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Abstract 

The work has been performed in collaboration with Jönköping University. The 
aim of this work has been to study different methods for mobile adaption of large 
CMS (Content Management System) websites, where the website of Jönköping 
has been used as a reference. 

The website at Jönköping University is used daily by current students, faculties, 
prospective students and external users. Research carried out by the University 
shows that the use of mobile devices has increased, and it is therefore necessary to 
examine the mobile adaptation of the large CMS website. 

A layout proposal has been suggested by determining which method that is most 
relevant for mobile adaption of a large CMS website. The website should adapt to 
different resolutions and devices according to how the existing website is based in 
the current situation. Emphasis has been put on menu operations, to navigate 
through the large website in a user-friendly way. This is going to be a basis for the 
University in the development of the mobile website. 

Based on the results of the choice of method for mobile adaptation, the students 
have come to the conclusion that the relevant method for a large CMS website is 
responsive web design. But the choice of method for mobile adaptation can also 
be based on the need, purpose and target group that a company or organization 
has with the website. 

The work ends with a conclusion and discussion where their opinions have been 
raised. The conclusion that the students have come up with is that the benefits of 
responsive web design and the solution of the menu navigation, is the right option 
for Jönköping University website. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts i samarbete med Högskolan i Jönköping. Syftet med 
arbetet har varit att studera olika metoder för mobilanpassning av stora CMS 
(Content Management System) webbplatser, där webbplatsen för Högskolan i 
Jönköping har använts som en referens. 

Webbplatsen på Jönköpings högskola används dagligen av befintliga studenter, 
lärare, blivande studenter och externa användare. Undersökning gjord av 
Högskolan visar att användning av mobila enheter har ökat, och därför är det 
aktuellt att undersöka mobilanpassning av den stora CMS webbplatsen. 

Ett layoutförslag har föreslagits genom att avgöra vilken metod som är mest 
relevant för att mobilanpassa en stor CMS webbplats. Webbplatsen skall anpassa 
sig efter olika upplösningar och enheter med hänsyn till hur den befintliga 
webbplatsen är uppbyggd i dagsläget. Tyngdpunkten har därför lagts på 
menyhanteringen, för att på ett användarvänligt sätt kunna navigera sig genom den 
stora webbplatsen. Detta skall vara ett underlag för Högskolan vid utveckling av 
den mobila webbplatsen. 

Utifrån resultatet av metodval för mobilanpassning, har studenterna kommit fram 
till att den relevanta metoden för en stor CMS webbplats är responsiv 
webbdesign. Men metodvalet för mobilanpassning kan även baseras på vilket 
behov, syfte och målgrupp som ett företag eller en organisation har med 
webbplatsen. 

Arbetet avslutas med en slutsats och diskussion där egna åsikter har tagits upp. 
Slutsatsen blev att genom fördelarna för responsiv webbdesign och lösningen av 
menynavigeringen, kände studenterna att responsiv webbdesign var rätt alternativ 
för Högskolan i Jönköpings webbplats. 

 

Nyckelord 

CMS 

Användbarhet 

Mobilanpassning 

Högskolan i Jönköping 

Responsiv webbdesign 
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1 Inledning 

Användning av mobila enheter har ökat drastiskt och används dagligen i större 
utsträckning för att besöka webbplatser, därför är det viktigt att den är så 
användarvänlig som möjligt när den besöks via mobila enheter. Idag är det många 
företag och organisationer som använder sig av CMS (Content Management 
System) så kallat ett publiceringsverktyg för sin webbplats. För att uppfylla 
behovet av användarvänlighet finns det flera olika sätt att anpassa en CMS 
webbplats till mobila enheter, som kommer att behandlas i den här rapporten. 

Webbplatsen på Jönköpings högskola används dagligen av befintliga studenter, 
lärare, blivande studenter och externa användare. En undersökning gjord av 
Högskolan visar att användning av mobila enheter har ökat, och därför är det 
aktuellt att utforska mobilanpassning av den stora CMS webbplatsen. 

Detta examensarbete ingår i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen inom 
Datateknik på Tekniska Högskolan i Jönköping, och har utförts i samarbete med 
Högskolan i Jönköping. Syftet är att studera olika metoder för mobilanpassning av 
stora CMS webbplatser, där webbplatsen för Högskolan i Jönköping har använts 
som referens.  

Ett layoutförslag har föreslagits genom att avgöra vilken metod som är mest 
relevant för att mobilanpassa en stor CMS webbplats. Denna webbplats skall 
anpassa sig efter olika upplösningar och enheter med hänsyn till hur den befintliga 
webbplatsen är uppbyggd i dagsläget. Tyngdpunkten kommer därför att läggas på 
menyhanteringen, för att på ett enkelt sätt kunna navigera genom en stor 
webbplats. Detta skall vara ett underlag för Högskolan vid utveckling av den 
mobila webbplatsen. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1 Bakgrund för Högskolan i Jönköping 

Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola och har tillåtelse att utfärda 
examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De fyra fackhögskolorna 
som Högskolan består av är: Hälsohögskolan (HHJ), Högskolan för lärande och 
kommunikation (HLK), Internationella Handelshögskolan (IHH) och Tekniska 
Högskolan (JTH). Dessa fyra fackhögskolor använder sig av en gemensam 
webbplats, där varje fackhögskola representeras enskilt och har sina egna sidor, 
men är en del av den gemensamma webbplatsen www.hj.se [1].  

Högskolan har drygt 10 000 studenter, cirka 725 anställda och cirka 180 
doktorander. Det erbjuds 70 program/inriktningar och cirka 200 fristående kurser 
inom hälsa, vård och socialt arbete, undervisning, medie-och 
kommunikationsvetenskap, teknik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap samt 
ekonomi, juridik och informatik [1]. 

http://www.hj.se/
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Omfattning av antalet besökare på webbplatsen och undersökningar gjorda på 
användning av mobila enheter visar att det är relevant att anpassa efter dessa 
användare [BILAGA 1]. 

1.1.2 Bakgrund CMS (Content Management System) 

CMS är en förkortning av Content Management System som är ett 
innehållshanteringssystem även kallat publiceringsverktyg. Nästan alla webbplatser 
byggs idag med någon form av publiceringsverktyg [2]. Men vilket system som 
väljs styrs av företagets eller organisationens behov [3]. 

Högskolan i Jönköping använder ett kommersiellt CMS system som heter 
SiteVision. SiteVision är en plattform för portalintegration och webbpublicering, 
som innehåller färdiga verktyg som används vid uppbyggnad av en webbplats. I 
jämförelse med andra CMS verktyg har SiteVision en fördel att det inte bara är ett 
CMS, utan även ett portalverktyg som kan erbjuda avancerade driftlösningar 
[4],[5]. 

1.1.3 Problembeskrivning 

Högskolan i Jönköping använder i dagsläget en stor CMS webbplats med många 
menyer och undermenyer. En undersökning som har gjorts av Högskolan med 
hjälp av Google Analytics [BILAGA 1], visar att en stor andel användare besöker 
webbplatsen via mobila enheter. Det är därför relevant att anpassa webbplatsen 
för dessa användare. 

Menyerna använder sig av hover effekt (OnMouseOver) på desktop webbplatsen, 
då krävs det att menyn görs om för den mobilanpassade versionen. Eftersom det 
är mycket information som gör att det kan bli svårnavigerat, speciellt på mobila 
enheter som har en mindre skärmyta.  

I dagsläget erbjuder Högskolan en nedladdningsbar applikation (app) med ett antal 
funktioner som schema och grupprumsbokningar, för både iPhone och Android 
mobiler. Men den här appen ersätter inte allt innehåll som finns på webbplatsen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte och mål 

Syftet är att studera olika metoder för mobilanpassning av stora CMS webbplatser, 
därav används webbplatsen för Högskolan i Jönköping som en referens. Genom 
en studie kommer ett underlag presenteras för att kunna mobilanpassa stora CMS 
webbplatser. Olika metoder kommer att studeras för att avgöra vilken metod som 
kommer vara mest relevant för en stor CMS webbplats som Högskolan i 
Jönköping. 
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Målet är att presentera ett relevant layoutförslag och teknisk lösning för att 
mobilanpassa en stor CMS webbplats, som anpassar sig efter olika upplösningar 
och enheter. Stor vikt kommer att läggas på menyhanteringen för att på ett 
användarvänligt sätt kunna navigera sig genom webbplatsen. 

1.2.2 Frågeställningar 

Studenterna har utgått från följande frågeställningar i detta examensarbete: 

 Vilken metod är mest relevant för att mobilanpassa stora CMS 
webbplatser? 

 Hur kan navigeringen av menyn mellan sidorna på stora CMS webbplatser 
lösas, med hänsyn till användbarheten? 

 Hur kan CMS webbplatser mobilanpassas efter olika upplösningar och 
enheter? 

1.2.3 Uppdragsgivarens kravspecifikation 

Att ge ett förslag på layout och teknisk lösning så att högskolans webbplats 
anpassar sig efter olika upplösningar och enheter så kallat responsiv webb. 

I samband med översynen bör man också se över layouten på navigering och 
menyer för fullupplösta versionen. Framför allt huvudmenyn bör ses över. 

Troligen behövs tre till fyra olika grundlayouter där information och navigering 
successivt skalas av för att utnyttja utrymmet optimalt. Stor vikt läggs på 
navigeringslösningen på de olika nivåerna. Särskild vikt läggs på navigeringen för 
mobil upplösning. 

 

1.3 Avgränsningar 

Den mobilanpassade webbplatsen kommer inte att utvecklas av studenterna själva, 
utan ett generellt layoutförslag kommer att ges för Högskolans CMS webbplats.  
Dessa layoutförslag kommer att kunna implementeras på resterande sidor, en 
teknisk lösning på navigering av menyerna kommer att vara tyngdpunkten i 
arbetet. 

Avgränsning för arbetet är att inte gå djupare in i de specifika fackhögskolorna, 
utan plocka ut vissa relevanta delar för bearbetning till layoutförslaget och den 
tekniska lösningen. Dessa layoutförslag kommer inte att analyseras djupare. 

De två stora målgrupper som studenterna kommer att inrikta sig på är befintliga 
studenter och blivande studenter för att avgränsa rapportens omfattning. 
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1.4 Disposition 

1.4.1 Teoretisk bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av CMS som är arbetets stora tyngdpunkt. 
En introduktion av de olika metoderna för mobilanpassning gås igenom, för att få 
kännedom om vilka möjligheter som finns för att anpassa till mobila enheter. 
Därefter beskrivs de olika funktionaliteterna och slutligen presenteras 
användbarheten.  

1.4.2 Metod och genomförande 

Här beskrivs vilken metod som har använts och hur studenterna har gått tillväga 
för att genomföra examensarbetet. 

1.4.3 Resultat och analys 

I resultatdelen presenteras layoutförslagen och en analys av resultatet görs. 

1.4.4 Diskussion och slutsatser 

Studenterna diskuterar resultatet och tar upp egna åsikter. Avslutningsvis redogörs 
slutsatser och rekommendationer.
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 CMS 

CMS är en förkortning av Content Management System och är generellt en 
applikation som hjälper till att skapa en webbplatsstruktur och hantera dess 
innehåll. I det här sammanhanget menas innehåll, någon typ av dokument som 
sidor, men även bilder, strukturerad data som produkter, eller användare [3]. 

Uppgifter som kan vara inkluderade i CMS är [3]: 

 Design och utläggning av webbplatsen 

 Implementering av olika webbplatsfunktioner 

 Skriva och publicera innehåll 

 Analysera och främja webbplatsen 

Det finns många olika CMS verktyg som kan används för olika ändamål, till 
exempel blogg, bildhantering med mera. Därför är det viktigt att användaren vet 
vad den ska använda verktyget till [3]. 

När webbplatsen blir allt större och behöver ständigt uppdateras med ny 
information eller om ny information behöver läggas till, önskar man till exempel 
att kunna lägga till en ny sida automatiskt utan att behöva ändra varje HTML fil. 
Detta kan göras med den minimala insatsen med hjälp av CMS. CMS sparar tid 
och det minskar utförandet av upprepande uppgifter [3]. 

Det mest betydelsefulla målet med varje CMS är att det är en strikt separation av 
innehåll, design och programmering. Förståelsen om hur CMS är programmerad 
behövs inte när man skriver och publicerar innehåll. Man behöver heller inte vara 
en Webbdesigner för att kunna skapa nya sidor och organisera dem i navigeringen 
på webbplatsen. En programmerare skapar all funktionalitet medan en designer 
skapar layouten utan att veta hur programkoden är skriven och exakt vilket 
innehåll varje sida innehåller. Redaktören använder funktionerna levererade av 
programmeraren. Det skrivna innehållet klistras automatiskt in på de layouterna 
skapade av en Webbdesigner [3]. 

CMS används för att kunna ha möjligheten att hantera innehållet på en webbplats 
utan någon kunskap om programmering. Webmaster använder CMS för att skapa 
webbplatser för kunder som själva vill hantera deras innehåll. När designen är 
utförd och funktionaliteten är implementerad, kan kunden börja med att lägga in 
sitt innehåll. Kunden behöver inte ta hänsyn till något annat, utan använder ett 
grafiskt användarinterface för att hantera innehållet som är insvept i designen. 
Därför är det en fördel med ett publiceringsverktyg, där det nästan inte krävs 
några tekniska förkunskaper [3]. 
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Syftet med CMS är att förenkla publiceringen av materialet på webben. Om CMS 
inte skulle använts så krävs oftast djupa kunskaper inom tekniker som HTML, 
XHTML, CSS och JavaScript och praktiska färdigheter som till exempel att ladda 
upp filer till servern via ftp, för att kunna underhålla en webbplats [4]. 

Det finns olika varianter av CMS, öppen källkod (open source) och kommersiella. 
Öppen källkod innebär att de är tillgängliga för alla och är kostnadsfritt, eftersom 
dess grundfunktioner och programvara är öppen källkod. Ett kommersiellt CMS 
kräver en grundlicens och årsavgift [3]. 

 

2.2 Metoder för mobilanpassning 

2.2.1 Responsiv webbdesign 

Responsiv webbdesign innebär att en webbplats anpassar sig utifrån besökarens 
skärmstorlek. Detta görs genom att CSS kod skapas, koden känner av vilken 
upplösning som besökaren har på sin enhet. Med hjälp av ”media queries” skickas 
en förfrågan på vilken av CSS:erna som ska laddas för den besökande enheten. 
Media queries är en teknik där det finns möjlighet att anpassa innehållet efter de 
olika enheterna utan att behöva ändra innehållet [6],[7].  

En fördel med responsiv webbdesign är att besökaren av webbplatsen inte 
behöver zooma in och ut för att se texten. Men det innebär också att besökaren 
bara behöver scrolla upp eller ner, aldrig åt sidorna eftersom allt innehåll anpassar 
sig till besökarens enhet [6].  

En nackdel som uppstår när många bilder finns på webbplatsen som användaren 
besöker, är att laddningstiden kan påverkas vilket gör att sidan uppfattas som 
långsam [6]. 

Responsiv webbdesign är framtidsvänlig som tar hänsyn till om det kommer nya 
enheter på marknaden. Om en webbplats använder sig av responsiv webbdesign 
behöver inte hänsyn tas till att uppdatera innehållet var och en för sig på den 
mobila och desktop versionen, eftersom en och samma webbplats används till alla 
enheter. Det som sker är att webbplatsen anpassar sig efter vilken enhet som 
används, med förvalda media queries [8],[9].    

Desktop first 

I dagsläget är det vanligt att en befintlig webbplats är gjord för en desktop version, 
som därefter skalas ner till mindre skärmstorlekar [10]. Det innebär att 
webbplatsen är designad för en dator, alltså inte anpassad till en liten mobilskärm 
[11]. Genom att påbörja byggandet av desktop versionen kan problem kringgås 
med äldre webbläsare som inte kan hantera media queries. En anpassad version 
görs som bas till desktop versionen och sedan ändras stilarna allt eftersom sidan 
blir mindre. Det gör att en acceptabel avvägning fås även om det inte är responsiv 
i äldre versioner av Explorer [10]. 
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Mobile first 

Undersökningar gjorda den 11 april år 2013 av analysföretaget IDC visar att 
smarttelefoner och surfplattor nu har gått om persondatorerna i försäljning. Detta 
gör det aktuellt att designa till de mobila enheterna först [12]. 

Genom att designa för mobilen först och därefter skala upp till läsplatta och sedan 
till desktop, fås ett mer fokuserat utseende. Det gör att utvecklaren behöver tänka 
igenom vilka som är de viktigaste funktionerna. De mobila enheterna har vissa 
begränsningar som till exempel skärm och laddningstid. Därför bör man fundera 
över webbplatsens syfte, vilka som besöker webbplatsen och vilken information 
som användarna söker efter [10]. 

Det finns tre skäl till varför webbplatser bör utformas för mobilen först: 

1. Mobilavändning expanderar 

Det har varit möjligt att använda webben från mobila enheter i många år, därför 
har dagens smarttelefoner stor användning av nätverksbaserade applikationer och 
webbinnehåll. Genom att bygga en webbplats först till mobilen innebär att 
företagen har kunskaper, för denna extremt snabbt växande användarbas, som 
anses vara den nästa största datorplattformen [13]. 

2. Mobil tvingar dig att fokusera 

De mobila enheterna kräver mjukvaruutvecklingsteam för att fokusera endast på 
de viktiga uppgifterna och åtgärderna i ett program. Det finns inte mycket plats i 
en 320x480 pixel skärm, därför går det inte att ta med extra element som inte är 
nödvändiga, därför är det viktigt att prioritera [14]. 

När man arbetar med en skärm som är 320x480 pixlar har den 80% mindre 
skärmyta än en skärm på 1024x768 pixlar. Det här betyder att endast 20% av 
innehållet, navigeringen och interaktionen finns kvar på en mindre skärm och gör 
att det blir nödvändigt att fokusera. Det som visas på skärmen är de mest 
viktigaste funktionerna för användarna och verksamheten, därför behövs detta tas 
hänsyn till [14]. 

Eftersom det är en mindre skärm finns det inte plats för allt gränssnitt, då måste 
det som är mest betydelsefullt kännas till. För att det ska åstadkommas behövs en 
god kännedom om sin verksamhet och dess användare [14]. 

När ett team designar för mobilen först är slutresultatet en upplevelse fokuserat på 
de allra viktigaste uppgifterna som användarna vill utföra, utan några omvägar 
[13]. 
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3. Mobil utökar dina möjligheter 

De nya mobila plattformarna introducerar spännande möjligheter, som lämnar 
många PC-baserade webbläsare bakom sig. Genom att bygga för mobilen först är 
det möjligt att utnyttja den här plattformen fullt ut. Möjlighet att skapa 
applikationer med de senaste funktionera finns istället för att begränsa sig till 
gamla uppsättningar av funktioner [13]. 

2.2.2 Mobilsida 

Mobilsida är när en mobil version skapas av den befintliga webbplatsen där 
layouten och innehållet för en mobil användning optimeras. Man använder sig av 
JavaScript kod i headern på webbplatsen som läser av vilken enhet som besökaren 
använder. JavaScript är ett objekt orienterat skriptspråk som används mycket till 
webbsidor där det hjälper till med olika funktionaliteter. Skriptet placeras i 
headern som är sidhuvudet i ett HTML dokument som används när man designar 
webbplatser [15].     

Beroende på vilken enhet som används skickas användaren automatiskt till den 
mobila sidan eller till desktop sidan. På det här sättet kan specialanpassning för 
mobila enheter göras som inte går att åstadkomma med responsiv webbdesign på 
samma sätt [16]. 

Vid uppbyggnad av en mobilsida kan de mest användbara funktionerna som 
användaren kan nå snabbt tas med, eftersom de är speciellt anpassade för mobila 
användare. Detta innebär att alla sidor på webbplatsen inte behöver göras mobilt 
tillgängliga, utan bara de sidor som tros vara primärt intressanta görs för 
mobilanvändarna [17]. 

Det krävs att utvecklaren har tänkt igenom vad webbplatsen ska innehålla, innan 
de mobila sidorna börjar designas, eftersom samma innehåll på en mobilsida och 
en desktop webbplats kanske inte är möjligt att ha [17]. 

Med en mobilsida är det enklare att genomföra specialanpassningar för de olika 
enheterna. En webbplats i form av en mobilversion går snabbare att ladda på 
mobila enheter, eftersom den oftast inte innehåller lika mycket information som 
en vanlig webbplats [8]. 

2.2.3 Applikation 

En applikation (app) är ett program som installeras på den mobila enheten för att 
ge den flera funktioner [18], och för att kunna användas fullständigt ut. Då ges 
möjlighet till att maximera användarupplevelsen. App kan användas utan att 
behöva koppla upp sig till internet [9]. 

En app kan på ett bra sätt komplettera en webbplats, men kommer aldrig att 
kunna ersätta den. Däremot är det många användare som uppskattar apparna, och 
det är till stor del dess förtjänst att mobilsurfandet har slagit igenom så stort och 
att det fortsätter att öka [19]. 



Teoretisk bakgrund 

14 

Några exempel på appar kan vara allt ifrån nytta och nöjes app, reklam för företag 
till exempel öppettider eller en intern app för en företagsverksamhet [18]. 

 

2.3 Funktioner 

2.3.1 Menyer 

På mobila enheter kan man inte navigera på samma sätt som en användare kan 
göra på en desktop webbplats, med exempelvis en datormus. Därför bör hänsyn 
tas till att om sidorna består av många menyer som bara går att använda med en 
datormus (OnMouseOver), så kommer det att skapas svårigheter för en mobil 
användare att integrera med innehållet [17]. 

Menyer som har många undermenyer, eller menyer som är dynamiskt skapade är 
inte i synnerhet lämpliga för mobila sidor. Om webbplatsen innehåller sådana 
menyer bör de undvikas eller göras om på den mobila webbplatsen. Ett enkelt sätt 
att göra en vanlig existerande webbplats tillgänglig på en mobil är att alla länkar 
plockas ut och ordnas i menyer. Om det görs på det här sättet bör länknamnen 
vara meningsfulla [17]. 

Ett vanligt fel som förekommer i en menydesign är att användaren tappar bort sig 
när den kommer en bit in på menyn. Det uppstår när mängden information som 
presenteras är större än vad användaren har möjlighet att ta till sig. Man bör därför 
tänka på att människors korttidsminne rymmer 7+-2 menyelement, men varierar 
från människa till människa. Detta innebär att efter fyra till fem olika steg tappar 
man tråden [17]. 

2.3.2 Navigering 

Vid navigeringen genom en webbplats, är det de beslut som tas längs vägen som 
avgör hur mycket information som behövs för att navigera. Genom navigering 
letar användaren oftast efter ledtrådar för hur den ska kunna komma från punkt A 
till punkt B, detta görs speciellt när något sökes. Då byggs en slags mental modell 
av hur användaren ska ta sig fram på webbplatsen. Detta kan bli problematiskt om 
den mentala modellen som byggs upp på grundval av ledtrådar som finns, inte 
stämmer överens med den mentala modellen som designern har haft vid 
uppbyggandet av webbplatsen [17]. 

Det finns ingen standard för vilka sidor som ska kunna navigeras till på en 
webbplats, utan det beror på hur webbplatsen är utformad och vad tanken är att 
användaren ska kunna göra på webbplatsen. Mobila användare kan ha ett 
annorlunda navigeringsmål än den användaren som surfar från en desktop enhet. 
För att få reda på vilka val som ska ingå i en navigeringsmeny är en enkel metod 
att göra användartester [BILAGA 1], en annan metod är att observera vad 
användarna gör på webbplatsen [17]. 
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Det kan vara svårt att säga vad som ska ingå i en navigeringslist, eftersom det inte 
finns någon speciell standard. Men som regel brukar det finnas en länk till 
startsidan och en till sökfunktionen. Det bör inte finnas för mycket på 
navigeringslisten, eftersom innehållet på skärmen är begränsat [17]. 

För att få en uppfattning om vilka sidor användaren vill komma till, lönar det sig 
att känna till vad användaren försöker göra på webbplatsen. Eftersom det går att 
förutsätta att mobila användare förmodligen vill uppnå något bestämt med sin 
interaktion på webbplatsen, är de troligtvis mer intresserade av de sidor som ger 
en direkt respons än av ren information. Därför är det viktigt att försöka förstå 
vilka funktioner som kan vara intressanta för mobila användare [17]. 

Studier av användbarhet har visat att användare uppskattar likartad utformning av 
navigeringsgränssnitt. Detta gör att användaren kan använda sin kunskap på andra 
webbplatser som den besöker. Genom att besvara de tre grundläggande frågorna, 
var är jag, var har jag varit, och vart kan jag gå kan ett navigeringsgränssnitt 
skapas, som hjälper användaren att navigera på webbplatsen [20]. 

Om inte användaren vet vart den befinner sig har den ingen möjlighet att förstå 
hur webbplatsen är strukturerad. Detta kan visas genom användarens position i 
förhållande till webben som helhet och i förhållande till webbplatsens struktur. 
Det här sker genom att identifiera den egna webbplatsen på alla sidor 
Identifieringen kan exempelvis vara en företagslogga, som ska finnas med på alla 
sidor. Det är också viktigt att den har samma placering överallt. Genom att 
underlätta ytterligare för användaren bör loggan göras om till en länk. Det blir då 
möjligt att komma till startsidan från vilken sida som helst på webbplatsen, som 
användaren befinner sig på [20]. 

Dagens webbläsare innehåller användbara navigeringsfunktioner som gör det 
möjligt för användaren att backa tillbaka till föregående sida, och genom en bra 
menystruktur vet användaren vart den kan gå vidare på webbplatsen [20]. 

2.3.3 Sökfunktion 

Något viktigt som man bör komma ihåg är att den mobila webbläsaren inte kan 
visa lika mycket information som en desktop webbplats. Den överblick som 
annars skulle ges på webbplatsen går då förlorad. Därför är det viktigt att ge 
användaren en möjlighet att stega tillbaka, välja en ny väg om det önskas. Det kan 
då vara bra att inkludera en sökfunktion i navigeringsmenyn som är lättillgänglig 
och lättanvänd [17]. 

Olika människor använder sökfunktionen på flera olika sätt. Enligt Jacob Nielsens 
undersökningar om användbarhet, använder drygt hälften som besöker 
webbplatsen bara sökfunktionen, en femtedel letar sig fram genom länkarna och 
resterande har ett blandat beteende. De som använder sökfunktionen gör det 
nästan direkt, och har inget intresse för att se runt omkring på webbplatsen. Dessa 
användare är målinriktade och vill hitta den information de söker efter så snabbt 
som möjligt [20]. 
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En mobilanvändare som vill hitta allt snabbt, är förmodligen mer intresserad av att 
skriva in ett sökbegrepp i sökfunktionen och få upp den specifika sidan med det 
angivna sökordet. Medan en som använder en vanlig dator som inte har några 
begränsningar kan bläddra fram bland de olika sidorna på webbplatsen. Det är 
viktigt att underlätta sökandet genom att ha möjligheten att söka från alla sidor. 
Om det finns tillgång till en lättanvänd sökfunktion på webbplatsen, kan den 
säkerligen bli väl använd [17]. 

2.3.4 Layout brytpunkter 

Brytpunkter är de lägen som den responsiva sidan skiftar sitt utseende på, där till 
exempel text innehåll, bilder och meny element på en webbplats anpassar sig när 
storleken på fönstret ändras [21]. 

Brytpunkterna styrs med hjälp av media queries, som är en teknik där det finns 
möjlighet att anpassa innehållet efter de olika enheterna utan att behöva ändra 
innehållet. Media queries är en del av CSS3 där det med logiska uttryck antingen 
ger ett sant eller falskt svar när en webbplats besöks från olika enheter. Med media 
queries kan till exempel höjd, bredd och färg anpassas utan att innehållet behöver 
förändras [22]. 

För att få en design som ser ut att flyta med fönstret baseras brytpunkterna inte 
bara på de populäraste enheterna, utan brytpunkterna väljs var dem skall sättas 
beroende på var de behövs. När fönstret minimeras stegvis följer texten flexibelt 
med vid minimeringen, och bilder skalas om [23]. 

De olika pixelmåtten för de mobila enheterna är [9]: 

 320 pixlar för små skärmar till exempel telefoner i portrait 

 480 pixlar för små skärmar i landscape, iPhone i portait 

 600 pixlar för små läsplattor (600-800) eller (600-1024) 

 768 pixlar för till exempel iPad (768-1024) i portrait 

 1024 pixlar för till exempel iPad, laptop (1024-768) i landscape 

 1200 pixlar för större skärmar på till exempel desktop och laptop. 

2.3.5 Bilder 

Det som tar extrakapacitet både i överföringen och serverhanteringen är bilder, 
formatmallar och program som hanterar koden. Vissa program lägger in mycket 
extra formateringsinformation och metainformation, därför bör man undvika att 
använda sådana program när man skapar mobila sidor [17]. 

Eftersom bilder måste gå fort att överföra är det viktigt att ha bilder som fyller en 
funktion som är relevanta och förnuftiga, samt har ett samband med den text som 
de illustrerar. Bilder bör också vara enhetliga i både stil och storlek [17]. 
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Hur informationen grupperas har en betydelsefull roll för hur den uppfattas, det 
gäller inte bara grafiska objekt utan även text. Inom gestaltpsykologin arbetar man 
med att förstå hur människor uppfattar helheter. Den grenen av psykologin har 
lett fram till en uppsättning av lagar som kallas för gestaltlagarna. Dessa lagar säger 
att människor har tendensen att uppfatta mönster i informationsrymder om de är 
grupperade på ett speciellt sätt. Närhetslagen säger att symboler som hör samman 
ska presenteras tillsammans. Med det menas att till exempel länkar, knappar, som 
hanterar funktioner som hör ihop ska presenteras tillsammans [17]. 

Om en bild är förminskad med kod tar bilden upp lika mycket utrymme som 
originalbilden. Därför är det bra om bilderna skapas i rätt upplösning och storlek 
redan från början. Bilderna bör anpassas efter mobiltelefonens skärm. Ibland kan 
det vara omöjligt att få bilden att anpassas efter alla mobilmodeller, men då kan 
man fokusera sig på de modellerna som används av majoriteten av människorna 
som exempelvis iPhone och Android mobiler [24]. 

2.3.6 Skärmupplösning 

Det är svårare att få rätt upplösning på en mobilanpassad sida än på en vanlig 
webbplats. Om bilderna och grafiken har stor filstorlek, laddas sidan långsamt om 
användaren använder sig av 3G, därför bör bilder och filer inte ha för stor 
filstorlek [20], [25]. 

Det är inte möjligt att känna till hur stor bildskärm på mobilen användaren har, 
vilket medför att utvecklaren bör designa för alla upplösningar. För att skapa en 
upplösning som är oberoende av bildskärms storlek bör fasta bildpunkter inte 
användas, utan istället specificera alla mått som procentdelar av det tillgängliga 
utrymmet [20]. 

De mobila enheterna som exempelvis iPhone och iPad har en högre upplösning 
än de flesta datorskärmar. Eftersom mobila enheter hålls närmare ögonen när man 
surfar, bör alla de grafiska elementen och bilderna ha en högre upplösning på en 
mobilanpassad sida, jämfört med en vanlig webbplats. Detta för att bilderna och 
de grafiska elementen inte ska se suddiga ut i en iPhone eller en iPad. Därför är 
det viktigt att tänka på upplösning, komprimering och storlek för de grafiska 
elementen, när en mobilsida byggs upp [25]. 

 

2.4 Användbarhet 

Användbarhet är det kvalitetsmått som man mäter en specifik produkt eller tjänst 
med. Vid design för en hög användbarhet sparas tid åt användaren, som gör att de 
blir mer nöjda. En webbplats behöver fungera för alla som besöker den oavsett 
om det är första gången eller om den besöks regelbundet [17]. 

Den information som presenteras på en mobilskärm jämfört med en stor skärm 
uppfattas annorlunda av användarna, och det gäller även tolkningen av 
informationen som blir annorlunda i den mobila miljön. Om skärmen är mindre 
blir det viktigare hur interaktionen med information ska utformas [17]. 



Teoretisk bakgrund 

18 

2.4.1 Tillgänglighet 

Informationen som presenteras på en mobil ska vara tillgänglig omedelbart. Äldre 
terminalanvändnings undersökningar visar att användaren vill ha informationen 
som sökes inom tre sekunder, annars kan användaren tappa tålamodet. Det har 
även visat sig senare att om användaren skulle få vänta mer än 15 sekunder så ger 
den genast upp. Förmodligen har användaren heller inget tålamod för att leta och 
klicka sig fram på de olika sidorna. Därför ska informationen vara lättillgänglig 
och snabb att få fram på en mobilenhet [17]. 

2.4.2 Bearbeta information 

Eftersom informationen från mobilen ska nå användaren på bästa sätt, behöver 
man fundera på att göra om informationen så att den fungerar på mobilen. För att 
detta ska vara möjligt är det viktigaste att tänka på vad som egentligen vill uppnås 
med webbplatsen. Det kan då vara lämpligt att använda sig av metoden ”omvänd 
pyramid”, där det viktigaste presenteras först för att binda läsaren [17]. 

Ett problem som uppstår med en mobil webbplats kan oftast vara att skärmen är 
för liten, navigeringen är krånglig, överföringen är långsam och ingen datormus 
används. Det viktigaste är då att göra det som finns tillgängligt och förståeligt för 
användaren. Om mindre plats finns för att visa upp designen blir texten viktigare. 
Därför blir texten den viktigaste delen av kommunikationen på den mobila 
webbplatsen. Detta eftersom det är texten som måste visa användaren hur den ska 
integrera med webbplatsen, och leda användaren rätt vid användning av 
webbplatsen. En bra text på webbplatsen gör att upplevelsen av webbplatsen blir 
bättre [17]. 

En design i mobilen är inte annorlunda från någon annan design, dock finns en 
viss begränsning som gör att kraven blir hårdare. Om dessa krav inte uppfylls kan 
en användare bli missnöjd. Kraven är inte skrivna och inte uttalade men de kan 
analyseras. Dessa krav kommer främst från de tekniska förutsättningarna och dels 
från användningssituationen. Tekniska begränsningar kan undvikas genom det 
sättet som webbplatsen utformas på, men de användarmässiga begränsningarna 
kan inte undvikas mer än att sidorna designas om. Med hjälp av de iakttagelser 
som finns om användbarhet kan en webbplats automatiskt bli bättre [17]. 

Genom att skapa en enhetlig design genom hela webbplatsen förenklas 
användningen betydligt. För att en webbplats ska passa mobila enheter måste den 
genomgå ändringar, som innebär att bara det som absolut är nödvändigt att ha 
med kan behållas [17]. 

När det gäller mobila webbplatser är det viktigare med en enkel interaktion än en 
snygg grafisk design, eftersom det är interaktionen som gör att användaren kan ta 
sig fram på de olika sidorna på webbplatsen [17]. 
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2.4.3 Målgrupp 

En målgrupp som är känd och definierad kan i större grad avgöra hur väl målen 
kan uppfyllas. Om en specifik målgrupp har bestämts men den inte stämmer 
överens med den grupp som verkligen använder den mobila webbplatsen, 
kommer målen förmodligen inte att uppfyllas. Sannolikheten är då stor att 
målgruppen går besvikna från webbplatsen. För att kunna vara säker på sin 
målgrupp behövs det en modell som hjälper att anpassa målgruppen till 
webbplatsen och webbplatsen till målgruppen [17]. 

2.4.4 Tumregler enligt Molich 

Molich (2002) ger även en uppsättning av tumregler vid omdesign eller design av 
webbplatser, som gör webbplatserna mer användbara. Några utvalda punkter är 
[17]: 

 Skapa tydliga vägvisare på förstasidan till arbetsuppgifter som användaren 
tycker är viktigast. Vad som upplevs viktigast kan avgöras genom 
användartester. 

 Skapa tydliga vägar som olika målgrupper kan använda för att hitta 
innehållet så tidigt och snabbt som möjligt, därför bör detta göras direkt på 
den förstasidan. 

 Utforma en förstasida som är så användbar som möjligt för den viktigaste 
målgruppen. Om en separat mobil startsida görs, skall den göras så effektiv 
som möjligt för mobila användare. 

 Strukturera länkarna så att de viktigaste uppgifterna genomgås. 

 Se till att de sidor som användaren tycker är viktigast kan presenteras 
genom att använda så få sidor som möjligt, så att dem kan användas med 
så få steg som möjligt. 

Det finns även några råd som beskrivs från Molich (2002) som är bra att tänka på 
när en mobil webbplats byggs. Några av dessa råd är: 

 Webbplatsen ska vara trovärdig, och inte bestå av överraskningar som till 
exempel att vissa viktiga sidor inte kan visas för mobila användare 

 Webbplatsen ska vara användbar 

Användaren får inte känna att hans tid kastas bort med att till exempel hämta 
ointressant grafik som inte tillför något till hans upplevelse [17]. 

 



Teoretisk bakgrund 

20 

2.5 Jakob Nielsens tio användbarhetsprinciper 

Jakob Nielsen är känd inom IT världen för sin sakkunnighet inom 
användarvänlighet på webben. Han grundade företaget Nielsen Norman Group 
tillsammans med Donald Norman som de driver gemensamt, det är en 
konsultfirma som har specialiserat sig på användbarhet och användarupplevelser. 
Nielsen är även känd för många av sina böcker inom området, och har en 
doktorsexamen i människa-dator interaktion från Danmarks Tekniska Universitet 
i Köpenhamn [26]. 

Definitionen av användbarhet enligt Jakob Nielsen kan mätas efter hur lätt en 
webbplats är att använda, enligt fem punkter [27]: 

 Lätt att lära 

 Effektivt att använda 

 Lätt att komma ihåg 

 Få fel (mindre fel desto bättre) 

 Lätt att bli tillfredsställd 

Att det skall vara lätt att lära sig är en av de viktigaste egenskaperna. Eftersom nya 
användare helst inte tar sig tid att lära sig hela gränssnittet innan de börjar använda 
det, utan börjar använda det så fort de lärt sig en del av gränssnittet. När det gäller 
erfarna användare ska det vara effektivt att använda, och om det är lätt att komma 
ihåg kan användaren minnas hur systemet fungerade även om den har varit borta 
en tid. Möjligheten att göra fel skall vara så liten som möjligt, men om det uppstår 
ska det finnas en möjlighet att återställa som det var från början. Det ska vara 
behagligt att integrera med gränssnittet, det gör att användaren blir mer nöjd och 
återkommer till webbplatsen [27]. 

2.5.1 Håll det enkelt 

Genom att hålla användargränssnittet enkelt underlättar det för användaren. Det 
görs genom att bara visa den information eller objekt som tillför användaren 
något. Använd bara information som är relevant och där det behövs. Alla extra 
enheter med information konkurrerar med det som redan finns, och det kan göra 
att den viktiga informationen minskar i synlighet [27]. 

2.5.2 Prata användarens språk 

Basera användargränssnittet på ett språk som användaren förstår, det gäller även 
bilder och ikoner. Det gör att informationen blir mer logisk och uppfattas bättre 
av användaren [27]. 
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2.5.3 Minimera användarens minnesbelastning 

Människans minne är begränsat och det är därför bra att överlåta 
minneshanteringen till datorn, ett sådant exempel är menyer som skulle bli alldeles 
för avancerat för användaren att själv komma ihåg var den befinner sig eller har 
varit. Det är inte meningen att användaren skall behöva komma ihåg information 
från en sida till en annan [27]. 

2.5.4 Konsistent 

Den viktigaste användbarhets principen är att det ska vara konsistent. Det skapar 
en trygghet men också ger det uppmuntran till användaren att pröva nya saker. 
Placera alltid knappar och länkar på samma plats på alla sidor [27]. 

2.5.5 Feedback 

Feedback behöver ges till användaren om något oväntat eller annorlunda uppstår. 
Det kan vara en sida som inte kan visas eller behöver mer tid för att laddas. Om 
användaren behöver vänta mer än 10 sekunder tappar den intresset [27]. 

2.5.6 Tydligt markerade utgångar 

Erbjud alltid användaren möjligheten att gå tillbaka eller avbryta det den håller på 
med. Användarna vill själva känna att de har kontrollen över det de gör, inte att 
datorn har det åt dem. Tydlighet skapar alltid en trygghet för användaren och gör 
att användaren själv inte behöver minnas var den kan hitta till exempel tillbaka 
knappen [27]. 

2.5.7 Genvägar 

Alla användare vill inte klicka sig fram i till exempel en lång meny, genom att 
erbjuda en genväg i form av en sökfunktion hamnar dessa användare snabbt på 
den önskade positionen [27]. 

2.5.8 Bra felmeddelande 

Ett felmeddelande ska på ett tydligt och trevligt sätt tala om för användaren vad 
som gick fel. Det ska också tala om för användaren hur den kan åtgärda felet, utan 
att lägga någon skuld på användaren [27]. 

2.5.9 Förebygg fel 

Gränssnittet ska vara uppbyggt så att det förhindrar att fel uppstår. Genom att 
försöka hitta de tillfällen där användaren skulle kunna göra allvarligare fel, kan 
man som utvecklare be använderen att bekräfta sitt val med hjälp av till exempel 
en textruta. Då har användaren möjlighet att backa tillbaka om så önskas [27]. 
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2.5.10 Hjälp och dokumentation 

Ibland kan det vara nödvändigt att tillhandahålla hjälp och dokumentation, den 
informationen skall vara lätt att söka efter [27]. 
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3 Metod och genomförande 

3.1 Webbteam möte 

Under examensarbetet har studenterna varit delaktiga i två möten som anordnades 
av Högskolan i Jönköping, där de deltagande var: 

 Studenterna 

 Webbutvecklare 

 Webbredaktör 

 Ansvariga från Högskoleservice 

På mötet presenterades layouterna upprättade av studenterna och diskussion och 
feedback togs upp. Prototypen som gjordes av ansvariga i webbteamet 
diskuterades öppet under mötet, och åsikter och förslag på förbättringar kom fram 
från dem som deltog i mötet. Feedback, förbättringar och synpunkter från 
användning av webbplatsen från ett student perspektiv togs även upp av 
studenterna. 

Ett flertal etappsmöten ägde rum med uppdragsgivaren för att stämma av arbetet 
under utvecklingens gång. 

 

3.2 Metod 

Studien har baserat på en undersökning av olika metoder för att mobilanpassa 
stora CMS webbplatser. Hur en stor meny med hover effekt på en befintlig 
webbplats kan anpassas till mobila enheter har undersökts, med hänsyn till att 
underlätta navigeringen på en CMS webbplats med mycket information på en liten 
skärmyta. Ett layoutförslag har tagits fram från en befintlig CMS webbplats.  

3.2.1 Informations insamling och litteraturstudier 

Genom litteraturstudie och undersökning av relevanta CMS webbplatser har 
relevant teori samlats in från olika informationskällor som litteratur, e-böcker och 
webbplatser. Vilken teori som skall ingå har bestämts utifrån frågeställningarna 
och syftet med examensarbetet.  

Under arbetes gång har idéer utvecklats om hur layouten på den mobila versionen 
av webbplatsen skall se ut. De största problemen med navigeringen, 
menyhanteringen och skärmupplösningen har lösts med stöd av relevant teori. 
Detta har varit som ett stöd för att kunna presentera layoutförslag för Högskolans 
webbplats och besvara frågeställningarna.  
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Layouterna har utformats främst utifrån teorin om användbarhet, navigering, och 
meny. Inspiration och hjälp har även erhållits genom att ett flertal olika 
webbplatser som är mobilanpassade har besökts. Några av dessa webbplatser är 
SVT Play, Swedbank App, Nordea App, Aftonbladet mobil, Ge Money bank och 
Arla.se.  

Dessa inspirationskällor har valts för att få en bredare syn på hur mobilanpassade 
webbplatser ser ut. Inspirationskällorna har även undersökts från en iPhone och 
en Android mobil för att kunna se hur de anpassar sig på de två olika enheterna. 
Anledningen till att en blandning mellan appar, mobilsidor och responsiv 
webbdesign har jämförts är för att uppleva hur olika metoder av mobilanpassning 
ser ut i verkligheten. Men även för att kunna få en bild av vad som skiljer sig 
mellan de tre olika metoderna för mobilanpassning. 

Utforskning av Högskolans webbplats 

En detaljerad utforskning av Högskolans webbplats har gjorts för att få reda på 
hur webbplatsen är uppbyggd, med störst tyngdpunkt på meny, navigering, 
sidolayout, och layout i allmänhet över hela webbplatsen. 

 

3.3 Genomförande av Layoutförslag 

I genomförandet av layoutförslagen har en iterativ process använts [Figur 1]. Där 
layouten har skapats, presenterats för webbteamet, feedback har mottagits av dem, 
och layouterna har reviderats efter feedback. 

 

 

Figur 1 Iterativ process [28] 

Skisser av layouterna har skapats med hjälp av Photoshop. De pixel format som 
har använts för layoutförslagen är följande, enpaltad 480 pixlar, tvåspaltad 768 
pixlar. Webbplatsen har undersökts noggrant och därefter har det bestämts vilka 
sidor som har varit relevanta att göra en skiss på. De sidor som innehöll mycket 
information har valts ut. Bearbetning av relevant teori har gjorts parallellt med 
utformning av layouterna, eftersom teorin har använts som stöd och har varit till 
grund för att kunna utforma layouterna. Efter att layouterna har färdigställts har 
de överlämnats till uppdragsgivaren, där feedback har mottagits under mötet. 
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3.4 Verktyg 

3.4.1 Photoshop 

Layouterna har utvecklats med verktyget Adobe Photoshop CS 8.0, som är ett 
kraftfullt bildredigeringsprogram där arbetet kan ske i lager.  

3.4.2 Mobiler 

Under arbetets gång har två mobiler använts för att kunna testa hur olika 
webbplatser som responsiv webbdesign, app och mobilsidor ser ut på en Android 
Galaxy 5 och en iPhone 5. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Layoutförslag 

Layoutförslagen bygger på teorier som har bearbetats från litteraturstudien och 
från undersökningen av de olika webbplatserna, som har presenterats tidigare i 
arbetet. Skärmdumpar och förklarande text förtydligar layoutförslagen i det här 
avsnittet.   

4.1.1 Metod för mobilanpassning 

Metoden som har valts till mobilanpassningen av CMS webbplatsen är en 
responsiv webbdesign. Alla layoutförslag bygger på denna metod.  

4.1.2 Huvudmeny 

Menyn har tagits fram av studenterna genom teorin om användbarhet och 
inspiration från olika besökta webbplatser. Det är en meny som löser många 
navigeringsproblem på den stora CMS webbplatsen, men ändå visar användaren 
var den befinner sig i navigeringsstrukturen. 

   

 

Figur 2 Utfälld huvudmeny på den befintliga webbplatsen (www.hj.se). 

Den befintliga huvudmenyn använder sig av en hover effekt och är placerad 
horisontellt på webbplatsen, härifrån utgår all navigering till de olika sidorna. 
Huvudmenyn följer med hela tiden men ytterligare ett förtydligande finns på alla 
sidor som en sidonavigering, för att vidare kunna navigera sig genom webbplatsen. 

 

http://www.hj.se/
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Figur 3 Sidonavigering på den befintliga webbplatsen (www.hj.se/hhj). 

 

 

 

Figur 4 Huvudmeny på den mobila versionen Bild1, Bild2, Bild3 

 

http://www.hj.se/hhj
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När användaren klickar på huvudmenyn [Figur4, Bild1] fälls den ner och de 
menyval som har ett plus är utfälldbara, klickas menyvals namnet kommer man till 
valets huvudsida. Om användaren trycker på plus laddas och fälls dess undermeny 
[Figur4, Bild2] ut. Eftersom det finns begränsat utrymme på en mobilenhet 
används huvudmenyn till all navigering, eftersom sidonavigeringen har samma 
innehåll som i menyn, har de lagts samman. Menyn har utformats efter Jakob 
Nielsens användbarhets principer om att minimera användarens minnesbelastning.  

Med hjälp av användbarhets principerna ska menyn minnas föregående val i 
menyn som användaren har gjort, genom att valet markeras med en annan färg 
[Figur4, Bild3]. På det här sättet behöver användaren inte själv komma ihåg vad 
den besökte, utan behöver bara klicka på menyknappen igen. När en sida besöks 
och användaren klickar på menyn igen, är den i samma tillstånd som när 
användaren senast använde den. När ett menyval är gjort hamnar användaren på 
den önskade sidan, och menyn fälls tillbaka till sitt ursprungliga läge. Om ett nytt 
menyval vill göras trycks menyknappen in igen. 

För att förtydliga ytterligare för användaren har fackhögskolorna även lagts till i 
huvudmenyn [Figur4, Bild1], för att öka användbarheten. Det här baseras på den 
analys som Högskolan har genomfört med hjälp av Google Analytics, som visar 
att användare väljer att gå till respektive fackhögskola från startsidan [BILAGA 1]. 
Menyförslaget kopplas även till Jacob Nielsens teori som säger att om användaren 
inte vet vart den befinner sig, har den ingen möjlighet att förstå hur webbplatsen 
är strukturerad. 

4.1.3 Upplösning 
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Figur 5 Befintlig webbplats startsida (Bild1), två spaltad layout startsida (Bild2) 

(www.hj.se) 

I den här layouten är brytpunkten placerad på 768 pixlar. Innehållet på layouten är 
placerad på två spalter. Flikarna ligger horisontellt, som ger användaren en 
överblick på vad sidan innehåller.  

Headern 

Headern finns med på samtliga sidor genom hela webbplatsen, för att kunna ha 
tillgång till alla funktioner som finns i den. Headern innehåller en logga för att 
tydligt tala om var man befinner sig på webben. Loggan finns kvar längst upp till 
vänster som i den befintliga webbplatsen. Loggan på alla de olika fackhögskolorna 
har samma placering det enda som ändras är loggan beroende på vilken 
fackhögskola som besöks. Enligt Jacob Nielsens teori kan identifieringen på en 
webbplats till exempel vara en företagslogga. Denna ska finnas med på alla sidor, 
och det är också viktigt att den har samma placering överallt. För att underlätta 
ytterligare för användaren bör loggan göras om till en länk. Detta kopplas till 
teorin från Johan Hjelm att det ska finnas en länk till startsidan och en länk till en 
sökfunktion, men att det inte ska vara för mycket på navigeringslisten eftersom 
innehållet på skärmen är begränsat [17]. 

Slideshow 

Bilden under headern är rullande som slideshow i den mobila versionen, den har 
samma funktion som i den befintliga webbplatsen. Bildvalet representerar 
Högskolan och Jönköping på ett bra sätt. Genvägar i den befintliga webbplatsen 
har döpts om till Blivande Student. Den gula Öppet Hus cirkeln är dynamisk, där 
viktig information presenteras beroende på vad som är aktuellt för tillfället. 

Huvudmeny 

Det finns även en symbol för meny med texten huvudmeny som fälls ner när den 
trycks ner. Där sker all navigering på hela webbplatsen. Enligt Johan Hjelm är det 
viktigt att ge användaren en möjlighet att stega tillbaka, och välja en ny väg om så 
önskas.  

Sökfunktion 

När användaren trycker på söksymbolen fälls en sökruta ner, och ett sökord kan 
skrivas in för att söka på webbplatsen. Därför kan det vara bra att inkludera en 
sökfunktion i navigeringsmenyn som är lättillgänglig och lättanvänd. 
Användningen av sökfunktion stöds från teorin av Jacob Nielsens undersökningar 
om användbarhet, att drygt hälften av användarna som besöker webbplatsen 
använder bara sökfunktionen. 

http://www.hj.se/
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Samlingsmeny 

Snabblänkarna Våra fackhögskolor, Bibliotek, Kontakt, Personal och Student som 
finns längst upp i högra hörnet, har lagts in i en samlingsmeny, som symboleras 
med en person tillsammans med en mindre menysymbol. Detta för att kunna nå 
sina personliga länkar mer lättillgängligt. Teorin kopplas från Johan Hjelm att det 
inte bör finnas för mycket på navigeringslisten, eftersom innehållet på en skärm är 
begränsat. 

International website 

International website presenteras som en symbol i form av en brittisk flagga som 
översätter hela sidan till engelska. Detta kan kopplas till Jakob Nielsens 
användbarhetsprincip om att prata användarens språk, där symboler som 
användaren förstår används. 

Profilfärg för fackhögskolorna 

Det blåa strecket under headern är profilbaserad, och följer färgen för de fyra 
olika fackhögskolorna, för att tydliggöra vilken fackhögskola användaren besöker. 
Det här refereras till Jacob Nielsens teori för navigering, om att användaren ska 
veta var den befinner sig. 

Flikar 

Nyheter, Blivande student, och Kalendarium är ordnade i flikar, för att få en god 
överblick om vad som finns. Användaren är inte tvungen att läsa allt utan öppna 
den fliken den är intresserad av. Nyhetsfliken är öppen som default när sidan 
laddas, och de olika flikarna är klickbara. Men bara den flik som klickas är i fokus, 
och den information som tillhör till fliknamnet visas. Informationen visas till 
höger om flikarna och fortsätter ner under flikarna.  

Bildinformation 

På den befintliga webbplatsen finns en slideshow som innehåller bilder och 
information om olika möjligheter som Högskolan erbjuder. I den mobila 
versionen ligger slideshow bilderna enskilt efter varandra med bild och 
information. 
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Figur 6 Kvalitetsförbättring sida: Befintlig webbplats (Bild1) (www.hj.se/hhj), två 

spaltad (Bild2)  

I den här layouten är brytpunkten placerad på 768 pixlar. Loggan och strecket är i 
den här layouten profilbaserad beroende på vilken fackhögskola som har besökts. 
Innehållet på layouten är placerad på två spalter. Flikarna ligger horisontellt på två 
rader, som ger användaren en överblick på vad sidan innehåller. I defaultläget är 
fliken Publikationer och Nyheter från Jönköping Academy öppna. Beroende på 
textens omfattning ökar avståndet mellan de två flikraderna. 

 

4.2 Övriga Layoutförslag 

De övriga layoutförslagen innefattar lösningar för de andra sidorna som finns på 
webbplatsen. Dessa bygger på teorier som har bearbetats från litteraturstudien och 
från undersökningen av de olika webbplatserna, som har presenterats tidigare i 
arbetet. Skärmdumpar och förklarande text förtydligar layoutförslagen i det här 
avsnittet.   

4.2.1 Högskolans startsida 

I den här layouten [Figur8] är brytpunkten placerad på 480 pixlar. Innehållet på 
layouten är placerad på en spalt. Flikarna ligger vertikalt under varandra, som ger 
användaren en överblick på vad sidan innehåller.  

http://www.hj.se/hhj
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Flikar 

 

Figur 7 Högskolans befintliga startsida (www.hj.se) 

 

 

Figur 8 Högskolans Startsida enspaltad (Bild1), (Bild2), (Bild3) 

http://www.hj.se/
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Sidfoten 

 

Figur 9 Befintlig webbplats sidfot (Bild1) (www.hj.se), enspaltad sidfot (Bild2) 

 

I sidfoten har rubrikerna Kontakta oss och Besöksadress behållits som det ser ut 
på den befintliga webbplatsen. Populära länkar, Studenter och Personal har en 
utfälldbar funktion, genom att klicka på pilen visas länkarna med lagom 
mellanrum. Det gör att användaren lätt kan klicka på dem och har alltid möjlighet 
att fälla tillbaka den. 

Längst ner på sidan finns en länk för att komma till toppen och en länk för att visa 
fullversion av webbplatsen. Ikonerna Youtube, Twitter, Facebook och Rss med 
tillhörande text på den befintliga webbplatsen, presenteras med bara ikoner på den 
mobila versionen. 

http://www.hj.se/
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4.2.2 Högskolans Utbildningssida 

 

Figur 10 Utbildningssidan enspaltad (www.hj.se) 

Utbildningssidan har följt samma struktur som på den befintliga webbplatsen. 
Länkar som fanns i den befintliga webbplatsen under utbildning är numera tillagda 
i huvudmenyn, i den mobila versionen. Öppet hus informationen kan vara 
dynamisk, som visar information om vad som just nu är aktuellt på högskolan. De 
resterande bilderna med information på den befintliga webbplatsen visas under 
varandra på den mobila versionen. 

http://www.hj.se/
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4.2.3 Forskning 

 

Figur 11 Forskning Startsida: Befintlig webbplats (Bild1) (www.hj.se), enspaltad (Bild2) 

Under forskningssidan har varje fackhögskolans symbol placerats vid respektive 
högskolenamn, för att enkelt kunna trycka på den och komma till informationen 
om forskning i den valda fackhögskolan. Den här strukturen kan användas på 
samma sätt på de sidor där högskolenamnen finns presenterade. Flikarna 
Forskning och Forskningsnyheter fungerar på samma sätt som flikarna på 
Högskolans startsida. Det enda som skiljer sig är att det endast är två flikar och 
kan därför placeras horisontellt. Den brittiska flaggan representerar att användaren 
kan få den aktuella sidan på engelska.  

http://www.hj.se/
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Forskningsmiljö 

 

Figur 12 Forskningsmiljö: befintlig webbplats (Bild1) (www.hj.se/hhj), enspaltad (Bild2) 

Eftersom högskolenamnen inte är presenterade på den här sidan, finns istället en 
utfälldbar funktion där man kan välja en specifik fackhögskola. Om 
korsningsnavigering på webbplatsen finns är detta relevant att ha med. 

http://www.hj.se/hhj
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Kvalitetsförbättring 

 

Figur 13 Kvalitetsförbättring: befintlig webbplats (Bild1) (www.hj.se/hhj), enspaltad 

(Bild2) 

För att användaren ska få en bra översikt av vad som finns på den aktuella sidan, 
används Läs mer till texten som tillhör bilden. Det gör att de fyra flikarna blir 
synliga och användaren får en helhetsbild av vad som finns på webbplatsen. Dessa 
flikar fungerar på samma sätt som de andra flikarna på de andra sidorna. 

4.2.4 Högskolans Studentwebb 

Under studentwebben finns tre flikar som heter Student, Studentlänkar och 
Aktuellt som fungerar på samma sätt som resterande flikar i layoutförslaget.  

http://www.hj.se/hhj
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Student 

 

Figur 14 Studentwebben Student 

Under fliken Student finns tre kolumner med bildikoner samt en brittisk flagga, 
bildikonerna är placerade på ett enkelt sätt för att kunna klicka rätt på dem. När 
användaren klickar på den brittiska flaggan, översätts den aktuella sidan till 
engelska. Studentfliken är öppen som default när sidan laddas. 
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Studentlänkar 

 

Figur 15 Studentlänkar enspaltad: (Bild1), (Bild2) 

Sidnavigeringen på den befintliga webbplatsen, har i den mobilanpassade 
versionen lagts i fliken Student Länkar. Den har en utfälldbar funktion som i 
sidfoten, och visar undersidorna i form av länkar. Länken Må bättre har en blå pil 
bredvid sig som visar att den har undermenyer [Figur15, Bild1]. Den blåa pilen 
fäller tillbaka Må bättre länken och den svarta uppåt pilen fäller tillbaka 
Studenthälsan [Figur15, Bild2]. 
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Aktuellt 

 

Figur 16 Studentwebben Aktuellt 

När aktuellt fliken är aktiv visas dess information. 

 

4.3 Analys 

Stora CMS webbplatser med mycket information som har en omfattande 
huvudmeny, kräver en god strukturering. När menyn kommer ner på en 
mobilenhet försvinner överblicken över webbplatsen. Det här gör att menyn 
måste sköta all minneshantering åt användaren, för att den på ett enkelt sätt ska 
kunna navigera sig genom webbplatsen. 

En huvudmeny som uppfyller dessa krav har utformats av studenterna. Där 
menyn är utformad så att användaren alltid vet var den befinner sig i 
navigeringsstrukturen. Huvudmenyn finns lätt tillgänglig i headern, som följer med 
på alla sidor som användaren besöker. Det gör att den här menyn kan användas på 
en CMS webbplats som mobilanpassas med hjälp av responsiv webbdesign [29], 
[30].  
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Metoden som studenterna har kommit fram till grundas på den teori som har 
studerats samt de olika webbplatser som har besökts. Resultatet av studien för att 
kunna mobilanpassa CMS webbplatser efter olika upplösningar och enheter, har 
därför blivit responsiv webbdesign. Fördelen att använda denna metod är att man 
anpassar till alla olika enheter samtidigt, och hänsyn tas även till framtida enheter 
som kommer ut på marknaden. Genom anpassningen som sker med hjälp av 
brytpunkter för de olika mobila enheterna, fås en design som ser ut att flyta med 
fönstret.  

Om responsiv webbdesign inte används kan anpassning efter olika upplösningar 
och enheter försvåras, vilket medför att utvecklaren får ta hänsyn till alla 
upplösningar. Eftersom det inte är möjligt att känna till hur stor skärm användaren 
har på sin mobilaenhet [20]. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Resultatet från litteraturstudien och undersökning av olika metoder för 
mobilanpassning av stora CMS webbplatser, har möjliggjort genomförandet av 
layoutförslagen. Studenterna känner att syftet med att studera olika metoder för 
mobilanpassning av stora CMS webbplatser, och avgöra vilken metod som är mest 
relevant har uppfyllts och frågeställningarna har besvarats. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Metodval för mobilanpassning 

Utifrån resultatet av metodval för mobilanpassning, har studenterna kommit fram 
till att den relevanta metoden för en stor CMS webbplats är responsiv 
webbdesign. Anledningen till att den här metoden har valts är för att menyn har 
lyckats lösas på ett användarvänligt sätt, och som gör att navigeringen underlättas. 
Med metoden ges möjlighet att nå så många användare som möjligt. Trots det 
resultat som studenterna har kommit fram till, innebär det inte att det är en 
fastställd metod för en stor CMS webbplats. Utan metodvalet för mobilanpassning 
baseras även på vilket behov, syfte och målgrupp som ett företag eller en 
organisation har med webbplatsen. 

5.1.2 Menynavigering med hänsyn till användbarheten 

Med hänsyn till användbarheten har huvudmenyn utformats så att användaren 
alltid vet var den befinner sig i navigeringsstrukturen, det har gjorts i form av att 
det besökta menyvalet markeras med en färg. Det har varit en avgörande faktor i 
utveckling av huvudmenyn. Menysymbolen har använts eftersom den förekommer 
på andra webbplatser, vilket gör att användaren kan använda samma kunskap om 
hur menyn skall hanteras.  

5.1.3 Mobilanpassning efter olika upplösningar och enheter 

Med hjälp av responsiv webbdesign kan webbplatser mobilanpassas efter olika 
upplösningar och enheter. Då nås flest användare eftersom en och samma 
webbplats används till alla enheter. Eftersom anpassning sker med hjälp av 
brytpunkter för de olika mobila enheterna, fås en design som flyter när 
användaren minimerar fönstret stegvis. Anpassningen är framtidsvänlig eftersom 
den tar hänsyn till om det kommer nya enheter på marknaden. 
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5.2 Slutsatser och rekommendationer 

5.2.1 Slutsatser 

Under arbetets gång har studenterna varit osäkra på om responsiv webbdesign har 
varit den rätta metoden för mobilanpassning. Studenterna funderade länge på en 
ren mobilsida för den befintliga desktop versionen, eftersom man på ett smidigt 
sätt kan plocka ut relevanta funktioner för specialanpassning, till den bestämda 
målgruppen med hjälp av CMS verktyg. 

Genom fördelarna för responsiv webbdesign och lösningen av menynavigeringen, 
kände studenterna att det var rätt alternativ, för Högskolan i Jönköpings 
webbplats. Eftersom man anpassar till flera enheter och tar hänsyn även till 
framtida enheter. Trots detta hade det varit smidigare att börja designa för 
mobilen först, för att få en renare design som kan skalas upp till desktop version 
och innehåller samma struktur.     

Studenterna har upplevt att det har varit svårt att hitta vetenskapliga uppsatser 
som berör samma område. Det har hittats tidigare uppsatser om CMS, responsiv 
webbdesign och olika metoder för mobilanpassning, men studenterna har inte 
hittat någon kombination av CMS och responsiv webbdesign tillsammans, som 
behandlas i den här rapporten. Studenterna drar därför slutsatsen att det är ett nytt 
område att mobilanpassa stora CMS webbplatser till responsiv webbdesign, och 
där det inte finns mycket forskning inom området. Men ett antal uppsatser har 
hittats för att kunna jämföra om det finns skillnader och likheter, och för att visa 
nyhetsvärdet med den här rapporten. 

I de tidigare skrivna uppsatserna av andra studenter om responsiv webbdesign har 
användbarheten tagits upp. Där användarvänligheten har varit i fokus för att ge 
den mobila användaren ett lättanvänt interface. Det här kan relateras på samma 
sätt som användbarheten har behandlats i den här rapporten. 

Studenterna har hittat en uppsats som behandlar CMS och mobilanpassning. Det 
som skiljer sig från den uppsatsen är att de mobilanpassar en CMS webbplats till 
en native applikation, medan den här rapporten har tagit upp hur man kan 
mobilanpassa en CMS webbplats till responsiv webbdesign. 

Genom att använda sig av den huvudmenyn som studenterna har kommit fram till 
i den här rapporten, känns det möjligt att använda responsiv webbdesign för att 
mobilanpassa en stor CMS webbplats. Det här skiljer sig ifrån vad andra studenter 
har tagit upp i sina uppsatser om responsiv webbdesign, där de har kommit fram 
till att responsiv webbdesign inte är ett bra alternativ till stora webbplatser. 
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