkel nivå eftersom arbetet syftar till 
att ta fram en responsiv webbsida. Ju fler skriptspråk som används, desto större är risken att det 
inte finns stöd för dem i enheterna. Det viktigaste har trots allt varit att webbsidan ska vara 
responsiv, vilket kan, som Frain (2012) nämner, åstadkommas genom att använda HTML5 och 
CSS3. Att JavaScript har använts bidrar också till att realisera kravet på att sidan ska vara 
responsiv i form av den meny som visas när sidan visas på enheter med lägre upplösning. 

Webbsidan utvecklades, som tidigare nämnts, i flera iterationer och godkändes också av 
beställaren efter varje iteration. Projektets mål var att samtliga krav skulle implementeras och 
efter den sista iterationen ansågs projektet avslutat. 
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Sammanfattningsvis vill jag peka på att syftet med arbetet har uppnåtts, där responsiv webb-
design har använts för att skapa en webbsida som beskriver företagets verksamhet, eftersom 
företrädarna för företaget är nöjda med hur sidan visas i både mobila enheter och desktops. Det 
handlar visserligen om den visuella uppfattningen och användarupplevelsen, som kan skilja sig 
från person till person, men genom att använda teorier som behandlar hur designen bör utformas 
har riskerna för att misslyckas minimerats.  

5.1 Metoddiskussion 
Istället för att endast använda semi-strukturerade intervjuer hade även andra datainsamlings-
metoder kunnat användas. Både personas och fokusgrupper kunde ha varit relevanta och hade 
eventuellt berättat mer om de tänkta användarna. Att jag endast valde att använda intervjuer 
berodde till stor del på projektets tidsram. En användbar produkt skulle presenteras så fort som 
möjligt och det bidrog till att tiden var knapp. Det är givetvis möjligt att skapa personas eller 
fokusgrupper i efterhand och justera resultatet utifrån vad som framkommer. Det betyder 
nödvändigtvis inte att webbsidan ska byggas om från grunden utan mindre ändringar skulle 
kunna vara aktuella. Jag ser dock fördelarna med användandet av de semi-strukturerade 
intervjuerna främst i möjligheten att vara flexibel genom att jag kunde ställa nödvändiga 
följdfrågor där så krävdes. Dessutom var det ett bra sätt för att fånga upp viktiga delar och 
detaljer om verksamheten. Givetvis måste den som intervjuar vara medveten om att de svar som 
erhålls är en respons på de frågor som ställs och inget annat. Det gäller alltså att vara väl 
förberedd när intervjuerna genomförs. 

Användandet av XP var inte helt bekymmersfritt. Jag arbetade själv med både design och 
utveckling vilket medförde att vissa delar fick strykas eftersom de kräver att mer än en person 
utför arbetet. Att följa en metod utan att behandla samtliga delar innebär att viktiga aspekter 
kan gå förlorade. Samtidigt är det sällan allt passar och då gäller det att kunna vara flexibel. Jag 
upplevde även beskrivningen av XP som något diffus i fråga om struktur och hade önskat ett 
striktare ramverk för vad som ska göras och när det ska ske. Eventuellt hade andra metoder 
passat bättre men fördelarna med XP övervägde nackdelarna. Jag kunde producera en webbsida 
där den tillgängliga tiden för design och utveckling var begränsad. 

Initialt hade jag avsikten att testa webbsidan med verktyget mobileOK, men valde att överge 
tanken eftersom hänsyn inte tas till responsiv webbdesign. Att istället enbart lita till de visuella 
testerna för handhållna enheter har inneburit att delar av designen möjligtvis kunde gjorts bättre. 
Samtidigt validerar webbsidan både som HTML5 och CSS3 och det är de märkspråk som Frain 
(2012) pekar på att utvecklaren ska använda när responsiv webbdesign implementeras. 
Dessutom säkerställs funktionaliteten i den senaste generationen av webbläsare. 

5.2 Fortsatt forskning 
Det finns mycket funktionalitet som skulle kunna läggas till på webbsidan. Det finns krav (se 
tabell 2) som tillkommit under projektets gång som inte har implementerats. Att exempelvis 
skapa ett kontaktformulär som besökarna kan fylla i skulle kunna vara ett komplement till den 
befintliga kontaktinformationen som presenteras för företaget. Implementation av ett CMS för 
att möjliggöra för innehållshantering är en annan typ av funktionalitet som företaget skulle 
kunna dra nytta av. I dagsläget är sidan dock så pass begränsad att det inte har funnits något 

23 
 



behov av ett CMS. Ytterligare ett intressant perspektiv är att spara stora delar av materialet i en 
relationsdatabas istället för att lägga in det i HTML-koden. Det finns dessutom utrymme kvar 
på sidan som skulle passa bra att fylla på med mer innehåll. Slutligen skulle en koppling mot 
sociala medier vara intressant att realisera. 
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Bilagor 

Bilaga A 
Kravlista innehållandes de krav som beställaren levererade initialt i projektet. 

• Logotyp ska presenteras längst upp på samtliga sidor 
• Startsida med bildspel, nyheter, kontaktinformation och verksamhetsbeskrivning 
• Verksamhetsbeskrivning ska finnas 
• Kontaktinformation ska finnas 
• Nyheter ska finnas 
• Hemsidan ska synas i Google 
• Sidan ska vara så snabb som möjligt 
• Personalen ska vara med på bild 
• Det ska finnas information om lediga jobb 
• Hemsidan ska se bra ut i de vanligaste webbläsarna 
• Vi ska kunna hämta statistik om besökarna 
• Referenser ska finnas 
• Besökaren ska kunna gå in på sidan från både dator och smartphone 
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Bilaga B 
Den intervjuguide som har legat till grund för och använts vid den semi-strukturerade intervjun. 

Allmänt 

• Hur ser företagets målgrupp ut? 
- Vilka vänder ni er till? 

• Hur ser företagets verksamhet ut? 
- Vilka tjänster tillhandahåller ni? 
- Hur ser dessa tjänster ut? 

• Vilka kontaktuppgifter har företaget? 
- Adress, telefon, e-post, öppettider, organisationsnummer? 

Uppbyggnad och innehåll 

• Vill företaget ha separata undersidor för de olika delarna? 
- Nyheter, tjänster, referenser, personal, lediga jobb, kontakt? 
- Vilka menyval ska i så fall representera dessa delar? 
- Vilken information ska i så fall respektive del innehålla? 

• Var vill företaget att kontaktinformationen ska presenteras? 
• Har företaget några önskemål vad gäller navigering? 
• Vilka sökord är företaget framförallt intresserade av att synas med? 
• Går det att specificera ”så snabb som möjligt” angående hastigheten på hemsidan? 
• Vilka webbläsare och versioner är prioriterade? 
• Hur vill företaget att statistiken om besökarna ska vara tillgänglig? 

- Är det något speciellt verktyg som efterfrågas? 
• Vilken adress ska hemsidan presenteras på? 

- Vilket webbhotell ska användas? 

Responsiv webbdesign 

• Vill företaget stödja den mest växande gruppen av internetanvändare? 
• Vill företaget ha den renaste, snabbaste och mest underhållsbara kodbasen? 
• Förstår företaget att upplevelse både kan och kommer att vara subtilt annorlunda i olika 

webbläsare? 
• Kräver företaget att designen ser identisk ut i alla webbläsare? 
• Förutsätts att 70 procent eller fler av de befintliga eller förväntade användarna kommer 

att använda version 8 eller lägre av Internet Explorer? 
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Bilaga C 
Kravspecifikationen är en sammanställning av informationen från kravlistan och resultatet från 
den semi-strukturerade intervjun. Den presenteras nedan utifrån en prioriteringsordning som är 
framtagen med hjälp av MoSCoW-metoden och är uppdelad i de olika iterationerna. 

Krav för iteration 1 Prioritering 
Responsiv webbdesign ska användas för att anpassa sidan för både desktops och 
handhållna enheter 

Must 

Målgruppen ska vara andra företag som verkar inom tillverkningsindustri Must 
Logotyp som länkar till startsidan ska presenteras längst upp på samtliga sidor Must 
En startsida, ”Start”, med följande innehåll: 
- Bildspel 
- Nyheter som länkar till separat nyhetssida 
- Kontaktinformation 
- Verksamhetsbeskrivning 
- Beskrivning av företagets tjänster som länkar till separat sida för verksamheten 

Must 

En nyhetssida, ”Nyheter”, med möjlighet att visa bilder och nyhetsartiklar. Must 
En verksamhetsbeskrivningssida, ”Våra tjänster”, med möjlighet att visa bilder och 
artiklar om verksamheten. 

Must 

Kontaktinformation ska finnas på samtliga sidor. Must 
Webbsidan ska hittas när besökaren söker på fraserna ”M&R Mekan & 
Konstruktion”, ”MR Mekan” och ”Mekan Skellefteå” i Google. 

Must 

Webbsidan ska visas korrekt i följande webbläsare: 
- Internet Explorer v11 
- Mozilla Firefox v28 
- Google Chrome v34 
- Safari v5 
- Opera v20 

Must 

Hemsidan ska läggas upp på http://mrmekan.se som driftas av Jeloin Data 
Webbhotell. 

Must 

Webbsidan ska visas på ett godtagbart sätt i tidigare versioner av webbläsarna ovan. Should 
 

Krav för övriga iterationer Prioritering 
En referenssida, ”Projekt”, innehållandes bilder och beskrivning till respektive bild. Must 
En sida med information om lediga tjänster, ”Jobba hos oss”, innehållandes 
kontaktinformation för att ansöka om jobb och presentation av personal med namn 
och bild. 

Must 

En kontaktsida, ”Kontakt”, innehållande adress, telefon, öppettider, e-post, 
organisationsnummer och karta. 

Must 

Hemsidan ska vara uppbyggd på ett sätt som gör att hastigheten prioriteras. Must 
En mobilanpassad meny ska implementeras. Must 
Menyn i handhållna enheter ska vara tillgänglig även när besökaren befinner sig 
längst ner på sidan. 

Should 

Stöd för Google Analytics ska implementeras. Should 
Det ska vara möjligt att gå tillbaka till toppen av sidan. Could 
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Bilaga D 
Nedan presenteras de mockups som har använts och en redogörelse för skillnaden mellan den 
första och andra mockupen. 

Mockup för startsidan 

 

Figur: Den första och andra mockupen 

Skillnaden mellan den mockup som presenterades först och den reviderade är följande: 

• ”Nyheter” innehåller rubrik, text och länk för varje nyhet som listas. 
• ”Kontakt” och ”Våra tjänster” har bytt plats. 
• ”Våra tjänster” innehåller rubrik, text och länk för varje tjänst som listas. 
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Mockup för övriga sidor 

En gemensam mockup togs fram för sidorna Nyheter, Projekt, Våra tjänster, Jobba hos oss och Kontakt. 

 

Figur: Mockup för sidorna Nyheter, Projekt, Våra tjänster, Jobba hos oss och Kontakt 
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