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Abstract 

Purpose – Discover how best to create a recipe website considering the design 
and making it mobile-friendly, and to analyse how much it affects the daily data 
traffic on the website. 

Method – Literature search, quantitative survey, web based interview as well as 
measurement and comparison of the data traffic on the website.  

Findings – The navigation on a website is according to many, the most important 
part of the websites content. The navigation should be the same on the mobile 
site – for the user to recognize the website both the structure and the design has 
to be consistent.  

Smartphones are the future computers, more and more people surf the web 
through their mobile units. For a website to keep up with its competitors and also 
be modern, it has to adapt to smaller screens. Because of this, the website doesn’t 
lose the interest of the visitors and they stay longer on the website since they also 
can navigate on their smartphone (or tablet).  

Limitations – The study only scratches the surface of a few of the problems 
described, because an actual website was also created during this time.  

The empirics mostly contains only a literature search and a quantitative survey. 
The qualitative aspect of one of the chosen methods got lost during the process 
and so it became a mix of quantitative/qualitative. Because of this I mostly relied 
on my web survey when answering the study’s questions.   

Keywords – usability, navigation, data traffic, responsive web design 
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Sammanfattning 

Syfte – Ta reda på hur man utformar en receptsida i avseende på design och 
anpassning för mobila enheter samt hur mycket detta påverkar den dagliga 
datatrafiken på webbplatsen. 

Metod – Litteratursökning, kvantitativ webbenkät, webbaserad intervju samt 
mätning och jämförelse av datatrafik på webbplatsen. 

Resultat – Navigation (struktur) på en webbplats är enligt många den viktigaste 
delen av webbplatsens innehåll. Navigationen ska även följa med i en 
mobilanpassning – för att användaren ska kunna känna igen sig på webbplatsen 
ska både strukturen och designen vara konsekvent.  

Smartphones är framtidens datorer, vi blir bara fler och fler som surfar via mobila 
enheter. Ska en webbplats hållas modern och kunna konkurrera med liknande 
sidor så måste den vara mobilanpassad. På så sätt tappar inte webbplatsen några 
besökare, och användarna stannar längre på webbplatsen eftersom de även kan 
navigera från sin smartphone (eller surfplatta).  

Begränsningar – Studien går endast på ytan av några av problemen som beskrivs 
i rapporten, eftersom en fysisk webbplats gjordes utöver studien.  

Empirin består mestadels av litteratursökning och en kvantitativ enkät. Den 
kvalitativa aspekten av en utav metodvalen försvann under arbetets gång och blev 
mest en blandning mellan kvantitativ/kvalitativ. Därför förlitade jag mig mest på 
min webbenkät när jag besvarade min första frågeställning.  

Nyckelord – användbarhet, navigation, datatrafik, responsiv webbdesign 
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1 Introduktion 
Denna rapport beskriver det examensarbete som utfördes våren 2015, vilket 
omfattar 15 HP av kandidatpåbyggnadsprogrammet Informatik vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping.   
Vi i klassen har fått chansen att tillämpa den kunskap vi har lärt oss hittills och 
applicera den på ett forskningsprojekt som pågår under större delen av 
vårterminen. Vårt ändamål med uppsatsen är att använda det vi har lärt oss under 
våra år på Högskolan och använda det i praktiken, samt ute på arbetsmarknaden 
som det ser ut i dagsläget. Jag har valt att inrikta mig på ämnet webbdesign, 
eftersom jag anser det intressant att forska i, samt att det är en växande och 
ständigt utvecklande marknad. 

1.1 Bakgrund 

Vegania.net är en recept- samt informationssida som funnits sedan år 2008, med 
inriktning på helvegetariska recept (vegan) samt en del information om rörelsen 
veganism. Webbplatsen drivs helt ideellt på fritiden av Nina Andersson som även 
har jobbat som kock samt samlat sina recept i en kokbok som finns att köpa på 
nätet och utvalda butiker runt om i Sverige. 

Webbplatsen är generellt känd och omtyckt bland veganer/vegetarianer i Sverige 
för sina många recept, men tyvärr är designen inte uppdaterad på många år samt 
att den saknar många attribut som stora webbplatser har; såsom en sökfunktion, 
möjlighet att länka och dela recept/information med andra och även att den inte 
är mobilanpassad.  

Varför jag valde att utföra detta arbete, förutom personliga skäl, är att under 
senare år har veganrörelsen växt sig större och större i Sverige – år 2014 var tionde 
svensk vegetarian/vegan [1] och intresset för vegetariskt ökar avsevärt varje år. Att 
därför uppdatera en webbplats med inriktning på just detta är mycket aktuellt just 
nu, och kommer även vara det i flera år framåt.  

1.2 Problembeskrivning 

De två huvudämnena i rapporten kommer handla om design & gränssnitt som 
passar på datorn såväl surfplattan & smartphones samt hur en modernisering och 
mobilanpassning av en webbplats påverkar datatrafiken. Detta är högaktuellt i 
dagens samhälle då fler och fler använder smartphones och surfar på språng, 
enligt en studie gjord av eMarketer, ett oberoende företag som genomför studier 
och förespår trender inom digital media och den digitala marknaden. De förutspår 
även att ca 69 % av jordens befolkning kommer använda smartphones år 2017, 
alltså om endast två års tid. I artikeln är de så säkra på framtidens 
internetanvändning att de vågar sig på att säga inom en snar framtid kommer 
smartphones vara vårt huvudsakliga sätt att kommunicera med varandra och hur 
vi använder Internet. [2] 
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Detta sätter såklart stor press på webbdesigners idag eftersom de även måste tänka 
på hur webbplatsen kommer se ut på mobila enheter när de designar och kodar 
för en uppdragsgivare. I dagsläget finns det en hel uppsjö av olika lösningar för 
hur man bäst skapar en webbplats som fungerar på alla enheter, och nya trender 
startas hela tiden. I designbranschen gäller det att hålla sig uppdaterad om 
omvärlden, speciellt inom den ständigt förändrande webben, och idag är det 
viktigare än någonsin när vi skiftar fokus från design för datorskärmar till design 
för mobilskärmar [3]. 

För att vegania.net ska uppdateras för att hålla en modern standard så anser jag 
därför att det är viktigt att webbplatsen även blir mobilanpassad. Detta för att då 
slipper uppdragsgivaren tackla detta problem i framtiden, då det med stor säkerhet 
blir ännu mer aktuellt att ha en mobilanpassad hemsida.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur man utformar en receptsida i 
avseende på design och anpassning för mobila enheter samt hur mycket detta 
påverkar den dagliga datatrafiken på webbplatsen. 

Genom syftet har det tagits fram frågeställningar som genomsyrar hela rapporten 
och dess upplägg. De lyder som följande; 

 Hur utformar man en webbplats med mycket information med avseende på; 
o Struktur – hur gör man det enkelt för användaren att navigera på sidan? 
o Funktioner – vad fungerar både på datorn och mobila enheter? 

 

 Hur påverkas datatrafiken efter mobilanpassning om man ser på; 
o Längden av sessionen – stannar användaren längre på sidan? 
o Skärmstorleken – hur många fler surfar in via mobilen? 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 

I rapporten kommer jag främst gå in på design för en webbplats som fungerar 
både på datorn och mobila enheter. Detta ganska breda område kommer 
begränsas genom att gå igenom några designregler för webben, varför webbplatser 
ser ut som de gör osv. För en del funktioner kommer jag visa delar av koden, så 
att läsaren ska få en bild av hur det praktiska arbetet är utfört. 

Gällande datatrafiken kommer mycket data att presenteras i rapporten, dock 
kommer jag försöka hålla det inom ramarna av vad som anses vara intressant för 
läsaren och har starka kopplingar till mina frågeställningar. 
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I det praktiska arbetet kommer jag att utesluta en del programspråk jag vanligtvis 
arbetar med, såsom PHP och även MySQL-funktioner. En idé var att lägga in alla 
recepten i en databas för att enkelt kunna hitta, sortera och söka på recept, samt 
att jag har lyckats koda en fungerande sökfunktion i PHP innan. Detta kommer 
dock ta onödigt mycket tid samt göra det svårare för uppdragsgivaren att senare 
hantera webbplatsen, när jag lämnar över koden igen.  

En sökfunktion var planerad att göras vid projektets start. Efter 
etappredovisningen stod det dock klart att det skulle ta för lång tid att göra, 
eftersom det är så pass många recept på sidan. Istället kommer en sökfunktion 
ligga som ett framtida projekt eftersom både jag och uppdragsgivaren tror att en 
sökfunktion skulle underlätta navigeringen på sidan avsevärt.   

Webbplatsen har även en gästbok som uppdragsgivaren har fått hjälp med att 
koda, som är en PHP-fil. Den kommer jag inte gå in och ändra på, dock måste jag 
implementera funktionen i den nya designen. 

1.5 Disposition 

Rapporten börjar med att beskriva vilka metodval jag gjorde för att besvara 
studiens frågeställningar. I det kapitlet beskriver jag arbetsprocessen, hur jag 
genomförde mina undersökningar, hur jag analyserade dem samt trovärdigheten 
av studien.  
Därefter kommer kapitlet med min teoretiska grund. Där drar jag starka 
kopplingar till mina frågeställningar och går in på användarvänlig design, 
navigation, mobilanpassning samt vilket verktyg jag använde för att jämföra 
datatrafiken. 

Efter min teoretiska grund beskrivs studiens empiri. I det kapitlet presenterar jag 
den data jag samlat in via mina metodval. Jag sammanställer även detta i en 
designspecifikation som lade grund till hur webbplatsen utformades. 
I kapitlet Analys som kommer efter, så diskuterar jag min empiri och analyserar 
den. Jag drar kopplingar till frågeställningarna och berättar varför jag valde att göra 
vissa beslut. 

Slutligen kommer diskussion och slutsatser, där jag diskuterar mina resultat av 
studien och sammanfattar allting. Jag drar även några slutsatser om studien, samt 
ger förslag på vidare forskning.  
Efteråt presenteras mina referenser enligt IEEE-systemet och rapporten avslutas 
med mina bilagor. 
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel syftar till att ge en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. 
Jag beskriver studiens ansats, design, datainsamling samt hur jag analyserade den 
data som samlats in. Avslutningsvis diskuterar jag kring trovärdigheten av studien. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används 
för att besvara studiens frågeställningar. Figur 1 beskriver kopplingen mellan 
studiens frågeställningar och använda metoder.  

 

Figur 1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara studiens första frågeställning; ”Hur utformar man en webbplats med 
mycket information med avseende på; Struktur – hur gör man det enkelt för användaren att 
navigera på sidan? Funktioner – vad fungerar både på datorn och mobila enheter?” har det 
gjorts en litteratursökning med fokus på användbarhet, designprinciper och 
funktioner som är och inte är lämpliga för webben. Detta för att förutom hjälpa 
till i själva designarbetet så ger det en god teoretisk grund till hela rapporten.  
För att stödja dessa teorier gjordes även en kvantitativ undersökning 
(surveyundersökning) i form av en webbenkät. Enkäten bestod av sex stycken 
flervalsfrågor samt viss möjlighet för respondenterna att motivera sina svar i 
fritext. 

För att ge mer stöd till själva designarbetet (produkten) gjordes en blandning 
mellan kvantitativ metod och kvalitativ metod i form av en webbaserad intervju 
som riktar sig specifikt mot användare av vegania.net. Frågorna, som var en 

Frågeställning 1

Litteratursökning
(förstudie)

Kvantitativ 
undersökning 
(webbenkät)

Webbaserad 
intervju

Frågeställning 2

Google Analytics 
(datainsamling)
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blandning av både flervalsfrågor och fritextfrågor liknar till stor dem i den 
kvantitativa undersökningen, men handlar om vegania.net och inte om 
webbplatser i allmänhet. I undersökningen deltog endast tre stycken personer så 
inte insamlingen av data skulle bli alltför extensiv. 

För att besvara studiens andra frågeställning; ”Hur påverkas datatrafiken efter 
mobilanpassning om man ser på; Längden av sessionen – stannar användaren längre på sidan? 
Skärmstorleken – hur många fler surfar in via mobilen?” valde jag att samla in data enbart 
med gratisverktyget Google Analytics. För att få en bra jämförelse görs först en 
mätning av datatrafiken på den gamla webbplatsen under en vecka, sedan samma 
sak på en den nya webbplatsen, alltså under en veckas tid. 

2.2 Arbetsprocessen 
När jag skulle välja vilken metod som skulle samla in data för rapportens empiri så 
ville jag ha så mycket data som möjligt att bearbeta, så en kvantitativ undersökning 
var en bra lösning. Enligt Jacobsen [14] är det en passande metod när man vill 
göra större undersökningar eftersom vi idag kan lätt behandla informationen 
genom datorn och så pass få en bra överblick av det man väljer att undersöka.  

Dock kom kritik för att jag endast ha valt en kvantitativ undersökning, och 
uppmanades att bredda metodvalet till att även ha en kvalitativ undersökning. En 
mellanväg hittades genom att blanda de två metodvalen, alltså att även ha med en 
webbaserad intervju i form av en enkät. Detta för att spara tid och resurser, samt 
att ha all datainsamling på ett ställe. Resultatet blev då en blandning mellan 
kvantitativ och kvalitativ metod. Tillvägagångssätten blev webbaserade enkäter för 
båda undersökningarna – dock blev den webbaserade intervjun mer personlig och 
gick mer på djupet om användarnas åsikter, än den kvantitativa 
surveyundersökning som är mycket generell om webben i helhet.  

Frågorna baserades mycket på informationen jag fick av litteratursökningen, som 
även skulle kunna kallas för en förstudie. Målgruppen föll sig naturligt på den 
kvantitativa undersökningen, att helt enkelt nå ut till så många som möjligt – 
därför delades webbenkät ut som en länk på sociala medier. För den kvalitativa 
undersökningen togs kontakten med de som intervjuades också via sociala medier, 
genom en Facebook-grupp med fokus på veganmat. Tre stycken frivilliga ställde 
upp och fick tillgång till intervjufrågorna.  

Analysen av datainsamlingen gjordes på två olika sätt, som Jacobsen [14] beskriver 
i sin bok; deduktiv ansats (teori till empiri) och induktiv ansats (empiri till teori). För 
surveyundersökningen och den webbaserade intervjun analyserades data genom 
deduktiv ansats, men för analysen av datatrafiken på sidan så föll det sig naturligt 
att använda en induktiv ansats. 
Se figur 2 för en övergripande bild av arbetsprocessen. 
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Figur 2 Studiens arbetsprocess 

2.3 Design 
Detta kapitel beskriver hur själva upplägget av metodvalen har gjorts, alltså hur jag 
utformat mina undersökningar som samlar in empirisk data. 

2.3.1 Litteratursökning (förstudie) 

Det första jag gjorde i arbetets gång var att göra en litteratursökning som fick 
lägga grund till hela min teoretiska del i rapporten. Även mycket av den 
informationen jag hittade hjälpte mig att skriva frågorna i surveyundersökningen 
(webbenkäten).  

Litteraturen hittade jag genom olika tidskrifter på webben, men även en del 
böcker i ämnet som fanns på skolans bibliotek. Några av böckerna hittades via 
andra studenters uppsatser som ligger i skolans databas för uppsatser (DiVA), 
genom referenslistan kunde jag söka på böckerna själv.  

2.3.2 Kvantitativ webbenkät (surveyundersökning) 

För att besvara min första frågeställning valde jag att göra en surveyundersökning, 
i form av en webbenkät med frågor som berör ämnet. Tjänsten som användes var 
gratisverktyget Google Forms. Surveyundersökningar, speciellt i form av enkäter 
är ett enkelt och billigt sätt att nå ut till så många människor som möjligt. Frågorna 
är till största delen baserade på informationen jag fick genom litteratursökning 
samt två frågor som tar upp mobilsurfandet hos respondenterna. Detta för jag 
ville se om även allmänheten tycker det är viktigt att webbplatser anpassar sig till 
mindre skärmar.  

Se bilaga 1 för alla frågor och svarsalternativ. 

Litteratursökning 
(förstudie)

Val av metod 
(kvantitativ & 

kvalitativ)

Val av 
tillvägagångssätt 
(enkät & intervju)

Val av frågor Val av målgrupp Utskick

Analys av data
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2.3.3 Webbaserad intervju 

Eftersom jag även har som uppgift att designa en produkt åt min uppdragsgivare 
(webbplatsen) ville jag också ge fokus till användarna av själva sidan, vegania.net. 
För att behålla det enkelt valde jag att skapa en till webbenkät, via Google Forms, 
liknande min surveyundersökning men mycket mer specifik och som går djupare 
in på användarnas egna tankar kring webbplatsen som den ser ut i dagsläget. 
Frågorna är specifika till de problem som finns på webbplatsen idag; ingen 
möjlighet att länka, ingen sökfunktion samt ingen mobilanpassning.  

Målgruppen var användare av vegania.net, och tre stycken frivilliga hittades via 
Facebook-gruppen ”Vad lagar du för veganmat idag?”. De svarade på frågorna, som 
mest liknar en kort intervju.    

Se bilaga 2 för alla frågor och svarsalternativ. 

2.3.4 Mätning av datatrafik 

För att svara på min andra frågeställning så valde jag att mäta datatrafiken på 
vegania.net genom verktyget Google Analytics. I panelen kan man välja att se 
datatrafik från olika tidsperioder – på så sätt går det att jämföra data innan och 
efter re-design och mobilanpassning. Eftersom verktyget fungerar som ett script 
som ligger i koden på webbplatsen, så mäter den datatrafiken hela tiden. För att få 
ett bättre sammanhang kommer jag dock välja ut en specifik vecka att undersöka 
datatrafiken innan re-design, samt en vecka efter den uppdaterade sidan har 
lanserats. Informationen jag är mest intresserad av är hur länge användaren 
stannar på webbplatsen, samt om det blir en ökad siffra som surfar in på en 
mindre skärm (mobilen eller surfplattan).  

2.4 Datainsamling 
Studiens datainsamling består dels av litteratursökning (förstudie), dels utav 
insamling av empirisk data från två stycken webbaserade enkäter (en av dem med 
fokus på tre användare) samt en mätning av datatrafiken på webbplatsen för att 
jämföra innan och efter det praktiska arbetet. 

För litteratursökningen använde jag mig mest av böcker inom mitt valde ämne 
samt några tidskrifter som hittades via sökningar på nätet. Detta för att få 
blandade källor, och inte hitta mina källor bara ifrån böcker eller ifrån webben. 
Empirin från den kvantitativa enkäten samt den webbaserade intervjun samlades 
in via respondenter som hittades på Facebook. Anledningen till den valda kanalen 
är att det är lätt att sprida sin webbenkät till alla sina kontakter, alltså att man får in 
många svar på kort tid och målgruppen blir blandad.  

För den webbaserade intervjun användes även Facebook för att få kontakt med 
respondenterna, men på ett helt annat sätt, i gruppen ”Vad lagar du för veganmat 
idag?”. Eftersom gruppen har över 18000 medlemmar och de flesta är veganer eller 
nyfikna på veganmat så var det inte svårt att ta kontakt med några användare av 
vegania.net. 
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Insamlingen av datatrafiken skedde genom verktyget Google Analytics. Eftersom 
det är helt gratis att använda och den mest använda tjänsten idag i sitt slag [13]. 
Verktyget låter användaren även jämföra valda perioder med varandra så man 
lättare kan överskåda datatrafiken och se sammanhang.    

2.5 Dataanalys 
Eftersom frågorna i den kvantitativa undersökningen är baserade på 
litteratursökningen jag genomförde allra först, så liknar analysen av data mest en 
deduktiv ansats. Det betyder att man först skaffar sig förväntningar om hur ett 
problem ser ut, sedan samlar man in data för att se om det stämmer överens med 
verkligheten [14]. Efter att ha genomfört en bredare förstudie så sammanställde 
jag vad jag själv tyckte var de viktigaste punkterna i ett frågeformulär. Efter att ha 
fått in sammanlagt 44 svar för den kvantitativa undersökningen så sammanställde 
jag all data i mer överskådliga cirkel- och stapeldiagram (se kapitel 4.2). 

För den webbaserade intervjun tolkades även data genom en deduktiv ansats, 
alltså vad jag ansåg var viktigt att fråga om när det gäller webbplatsen vegania.net. 
Frågorna baserades mycket på vad jag ansåg var ”problemen” med webbplatsen, 
såsom mobilanpassningen och ingen möjlighet att länka.  

Analysen av datatrafiken gjordes dock på ett annorlunda sätt, och liknar mer 
analys genom en induktiv ansats, alltså empiri till teori. Man går då ut och samlar 
in data först utan några förväntningar, sedan sätter man sig ner och analyserar data 
efteråt [14]. Detta föll sig naturligt eftersom när man börjar mäta datatrafik på en 
webbplats för första gången så har man ingen aning hur mycket siffror det rör sig 
om, och alltså kan man gå in i experimentet med ett öppet sinne.   

2.6 Trovärdighet 

2.6.1 Litteratursökning 
För litteratursökningen valde jag noga ut litteratur som skulle stödja min teoretiska 
grund, eftersom jag även ville det skulle lägga en god grund till hela 
examensarbetet. De flesta källorna är böcker som finns på högskolans bibliotek 
och är av välkända författare, bl.a. dök några av namnen upp när jag även läste 
genom tidigare studenters examensarbeten på DiVA. Är källorna från Internet så 
är de artiklar från digitala tidskrifter som specialiserar sig på datateknik. 

2.6.2 Kvantitativ webbenkät (surveyundersökning) 
Surveyundersökningar (kvantitativa undersökningar) har hög validitet, alltså 
trycker på frågor som undersökaren vill ha svar på [14]. Nackdelen med detta är 
att jag bara får svar på frågor som jag anser vara intressant, och kanske missar att 
se ”den stora bilden”. Fördelarna med en kvantitativ webbenkät är dock många – 
det var gratis att skapa och distribuera enkäten, det gick fort att få in mycket data 
(många svar) och dataanalysen blev överskådlig eftersom tjänsten (Google Forms) 
sammanställde alla i svar i ett Excel-kalkylblad.  

Frågorna som var baserade på litteratursökningen hölls så öppna som möjligt och 
jag undvek så gott jag kunde ledande frågor. Svarsalternativen anser jag var många 
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och respondenterna var anonyma, så de kunde ge sina personliga åsikter på fritext-
frågorna utan att jag kopplar deras svar till personen i fråga, ibland kan detta leda 
till att uppgiftslämnarna inte vill svara på frågor [14].  

2.6.3 Webbaserad intervju  

Eftersom den webbaserade intervjun liknar till stor del den kvantitativa 
webbenkäten så är både fördelarna och nackdelarna med metodvalet väldigt lika 
varandra. Dock har inte den webbaserade intervjun garantin för anonymitet som 
enkäten, vilket bidrog till att respondenterna blev mer utelämnade. 

Dock trycker den på samma punkt som enkäten, intervjun har hög validitet. Jag 
ställde helt enkelt frågor jag ville ha svar på, och jag fick svar från dem. 
Målgruppen skiljer sig även avsevärt här, eftersom jag endast ville ha ett fåtal svar, 
samt att respondenterna skulle ha använt själva webbplatsen vegania.net innan, 
helst ha lite koll kring vad sidan faktiskt handlade om. På så sätt fick jag alltså svar 
ifrån en stor del av målgruppen som sidan är avsedd för (både för att locka nya 
användare samt att hålla kvar vid de gamla).  

2.6.4 Mätning av datatrafik 

Det är såklart svårt att mäta precis hur mycket datatrafiken påverkas av re-design 
och mobilanpassningen, eftersom datatrafiken inte är exakt samma hela tiden. 
Den skiljer sig dag från dag, vecka till vecka – det är omöjligt för mig att veta vad 
de yttre omständigheterna är som påverkar resultaten. 

Detta är anledningen till att jag valt att smala ner vägen i min frågeställning, och 
endast titta på; 

o Längden av session – höljs medelvärdet, alltså stannar besökaren längre? 

o Skärmstorleken – ökar antalet besökare som surfar via mobilen? 

Självklart är andra uppgifter om datatrafiken intressant, men det väljer jag och 
uppdragsgivaren att hålla för oss själva.  

Genom att jämföra datatrafiken under en vecka på den gamla sidan, samt en vecka 
på den nya, förbättrade sidan så hoppas jag på att se resultat. Jag kommer även 
vänta en eller två dagar efter lanseringen av nya sidan för att undvika 
onaturligheter i datatrafiken (eftersom sidan är omgjord kanske många går in och 
tittar hur den ser ut den första dagen).  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien, det syfte och 
frågeställningar som formulerats i det inledande kapitlet. Först beskrivs 
kopplingarna mellan mina frågeställningar och teorin, därefter går jag genom dem 
i tre huvudrubriker.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara 
studiens frågeställningar. Figur 3 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använd teori. 
 

 
 

Figur 3 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Hur utformar man en 
webbplats med mycket information…” beskrivs följande områden i det teoretiska 
ramverket: Användarvänlig design och Anpassning till mobila enheter. 
Användarvänlig design behandlas därför att den berör första delen i 
frågeställningen – ”… hur gör man det enkelt för användaren att navigera på sidan?” och i 
det kapitlet beskrivs de viktigaste designprinciperna för webben och vad man bör 
tänka på när man designar användarvänligt - alltså hur man förenklar det för 
användarna att hitta information och navigera på sidan. 
Anpassning till mobila enheter behandlas därför att den berör första andra delen i 
frågeställningen – ”… vad fungerar både på datorn och mobila enheter?” och i det kapitlet 
beskrivs hur man bäst anpassar en webbsida till alla skärmar, vad man bör tänka 
på samt vilka funktioner man bör undvika. 
 

Frågeställning 1

Kap 3.2 -
Användarvänlig design

Kap 3.3 - Anpassning 
till mobila enheter

Frågeställning 2

Kap 3.4 - Google 
Analytics
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För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Hur påverkas 
datatrafiken efter mobilanpassning…” beskrivs följande områden i det teoretiska 
ramverket: Google Analytics. Google Analytics behandlas därför att det är det 
valda verktyget för detta arbete för att mäta datatrafiken på webbplatsen. I kapitlet 
beskrivs vilka delar som ingår i verktyget och lite kring hur det fungerar. 
 

3.2 Användarvänlig design  

När man designar en produkt åt en stor målgrupp, eller om produkten används av 
många människor i dagsläget måste man som designer tänka på slutkonsumenten 
– i webbdesigners fall är det användaren av webbplatsen, den slutliga besökaren. 
Även om vi människor i dagens samhälle ständigt surfar på nätet betyder inte att 
100 % av internetanvändarna vet hur varje webbplats ute på nätet fungerar. Ibland 
stöter även de mest vana internetanvändarna på webbplatser med funktioner de 
inte förstår. 

I detta kapitel beskrivs vad man bör tänka på när det gäller användarna och hur de 
ser en webbplats, samt designregler som forskare anser en god webbdesigner ska 
följa.  

3.2.1 Regler & modeller för användbarhet  

Enligt Molich [4] finns det fem stycken extremt viktiga regler man måste följa ifall 
man vill utveckla en användarbar webbplats. Han kallar dem för ”de fem gyllene 
reglerna” och de lyder som följande:  

1. Känn dina användare – vilken är målgruppen för webbplatsen? Hur når du 
dem? När du har hittat dem så intervjua dem, se vad de föredrar och hur 
de väljer att navigera på en webbplats. 

2. Engagera dina användare – låt de veta vad som händer, diskutera gärna 
med dem genom designprototyper av webbplatsen. 

3. Testa och korrigera designen – skissa fram olika designlösningar och 
diskutera kring dessa. Detta steg kanske måste upprepas många gånger 
innan det blir färdigt, och på så vis förbättras designen hela tiden. 

4. Lär av andra – titta på webbplatser som tjänar som förebilder (men även 
dina konkurrenter). Vad är bra? Vad är dåligt? Hur kan vi göra det bättre? 

5. Samordna hela användargränssnittet – sammanställ allting i slutet. 

Den röda tråden som löper genom de fem gyllene reglerna är att designern håller 
god kontakt med användarna och lyssnar på deras åsikter. Steg tre – testa och 
korrigera designen – kan vara det allra viktigaste när det gäller att få både kunden 
och slutkonsumenten nöjd.  

 
Sundström [5] pratar om att användarna har ett specifikt mål de önskar att uppnå 
genom webbplatsen. Det kan t.ex. vara; hitta information om någonting, boka 
flyg/tågbiljett eller bara underhållas en stund. För att nå målet måste användaren 
enligt Sundström passera genom ”fyra dörrar”; 
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Utseendet – användaren måste tycka om vad de ser 
Detta är första dörren, webbplatsens utseende. Precis som när vi träffar nya 
människor skapar vi omedelbart en uppfattning om dem första gången vi träffar 
dem, vårt första intryck. En webbplats ska inte bara vara estetiskt tilltalande, utan 
ska även se ut som det vi förväntar oss, alltså ha ”rätt” stil mot det vi söker. 

Språket – användaren måste klara av att läsa vad det står 
Språket är andra dörren och bidrar också till första intrycket. Detta kan vara 
avgörande för hur användaren förstår vad som finns och hur allting fungerar. 

Strukturen – användaren måste hitta vad de är ute efter 
Klarar användaren av de första två dörrarna är strukturen den tredje i ledet. Nu 
ska användaren hitta det de söker efter, och börja använda webbplatsens 
navigation. Strukturen har ingenting att göra med design eller språk – nu handlar 
det om ordning och informationsdesign.   

Interaktionen – användaren måste kunna använda webbplatsen 
Om användaren bara var ute efter ren text (information) är denna dörr inte helt 
nödvändig. Men i dagens webb gör man allt mer än så, t.ex. köper saker, chattar, 
delar med sig av information och samspelar med varandra. Då krävs den fjärde 
dörren, interaktionen. Användaren måste begripa hur sidan och dess funktioner 
faktiskt fungerar.  
 

För varje dörr användaren passerar måste de kunna öppna den, där kommer 
tillgängligheten in. Alla fyra delarna ovan måste samspela och fungera för 
användaren ska kunna nå sitt mål, alla måste vara tillgängliga.   

Användaren försöker även lista ut vilken kvalité webbplatsen har och om de vågar 
lita på informationen som finns till hands. Där kommer förtroendet in. Blir det 
första intrycket av webbplatsen dålig så är det sällan användarna får förtroende för 
en webbplats och de kanske lämnar den direkt.   

3.2.2 Gestaltlagarna 

Sundströms [5] första dörr, utseendet, är nyckeln till hur bra första intryck en 
webbplats gör.  För att hjälpa webbdesigners skapa en webbplats som uppfyller 
designkraven pratar Molich [4] om gestaltlagarna, en gren inom psykologin som 
beskriver hur vi uppfattar helheter i bilder. Speciellt två av dessa principer hjälper 
designers att förstå hur användaren ser helheten på en webbplats. 

Lagen om närhet  
Symboler och/eller bilder som ligger nära varandra uppfattas av användaren att de 
hör ihop. T.ex. rubriker och textfält som ligger nära varandra uppfattas som ett 
helt textstycke.  

Lagen om slutenhet  
Symboler och/eller bilder som ligger inom samma ram uppfattas av användaren 
att de hör ihop. Dessa kan ligga inom en ritad ram, men också skapas genom 
”white space” (luft mellan elementen) kring innehållet. 
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Molich [4] talar också om regeln om kontrast som ett komplement till gestaltlagarna. 
Detta innebär att användaren ska kunna särskilja ett visst element på en webbplats, 
t.ex. är alltid rubriker i ett större typsnitt än brödtext – detta för att då förstår 
användaren skillnaden mellan de två.  
Kontraster ska användas varsamt, för mycket av detta kallas ”översignalering” och 
förvirrar användaren. Parametrarna för kontraster är: form, storlek, färg, placering, 
orientering och rörelse.  

3.2.3 Navigation  

Sundströms [5]tredje dörr, struktur, påpekar hur viktigt det är med ordningen på 
sidan, för att användaren ska hitta informationen de söker. Det är här som 
navigationen på webbplatsen kommer in.  

Navigationen är det viktigaste hjälpmedlet användaren har för att kunna ta sig från 
sida till sida på en webbplats. Är användaren en återkommande besökare, och 
navigationssystemet är välgjort, har de säkert lärt sig hur navigationen på 
webbplatsen fungerar och besöken blir mer och mer effektiva. Viktigt att tänka på 
är att navigationen inte bör överskrida 20 % av webbplatsens hela innehåll [6].  

3.2.3.1 Meny 

En meny är egentligen bara en samling av länkar på en webbplats, men det är den 
starkaste rollen i navigationssystemet på en webbplats. Länkar i menyn behöver 
inte vara understrukna, så länge det är tydligt för användaren att det är en meny. 
Däremot är det en fördel för användaren att veta vilken sida de befinner sig på, så 
att markera den aktuella sidan i menyn genom t.ex. fetstil är ett bra sätt att tala om 
detta för användaren.   

Man gör en överskådligare meny ifall man grupperar ihop länkar som hör 
samman, i t.ex. undermenyer. Gör man detta i en s.k. rullgardinsmeny (”drop-
down menu” på engelska) måste varje länk med en egen undermeny markeras 
tydligt, t.ex. med en pil neråt. Fördelen med en rullgardinsmeny är att hela 
webbplatsen blir tillgänglig från alla sidor, genom att bara ha med menyn som en 
global del i hela designen [4].  

3.2.3.2 Länkar 

Till skillnad mot länkar i menyn ska länkar i den löpande texten alltid vara 
utstickande på något sätt, vanligast på nätet är att göra länken understruken. 
Länken bör även reagera när användaren för muspekaren över den, såsom ändra 
färg, bli fetstil, bli större, eller – om den inte var det redan från början – 
understruken. Detta ger länken en stark kontrast mot resten av den löpande texten 
(se regeln om kontrast, kap 3.2.2). [5] 

Det är viktigt att se skillnad mellan länkar och knappar – användaren är van vid att 
länkar går till nästa sida på webbplatsen, medan knappar utför någon slags 
funktion, såsom när ett formulär har skickats iväg eller en sökning har utförts. [5] 
Undantaget av detta är designen av webbapplikationer eller när en sida anpassas 
till mobilen, då knappar ses som en fördel att ha för att förtydliga navigeringen för 
användaren av en mindre skärm.  
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3.2.3.3 Sökfunktion 

Sökfunktionen är en stor del av navigationen, och enligt Sundström [5] är detta 
det första som användarna provar när de kommer till en webbplats. I dagsläget 
finns det miljoner med träffar ifall man googlar frasen ” build your own search 
engine”, så det är onekligen populärt att implementera på sin webbplats idag. 
Många sidor erbjuder även färdiga sökfunktioner som en egen tjänst, såsom 
Google [7]. 

Tyvärr så skapar dåligt kodade sökfunktioner mer problem för användaren än 
lösningar. Om de gång på gång får noll resultat i sin sökning kan man undra hur 
bra byggd sökfunktionen är. Sundström [5] ger några råd för att ge användaren 
bästa sökresultat, här är ett axplock av dem:  

 Stavningskontrollera sökningen  

 Sökmotorn bör förstå böjningar 

 Sökningen ska göras på hela ord 

 Sökningen bör hitta sidor som innehåller minst ett av sökorden 

 Sökmotorn skall vara okänslig för accenter (såsom é, á osv.) och ska inte 
skilja mellan versaler och gemener  

3.3 Anpassning till mobila enheter 

Studier och undersökningar som har gjorts under senare år pekar på att fler och 
fler människor äger en smartphone, eller väljer att äga en smartphone över en 
dator/PC. I en undersökning som gjordes år 2014 av GlobalWebIndex (GWI) 
visar det att utav 170 000 internetanvändare så äger 80 % en smartphone, näst 
högsta siffran efter PC/laptop som ligger på 91 % [8].  

Detta medför såklart ett dilemma för webbdesigners; eftersom allt fler surfar på 
skärmar i hundratals olika storlekar kommer en webbplats aldrig se likadan ut på 
alla dessa enheter. I detta kapitel kommer därför det diskuteras lösningar på detta 
problem, samt hur man ska börja och vad man bör undvika när man designar en 
modern, mobilanpassad webbplats.  

3.3.1 Responsiv webbdesign 

Responsiv webbdesign innebär att en webbplats anpassar sig och ändrar sig efter 
olika skärmstorlekar. På svenska kallas det även för ”flytande webbdesign” 
eftersom man kan säga att designelementen ”flyter” på sidan och byter plats när 
användaren ändrar storleken på webbläsarfönstret. Fördelarna med en responsiv 
webbplats är många – en bra gjord responsiv webbplats fungerar lika bra på de 
största skärmarna såväl som de minsta. Till skillnad ifrån att göra en separat 
mobilsida (t.ex. m.aftonbladet.se), eller en egen mobilapp, så ligger allting på en och 
samma sida. 
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3.3.1.1 Media queries 

Media queries är ett av de enklare sätten att göra en webbplats responsiv – man 
kan även använda sig av programmeringsspråken JavaScript och jQuery (ett slags 
bibliotek till JavaScript) men med media queries behöver du bara lägga in några 
rader kod i stilmallen (.css-filen) och skriva in stilarna där. Koden känner av när 
webbläsarfönstret ändras och då appliceras de nya stilreglerna. Exempel:  
 
@media screen and (max-width: 960px) {…} 

@media screen and (min-width: 961px) and (max-width: 1024px) {…} 

@media screen and (min-width: 1025px) and (max-width: 1280px) {…} 

@media screen and (min-width: 1281px) {…} 

Figur 4 Media queries med fyra brytpunkter 

 
Detta är ett exempel för ganska breda skärmar. I den första raden påverkas alla 
stilar när webbläsaren är 960px eller mindre, den andra raden när webbläsaren är 
större än 961px men maximalt 1024px, tredje raden större än 1025px men 
maximalt 1280px. Den sista raden påverkar alla stilar bara när webbläsarfönstret är 
över 1281px [9]. 

Genom att sätta dessa parametrar, brytpunkter i koden så har man som 
webbdesigner full kontroll över designen, oavsett om användaren surfar på en 
mobiltelefon (320px för iPhone 4 i porträtt) eller en laptop (allt upp till 1600px) 
[10]. 

3.3.2 Desktop first eller Mobile first? 

När en webbdesigner får ett uppdrag att göra en responsiv webbplats har de två 
vägar att gå; desktop first eller mobile first.  
Desktop first innebär att webbplatsen först designas efter en större skärmar, alltså 
PC/laptop. Arbetssättet blir då att man skalar ner webbplatsen desto mindre 
skärmen blir. Mobile first är precis tvärtom, man designar först för mindre 
mobilskärmar och sedan lägger på designelement på webbplatsen ju större yta på 
skärmen man får.  

Mobile first har blivit ett allt mer hetare ämne inom webbdesign de senaste åren, 
och hyllas av designers eftersom webbplatsen blir på så sätt liten, smidig och 
snabb eftersom den är så avskalad. En av de största fördelarna är just detta, samt 
att genom att börja med en mobilsida så kan sidan bara byggas på därefter, och 
bara bli bättre och bättre – till skillnad ifrån desktop first, som oftast tvingar 
mobilsidan att bli så pass avskalad att mycket information försvinner [11]. 

Självklart finns det även fördelar med desktop first – bl.a. får man som designer 
mer frihet än vad man får genom mobile first, eftersom begränsningarna med 
mobiler är så pass stora; inte bara skärmstorleken utan även funktioner som 
fungerar helt annorlunda i ett mobilgränssnitt. Desktop first är också det mer 
vanligare arbetssättet om man använder responsiv design, eftersom grundtanken 
med koden är att jobba ifrån stor skärm till liten skärm, inte tvärtom. 
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3.3.3 Vilka funktioner bör man undvika? 

Den största skillnaden förutom skärmstorleken mellan webbdesign för datorn och 
webbdesign för mobilen är vilket verktyg som används för att navigera – 
muspekaren för datorn för fingret/tummen för mobilen.  

En av sakerna som påverkas störst av detta är webbplatsens länkar och dess 
utseende. Istället för enkla länkar i form av understrukna ord i en löpande text så 
krävs det att länkarna är stora och tydliga så att användaren lätt kan urskilja mellan 
länk och text, samt se till att de inte råkar navigera in på en sida genom att dra 
fingret över en länk som inte syns tydligt [11]. En fördel kan vara att göra länkarna 
till knappar (se kapitel 3.2.3.2 om länkar).  
En annan sak att tänka på angående länkar är att effekter där länken ändras när 
man drar muspekaren över dem (kallat ”hover effect”) fungerar inte alls på mobilen, 
eftersom användaren måste med fingret trycka på länken för att aktivera den. 
Resultatet blir då att effekten visas i någon enstaka sekund innan webbläsaren 
laddar in den nya sidan, så effekten bidrar ingenting till användarupplevelsen. Alla 
sådana effekter bör inte finnas med på mobilwebbplatsen.  

Även menyn kan ändras drastiskt när webbplatsen anpassas till mobilen. Det är 
t.ex. mycket populärt med horisontella menyer på webbplatser, men när skärmen 
minskas så pass mycket är bästa lösningen att göra en vertikal meny och så gott 
som nästan alla mobilwebbplatser har en vertikal meny [12].   

 

 

Figur 5 Horisontell meny i fullskärm, vertikal meny i mobilen 
Källa: www.workery.se 
 

3.4 Google Analytics 

Google Analytics är en av tjänsterna som Google erbjuder sina användare, alltså 
de miljoner människor som har ett Googlekonto. Det är ett verktyg som samlar in 
datatrafik, här är några av de funktioner som finns; 

 Hur många besökare webbplatsen har 

 Hur många nya besökare webbplatsen har, samt återkommande 

http://www.workery.se/
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 Vilken webbläsare besökarna surfar på 

 Hur länge de stannar på sidan 

 Storleken på webbläsaren (för att enkelt se mobilanvändarna) 

 
Google Analytics är den mest använda tjänsten för att mäta datatrafik och är en 
s.k. ”freemium”-tjänst, vilket betyder att den är gratis i grunden men användare 
som är villiga att betala kan uppgradera sig till premium. [13] 

För att börja använda Google Analytics behöver man helt enkelt bara ett 
Googlekonto, som du behöver vara inloggad på för att komma åt tjänsten. När 
man sedan kopplar sin webbplats behöver man bara ange sitt fulla domännamn 
(www.exempel.se) och man får ett unikt ID-nummer som numera är kopplat till 
webbplatsen. Det ID-numret behöver man i scriptet som läggs in i den råa 
HTML-koden på webbplatsen, de rader med kod som faktiskt samlar in all data. 
Såhär ser den ut; 

<script> 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function()
{(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new 
Date();a=s.createElement(o), 
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(
a,m)})(window,document,'script','//www.google-
analytics.com/analytics.js','ga'); 

  ga('create', 'UA-XXXXXXXX-X', 'auto'); 

  ga('send', 'pageview'); 

</script> 
 

Figur 6 Google Analytics script 

 
Det enda användaren behöver ändra i koden är ”UA-XXXXXXXX-X”, till sitt 
egna, unika ID-nummer. Efter några dagar bör man ha fått ett mätbart resultat.  
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till 
grund för denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på 
studiens frågeställningar. 
För att besvara studiens första frågeställning; ”Hur utformar man en webbplats med 
mycket information…” valde jag att göra en litteratursökning, en webbenkät 
(surveyundersökning) samt en webbaserad intervju. Med den data som samlats 
in kunde jag göra en designspecifikation. Vidare, för att besvara studies andra 
frågeställning; ”Hur påverkas datatrafiken efter mobilanpassning…” så har en 
jämförelse av datatrafiken innan och efter re-design & mobilanpassning gjorts 
på webbplatsen med verktyget Google Analytics.  

I detta kapitel presenterar jag ren empirisk data jag har samlat in via mina 
metodval för att i kapitlet efteråt, Analys, går in och analyserar vad jag kommit 
fram till. 

4.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen, som mest liknade en förstudie till den teoretiska grunden i 
rapporten, fick stå för att besvara första delen i den första frågeställningen; ”… 
Strukturen – hur gör man det enkelt för användaren att navigera på sidan?”. Jag gjorde ett 
axplock av några vetenskapliga publikationer kring ämnet och fick en hel del 
information. Mycket av informationen beskrevs i den teoretiska grunden, men jag 
kan smala ner de viktigaste punkterna i en lista: 

 För att skapa en så användarvänlig webbplats som möjligt ska man; 
o Känna sina användare, engagera dem i arbetet 

o Testa, testa, testa! Korrigera designen under tidens gång 

o Lär av andra, titta på dina konkurrenter 

 För att användarna ska få ut vad de önskar av en webbplats måste de 
passera ”fyra dörrar”; 

o Utseendet (designen) 

o Språket (texten) 

o Strukturen (navigationen) 

o Interaktionen (funktionerna) 

 Regeln om kontrast ska användas, men sparsamt, på en webbplats. Det 
innebär att t.ex. länkar ska sticka ut från resten av texten så användaren 
förstår att de är klickbara. 

 Navigation på en sida är inte bara en meny, utan det är även väl placerade 
och markerade länkar. En sökfunktion är en stor del av navigationen på en 
webbplats, dock måste den ha bra sökalgoritmer. 

Litteratursökningen syftade också till att besvara andra delen i min första 
frågeställning; ”… Funktioner – vad fungerar både på datorn och mobila enheter?” genom 
att läsa aktuell litteratur och information kring mobilanpassning. De viktigaste 
punkterna är; 
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 I dagens samhälle ökar användningen av smartphones, därför är det viktigt 
att se framåt inom webbdesign, och även anpassa webbplatser till mindre 
skärmar.  

 Det populäraste sättet att få sidan någorlunda lik på alla skärmar är 
responsiv webbdesign, ”flytande webbdesign” som det kallas på svenska. 
Detta görs med några rader kod i webbplatsens stilmall. 

 Navigationen blir mest påverkad och ändrad i mobilanpassningen, både 
menyn och länkar.  

 För att förenkla det för mobilanvändaren bör menyn… 
o Lägga sig vertikal (stående) 
o Gärna ha en ”drop-down” effekt, alltså kunna förminskas och 

förstoras vid behov 

 Länkarna i mobilanpassningen bör… 
o Inte ha en ”hover effect” eftersom en tumme/ett finger inte är 

samma sak som en muspekare 

o Bli större så att användaren ser dem, samt inte råkar trycka på dem 

utan avsikt 

 Länkar kan även i vissa fall få ett ”knapp”-utseende på mobilen 
 

4.2 Surveyundersökning – Svar 

En kvantitativ webbenkät genomfördes för att se ifall mina resultat av 
litteratursökningen stämde överens med vanliga internetanvänderas åsikter. 
Enkäten delades på sociala medier (Facebook) och jag fick sammanlagt svar ifrån 
44 respondenter. För att enklare kunna analysera svaren så sammanställde jag dem 
i olika diagram. Detta för att göra processen mer överskådlig. Se figur 7, 8, 9, 10, 
11 & 12. (Se bilaga 1 för frågorna). 

 

Figur 7  

Vilken webbläsare använder du?

Google Chrome (77.2%) Firefox (13.6%) Safari (4.5%) Internet Explorer (2.2%) Annan (2.2%)
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Denna fråga ställde jag mest för att ta reda på om min webbläsare var densamma 
som respondenternas. När jag kodar webbplatser brukar jag testa dem främst i 
Google Chrome samt Firefox, och enligt min undersökning är dessa de två 
populäraste.  
 

 

Figur 8  

Den andra frågan är starkt kopplad till litteratursökningen, Sundströms fyra dörrar 
[5] (se kap 3.2.1). Respondenterna fick välja högst två av dessa alternativ. 
Strukturen, navigationen på en webbplats är viktigast enligt dem, sedan kommer 
interaktionen, alltså funktionerna på sidan. Tätt följt är utseendet, designen och till 
sist språket (texterna) med bara några få röster. 

 

 

Figur 9 & 10 

Utseendet

Språket

Strukturen

Interaktionen

0 5 10 15 20 25 30 35

Vilken/vilka av dessa kvalitéer anser du vara 
viktigast för en webbplats?

Antal röster

Hur viktigt tycker du det är att 
webbplatsen har en sökfunktion?

1 (2.2%) 2 (6.8%) 3 (29.5%)

4 (31.8%) 5 (29.5%)

Hur viktigt tycker du det är att 
webbplatsen anpassar sig till 

mobilen/surfplattan?

1 (0%) 2 (13.6%) 3 (15.9%)

4 (22.7%) 5 (47.7%)
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Med dessa två frågor fick respondenterna välja på en skala 1 till 5 hur viktigt de 
ansåg att det är att webbplatser har en sökfunktion samt att webbplatsen är 
responsiv eller liknande (anpassar sig till mindre skärmar). 1 är inte så viktigt, 5 är 
det mycket viktigt. Båda av frågorna följde även upp med ”Motivera gärna ditt svar” 
där respondenten kunde skriva mer utförligt om de ville.  

På första frågan om sökfunktionen ser man att majoriteten lutar åt att det är 
viktigt med en sökfunktion. Endast en tyckte det inte var viktigt alls. Några av 
respondenterna som satte en 3:a, alltså lite mitt emellan, skrev att det helt beror på 
vilken sida det handlar om.  

- ”Beror på vad det är för typ av sida. Är det en med mycket information/lång 
tidslinje och man letar efter något specifikt är det bra med sökfunktion.” 
 

- ”Det beror på hur komplex webbplatsen är, t.ex. en webbshop med flera tusen olika 
artiklar behöver nästan alltid en bra sökfunktion, ju tydligare struktur och 
kategorisering sidan har desto mindre behövs en sökfunktion.” 

Av de som satte en 5:a, alltså mycket viktigt, tyckte en sökfunktion är alltid bra att 
ha ändå, och underlättar vid navigeringen (hitta på webbplatsen). 

- ”Känns enklare att använda internet samt skönt att inte behöva gå via Google för 
att använda andra sidor.” 
 

- ”Det underlättar om man är ute efter något specifikt, och därmed alltså positivt.” 

På andra frågan om mobilanpassning har de som satt en 5:a, alltså mycket viktigt, 
majoriteten av rösterna. Nästan hälften tyckte det var absolut viktigt, tätt följt av 
de som satte in 4:a, ca en fjärdedel. Ingen av respondenterna satte en 1:a, inte 
viktigt, som svar. Den klara majoriteten tycker alltså att det är viktigt att en 
webbplats anpassar sig till mobilen eller surfplattan. Några av de som satte en 5:a 
på frågan har detta att säga; 

- ”Allt för många sidor är mer eller mindre omöjliga att besöka från mobilenheter, 
allt lägger sig huller om buller och det blir oläsbart.”  
 

- ”Surfplattor och mobiler är framtidens datorer, fler hushåll använder sig utav annan 
typ av elektronik än datorer hemma och därför måste sidorna vara anpassade för 
dessa annars kan man tappa besökare.” 

Tre stycken respondenter kommenterade på ungefär samma sak, att det är jobbigt 
att zooma in och ut på en sida som inte är mobilanpassad, och att man ofta råkar 
då trycka fel någonstans.  

De som inte tyckte mobilanpassning var så viktigt har en gemensam nämnare man 
kan läsa i kommentarerna; 
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- {…} ”det brukar dessutom vara väldigt irriterande om man besöker sidan dagligen 
på datorn då navigationen ofta förändras helt.” 
 

- ”Mobilsidorna funkar ofta inte lika bra. Och saknar mycket information som finns 
på den vanliga sidan.” 

Problemet verkar då vara att navigationen förändras drastiskt, eller mycket 
information faller bort på mobilsidan.  
 

 

Figur 11  

Jag ställde även frågan om vad för slags meny som respondenterna föredrar, och 
tog upp de två vanligaste; horisontell och vertikal meny. Det framgår tydligt att de 
flesta föredrar horisontell meny, vilket även också verkar vara det populäraste 
designvalet av menyer i dagsläget. 

 

Figur 12 

16%

84%

0 5 10 15 20 25 30

Varje dag

Varje vecka

Några gånger i månaden

Äger ingen smartphone

Hur ofta surfar du via mobilen?

Antal röster

Ca 16 % föredrar en 

vertikal meny (sidmeny) 

Ca 84 % föredrar en 

horisontell meny 

(liggande, längst upp på 

sidan) 
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Till sist frågade jag om respondenternas mobilsurfande. Endast en av dem äger 
ingen smartphone, och några få surfar mer sällan (några gånger i månaden). 
Majoriteten surfar på sin smartphone varje dag, och det gäller inte inbyggda appar 
utan de surfar i mobilens webbläsare. Även om man tittar på de som svarade 4 
eller 5 på frågan om hur viktigt det var med mobilanpassning (se figur 10) surfar 
de flesta varje dag, några svarade varje vecka. 

4.3 Webbaserad intervju – Svar 

Eftersom jag även arbetar fram en webbplats valde jag att ha en kort intervju med 
några användare av vegania.net. Detta för att gå mer specifikt in på vilka 
förbättringar som kunde göras på sidan, samt att några av frågorna knyter samman 
med min första frågeställning om struktur (navigation) samt mobilanpassning. 11 
stycken frågor besvarades utav 3 stycken användare; Acke, Maria och Malin. Såhär 
svarade dem; 

- Vilken diet (kost) följer ni? 
Acke: Vegan, lakto-vegetarian 
Maria: Vegan 
Malin: Vegan, Raw vegan 

- Hur hittade ni vegania.net? 
Acke: Via vänner/familj 
Maria: Google eller innan sökmotor 
Malin; Via sociala medier 

- Hur ofta är ni inne på vegania.net? 
Acke, Maria: Några gånger i månaden 
Malin: Mer sällan 

- Vad tittar ni mest på när ni är inne på vegania.net? 
Acke, Maria: Recept 
Malin: Recept och information om veganism 

- Hur hittar ni recept på vegania.net?  
Acke: Genom att leta mig igenom sidan, alternativt använda min 
webbläsares sökfunktion (CTRL + F) 
Maria: Jag letar sällan efter något specifikt, utan vill mer bli inspirerad när 
jag ska laga mat. 
Malin: Letar under ”recept”-fliken 

- Hur delar ni med er av recept på vegania.net? 
Acke: Skickar länkar alternativt skärmdumpar och skickar till vänner. 
Maria: Det gör jag inte. 
Malin: Copy + paste 

- Har ni någonsin varit inne på vegania.net via mobilen? 
Acke, Maria, Malin: Nej 

- Skulle ni vilja att vegania.net blev anpassad till mobilen & surfplattan? 
Acke, Maria, Malin: Ja 
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- Har du några önskemål till hur vegania.net skulle kunna förbättras? 
Acke: Genom att införa en sökfunktion! 
Malin: Kanske lite roligare layout? 

- Skulle du kunna tänka dig att någon gång donera en pengasumma till Nina och hennes 
framtida projekt? 
Acke, Maria: Ja 
Malin: Kanske, vet inte 

 
Se bilaga 2 för frågorna med alla svarsalternativ. 
 

4.4 Designspecifikation 

Efter min litteratursökning, kvantitativ webbenkät och den webbaserade intervjun 
så hade jag tillräckligt med data för att göra en designspecifikation, som kan ses 
som en riktlinje till hur webbplatsen utformades, med designen, funktionerna och 
mobilanpassningen.  

4.4.1 Logotyp 

I samband med att projektet startades skapade jag även en ny logotyp för att med 
en gång ge känsla till den nya webbplatsen. För att hålla det enkelt valde jag att 
göra en vanlig text-logotyp med likadan text som den äldre varianten. Typsnittet 
under ”Vegania” (recept, tips, fakta) är likadan som på den förra logotypen – med 
detta och att texten är densamma är det tänkt att användaren ska kunna ”känna 
igen” den nya logotypen. Se figur 13. 

 

 
Figur 13 Ny logotyp 
 

4.4.2 Navigation 
Som jag nämnde i kapitel 4.1, ”navigation på en sida är inte bara en meny, utan det är även 
väl placerade och markerade länkar” så utgör detta en stor del i hur användaren hittar 
information på sidan, något min första frågeställning även tar upp.  

Vid projektets start gjordes en sitemap, en slags överskådlig skiss över 
navigationen på en webbplats, så jag skulle kunna gå tillbaka och titta på den när 
jag sedan kodade menyn (se kapitel 4.4.2.1). På den gamla sidan hade endast 
”recept” subkategorier, och således blev listan av länkar i menyn ganska lång. För 
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att underlätta det för användaren valde jag att istället kategorisera liknande sidor 
och även lägga dem i s.k. submenyer. Se figur 14. 
 

 

Figur 14 Sitemap 

4.4.2.1 Meny 

Huvudmenyn på webbplatsen är användarens viktigaste verktyg för att kunna 
navigera och hitta vad de söker. Eftersom det var så många länkar till olika sidor i 
den gamla menyn valde jag att kategorisera liknande sidor i submenyer (se figur 
12), således blev menyn till en ”drop-down menu”, en rullgardinsmeny (se kapitel 
3.2.3.1). För att användaren ska förstå att menyn beter sig på detta sätt så indikerar 
pilarna vilka länkar som har submenyer. Se figur 15. 

 

Figur 15 Rullgardinsmeny med submeny 
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4.4.2.2 Länkar 

I kapitel 4.1 skrev jag; ”regeln om kontrast ska användas {…} länkar ska sticka ut från 
resten av texten så användaren förstår att de är klickbara”. Länkarna i den löpande texten 
fick därför en helt annan färg än resten av texten, som är svart. Länkarna 
tilldelades färgen grön och när man för muspekaren över blir länken understruken, 
samt en mörkare nyans så att användaren förstår att det är en klickbar länk.  

4.4.3 Mobilanpassning 

Efter att webbplatsen var klar i sin fulla storlek (för datorskärmar) och godkänd av 
uppdragsgivaren så stod jag inför arbetet med att anpassa webbplatsen till de 
mindre skärmarna, såsom surfplattor och smartphones. Jag valde alltså att utföra 
arbetet enligt desktop first (se kapitel 3.3.2) men eftersom jag haft 
mobilanpassningen i åtanke under arbetets gång behövde jag endast göra få 
ändringar i koden.  

4.4.3.1 Media Queries 

Tillvägagångssättet för mobilanpassningen blev media queries, brytpukter i CSS-
koden där man väljer vilka designelement som ändras när skärmen blir mindre (se 
kapitel 3.3.1.1). Två brytpunkter valdes; 

@media screen and (min-width: 300px) and (max-width: 767px) {…} 

Den första är till för mobilskärmar, där 300px är det allra minsta. Dessa stilregler 
gäller upp till 767px, en väldigt stor mobilskärm och ibland även mindre 
surfplattor. Här försvinner bakgrundsbilden, bilderna blir mindre, menyn blir en 
utfällbar mobilmeny och innehållet centreras.  

@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 1023px) {…} 

Den andra är främst för surfplattor i porträtt-vy, allt över 1024px så ser 
webbplatsen ut som den gör i fullskärm. Här försvinner den gröna 
bakgrundsbilden och bilderna blir mindre.  
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Figur 16 Vegania.net i fullskärm, på surfplattan samt smartphone 

 

4.4.3.2 Meny i mobilen 

Jag skrev i kapitel 4.1 om mobilanvändning att ”(menyn bör) … lägga sig vertikal {…} 
gärna ha en ”drop-down” effekt, alltså kunna förminskas och förstoras vid behov”. 

Menyn i mobilt läge ”kollapsar” till en knapp som användaren trycker på för att 
fälla ut menyn. Detta gjordes med hjälp av en funktion jQuery UI samt lite CSS-
kod, då mobilmenyn inte syns i förrän i den minsta skärmstorleken samt meny-
knappen visar och gömmer menyn med ett enkelt fingertryck. När menyn väl är 
utfälld ser den likadan ut som den gör i full storlek, med undantag att själva 
menylänkarna är aningen större.  

 

Figur 17 Logotyp samt utfällbar meny i mobilt läge 
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4.4.3.3 Länkar & listor i mobilen 

I kapitel 4.1 skrev jag såhär om länkar i mobilen; ”(länkarna) bör bli större så 
användaren ser dem, samt inte råkar trycka på dem utan avsikt”. Länkarna i mobilmenyn 
blev därför i ett större typsnitt än vad de är på större skärmar. Även länkarna till 
recepten blev större – I fullskärm ligger recepten listade i två kolumner när man 
går in under en receptkategori, men i mobilt läge lägger de sig i en lång lista där 
man tydligt kan läsa vad det står. 

4.5 Jämförelse av datatrafik innan & efter 
För att besvara min andra frågeställning; ”Hur påverkas datatrafiken efter 
mobilanpassning…” så valde jag att mäta datatrafiken på webbplatsen vegania.net 
innan och efter re-design och mobilanpassning. Första delen av frågeställningen; 
”… stannar användaren längre på sidan?” besvaras i längden av användarens besök 
och andra delen av frågeställningen; ”… hur många fler surfar in via mobilen?” 
besvaras i mobilanvändare. Verktyget jag använde mig av var Google Analytics, 
ett gratisverktyg som samlar information om datatrafik på din valda webbplats. 

Mätningen av den gamla webbplatsen började så tidigt som möjligt, för att se ifall 
scriptet fungerande som det skulle. Vecka 14 lade jag in scriptet, som skickar data 
till Analytics, och vecka 18 uppdaterades webbplatsen. Scriptet och dess unika ID 
är likadana för den gamla designen och den nya designen, så all information om 
datatrafiken ligger på samma plats.  

Jag valde att jämföra datatrafiken mellan dessa datum, exakt sju dagar var; 

6 – 12 april (gamla designen) 

29 april – 5 maj (nya designen) 

Google Analytics har ett eget inbyggt system för att kunna jämföra valda segment, 
som gjorde mitt arbete mycket enklare. Se figur 18. 
 

 

Figur 18 Hur man jämför olika segment i Google Analytics 
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4.5.1 Längden av användarens besök 

Det första jag valde att jämföra var medellängden av sessionerna – alltså, om 
användarna stannar längre på webbplatsen än innan.  

Efter att vegania.net hade fått en ny design och mobilanpassats kunde man se en 
liten förbättring, se figur 19. 

 

Figur 19 Jämförelse av medellängden av sessionerna 

I mätningen av den gamla webbplatsen kunde man se att medellängden låg på en 
minut och elva sekunder (01:11), och på den nya ligger den på en minut och 
trettioåtta sekunder (01:38). Detta betyder att det är en förbättring på nästan 37 %. 

4.5.2 Mobilanvändare 

Det andra jag valde att mäta var antalet användare som surfar in på webbplatsen 
via mobilen, innan och efter mobilanpassning. På Google Analytics kan man se 
detta genom att titta på vilken skärmstorlek som användarna surfar med. 

Åter igen finns det hundratals olika mobila enheter idag med alla olika 
skärmstorlekar, så det blir såklart en del olika att välja mellan för jämförelsen. För 
enkelhetens skull valde jag det vanligaste för mobilanvändarna för vegania.net, 
nämligen 320x568 pixlar. Detta täcker de flesta smartphones, utan kanske de med 
allra störst skärm. Det blev en aning skillnad i antal procent som surfade från 
denna skärmstorlek, se figur 20. 

 

Figur 20 Jämförelse procent som surfar in via mobilen 
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Antal sessioner är mycket mindre än den äldre mätningen, men om man väljer att 
se på antal procent som surfar in via mobilen är det faktiskt en förbättring, minst 
30 % av användarna surfade in via en smartphone (med den skärmstorleken, finns 
såklart fler exempel) under den veckan. Det är en aning bättre siffra än innan.  

Det blev även en ökning med skärmstorleken 360x640px, med 7.55 % mer 
användare. Antalet användare som surfar på en dator med standardupplösning 
minskade dock en del, 18 % mindre än förut.  

Vad som ökade mest under jämförelsen med skärmstorlekar var upplösningen 
320x534px (Samsung, LG och Sony enligt Analytics), som nästan dubblade i 
antalet sessioner.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyserar jag mina resultat från den insamlade empirin samt jämför 
med det teoretiska ramverket. Jag kommer ge svar på mina frågeställningar samt 
diskutera varför jag gjorde vissa val och hur jag tänkte.  

5.1 Frågeställning 1 

Min första frågeställning var; 

 Hur utformar man en webbplats med mycket information med avseende på; 
o Struktur – hur gör man det enkelt för användaren att navigera på sidan? 
o Funktioner – vad fungerar både på datorn och mobila enheter? 

 
För att besvara min första frågeställning gjordes en litteratursökning, kvantitativ 
webbenkät samt en webbaserad intervju. Litteratursökningen gav en grund till 
webbenkäten, och den webbaserade intervjun på frågor jag ansåg vara intressant. 
Alltså analyseras denna data genom deduktiv ansats, nämligen från teori till empiri. 

5.1.1 Navigation/struktur 
Enligt webbenkäten anser respondenterna att strukturen är viktigast för en 
webbplats, näst efter interaktionen (se figur 8). Detta innebär då att kraven på en 
webbplats är att den ska ha en bra struktur genom navigation, samt att användaren 
ska kunna förstå alla funktioner. 

Av respondenterna föredrog endast 16 % en vertikal meny, alltså en sidmeny på 
webbplatsen istället för en horisontell meny, som löper längst hela toppen av 
webbplatsen. Jag valde dock att göra en sidmeny för vegania.net ändå – den gamla 
designen hade en sådan, och i de första skisserna till den nya designen försökte jag 
lägga in en horisontell meny, eftersom så många föredrar detta. Tyvärr var 
länkarna så pass många, trots att jag kategoriserat dem i submenyer, och en 
horisontell meny blev för stor.  
Fördelen med en vertikal meny blev då att länkarna kan bli ännu fler, utan att 
kompromissa designen, samt att användaren som besökt vegania.net innan kunde 
känna igen navigationen och hitta lika lätt på den nya webbplatsen som den gamla. 

En sökfunktion på webbplatsen ansåg de flesta var bra, dock berodde det mycket 
på vilken slags webbplats det rörde sig om. Många kommenterande att om det 
gällde en webbplats med mycket information kunde en sökfunktion förenkla 
navigationen. En av respondenterna skrev att behovet av en sökfunktion minskas 
om webbplatsen har en tydlig struktur. Av den webbaserade intervjun framgick 
det att just recepten var populärast på vegania.net – klart att en sökfunktion 
underlättar det för användaren.  
Jag valde p.g.a. tidsbrist att inte skapa en sökfunktion, utan ha det som framtida 
projekt. Både jag & uppdragsgivaren anser det är viktigt med en sökfunktion på en 
sådan stor receptsida, och min webbenkät säger detsamma.  
Under tiden har dock jag städat upp i strukturen på sidan, gjort det lättare att titta 
genom recept samt nu kan man länka till recepten. Detta ersätter såklart ingen 
fungerande sökfunktion, men underlättar något för användaren tills vidare. På 
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frågan i intervjun om hur användarna hittade recept på vegania.net skrev en att det 
gick även bra att använda webbläsarens sökfunktion, CTRL+F. En skrev att hon 
hellre vill bli inspirerad av själva sidan än leta efter något specifikt, något som jag 
inte alls hade tänkt på innan, att det finns säkert många användare som letar just 
efter inspiration.  

5.1.2 Mobilanpassning 
Av både min teoretiska grund samt insamlad data av webbenkäten står det klart att 
mobilanpassning av en webbplats är nästan obligatoriskt idag. Majoriteten av 
respondenterna i webbenkäten surfar på sin smartphone varje dag (se figur 12), 
och inte så förvånande nog svarade de som surfade varje dag/varje vecka att det 
var mycket viktigt att webbplatser var mobilanpassade (se figur 10). Nästan hälften 
av alla som svarade tyckte det är ytterst viktigt med mobilanpassning. Av de som 
svarade på den webbaserade intervjun hade ingen av dem besökt vegania.net från 
sin smartphone, dock tyckte alla tre att webbplatsen skulle bli anpassad till 
mobilen och surfplattan. Allt detta pekar på hur viktigt det är att göra en 
webbplats anpassad till alla skärmstorlekar, stora som små. 

De som var skeptiska till mobilanpassning kommenterade att designen och 
strukturen ändrades drastiskt på mobilen, eller att information saknades. För att 
lösa detta valde jag att försöka hålla fast vid designen så mycket det gick, och inte 
ändra så pass mycket på mobilsidan. Fördelen med att jag valde en vertikal meny 
var då att menyn ser likadan ut i fullskärm som den gör på mobilen, bara det att i 
mobilen är menyn utfällbar. Detta hjälper användaren att känna igen strukturen på 
webbplatsen, även i mobilen.  

I mobilanpassningen hade jag endast två brytpunkter där designen förändras 
drastiskt – jag valde alltså att hålla det väldigt enkelt. Det finns hundratals olika 
skärmstorlekar idag och när jag läste om media queries fanns det en hel uppsjö 
med information om vilka brytpunkter som var bäst att använda. Jag fann dock att 
mina brytpunkter fungerande alldeles utmärkt i de flesta skärmstorlekar, och 
samtidigt behövde jag inte oroa mig över de olika storlekarna på skärmar idag. 
Genom att se till att alla element (textrutor, bilder etc.) förminskades procentuellt 
när webbläsarfönstret minskades, samt att göra brytpunkten för mobilanpassning 
väldigt hög, så ser nu vegania.net likadan ut i de flesta skärmar, från en liten 
iPhone till en större Android. Har man en väldigt liten surfplatta (mindre än iPad 
mini) kan man se webbplatsen som den ska se ut på mobila enheter. Dock 
fungerar designen ändå, eftersom den skalas procentuellt.  
 

5.2 Frågeställning 2 

Min andra frågeställning var; 

 Hur påverkas datatrafiken efter mobilanpassning om man ser på; 
o Längden av sessionen – stannar användaren längre på sidan? 
o Skärmstorleken – hur många fler surfar in via mobilen? 
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För analysen av datatrafiken på webbplatsen jämförde jag data under två veckors 
tid; en vecka med den gamla designen samt en vecka med ny design och 
mobilanpassning. Analysen av data blev då genom induktiv ansats, nämligen att 
samla in data, empiri och sedan basera mina teorier på detta. 

Vad som slog mig när jag tittade på datatrafiken på veckan med ny design var att 
antalet besökare gått ner drastiskt. Det förbryllade mig tills jag insåg att de dagarna 
jag tittade på hade varit en långhelg, Valborgsmässoafton och Första maj. Det kan 
vara en förklaring till det låga besökarantalet, då de andra veckorna har varit helt 
vanliga dagar. Efter långhelgen var besökarantalet uppe i sin vanliga siffra igen.  

Trots detta valde jag att jämföra datatrafiken dessa datum inräknade ändå, 
eftersom jag ville bli färdig med arbetet, och det viktigaste; eftersom jag inte mäter 
antalet besökare utan bara tittar på längden av besöket samt mobilanvändarna. 
Klart det finns en risk att datan kan bli lite felaktig, men eftersom jag är 
intresserad av dessa specifika saker så spelar själva besökarantalet inte så stor roll 
som man tror.  

5.2.1 Längden av användarens besök 
Medellängden av sessionerna var aningen längre efter re-design och 
mobilanpassning (se figur 19), något som jag glädje mig åt eftersom det betyder att 
användarna har stannat längre på sidan. För att se ifall jämförelsen var tillförlitlig 
tittade jag även på några av de andra veckorna (med den gamla webbplatsen 
fortfarande uppe) och såg att medellängden var ungefär samma som jag jämfört 
med, ca en minut.  

Medellängden på ungefär en minut låter inte så imponerande – dock kan det 
förklaras om man ser på den övriga datatrafiken. Webbplatsen har ett högt antal 
besökare, och de flesta är nya besökare på sidan. I april månad hade vegania.net 
över 16 000 unika besökare, men över hela 70 % av dem är nya besökare som inte 
varit på sidan innan (se figur 21). 

Detta kan förklaras med att vegania.net har väldigt bra sökmotoroptimering. Om 
man söker på nyckelorden ”vegan recept” på Google så ligger vegania.net på en 
femteplats i resultaten [15] alltså ligger webbplatsen på den kritiska förstasidan av 
resultaten. Man kan då anta att många ”slösurfar” efter inspiration för dagens 
middag och det kan då hända att de besöker webbplatsen och lämnar den nästan 
direkt för att titta på någon annan webbplats. Detta drar då ner medellängden 
avsevärt.  

Vad som är intressant att nämna är att under samma tidssegment (april 2015) så 
surfar de flesta användarna på en mobilskärm (!). Datoranvändarna hamnar på 
ynkliga tredjeplats, då hälften av besökarna surfar in på en typisk mobilskärm (se 
figur 22, nästa rubrik). Om sidan då inte är mobilanpassad – då är det inte så 
konstigt ifall besökaren går vidare direkt. 

Därför är en ökning på 20-30 sekunder i medellängden bara på en vecka med 
mobilanpassning en mycket bra start, helt klart ett stort steg i rätt riktning.  
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Figur 21 Datatrafiken på vegania.net i april 2015 

5.2.2 Mobilanvändare 
Vad som förvånade mig mest med hela mätningen av datatrafiken var antalet som 
surfade in på webbplatsen via en smartphone (se figur 22). Så gott som hälften av 
användarna under en månad (april 2015) surfade på vegania.net på en skärm som 
är max 360px bred (en iPhone 4 är 320, så ni får en uppfattning av storleken).  

 

Figur 22 Rangordningen av användarnas skärmstorlekar, april 2015 

Detta om något pekar på hur betydelsefull en mobilanpassning är, speciellt för 
vegania.net och om webbplatsen ska överleva även i framtiden – när det faktiskt 
rör sig om hälften av alla besökare.  

Eftersom de två populäraste skärmstorlekarna (320x568 px samt 360x640 px) 
hade ökat i antal användare så är det därför inte konstigt att antal användare som 
surfar in via datorn gick ner. Om man ser på procenten som datorupplösningen 
tappade stämmer det ungefär överens med ökningen av mobilsurfandet (se figur 
19).  

Trots att besöksantalet alltså gick ner under några av dagarna med den nya 
designen så pekar ändå mätningen på att besökarna både stannar längre på 
webbplatsen än förut, samt att fler surfar via mobilen.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel ger jag en sammanfattning av studiens resultat, som även diskuteras. 
Vidare beskrivs studiens begränsningar, sedan drar jag några slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning inom ämnet. 

6.1 Resultat 

Studiens frågeställningar lydde; 

 Hur utformar man en webbplats med mycket information med avseende på; 
o Struktur – hur gör man det enkelt för användaren att navigera på sidan? 
o Funktioner – vad fungerar både på datorn och mobila enheter? 

 

 Hur påverkas datatrafiken efter mobilanpassning om man ser på; 
o Längden av sessionen – stannar användaren längre på sidan? 
o Skärmstorleken – hur många fler surfar in via mobilen? 

 
Min första frågeställning var svårast att besvara, eftersom det finns så mycket 
information om ämnet webbdesign och det finns i dagsläget inget ”rätt svar” på 
frågan. Genom mina metodval kunde jag dock få fram något som liknar riktlinjer 
som fick lägga grunden till hur jag designade webbplatsen.   
 
Jag tycker även att jag lyckades koppla samman frågeställningarna med 
metodvalen och teorin, som ledde till resultat som jag ungefär förväntade mig.  
Vad som förvånade mig mest med resultaten av enkäten var att respondenterna 
tyckte strukturen, alltså navigationen var viktigast. Detta var såklart intressant för 
att det var just det som första delen i min första frågeställning handlade om. Jag 
hade dock förväntat mig att fler skulle svara att utseendet, designen var det 
viktigaste på en webbplats – det kan bero på mina personliga åsikter som 
webbdesigner, att jag stirrar mig blind på designen.  

Att så många i dagsläget surfar på mobilen var däremot väntat. I enkäten tyckte 
många att mobilanpassning var bra, dock var mobilsidorna klart sämre än de 
vanliga. Det visste jag redan innan att det var en utmaning som webbdesigner, att 
få mobilsidan lika bra och lättnavigerad som den vanliga webbplatsen.  

Av mina resultat framgår det tydligt att smartphones är framtidens datorer – vi blir 
bara fler och fler som surfar på mobilen. Även på vegania.net, som inte var 
mobilanpassad innan så använde nästan hälften av användarna en smartphone för 
att se webbplatsen. Även de användarna av webbplatsen som jag intervjuade 
tyckte att webbplatsen skulle bli mobilanpassad – trots att de själva inte besökt 
sidan på mobilen.   

Efter re-design och mobilanpassningen så framgick det att användarna stannade 
längre på sidan, samt besökarna från en smartphone ökade, redan under första 
veckan. På så sätt anser jag att jag lyckades med projektet och fick även svar på 
min andra frågeställning.  
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6.2 Begränsningar 

Studien har även några begränsningar; eftersom jag även arbetade fram en produkt 
– webbplatsen, så fanns det inte tid att göra allt som jag kanske hade gjort ifall jag 
bara skrivit en uppsats.  Jag arbetade även själv, och det medför såklart att det blir 
dubbelt så mycket arbete jämfört om jag hade jobbat tillsammans med någon. 

I studien indikerar jag flera gånger att en sökfunktion är en viktig del i 
navigationen på en webbplats, men eftersom tiden inte räckte till så valde jag att 
inte koda en sökfunktion. Till en början lade jag in Googles egna alternativ till 
sökmotor men den fungerade inte för mig (jag har haft problem med den i tidigare 
arbeten) och jag tog därför bort den helt. En sökmotor kommer att läggas in på 
vegania.net, men det blir ett framtidsprojekt.  

Jag fick även feedback från många håll om att ändra antalet personer i den 
webbaserade intervjun, till fler än bara tre personer. Det var en ändring jag hade 
planerat att göra, men återigen sprang tiden iväg och webbplatsen behövde bli klar 
och lanseras, så att jag kunde mäta datatrafiken och ge svar på min andra 
frågeställning. I efterhand önskar jag att jag intervjuat fler, eller utformat frågorna 
från första början att ge mer utförligare svar. I slutändan blev intervjun mest en 
blandning mellan enkät och intervju, så den kvalitativa aspekten av metoden 
försvann. Detta gjorde att jag mest förlitade mig på den kvantitativa enkäten för 
min empiri.  

6.3 Slutsatser och rekommendationer 

För att användaren ska enkelt kunna navigera på webbplatsen måste den ha en 
tydlig struktur i form av menyer, väl placerade länkar och (för optimal 
användbarhet) en sökfunktion med bra sökalgoritmer. Har webbplatsen många 
sidor är det bra att ha undermenyer för att hålla designen minimal och inte röra till 
det för besökarna. Man ska då tydligt indikera att det finns en undermeny, med 
pilar eller liknande.  

För att webbplatsen även ska fungera lika bra mobila enheter som den gör på 
datorn måste man tänka på att vissa funktioner skiljer sig i beteendet mellan dessa 
två enheter. Detta kan bl.a. bero på att skärmstorleken är annorlunda, eller att 
fingret/tummen och muspekare är två helt olika saker.  

För att en webbplats ska vara så modern som möjligt bör den vara mobilanpassad, 
eftersom allt fler idag använder smartphones för att surfa på språng. Viktigt att 
tänka på när man mobilanpassar en sida är att hålla designen konsekvent, så 
användaren känner igen sig och kan navigera lättare.  

Om en webbplats inte är mobilanpassad och många besöker webbplatsen via sin 
smartphone så finns det en risk att de inte stannar så länge på sidan, därav missar 
mycket information. Är webbplatsen mobilanpassad får även användarna som 
surfar på sin smartphone en chans att ta del av webbplatsens information utan att 
behöva navigera en webbplats som är avsett för en stor skärm på en väldigt liten 
skärm. Därför ökar medellängden av användarens besök.  
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Antalet mobilbesökare behöver inte öka direkt i samband med mobilanpassning, 
det beror på hur många användare som surfar in via sin smartphone redan innan 
webbplatsen var mobilanpassad. Är det redan en stark siffra är det klart att en 
mobilanpassning är högaktuell och hjälper att hålla kvar användarna längre på 
webbplatsen, även från en mobil vy. 

Jag skulle rekommendera att mobilanpassa alla webbplatser man jobbar med i 
framtiden, eftersom studier pekar på att allt fler använder smartphones, och allt 
fler använder de varje dag. Om din webbplats inte är mobilanpassad finns det en 
risk att förstagångsbesökare tappar intresset innan de verkligen tar in 
informationen på webbplatsen, ifall de skulle surfa in via sin smartphone.  

Jag skulle även rekommendera att använda Google Analytics för att mäta 
datatrafiken på webbplatsen. Verktyget kan kännas lite främmande till en början, 
men när man förstår hur det fungerar är det ett utmärkt sätt att kunna hålla koll på 
besökarna och se samband mellan höga samt låga siffror i datatrafiken. 

6.4 Vidare forskning 

Just att mäta och jämföra datatrafik är något man kan fördjupa sig ännu mer i – 
det finns näst intill oändliga möjligheter till forskning inom det området. Denna 
studie mätte och jämförde data under varsin vecka, med två specifika punkter. 
Istället kan man bl.a. försöka se olika samband i datatrafiken, såsom om 
besöksantalet stiger på t.ex. Apple-användare efter de lanserat en ny smartphone. 
Eller om antalet återbesök stiger eller sjunker efter en ny-lansering, alltså om 
användarna blir mer eller mindre trogna till webbplatsen. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Enkätfrågor (kvantitativ undersökning) 
 

1. Vilken webbläsare använder du mest? 
Google Chrome/Mozilla Firefox/Safari/Internet Explorer/Annan, vad? 
 

2. Vilken/vilka av dessa kvalitéer anser du vara viktigast för en webbplats? 
(Du får välja högst 2 alternativ) 
Utseendet (designen)/Språket (läsbar text)/Strukturen (enkel navigation)/ 
Interaktionen (du förstår alla funktioner) 
 

3. Hur viktigt tycker du att webbplatsen har en sökfunktion? 
På en skala 1-5, 1= Inte viktigt, 5= Mycket viktigt 

a. Motivera gärna ditt svar! 
 

4. Vart fördrar du att ha huvudmenyn på webbplatsen? 
Längst upp på sidan (horisontell, liggande) / Till vänster på sidan (vertikal, stående) 
 

5. Hur ofta surfar du in via mobilen? (I mobilens webbläsare, ej appar) 
Varje dag/Varje vecka/Några gånger i månaden/Aldrig /Surfar bara via mobilen / 
Jag äger ingen smartphone 
 

6. Hur viktigt tycker du det är att webbplatsen anpassar sig till 
mobilen/surfplattan? 
På en skala 1-5, 1= Inte viktigt, 5= Mycket viktigt 

a. Motivera gärna ditt svar! 
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Bilaga 2 Webbaserad intervju (kvalitativ undersökning) 

 

1. Vad heter du? 
 

2. Vilken av dessa dieter äter du? (Lakto = dricker mjölk, Ovo = äter ägg, 
Pescetarian = äter fisk). Äter du blandat kan du välja fler, dock max 2 
alternativ. Ta de som är närmast.) 
Vegan/Lakto-vegetarian/Ovo-vegetarian/Lakto-ovo-vegetarian/Pescetarian/Raw 
vegan (råkost)/Frukterian/Allätare 
 

3. Hur hittade du vegania.net? 
Google eller annan sökmotor/Via sociala medier (Facebook etc.)/Via vänner eller 
familj/Annat 
 

4. Hur ofta är du inne på vegania.net? 
Varje dag/Varje vecka (minst en gång)/Några gånger i månaden/Någon gång i 
månaden (mer sällan) 
 

5. Vad tittar du mest på när du är inne på vegania.net? Du får välja max två 
alternativ. 
Recept/Information om veganism/Tips på veganprodukter/Näringsläran, 
ersättningsguiden/Gästboken/Annat, vad? 
 

6. Hur hittar du recept på vegania.net? 
 

7. Hur delar du med dig av recept på vegania.net till andra? 
 

8. Har du någonsin varit inne på vegania.net via mobilen? 

a. Om du svarade ja på den frågan, vad är dina tankar kring hur sidan 
ser ut på mobilen? 

 

9. Skulle du vilja att vegania.net blev anpassad till mobilen & surfplattan? 
Ja/Nej 
 

10. Har du några önskemål till hur vegania.net skulle kunna förbättras? 
 

11. Skulle du kunna tänka dig att någon gång donera en pengasumma till Nina 
(ägaren och eldsjälen bakom Vegania) och hennes framtida projekt? 
Ja/Nej/Vet inte, kanske 
 

 


