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Sammanfattning
Det blir allt vanligare att ägare till webbplatser anpassar sin webbplats till 
lågupplösta enheter som t. ex mobiltelefoner. För att genomföra en anpassning finns 
flera tekniska alternativ. I denna uppsats har det undersökts vilka tekniska aspekter 
som kan utgöra eventuella hinder när utvecklare möter webbyråkunders krav på 
upplösningsoberoende design med en av teknikerna, nämligen responsiv 
webbdesign. Arbetet innefattar en intervju med en webbyråkund som resulterade i 
en kravspecifikation som sedan stod till grund för en prototyp, där tekniken 
responsiv webbdesign testades och utvärderades. På grund av varierande stöd för 
CSS i skilda webbläsare samt flera webbplatsers komplicerade struktur visar 
resultatet på flera utmanande tekniska aspekter, som till exempel hanteringen av 
bilder och iframes.

Nyckelord: Responsiv, webbdesign, mobil webb, skärmupplösning, CSS

Abstract

It is becoming increasingly common for web site owners to customize their site to 
low-resolution devices such as mobile phones. To implement such an adjustment 
there are several technical options. This paper examines the technical aspects that 
can constitute an obstacles for web developers when they meet their customers' 
demands for resolution-independent design, with responsive web design. The work 
includes a interview with a client that resulted in a product specification, which then 
was used as the basis for a prototype. In which responsive web design was tested 
and evaluated as a technical option. The study revealed several technical aspects that 
can be challenging, e.g. pictures and iframes, so due to varying support for CSS in 
different browsers and many web sites complex structure. 
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1. Introduktion
Ett problem som existerar när man skapar för webben, är att det är varje betraktare 
som väljer vilken upplösning och enhet innehållet ska visas på, inte designern. Olika 
upplösningar gör att mediet upplevs annorlunda, tidigare har utvecklare anpassat 
layouten mot standarden för den lägsta upplösningen. Men med telefonernas 
framsteg samt framtagandet av läsplattorna, existerar nu ingen riktig lägsta 
upplösning längre. Det gör det svårt samt tidskrävande att surfa med sin telefon 
(Schmiedl, Grischa, Seidl, Markus and Temper. 2009. s. 1). Existerande problem har 
bidragit till att olika lösningar tagits fram för att hantera trafiken mot lågupplösta 
enheter, t. ex responsiv webbdesign. Marcotte (2011. s. 8) beskriver responsiv 
webbdesign som den flexibla lösningen på problemet med olika upplösningar på 
enheter. Skalbarheten i tekniken är hög, vilket betyder att det inte finns någon 
begränsning för vilken upplösning en sida kan designas till och att tekniken är 
framtidssäker. Utvecklare behöver således inte oroa sig för att det inom en snar 
framtid kommer skapas en ny lägsta upplösningsstandard som webbplats inte kan 
anpassas till. De faktum att responsiv webbdesign är en skalbar lösning som är 
framtidssäker gör den intressant att undersöka.

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka avgörande tekniska aspekter som 
framkommer när utvecklare använder responsiv webbdesign som metod för att 
uppnå upplösningsoberoende design. Det vill säga att samma sida presenteras 
korrekt oavsett vilken upplösning användaren brukar. Ämnet är aktuellt då många 
stora sidor övergår till en lösning med responsiv webbdesign, t. ex. www.svt.se, 
www.feber.se samt delar av Google. För att få en aktuell bild av hur webbutveckling 
ser ut idag görs undersökningen i samarbete med webbyrån HL Design. HL Design 
har flera olika kunder vars webbplatser går från enkla webbplatser för små företag, 
till större sammanhängande system för större företag. En av HL Designs kunder är 
Länstrafiken Kronoberg, företagets webbplats är ett större sammanhängande system 
med cirka 100.000 besökare per månad. Det är med ovannämnda kund arbetet 
kommer genomföras, då deras webbplats är ett större sammanhängande system 
innehållande flera olika typer av element. Vilket bidrar till möjligheten att testa 
många olika aspekter av responsiv webbdesign.

1.2 Problemformulering 

Vilka tekniska faktorer kan utgöra eventuella hinder när man med hjälp av responsiv 
design ska möta webbyråkundernas krav på upplösningsoberoende design? 
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1.3 Avgränsning 

Jag kommer inte se till slutanvändarnas krav direkt utan indirekt, då mitt mål är att 
utvärdera de tekniska aspekterna av tekniken, men inte att utvärdera tekniken ur ett 
användarperspektiv. En teknisk avgränsning är att det är endast de element som 
finns på länstrafiken Kronobergs sida som kommer utvärderats. Med webbyråkund 
syftar jag på beställaren till en webbyrå, alltså det företag eller person som valt att 
anlita en webbyrå för att framställa eller administrera en webbplats. Studien är 
avgränsad till en kund, i denna studie är kunden Länstrafiken Kronoberg och 
webbyrån HL Design. 

2. Teori
Tidigt var det populärt att skapa egna applikationer för sin webbplats, vilket är dyrt 
och tidskrävande, och en applikation för varje mobilstandard måste tas fram 
(Kaikkonen. 2008. s.2-3). Senaste tiden har trenden varit att använda sig av speciella 
mallar för att nå en webbplats, t. ex. m.feber.se. Där skräddarsyr utvecklaren 
layouten för att passa en lågupplöst skärm, och onödig information som stora bilder 
tas bort och ersätts av text om det behövs. Det medför att laddningstiden blir kortare 
och det blir lättare att använda sig av webbplatsen (Kaikkonen. 2008. s.3-4).

Framtagandet av mallar var tänkt att lösa många av de problem som fanns med 
mobil webb, men i stället uppkom nya. Till exempel att utvecklaren var tvungen att 
övervaka införandet av nytt material på webbplatsen, för att det skulle passa och om 
en användare ville dela en länk från en mobilanpassad sida på ett socialt nätverk, 
kommer alla som klickar på länken till den mobilanpassade webbsidan oavsett 
vilken enhet de använder (Marcotte. 2011. s. 7). 

En ny lösning på problemet med trafik mot lågupplösta plattformar, är att jobba med
responsiv / adaptiv webbdesign. Responsiv design betyder att webbplatsen steglöst 
anpassar sig till plattformen (Marcotte. 2011. s. 6-8). Designern jobbar med 
procentuella mått och skalbara bilder. Det innebär att en och samma sida kan se 
olika ut på olika plattformar men ha samma innehåll och samma URL. Adaptiv 
webbdesign är när utvecklaren skapar en webbplats som anpassar sig till stödet på 
enhetens webbläsare, som automatiskt känns av och anpassas därefter (Gustafson. 
2011. s. 9f). Istället för att skapa flera olika layouter och anpassningar av en 
webbplats kan utvecklaren koncentrera sig på att från början ha lågupplösta 
plattformars trafik i åtanke. Därav skapas en mer flexibel sida som kan identifiera 
användare och anpassa både sitt innehåll och sin struktur till varje enhet. 
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2.1 WAP
 
Tanken bakom tekniken WAP 1.0 (Wireless Application Protocol) är att skapa 
nedskalade webbplatser specifikt anpassade för mobiltelefoner. WAP 1.0 använder 
sig av ett XML-baserat märkningsspråk WML (Wireless Markup Language). Sent 
90-tal spåddes det att tack vare WAP skulle den mobila uppkopplingen till internet 
växa om den stationära (Kaikkonen & Roto. 2003. s. 2). Men då det låga antalet 
webbplatser som utvecklades mot mobiltelefoner med WAP-teknik avtog intresset. 
Samtidigt som mobiltelefonerna utvecklades tekniskt, förnyades WAP-tekniken i 
olika versioner, den senaste versionen av WAP är nu 2.0. När WAP övergick till 
versionen 2.0 valdes ett nytt märkningsspråk för att definiera datan. 
Märkningsspråket som valdes var XHTML MP, vilket är en variant av XML-
baserad HTML riktad mot mobiltelefoner (Woo & Jang. 2008. s. 3). Fördelen med 
den tekniken är att webbplatser som använder XHTML kan tolkas av alla 
webbläsare som har stöd för XHTML, oavsett om det är på en mobiltelefon eller en 
stationär dator (Kaikkonen & Roto. 2003. s. 1), vilket är målet med att föra samman 
alla enheter som kopplar upp sig mot internet till en standard (Andriakopoulou, 
Garofalakis & Plessas. 2007. s. 4). Dokumentet definieras likt en vanlig webbsida 
fast med tillägget att webbsidan ska vara för mobiltelefoner, (<!DOCTYPE html 
PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">). 

En sak som utvecklare är tvungen att ha i åtanken är att interaktionen mellan en 
webbsida och en mobiltelefonanvändare skiljer sig markant från en användare vid en 
stationär dator, t. ex. är skärmytan begränsad, användaren har inget pekdon att 
navigera med samt vissa mobiltelefoner tillåter bara vertikal bläddring. Tack vare de 
begränsningarna använder många WAP-lösningar sig av en hierarkisk trädstruktur 
som navigering, för att säkerställa sig om att användaren inte tappar bort sig eller har 
svårigheter att navigera (Kaikkonen & Roto. 2003. s. 1-2).

2.2 Mobilanpassad layout

Vanligtvis när en webbläsare på en mobiltelefon renderar en webbsida, renderas den 
som om upplösningen är större än på telefonen själv och sedan krymps innehållet för 
att passa skärmytan (Marcotte. 2011. s. 80). Beteendet existerar för att vanliga 
webbplats-layouter inte passar i en telefons webbläsare, pga telefonens upplösning. 
En lösning på problemet är framtagandet av layouter skapade specifikt för 
mobiltelefoner. Layouterna skapas inte endast på grund av den låga upplösningen på 
mobiltelefoner, utan för att mobiltelefoner saknar muspekare och traditionella 
tangentbord (Mehta. 2008. s. 46). 

När en layout skapas specifikt för en mobiltelefon får utvecklaren inte glömma att 
det inte bara handlar om den begränsade upplösningen, utan även hur användaren 
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interagerar med webbplatsen (Mehta. 2008. s. 44-45). En komplex meny som byggs 
upp av bildelement kanske inte passar, då många användare kan ha bilder avstänga 
för att inte ladda ner för mycket data. Ett exempel är www.Feber.se, se fig. 1, där 
menyn kan vara svårnavigerad på en telefon pga många element.

              Fig.1 Vanlig layout               Fig.2 Mobillayout

Feber.se har även en layout som är anpassad mot mobiltelefoner m.Feber.se, se fig. 
2. Något att lägga märke till är att adressen till den mobila layouten är skiljd från den 
vanliga, vilket enligt Mehta (2008. s. 54-57) är att rekommendera. På den 
mobilanpassade layouten har de gjort om menyn till en mer passande lösning för 
mobiltelefoner, en s.k. dropdown meny. De har även reducerat antalet element på 
webbplatsen för att skapa en mer snabbladdad layout, se fig. 2, vilket 
rekommenderas för layouter riktade specifikt mot mobiltelefoner (Mehta. 2008. s. 
45). 

7 



Beroende på hur avancerad webbplatsen är krävs olika lösningar för en 
mobilspecifik webbplats. Om webbsidan har ett formulär som en användare ska fylla 
med uppgifter och om layouten inte möjliggör att alla fält i formuläret får plats på en 
sida i mobillayouten. Måste utvecklaren antingen skriva om den bakomliggande 
logiken eller göra ett specifikt avsteg från layouten (Iglesias & Meesangnil. 2011. s. 
2).

Ett vanligt arbetssätt för utvecklare av mobilanpassade layouter är att använda sig av 
s.k. ramverk (framework). Ett sedan tidigare definierat ramverk som rymmer de 
nödvändigaste verktygen och modellerna för att skapa mobilanpassade layouter 
(Iglesias & Meesangnil. 2011. s. 2). Ett exempel på ett ramverk är jQuery mobile, 
det erbjuder ett gränssnitt likt det som finns i iPhone med en liknande interaktivitet. 

2.3 Applikationer 

Med införandet av s.k. smarta telefoner uppkom behovet att ha en applikation för sin 
webbplats (Iglesias & Meesangnil. 2011. s. 4). En applikation är ett program som 
körs på klientsidan i användarens telefon, kan laddas ner från t. ex. Apple app store. 
Det enklaste sättet att möta behovet med en applikation för en webbplats är att skapa 
en s.k. webapp, en applikation som hämtar information från en mobilanpassad 
layout av webbplatsen och sedan visar det i mobiltelefonen (Developer.android.com 
2012).

Fig.3 Mobilapplikation, webView
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Ett exempel på en webapp är Aftonbladets applikation se fig 3. Den hämtar utvalda 
webbsidor från deras webbplats med mobilanpassade layouter och presenterar sedan 
webbsidorna i applikationen.

För att skapa en webapp börjar utvecklaren med att först skapa en applikation som 
använder sig av webView. WebView är ett inbyggt webbläsarobjekt i telefonen som 
möjliggör för applikationen att hämta och visa webbsidor i applikationen 
(Developer.android.com 2012). Till skillnad från den webbläsare som redan finns i 
telefonen går det inte att ange en ny adress i webView, utan användaren är låst till de 
webbsidor som utvecklaren väljer att ta med (Iglesias & Meesangnil. 2011. s. 4). Det 
medför att användaren upplever innehållet som en applikation och inte som en 
webbplats med en mobilanpassad layout.

Det som skiljer en webbplats från en webbapp är att i en webbapp kan utvecklaren 
använda inbyggda funktionerna i mobiltelefonen. T. ex. GPS, karta samt QR 
avläsning. En QR läsare tolkar en kodad bild och hämtar därifrån inbäddad 
information, se fig 4.

Fig. 4. QR kod

2.4 Adaptiv webbdesign 

Adaptiv webbdesign har som mål att servera det mest korrekta och relevanta 
innehållet till användaren (Gustafson. 2011. s. 13), utifrån användarens webbläsare 
och enhets egenskaper. Detta är även känt som progressive enhancement (Gustafson. 
2011. s. 2-3), där innehållet byggs upp som lager baserat på användarens möjlighet 
att använda innehållet. 

Gustafson (2011. s. 13) beskriver fem lager. Det första lagret består av den renaste 
formen av information, nämligen text. Text är helt oberoende av webbplatsens form 
och färg, det vill säga att informationen i en text kommer alltid vara densamma. Det 
andra lagret är märkningsspråket HTML, vilket skänker en semantisk mening till 
webbplatsen och dess information. Tredje lagret är tänkt att öka 

9 



användarupplevelsen, då det inför element som är visuella och hörbara. Elementet 
appliceras på webbsidan med hjälp av Cascading style sheets, CSS. Om webbläsaren 
inte förstår CSS så ignorerar den det beskrivna elementet, vilket går i linje med 
grundtanken för progressive enhancement. Det fjärde lagret inför interaktivitet på 
webbsidan i form av Flash, Java samt Javascript, t. ex animeringar i form av Flash 
eller för att med JavaScript förändra innehållet på webbsidan för att det ska 
presenteras optimalt (Gustafson. 2011. s. 83-88) se fig 5, beroende på vilket enhet 
som används. Det femte och sista lagret tillför ytterligare semantik till webbplatsen , 
sedan HTML:s uppkomst har märkningsspråket utvecklats och dess nuvarande 
version är HTML5. HTML5 inför nya alternativ för att märka upp innehållet på en 
webbplats, t. ex. Header, vilket talar om att informationen innanför den märkningen 
är av betydande värde och däri finner man ofta information om webbsidan 
(Gustafson. 2011. s. 22). 

Fig.5 Meny i iPhone, visas som dropdown i en dator

De fem ovannämnda lagerna är de grundläggande grundstenarna för vilket 
utvecklare baserar en adaptiv webbdesign. För varje lager som byggs på 
webbplatsen ökar graden av komplexitet, men samtidigt kravet på användarens 
webbläsare och enhet (Gustafson. 2011. s. 15). 

2.5 Responsiv webbdesign

Responsiv webbdesign likt adaptiv är en teknik som syftar till att göra webben mer 
följsam mot sina användare (Marcotte. 2011. s. 7-8). Målet är att kunna erbjuda en 
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god användarupplevelse på flera olika enheter med en och samma datakälla. 
Marcotte (2011. s. 9) skriver att för att lyckas behövs tekniska byggstenar. 
Byggstenarna som responsiv webbdesign bygger på och löser problemen med besök 
från lågupplösta enheter är: 

1. En flexibel gallerlayout 
2. Anpassningsbara bilder
3. Media querys 

Fig.6 Gallerlayout

För att kunna förklara hur en flexibel gallerlayout fungerar måste man först ha 
förståelse för en vanlig gallerlayout. När man skapar ett gallersystem utgår man från 
en fast bredd och delar upp innehållet i kolumner och marginaler. Med en sidbredd 
på 960 pixlar får man 12 kolumner à 69 pixlar och med 11 marginaler à 12 pixlar 
breda som skiljer kolumnerna åt, se fig.6.

Med detta system blir det enkelt att följa den redan existerande uppdelningen för att 
skapa en layout (Marcotte. 2011. s. 14-15). När utvecklare ska definiera element i 
layouten använder de sig av gallersystemet för att räkna ut storleken för varje 
element som ska ingå i webbsidan. Ett exempel vore om ett undermeny-element 
skulle skapas på webbsidan. Det utvecklaren behöver göra är att bedöma hur många 
kolumner brett elementet ska vara t. ex. 7 och använda sig av definitionen (kol-7) i 
stilinställningarna.

För att få layouten flexibel måste utvecklare frångå användandet av pixlar och i 
stället jobba med relativa mått (Marcotte. 2011. s. 20-23). De relativa måtten anges i 
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procent och är en beskrivning av hur stort ett element ska vara i förhållande till sin 
kontext. När ett omgivande element ändrar bredd kommer element innanför att 
ändra bredd om det är beskrivet med procent, se fig 7.

Fig.7 Procentuella element

Alla element som är beskrivna med procent kommer då att relatera till storleken på 
det yttersta elementet i designen (Marcotte. 2011. s. 32-33). Vilket innebär att om 
det yttersta elementet ändrar bredd kommer resten av elementen att göra det, se fig 
7. Det gäller inte bilder, video eller inbäddade objekt, för när man skalar ner 
layouten kommer sådana element att behålla sin storlek (Marcotte. 2011. s. 44). 

Beroende på hur brett stödet för gamla webbläsarversionen ska vara finns det olika 
lösningar på problemet med media, t. ex bilder, video samt inbäddade element. I 
nyare webbläsare som Internet Explorer 7 och uppåt kan utvecklare använda sig av 
css-inställningen max-width =100%, vilket sätter elementets största möjliga 
maxbredd till det omgivande elementets bredd. Det innebär att bilder och liknande 
element kommer att skalas ner. Ofta räcker inte den förändringen utan ibland är 
bilder och video inte där bara av en kosmetisk anledning utan t. ex. bilder innehåller 
viktig information. När en bild skalas ner kan det bli svårt för användaren att utläsa 
viktig information och syftet med mediet försvinner.

För att lösa problemet med media kan man använda sig av s.k. media querys en 
teknik som implementerades i CSS3 (W3.org. 2010), där utvecklaren med hjälp av 
cascading stylesheets kan identifiera vilken upplösning användarens enhet har. När 
denna möjlighet finns, kan en stilkod skrivas för olika upplösningar, vilket möjliggör 
en annorlunda design mot lågupplösta enheter, där utvecklare kan byta ut bilder, 
alternativt göra om layouten (Marcotte. 2011. s. 74). Ett exempel på en media query 
är 
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(@media screen and (max-width: 500px){#div img { display:none;}}) 

här identifierar CSS att om det ska visas för skärmen och att maxbredden på 
elementet div är 500 pixlar, kommer bilder att döljas i elementet. För att lyckas 
behövs kunskap om webbsidans målgrupp (Marcotte. 2011. s. 109-112). Är inte 
syftet detsamma när en användare besöker webbplatsen från en telefon som från en 
stationär dator, så måste man ha det i åtanke. Då får utvecklaren möjligen prioritera 
viss information framför någon annan information eller helt enkelt exkludera något.

2.6 Sammanfattning

I teorikapitlet har det tagits upp fem olika tekniker som har använts eller används 
idag för att ge stöd åt lågupplösta enheter som besöker webbplatser. Teknikerna är 
WAP, Mobilanpassade layouter, Applikationer, Adaptiv webbdesign samt 
Responsiv webbdesign. Teknikerna har valts ut för att ge en förståelse för hur 
anpassningen mot lågupplösta enheter har utvecklats och en förklaring till de 
begrepp som senare använda i studien.

WAP är som beskrivet en tidig teknik där utvecklare ville skilja på trafik från 
mobiltelefoner och trafik från stationära datorer. Tekniken hann aldrig ikapp 
utvecklingen av mobiltelefonernas hårdvara och möjligheter, därav blev blev stödet 
aldrig riktigt utbrett. Mobilanpassade layouter gick vidare med tanken bakom WAP , 
användandet av XHTML och specifika layouter för mobiltelefoner, fast den 
bakomliggande tekniken är mer lik den vi ser idag på layouter för stationära datorer. 
Tekniken används fortfarande idag men är inte hållbar eftersom mobiltelefoners 
ökade möjlighet att hantera element på webbplatser och att hastigheten för 
uppkoppling mot internet har ökat markant. Det som förväntas ta över efter 
mobilanpassade layouter sägs vara adaptiv och responsiv webbdesign (Marcotte. 
2011. s. 6-8). Teknikerna är väldigt lika om man ser till resultatet. Tanken med båda 
teknikerna är att webbplatsen ska anpassa sig till användarens enhet, således ska 
webbplatsen kunna presenteras på flera olika enheter oavsett dess upplösning. Deras 
tillvägagångssätt till resultatet skiljer sig däremot. Adaptiv webbdesign fokuserar på 
att anpassa sig till enhetens möjligheter att presentera webbplatsen och dess element, 
medan responsiv webbdesign erbjuder en lösning som steglöst anpassar sig till 
enhetens upplösning.

3. Metod
Till studien har jag gjort en litteraturstudie, där målet var att tidigt få förståelse för 
området, så att jag kunde identifiera mål i kravspecifikationen. Jag har även gjort en 
kvalitativ intervju med Länstrafiken Kronoberg, där målet var att identifiera deras 
krav på en responsiv webbdesign. Utifrån intervjun och resultatet av litteraturstudien 
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skapades en kravspecifikation. Med kravspecifikationen i åtanke utvecklades en 
prototyp, för att kunna identifiera konkreta exempel utifrån frågeställningen. 

3.1 Litteraturstudier 

Syftet med litteraturstudien var att försöka identifiera tekniska aspekter, som kunde 
vara avgörande för mitt praktiska arbete med prototypen och att jämföra tekniska 
lösningar för lågupplösta enheter. Jag började med att läsa bloggar och 
webbutvecklarartiklar. Litteraturstudien gjorde att jag kunde identifiera möjliga 
sökord, som skulle vara till nytta när jag senare skulle söka i artikeldatabaser. Ord 
som användes vid sökning i databaserna är webbdesign, web, design, responsive, 
CSS3, adaptive , progressive enhancement, mobile website, design, web application, 
mobile application, mobile browsing, wap, Xhtml MP, Xhtml mobile profile samt 
development. Databaser som användes var, AMC, IEEE, OneSearch samt ebrary.

3.2 Intervju 

Intervjun med Länstrafiken Kronoberg gjordes för att identifiera deras krav på en 
responsiv webbdesign och möjliga önskemål rörande förändringar på webbplatsen.
Då jag baserade mina designval utifrån det som framkom under intervjun, valde jag 
att följa Trosts (2010. s. 31-32) rekommendation av en kvalitativ studie om en 
undersökning ska användas för att förstå intervjupersonens sätt att resonera och 
urskilja mönster. Till intervjun förberedde jag en intervjuguide för att underlätta. 
Enligt Trost (2010. s. 71) är det att föredra att man inte har med sig ett frågeformulär 
till intervjun, utan målet är att låta den intervjuade styra ordningsföljden av frågor 
och komma med så utvecklande svar som möjligt. Då passar en intervjuguide bättre, 
se bilaga A, en kort lista på frågeområden så breda som möjligt. Det öppnar upp för 
diskussion och gör intervjun mer lik ett samtal.

Vid intervjun användes en ljudupptagare. Enligt Trosts (2010. s. 74-76) underlättar 
det för intervjuare, som kan fokusera mer på deltagaren. Intervjuaren slipper också 
sitta och stressa med anteckningar som sedan måste tydas. Intervjumaterialet kan 
avlyssnas flera gånger för att urskilja tonfall och ordval, vilket är viktiga 
komponenter i kvalitativa intervjuer.

Intervjun genomfördes med Sandra Wikström och Patrik Ohlson som var mina 
kontaktpersoner på Länstrafiken Kronoberg. Anledningen till att jag valde att 
intervjua Sandra och Patrik från Länstrafiken Kronoberg, är att de har erfarenheten 
av publicering på webben och att de tillsammans påverkar eller styr Länstrafiken 
Kronobergs webbplats.

Sandra Wikström är marknadskoordinator. Hon ansvarar för att vidareutveckla 
företagets Mina sidor som webbplats, och har också delat ansvar för att 
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Länstrafikens ordinarie webbplats är uppdaterad. I och med ansvaret för Mina sidor 
har hon mycket kontakt med företagets kunder. Hon är huvudansvarig för alla 
mässor och event som Länstrafiken Kronoberg är med på, samt håller i kontakten 
med alla deras försäljningsställen.

Patrik Ohlson är försäljningsansvarig, vilket bland annat handlar om hur och var de 
säljer sina biljetter och kort samt till vilket pris. Han arbetar även med uppföljning 
av försäljningsstatistik, utvärderar försäljningsutvecklingen för företagets produkter 
och är med och planerar försäljningsrelaterade aktiviteter. 

3.3 Utveckling av prototyp 

När intervjun var genomförd sammanställdes materialet från intervjun, så att en 
kravspecifikation skulle kunna skrivas. Kravspecifikationen skulle användas som 
beslutsmaterial under arbetet med prototypen. Kravspecifikationen skickades till 
Länstrafiken Kronoberg för godkännande och för kontroll så att något inte hade 
uppfattats fel. Länstrafiken Kronoberg kontrollerade och kommenterade 
kravspecifikationen, för att sedan godkänna den, vilket innebar att jag då kunde 
påbörja det praktiska arbetet med prototypen. Syftet med att utveckla en prototyp är 
att under utvecklingen ges det möjlighet att testa och utvärdera de metoder som ryms 
inom responsiv webbdesign. 

Med målgruppen och kravspecifikationen i åtanke färdigställdes prototypen. Större 
delen av det praktiska arbetet genomfördes på kontoret hos HL Design, där jag hade 
möjlighet att inhämta information om systemet och dess funktionalitet, vilket 
snabbade upp det praktiska arbetet avsevärt.

Målet med prototypen var att försöka identifiera konkreta exempel på problem med 
responsiv webbdesign enligt problemformuleringen. Jag hade därför medvetet tagit 
med mål i kravspecifikationen som skulle testa möjligheten att uppnå en 
upplösningsoberoende design med responsiv webbdesign. 

Avstämning skedde med Patrik Ohlson och Sandra Wikström från Länstrafiken, för 
att stämma av om prototypen uppfyllde deras krav utifrån kravspecifikationen, samt 
för att identifiera möjlig vidareutveckling. Under en timma diskuterades lösningen 
på olika plattformar. Vi diskuterade också hur tekniken påverkar deras framtida 
planering av design, då de inom en snar framtid ska göra om hela layouten på 
www.Lanstrafikenkron.se.

4. Resultat
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Först beskriver jag resultatet av intervjun, därefter resultatet av färdigställandet av 
prototypen. Jag går sedan vidare med att presentera resultatet av avstämningen med 
Länstrafiken Kronoberg och avslutar med en slutsats av resultaten.

4.1 Resultat av intervjun och kravspecifikation

Intervjun som genomfördes följde en intervjuguide, se bilaga A, där de intervjuade 
uppmanades att tala fritt om samtalsämnena i stället för att svara på konkreta frågor. 
Intervjuguiden fungerade då utvecklade svar gavs, t. ex. en beskrivning av 
användarna på webbplatsen eller hur fördelningen av trafik ser ut. Materialet som 
framkom under intervjun stod till grund för den kravspecifikation som skulle 
framställas.

Kraven från Länstrafiken Kronoberg var att en responsiv layout skulle skapas, där 
webbplatsen skulle se likadan ut i grundutförande efter att en responsiv layout har 
implementerats. Alltså webbplatsen skulle se likadan ut om webbplatsen besöktes 
från en enhet med en upplösning vars bredd är 1000 pixlar eller mer. Vidare skulle 
webbplatsen anpassas mot användarens enhet och dess upplösning, där målet med 
layouten var att underlätta för användare när han eller hon besöker deras webbplats 
från enheter med en låg upplösning. Avsteg från designen fick göras, men skulle 
undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Reseplaneraren och trafikinformationen 
skulle prioriteras och ges en ökad procentuell yta i layouten. Ytterligare en önskan 
var att innehållet i sidfoten på webbplatsen göras tydligare, där 
kontaktinformationen prioriteras. Webbplatsen har kravet att vara bakåtkompatibel, 
därför kan Länstrafiken inte koppla bort användare med en äldre webbläsare. De kan 
inte heller använda tekniker som bara funkar i vissa webbläsare utan måste nå ut till 
så många som möjligt. 

Utöver Länstrafiken Kronobergs krav, hade jag som utvecklare några egna krav 
baserade på uppsatsens problemformulering. I litteraturstudien identifierades 
element på webbplatser som bör göras om för att passa i en responsiv webbdesign.
Kraven togs inte upp av Länstrafiken Kronoberg, men var nödvändiga att jobba med 
för att kunna svara på uppsatsens frågeställning. Menyn skulle göras enklare, då 
nerflikningsmenyer inte passar till enheter som saknar muspekare. Strukturella 
förändringar skulle göras på webbplatsen, detta kunde synkroniseras med 
Länstrafiken Kronobergs önskan om att göra informationen i sidfoten tydligare. 
Bilder på webbplatsen skulle skalas med webbsidan, t ex. bildspelet. 

Målgruppen är människor som är kunder eller framtida kunder till Länstrafiken 
Kronoberg, från Kronobergs län med omnejd, som söker information rörande resor, 
kontaktuppgifter samt resegarantier. Vissa delar av webbplatsen som ”mina sidor” är 
från 18 år och uppåt, för att det handlar om internethandel. Annars är inte en specifik 
åldersgrupp definierbar.
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4.1.1 Summering av kravspecifikation

Nedan följer en summering av de krav som ställdes av Länstrafiken Kronoberg och 
de krav som utifrån problemformuleringen valdes för att komplettera Länstrafiken 
Kronoberg. Kravspecifikationen ska stå till grund för hur arbetet med prototypen ska 
genomföras. Inom parentes anges de tekniska designaspekterna som ska testas och 
utvärderas i prototypen, prototypen som resultat ska inte utvärderas. 

a) Webbplatsen ska anpassa sig till upplösningen (Undersöka den aspekt av 
responsiv webbdesign som möjliggör förändringen av webbplatsens layout 
till en flexibel layout)

b) Webbplatsen ska se likadan ut i grundutförande efter att en responsiv layout 
har implementerats (Undersöka möjligheten med att bibehålla den layout 
som var rådande innan implementeringen av den responsiva layouten i 
upplösningar som motsvarar grundlayouten)

c) Så få avsteg från designen som möjligt ska göras (Undersöka möjligheten 
med att bibehålla designen på webbplatsen samtidigt som en flexibel layout 
implementeras)

d) Menyn ska göras responsiv (Undersöka hur strukturella förändringar av ett 
redan existerande element fungerar i en flexibel layout)

e) Reseplaneraren och trafikinformationen ska prioriteras och ges en ökad 
procentuell yta i layouten (Undersöka den aspekt av responsiv webbdesign 
som tillåter att iframes ges nya stilinställningar)

f) Webbplatsen har kravet att vara bakåtkompatibel (Undersöka huruvida 
responsiv webbdesign kan erbjuda en flexibel layout på en webbplats 
samtidigt som webbplatsen är bakåtkompatibel )

g) Prioritera kontaktinformation i sidfoten (Undersöka den aspekt av responsiv 
webbdesign som möjliggör förändring av information inom ett element)

4.2 Resultat från färdigställande av prototypen

I nedanstående kapitel redogörs för arbetet med utvecklingen av prototypen där en 
fast layout hos kunden gjordes om till en flexibel layout med tekniken responsiv 
webbdesign. Målet med prototypen var att utvärdera tekniska designaspekter som 
anges i kravspecifikationen.

Webbplatsen ska anpassa sig till upplösningen 

Webbplatsen var helt stel när arbetet påbörjades. Alltså layouten tog ingen hänsyn 
till vilken upplösning användarens enhet använde. Det bidrog till att innehållet 
antingen inte visades korrekt eller skalades ner, om bredden på enheten upplösning 
var lägre än 1000 pixlar. 

Det första som gjordes var att lägga till en meta-tagg på webbplatsen, 
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(<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, maximum-scale=1">). 

Meta-taggen säger till att bredden på webbplatsen ska renderas till plattformens 
bredd. Utan taggen kommer telefoner och liknande enheter med en lägre upplösning 
att rendera webbplatsen med en högre bredd än enheten själv, för att slutligen skala 
ner webbplatsen för att passa fönstret. Man ser fenomenet på många hemsidor när 
man surfar med sin telefon idag. Det som sker är att webbplatsen blir mycket 
svårläst, så användaren tvingas zooma in för att kunna läsa och navigera på 
webbplatsen.

För att få en flexibel layout på webbplatsen började jag att undersöka den bärande 
strukturen, där tog jag reda på vilka huvudelement webbplatsen består av samt 
underelementen, se fig 8. 

Fig.8 Originallayouten
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Med en dokumenterad struktur började jag skriva om elementens stilinställningar till 
procentuella mått, se punkt a) i kravspecifikationen, för med procentuella mått 
kommer element att beskrivas i förhållande till dess omgivande element.
Det var av vikt att hela tiden studera elementets kontext när jag skulle beskriva 
elementen med procentuella mått. Som hjälp gjorde jag vid alla procentuella mått en 
kommentar lik detta (100/1000=10%). Det möjliggjorde att gå tillbaka senare för att 
se hur jag kom fram till just det procentuella måttet, samt vilket mått elementet 
tidigare hade. Det visade sig vara extra viktigt när underelement skulle arbetas om så 
att de beskrevs med procentuella mått.

Webbplatsen ska se likadan ut i grundutförande efter att en responsiv layout 
har implementerats

Eftersom webbplatsen skulle behålla sin form i upplösningar som har en bredd på 
mer än 1000 pixlar var jag tvungen att sätta en minimibredd på 1000 pixlar med 
attributet min-width, vilket gjorde att om sidan besöktes från en enhet med en 
minimibredd på 1000 pixlar så visades fullsidesdesignen, se fig 8. För att senare 
göra två olika optimeringar utöver den generella som laddas när enhetens bredd på 
upplösning är minst 1000 pixlar. Den första layouten skulle svara mot upplösningar 
som hade en maximal bredd på 999 pixlar, medan den andra layouten skulle svara 
mot upplösningar med en maximal bredd på 480 pixlar med enheten vriden upprätt.

Så få avsteg från designen som möjligt ska göras

Direkt insåg jag att det större bildspelet på framsidan skulle kunna vara ett problem. 
Länstrafikens önskan var att bildspelet skulle vara kvar, då dom ofta sprider 
information via bildspelet. Bildspelet skulle således skalas ner till passande storlek, 
när layouter optimerade mot lägre upplösningar används, se punkt c i 
kravspecifikationen. Just detta kan vara ett problem beroende på hur bilderna ser ut. 
För om en bild med hög detaljrikedom skalas ner, kommer det bli svårt att utläsa 
informationen från bilden. Då försvinner syftet med att ha bilden och man måste nå 
ut till användaren på ett annat sätt. Elementets höjd, i vilket bildspelet var placerat i 
beskrevs med fasta pixlar, vilket gjorde att när bildspelet skalades ner, skapades en 
onödigt stor tom yta. Höjden kunde inte heller beskrivas i procentuella mått, då 
höjden på webbsidan och dess element definierades med hjälp av innehållet i 
elementen. Oförmågan att definiera en procentuell höjd skapade problem, då första 
layouten skulle svara mot upplösningar med en bredd mellan 481 och 1000 pixlar. 
Lösningen var att jag fick skriva flera specifika media querys, där jag definierade 
om höjden på elementet som omslöt bildspelet.

Vidare tog jag beslutet att dölja bilder som var del av nyhetsinlägg i mitten av 
webbsidan. Det medförde att jag sparade plats, som kunde användas för att visa det 
övriga innehållet på ett tydligare sätt. Bilderna var inte av någon betydelse utan bara 
där för att förtydliga eller som ett visuellt inslag, se fig 9.
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Fig.9 Första responsiva layouten (landskapsläge)

Menyn ska göras responsiv

Menyer i sig kan vara ett stort problem, då flera enheter saknar en händelse som 
många sidor byggs runt. Det är händelsen som triggas när användaren med 
muspekaren pekar över ett element, s.k. mouseover händelse. För att lösa det, är det 
vanligt att mobila enheter använder expanderande menyer. För att göra en ny layout 
av menyn var jag tvungen att använda jQuery resize(), se punkt d) i 
kravspecifikationen, vilket kan identifiera storleken på webbläsaren när webbplatsen 
laddas samt när ett element på webbsidan ändrar storlek. I koden sattes ett 
gränsvärde för när Javaskriptet skulle aktiveras och ändra form på den existerande 
menyn. 
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Problemet jag stötte på var att menyns element var för ostrukturerade, delvis att det 
fanns en sekundär meny intryckt som bara skulle visas på sidor som hade 
underkategorier. Överlag så var menyn för komplicerad för att den skulle kunna 
skrivas om med en generell lösning. Så jag började studera klassen som används för 
att skriva ut menyobjektet. Då det visade sig vara möjligt att skriva en med jQuery 
anpassad meny som skulle ersätta den vanliga menyn när jQuery resize() triggas. Ett 
exempel på resize() är 

$(window).resize(function() { if(detect_device() == true){$
('#nav_main_ul').hide();}else {$('#nav_main_ul').show();}. 

Vad funktion gör är att identifiera om funktionen detect_device() returnerar true 
eller false för att sedan dölja eller visa ett element. Att skriva om klassen visade sig 
vara för tidskrävande för att hinnas inom tidsramen och i slutändan betydde det att 
menyn fick göras enklare. En bild togs bort och menyn blev mindre luftig genom att 
stora marginaler togs bort för att passa i de olika layouterna jag färdigställde.

Reseplaneraren och trafikinformationen ska prioriteras och ges en ökad 
procentuell yta i layouten

Vidare gjorde jag en layout som passade porträttläget. Jag fortsatte att prioritera 
reseplaneraren och trafikinformation, se punkt e) i kravspecifikationen, vilket var de 
två delar som Länstrafiken bad mig att fokusera på. Jag insåg direkt att det skulle 
vara omöjligt att presentera informationen i en liknande layout som den första. Utan 
var tvungen att göra något nytt, jag valde att presentera den prioriterade 
informationen sida vid sida. För att göra det möjligt var jag tvungen att flytta 
informationen som tidigare huserade i mitten, det vill säga alla nyhetsinlägg. Jag 
placerade informationen nedanför se fig 10. För att förtydliga och göra layouten mer 
stilren var det tvunget att ta bort färger från webbplatsen. Det blev helt enkelt för 
mycket färg med alla olika element på webbplatsen. Delar av den prioriterade 
informationen laddas in som iframes, de elementen kom med fördefinierade 
stilinställningar och var svåra att definiera om, då det måste göras efter att sidan har 
laddats klart.

Ett problem var bilder placerade som bakgrund till ett element. Möjligheten att göra 
specifika stilinställningar för bakgrundsbilder är mer begränsad jämfört med en 
vanlig bild. Det var ett problem med bland annat ”när går nästa buss”, ett element 
som är placerat till höger. Den enda riktiga lösningen där är att placera bilden som 
en vanlig bildtagg i stället för som bakgrund.
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Fig.10 Andra responsiva layouten (porträttläge)

Webbplatsen har kravet att vara bakåtkompatibel

Då Länstrafiken Kronoberg har många olika typer av besökare på sin webbplats 
måste de prioritera tillgänglighet. Därav användes ingen teknik som inte skulle 
fungera på de berörda enheterna. Den grundläggande layouten som laddas när 
enheter med en hög upplösning besöker sidan innehåller inga media querys till 
exempel. Utan bara de lägre layouterna är beroende av tekniker i CSS3, för att 
förändra layouten. 

När media querys används i upplösningar tänkt att hantera stationära datorer finns 
risken att föråldrade webbläsarversioner används. Då användaren möjligen saknar 
rättigheten att installera mjukvara på datorn. Då får utvecklaren använda sig av 
Javaskriptbibliotek för att ge stöd för media querys. Tanken var att detta skulle 
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implementeras men då inga media querys användandes i grundlayouten var 
implementeringen inte nödvändig.

Prioritera kontaktinformation i sidfoten

Länstrafiken ansåg att det var för mycket information i sidfoten, och att viktig 
information blandades med mindre viktig. Jag skulle göra det enklare att hitta 
kontaktinformation, ett önskemål som tagits upp under intervjun. Samt att detta var 
ett exempel på ett eget krav jag tog upp i kravspecifikationen, se punkt g) i 
kravspecifikationen, möjligheten att förändra eller dölja information. Jag skrev 
därför en stilinställning som först dolde alla list-element, för att sedan visa det första 
list-elementet. På så sätt hade jag effektivt nått önskemålet med att enklare hitta 
kontaktinformationen.

4.3 Resultat från avstämning med kund 

När det praktiska arbetet med Länstrafiken Kronobergs webbplats var färdigt var det 
dags för avstämning med mina kontaktpersoner Sandra Wikström och Patrik Ohlson. 
Vi tittade på hur jag lyckats utifrån den kravspecifikation som sammanställdes efter 
intervjun. Jag började med att berätta hur jag hade gått tillväga under det praktiska 
arbetet, från planering till färdigställande. Därefter så tittade vi på den färdigställda 
webbplatsen på olika enheter. Enheterna var en iPhone, en Android-telefon med stor 
skärm, en Android-telefon med liten skärm samt en vanlig dator användes. Jag hade 
några dagar tidigare skickat över adressen till dem och bett dem att studera det jag 
hade färdigställt, så att de enklare skulle kunna ge mig feedback.

Därefter gick jag igenom steg för steg vad som hade gjorts och varför, medan de 
ställde frågor. Det som framkom var att de gillade att två olika layouter hade gjorts, 
hur jag hade försökt bibehålla den vanliga layouten så gott det gick i den större 
layouten och där tagit bort bilderna i nyhetsinläggen. De tyckte att jag hade gjort rätt 
när jag hade rensat bort delar av färgerna i layouten som skulle svara mot lägre 
upplösningar. När menyn granskades så höll de med om att en bättre lösning måstes 
göras för att den ska fungera bra på mobiltelefoner och andra enheter som saknar 
möjligheten att trigga mouseover-händelsen. I den mån jag hade gjort om den 
existerande menyn så fungerade menyn inte tillräckligt bra, då användaren först var 
tvungen att klicka på menyn för att sedan klicka igen på en undersida för att komma 
till webbsidan användaren egentligen vill nå. 

Utöver samtalet så kom Patrik och Sandra med skriftlig feedback i form av lite 
funderingar som hade väckts från avstämningen. De ansåg att responsiv webbdesign 
kan vara en uppskattad teknik att använda för att underlätta för sina besökare. 
Främst då de ser att antalet besökare från mobiler och surfplattor ökar hela tiden. 
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Bara mellan första kvartalet 2011 och första kvartalet 2012 fördubblades besöken på 
deras sida från mobiltelefoner. Det betyder att om Länstrafiken Kronoberg ska följa 
sitt eget mål, om att vara tillgängliga för många olika användare med olika enheter, 
så bör de fundera på just hur de ska anpassa sin webbplats till mobila enheter. De 
skrev att förslaget på webbplats-layouten med tre lägen, bedömdes täcka in de allra 
flesta enheter och att i det smalaste läget måste Reseplaneraren och 
trafikstörningsinformation prioriteras, dock får detta inte ske på bekostnad av att 
textinnehållet mitt på webbsidan faller bort helt.

Deras kommentar på borttagandet av logotypen i menyn var att någon annan plats 
för bilden måste hittas. För bilden ökar igenkänningsfaktorn vilket är viktigt så att 
användaren inte känner att hon hamnat på en ny sida.

4.4 Slutsats

”Vilka tekniska faktorer kan utgöra eventuella hinder när man med hjälp av 
responsiv design ska möta webbyråkundernas krav på upplösningsoberoende 
design?”
 
I arbetet med prototypen anpassades en befintlig webbplats med en fast layout till en 
flexibel layout med tekniken responsiv webbdesign. Under arbetet med prototypen 
se kapitel 4.2, identifierades tekniska aspekter som kan vara eventuella hinder för en 
responsiv layout. De tekniska aspekterna är följande :

• Inbäddade objekt t. ex. bilder kan vara ett hinder, då vissa typer av bilder 
inte passar att skalas ner för att informationen går förlorad. Samt att stödet 
för justering av bakgrundsbilder är lågt. 

• Begränsat stöd för CSS i vissa webbläsare och webbläsarversioner gör att 
utvecklare måste vända sig till andra tekniker för utökat stöd, som till 
exempel Javaskriptbibliotek.

• Iframes med fördefinierade stilinställningar är problematiskt då de måste 
justeras efter att de laddats in.

• Komplexa strukturer på webbplatsen som måste förändras med 
upplösningen är problematiska, då de kan vara för avancerade för att 
utvecklaren ska kunna skriva en generell lösning. Vilket leder till att 
anpassad kod måste skrivas för en lågupplöst layout. 

5. Diskussion
I nedanstående kapitel diskuteras och motiveras de slutsatser som kom fram i 
uppsatsen samt valet av metod diskuteras och utvärderas.
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5.1 Resultatdiskussion

Under framtagandet av prototypen samt i litteraturstudien kunde jag identifiera 
bilder som en avgörande aspekt av tekniken. Bilder existerar i olika former, t. ex. 
som informella element. När bilder av den informativa typen ska skalas ner med den 
resterande layouten kan informationen bli svår att tyda. När detta händer, förlorar 
bilden sitt syfte och bilden måste bytas till en ny bild alternativt till ren text, se 
kapitel 2.5. Bilder som bakgrunder i ett element är en begränsning, då bakgrunder 
inte har lika avancerade inställningsmöjligheter i CSS. 

Antalet olika webbläsare som används idag gör det komplicerat att utveckla för 
webben, detta blir extra synbart när utvecklare jobbar med responsiv webbdesign, då 
responsiv webbdesign förlitar sig på nyare tekniker i CSS som saknas i vissa 
webbläsare och specifikt äldre versioner. Utvecklare måste vända sig till andra 
lösningar för webbläsare utan stöd, vilket gör att utvecklare frångår tankesättet med 
en lösning för alla enheter. 

När utvecklare inkluderar iframes på en webbsida kommer iframes oftast med 
fördefinierade stilinställningar. Det blir problematiskt då responsiv webbdesign 
förlitar sig på att tekniken kan definiera om stilinställningarna beroende på enhetens 
upplösning. Utvecklaren måste skräddarsy för specifika layouter och det responsiva 
tankesättet försvinner. 

Som jag upptäckte i prototypen kan komplexa strukturer utgöra ett problem, 
specifikt menyer då den typen av element ofta måste göras om strukturellt i en 
responsiv lösning för att kunna anpassas till webbplatsens sidbredd.

De tekniska aspekter som framkommit som utmanande och ett eventuellt hinder för 
en responsiv webbdesign på Länstrafiken Kronobergs webbplats, kan appliceras på 
de flesta webbplatser som innehåller de beskrivna elementen. T. ex. element som 
bilder, iframes med fördefinierade stilinställningar, komplex meny samt kravet på ett 
brett webbläsarstöd. Utvecklare bör således se till de krav som ställs på en webbplats 
som ska vara responsiv och ställa sig frågan om den nuvarande webbplatsen ska 
modifieras, eller om en ny ska skapas med lågupplösta enheter i åtanke först, för att 
sedan anpassa webbplatsen till högupplösta enheter. Det sistnämnda skapar en 
webbplats med endast väsentlig information optimerad för ett brett spektra enheter 
(Marcotte. 2011. s. 112-113). 

Utifrån de avgränsning som anges i kapitel 1.3 har jag arbetat med Länstrafiken 
Kronobergs webbplats. Eftersom bara en kund och deras webbplats har använts i 
denna studie kan resultatet möjligen ifrågasättas. Men om man granskar 
Länstrafiken Kronobergs webbplats kan man snabbt se att det är en omfattande 
webbplats med flera typer av element och lösningar. Därav blir resultatet tillämpbart 
på många andra webbplatser. Liknande kan sägas om de krav som ställdes av 
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Länstrafiken Kronoberg, för kraven är generellt applicerbara av andra kunder då de 
rör den layout som existerade från början. De krav som ställdes av Länstrafiken 
Kronoberg var av de personer som är ansvariga för publicering och tillsammans styr 
webbplatsen. Därför kan kraven anses vara fullt rimliga av Länstrafiken Kronoberg. 

Studien har fokuserat på de tekniska designaspekterna av responsiv webbdesign, 
därför är avsaknaden av ett användarperspektiv inget negativt. Då det ger 
möjligheten att utvärdera aspekterna helt baserat på möjligheten att implementera 
lösningarna.

5.2 Metoddiskussion

I valet av metod så känner jag i efterhand att det hade varit möjligt att låtit bli att ha 
en avstämning med Länstrafiken Kronoberg. Den gjordes för att de skulle få en 
möjlighet att se hur en praktiskt implementation av tekniken på deras webbplats 
skulle kunna se ut. Utöver det så hjälpte avstämningen mig inte att svara på frågan 
utan avstämningen var för Länstrafiken Kronoberg skull. Eftersom jag gjorde arbetet 
i samarbete med HL Design och en kund till dem, kändes det naturligt att involvera 
Länstrafiken Kronoberg under arbetets gång. Prototypen var avgörande för att kunna 
utvärdera tekniska aspekter och att ha möjligheten att återkoppla till frågeställningen 
utifrån ett utvecklarperspektiv. 

5.3 Förslag på vidareutveckling

För att få en större bild av problemetiken skulle en liknande studie göras med en 
annan typ av webbplats. Därav skulle en mer generell bild av responsiv webbdesigns 
tekniskt utmanande aspekter målas upp. Möjligen även fastställa riktlinjer för 
utvecklare huruvida en ny sida bör skapas eller om den nuvarande ska modifieras. 
Sedan att inte glömma är att tekniker som passar inom det responsiva tankesättet 
utvecklas hela tiden, likaså webbläsare får ett allt större stöd för CSS3 tekniker, 
vilket gör att det kommer vara enklare att arbeta med responsiv webbdesign. Det är 
även en möjlighet att bredda synsättet och titta på responsiv webbdesign ur ett 
slutanvändarperspektiv. 
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Bilaga A. Intervjuguide

Besökarna på sidan

Hur ser målgruppen ut?
Vilka är användarna av appen ?

Finns det en målgrupp till appen ?
Syfte med appen ?

Mobilbesökare

Skiljer sig denna målgrupp från den generella ?
Hur stor andel av besöken görs från telefoner?
Skiljer sig besökarna från de övriga?

Design

Ska något förändras?

Information /layout 
Något innehåll som är lägre prioriterat ?
Något som ni inte vill ha med ?

krav 

Layout?
Tekniska krav ?
Övrigt ?
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