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Sammanfattning 
I takt med att användningen av smarta mobiler och handhållna enheter ökar, så ställs det idag helt andra krav 
på design och prestanda av webbplatser än för bara 5-6 år sedan. En webbplats visas idag från flera olika 
enheter och skärmstorlekar. Detta medför att en webbplats primärt utvecklad för en pc-skärm, troligtvis inte 
är så användbar när den visas från en mobil eller handhållen enhet 
 
Den här rapporten i form av en fallstudie försöker svara på vilka delar av den mobila användbarhetstestningen 
som kan automatiseras. I rapporten beskrivs även olika teknikval och deras påverkan på en webbplats 
prestanda.  
 
Det visade sig baserat på denna fallstudie att vissa delar utav den mobila användbarheten går att utvärdera 
utan användare. Det finns delar som inte går att automatisera och måste utvärderas förhand. När det kommer 
till teknikval och deras implementation på en webbplats så visar det sig i rapporten att alla teknikval inte 
lämpar sig i alla situationer. 
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1.1 Motivering 
I takt med att användningen av smarta mobiler och handhållna enheter ökar, så ställs det idag helt andra krav 
på design och prestanda av webbplatser än för bara 5-6 år sedan. En webbplats visas idag från flera olika 
enheter och skärmstorlekar. Detta medför att en webbplats primärt utvecklad för en pc-skärm, troligtvis inte 
är så användbar när den visas från en mobil eller handhållen enhet. En webbplats som inte anpassas efter 
skärmstorleken kan medföra att webbplatsen blir svårnavigerad, vilket i sin tur kan medföra att webbesökarna 
inte hittar eftersökt information och därmed lämnar webbplatsen.  
 
En annan sak som man måste tänka extra mycket på vid utvecklingen av en responsiv webbplats är 
prestandan. Detta för att handhållna enheter oftast inte har lika snabba nedladdningshastigheter som t.ex. 
stationära datorer. Dels beror detta på att handhållna enheter har begränsningar i hårdvaran, d.v.s. dem har 
inte lika snabba processorer och lika stort minne, dels för att uppkopplingshastigheten inte är lika hög. 
 
Forbes publicerade en artikel 2013, där man betonade vikten av Responsiv webbdesign, d.v.s. vikten av 

webbplatser där innehållet anpassar sig efter skärmstorleken [1]. Det är därför av stor innebörd att idag 
utveckla en webbplats för så många olika enheter som möjligt, för att maximera användarbarheten och 
prestandan för att i sin tur kunna nå ut till så många användare som möjligt. 

 
1. 2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att designa och utveckla en Responsiv webbplats åt uppdragsgivaren Nobtec AB. Vid 
designen och utvecklingen av webbplatsen ska fokus ligga på användbarhet och prestanda. Webbplatsen ska 
sedan utvärderas med lämpliga mått och metoder avseende användbarhet och prestanda.  

 
1.3 Frågeställning 

 Vilka delar av den mobila användbarheten av en responsiv webbplats går att utvärdera utan 
användare? 

 Hur påverkar teknikval laddningstider för en responsiv webbplats?  

 
1.4 Avgränsningar 
Detta arbete är en fallstudie vilket innebär att endast en domän undersöks, i detta fall webbplatsen för Nobtec 
AB. Det finns många riktlinjer gällande användbarhet och design men jag har p.g.a. begränsningar av tid varit 
tvungen att välja ut några att fokusera på. Webbplatsen har testats i Androidenheter, Ipad och vanliga 
stationära datorer. Det ska tilläggas jag inte letade efter automatiserade testverktyg som mäter prestandan 
och säkerheten för att besvara frågeställning 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

2. Bakgrund 
I detta kapitel så förklarar jag teknikerna och begreppen som används i teoridelen. Genom att läsa 
detta kapitel så borde det bli lättare att förstå teoridelen.  

 
2.1 HTML5 
HTML är en officiell webbstandard från World Wide Web Consortium (W3C). HTML5 är den senaste versionen 
av HTML. HTML används för att presentera och strukturera webinformation.  HTML5 stödjer tekniker för ljud, 
video, grafik och webbaplikationer. I HTML5 introducerades ett antal nya element och attribut som inte 
tidigare fanns i äldre versioner. Några av dessa element har som syfte att ge en semantisk betydelse åt flera 
användningsområden där man förut använde de mer generiska <div>- och <span>-elementen. Två exempel på 
vissa av dessa element är <nav> som används för att linda in webbsidans navigationsmenyer och <header> 
som används för att markera webbsidans sidhuvud. I HTML5 har man även valt att stryka element vars syfte är 
rent presentationsmässigt, så som elementet <font> som användes för att bestämma typsnitt.  
 

2.2 CSS3 
Cascading Style Sheets eller CSS är ett språk som beskriver presentationsstilen för ett strukturerat dokument 
så som ett HTML- eller XML-dokument. CSS används för att t.ex. anpassa dokumentets färger, typsnitt och 
positionera olika delar av en layout. CSS3 är den senaste versionen av CSS. Likt dess föregångare så är CSS3 
huvudsyfte att möjliggöra separationen av ett strukturerat dokuments innehåll från dess presentation och 
design. Bland de största nyheterna i CSS3 är nya selektorer och bildmanipulerande funktioner som till exempel 
möjligheten till runda hörn. I dagsläget så stödjer inte alla webbläsare CSS3 fullt ut [2]. 

 

2.3 W3C 
W3C, World Wide Web Consortium är ett industrikonsortium som grundades år 1994. W3C har i dagsläget 
över 500 medlemmar från ledande industrier, forskningsinstitut, regeringar och EU. Samtliga nämnda 
finansierar verksamheten tillsammans med statliga bidrag. W3C har som syfte att utveckla och definiera 
tekniska protokoll och standarder för webben. W3C har som mål att genom detta samarbete utveckla internet 
för att nå dess fulla potential. CSS och HTML är bara namnen på några standarder som W3C varit med och 
utvecklat.  
 

2.4 jQuery 
JQuery är ett bibliotek baserat på Javascript med stöd för flera webbläsare. JQuery förenklar interaktionen 
mellan HTML och Javascript. JQuery är i dagsläget det populäraste och mest använda Javascriptbiblioteket. 
 

2.5 Nobtec AB 
Nobtec AB är ett företag beläget i Norrköping. Företaget sysslar med renovering av bromsok, försäljning av 
bromsdelar och bilreparationer. Företaget har i dagsläget en gammal och utdaterad webbplats som behöver 
anpassas för dagens enheter och skärmstorlekar. Ett stort problem med Nobtec ABs nuvarande webbplats är 
att den i princip är obrukbar när den visas på en mobil enhet. Detta medför att det blir svårt för användarna 
och potentiella kunder att hitta det dem söker.  
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3. Teori 
I detta kapitel så skriver jag om teorin som är kopplad till själva arbetet. Detta kapitel bör ge läsaren 
en bättre inblick i grundstenen som själva arbetet vilar på. 

 

3.1 Responsiv webbdesign 
Responsiv webbdesign är en webbutvecklingsteknik för att skapa dynamiska förändringar av en webbplats 
design, beroende på skärmstorlek och skärmläge [3]. 
RWD är en metod till för att lösa problemet med hur websidor ska anpassa innehållet efter bredden på 
webbläsaren. RWD använder brytpunkter för att avgöra hur layouten av en webbplats kommer visas, en layout 
visas för en skärmstorlek ovanför brytpunkten, en annan för en under. Brytpunkterna är baserade på 
webbläsarens bredd. Man använder samma HTML för alla enheter och istället används CSS för att förändra 
layouten. Figur 1 visar hur en responsiv webbplats kan se ut på 2 olika enheter. 
 

Figur 1. En responsiv webbplats på två olika enheter (http://www.japantimes.co.jp) 

 
3.1.1 Media Queries 
CSS3 består av ett antal olika moduler. Media Queries är en av dessa moduler. Med hjälp av media Queries kan 
vi använda oss av olika stilmallar beroende på skärmenheten från vilken vår webbplats visas. Vi kan till t.ex. 
med ett fåtal rader av CSS-kod, kontrollera hur vår webbplats visas baserat på saker som skärmbredden, 
pixeltätheten och skärmläget. Detta ger oss ett otroligt kraftfullt verktyg för att anpassa vår webbplats efter 
besökarens skärm. 

W3C [4] definierar Media Queries på följande vis:  
 

”En Media Query består av en media typ och noll eller flera uttryck som kollar ifall specifika media villkor är uppfyllda. 
Villkoren som kan användas är t.ex. bredd, höjd och färg. Genom att använda Media Queries så kan man ändra 

presentationen på olika enheter utan att ändra själva innehållet”. 
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Syntaxen 
 

 
Figur 2. Ett exempel på Media queries. Bakgrundsfärgen ändras beroende på skärmstorleken. 

 
Ifall vi länkar CSS-koden i figur 2 till en HTML-fil och öppnar filen i någon webbläsare som stödjer Media 
Queries så kommer färgen på all vår text att ändras beroende på webbläsarens bredd. Varje Media Query har 
ett villkor baserat på webbläsarens bredd och när det uppfylls så kommer koden inom måsvingarna att 
appliceras, d.v.s. färgen ändras.  
 
Media Queries ger oss möjligheten att applicera olika stilmallar baserat på att villkoren uppfylls av en enhet 
snarare än vilken typ av enhet det är. VI kan se Media Queries som en fråga till webbläsaren i stil med: 
Uppfyller du villkoren? Ifall webbläsaren svarar ja, så appliceras koden inom måsvingarna. 
 
Media Queries är bara en av flera tekniker som utgör responsiv design. Vi behöver även använda oss av 
flytande layouter, detta för att alla webbläsare med en bredd mellan eller utanför brytpunkterna inte kommer 
att rendera innehållet på ett visuellt godtagbart sett. Man skulle kunna använda enbart Media Queries ifall 
man skapade en webbplats för en eller flera specifik enheter där man har en brytpunkt för varje enhet.  
 
Villkor 
Med hjälp av Media Queries så kan vi göra fler saker än att kolla efter webbläsaren bredd. Vi kan även testa 
efter följande egenskaper: 
 

 Heigth: webbläsarens höjd 

 Device-width: skärmstorleken från vilken webbplatsen visas 

 Orientation: kollar om enheten är i porträtt- eller landskapsläge 

 Aspect-ratio: förhållandet mellan bredden och höjden, t.ex. kan en 16:9 widescreen skärm skrivas som 
aspect-ratio: 16/9 

 

3.1.2 Fluid Layout 
Media Queries är en oerhört kraftfull teknik men den har sina brister och svagheter. Den största svagheten är 
att skalningen av layouten mellan två brytpunkter inte är linjär såvida man inte använder en flytande layout. 
Det vi istället vill göra är att skapa en weblayout som ser bra ut i alla webbläsare oavsett bredd på 
webbläsarfönstret. För att uppnå detta så kan vi använda en flytande layout som möjliggör att layouten 
anpassas efter bredden tills en eller flera brytpunkter uppfylls och då appliceras effekterna.  

 
För att tydliggöra detta så tar vi ett exempel. Figur 3 visar hur vi har definierat vår layout med hjälp utav HTML.  
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Figur 3. HTML-kod för en standardlayout.                          Figur 4. Layouten har en fast bredd angiven i pixlar      

 
Vi använder CSS-koden i figur 4 där vi har en fast bredd på alla element, angiven i pixlar. 
 
Bredden på våra element är fast vilket gör att vi inte får en flytande layout vilket vi eftersträvar. För att göra 
om den fasta bredden till bredd angiven i procent så använder vi oss utav följande enkla formel [5] : 
 

Bredden på det specifika elementet/bredden på omgivande element = bredden i % 

 
För att konvertera bredden på #header till procent så räknar vi ut följande: 960/960 = 100%. Vill vi räkna ut vad 
bredden av #sidebar blir så gör vi på följande sätt: 360/960 = 0.375 = 37.5%.  
 
Genom att ange bredden i procent så får vi en flytande layout som anpassar sig linjärt efter bredden.  
 

3.2 Användbarhet 
Vad är användbarhet och varför är det så viktigt? Jacob Nielsen definierar användbarhet som ett kvalitetsmått 
för att utvärdera hur enkla användargränssnitt är att använda [6]. Vidare skriver Nielsen att kvalitetsmåttet 
består av 5 olika komponenter: 
 

 Learnability: Hur enkelt är det för användarna att genomföra grundläggande uppgifter första gången 
de kommer i kontakt med designen? 

 Efficiency: När användarna har lärt sig designen, hur snabbt kan de genomföra diverse uppgifter? 

 Memorability: När användarna inte har använd designen en period, sedan återkommer, hur snabbt 
kan de börja använda designen för att utföra olika uppgifter? 

 Errors: Hur många fel gör användarna? Hur allvarliga är felen och hur lätt kan de korrigera felen? 

 Satisfaction: Hur nöjda är användarna med designen? 
 
3.2.1 Betydelsen av användbarhet 
Användbarhet är en viktig del för att överleva på webben. Ifall en webbplats är svåranvänd så finns det en risk 
att användare lämnar den. Ifall en webbplats misslyckas med att förmedla sitt budskap och vad användarna 
kan göra på webbplatsen så kommer användarna lämna. Ifall användarna går vilse på webbplatsen så kommer 
dem även då lämna den. Detta är bara några exempel på dålig design som gör att användarna lämnar 
webbplatsen.  
 
Internetanvändare har ingen manual att följa vilket medför att den naturliga reaktionen på en svårnavigerad 
eller svårläst webbplats blir att lämna den. Det finns en gyllene regel gällande e-handel som säger följande: 
Ifall användarna inte kan hitta produkten så kan de inte heller köpa den.  
Med detta ovan i åtanke, är det inte svårt att förstå varför användbarhet är en så kritiskt och viktigt del i 
designen och utvecklingen av en webbplats.  
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3.3 Utvärdering av användbarhet 
Det finns många olika tekniker och metoder för att studera användbarhet. Jag kommer nedan att ta upp 
de tre viktigaste. 
 

3.3.1 Tester med riktiga användare 
Empiriska metoder är den vanligaste kategorin metoder för att utvärdera användargränssnitt och utvärdering 
med användare är den specifikt vanligaste metoden i denna kategori [7]. Ofta så kan det vara dyrt och 
tidsödande att hitta riktiga användare för att utvärdera en specifik programvara eller ett gränssnitt. Jacob 
Nielsen skriver att den utvärderingen med riktiga användare består utav 3 komponenter: 
 

 Hitta testpersoner som är representativa för webbplatsen, i detta fall Nobtecs kunder.  

 Be testpersonerna utföra typiska uppgifter på webbplatsen. 

 Observera och studera vart användarna gör fel, vilka uppgifter de har svårt med. Det är viktigt att låta 
användarna utföra uppgifterna utan hjälp utifrån. 

 
Det är oftast tillräckligt att ha 5 testpersoner. Istället för att göra ett stort test med många användare, så är det 
bättre att använda en iterativ metod där man utför flera små tester med 5 användare, reviderar designen efter 
varje test och fixar till problemen mellan varje iteration.  
 

3.3.2 Heuristisk utvärdering 
En heuristisk utvärdering går till på så sätt att man inspekterar ett användargränssnitt och försöker bilda sig en 
åsikt om vad som är bra respektive dåligt med gränssnittet eller systemet[8]. Dessa utvärderingar borde helst 
utföras enligt vissa specifika regler, såsom sådana listade i typiska dokument om riktlinjer[8]. De flesta 
personer som utför heuristiska utvärderingar gör det förmodligen baserat på deras egen intuition och sunda 
förnuft. Nielsen har tagit fram 10 heuristiska principer som kan användas för att utföra en heuristisk 
utvärdering [9]. Jakob Nielsen skriver i sin studie[8] att heuristiska utvärderingar är svåra att utföra och att 
man inte borde förlita sig på att en person utför utvärderingen. Vidare skriver han i slutsatsen av sitt arbete att 
resultaten av en heuristisk utvärdering blir mycket bättre ifall man låter flera personer utföra utvärderingen.  
Det finns även flera fördelar med heuristiska utvärderingar som Nielsen nämner i föregående nämnda rapport. 
Dessa är följande: 
 

 Heuristiska utvärderingar kostar inte mycket att genomföra 

 Dem är intuitiva och det är enkelt att motivera folk att utföra dem. 

 Kräver ingen avancerad planering. 

 Kan användas tidigt i utvecklingsfasen 

 
3.3.3 Automatiserade tester 
Automatiserade tester kan användas för att utvärdera många olika typer av användargränssnitt men det är 
speciellt intressant att utveckla automatiserade verktyg för webbdomänen. HTML är ett simpelt programspråk 
och ett av de enklaste att utvärdera automatiskt [10]. Man kan dela in den automatiserade testningen i 3 olika 
kategorier[10]: 
 

 Regelbaserad 
- En regelbaserad metod använder sig utav design riktlinjer eller heuristiker för att utvärdera en 

design. Den enklaste metoden är syntax evaluering av HTML-koden för att t.ex. detektera ALT-
taggar som fattas i koden. Mer avancerad designanalys där man t.ex. kollar ifall bilderna är 
optimerade kan kräva att man renderar och läser in webbplatsen. 

 Empirisk 
- Empiriska metoder samlar data från riktiga användare. 

 Modell-baserad 
- Modell-baserade metoder genomförs genom att utvecklaren konstruerar en modell av hur en 

användare skulle interagera med webbplatsen. Ett vanligt tillvägagångssätt är att man utvecklar en 
uppgiftsbaserad analys som det automatiserade verktyget testar mot. 
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3.3.3.1 Google mobilvänlighetstest 
Google erbjuder utvecklare en tjänst [11] som används för att analysera om en webbplats är mobilanpassad 
och användarvänlig. Man använder tjänsten genom att enkelt skriva in adressen till webbplatsen som ska 
analyseras.  Webbplatsen analyseras sedan och man får ett resultat som säger ifall webbplatsen är mobilvänlig 
eller inte. 
 

 
Figur 4. Så här ser Google Developers mobilvänlighetstest ut.  
 
En sida klassificeras som mobilvänlig ifall den uppfyller följande krav: 
 

1. Undviker att använda innehåll som inte är vanligt för mobiler, t.ex. Flash. 
2. Texten ska vara läsbar utan att behöva zooma in. 
3. Innehållet på webbplatsen anpassas efter skärmen, användarna ska inte behöva zooma in eller skrolla. 
4. Länkar är placerade tillräckligt långt ifrån varandra så att man kan trycka på rätt länk utan att behöva 

göra fel. 
 

3.4 Användbarhet och mobila enheter 
När man designar och utvecklar en mobilanpassad webbplats så ställs det helt andra krav än när man utvecklar 
en webbplats som enbart ska visas från en laptop eller datorskärm. Saker som man måste tänka på är den 
mindre skärmstorleken, nätverksuppkopplingen som kan vara långsammare och att man inte använder mus 
och tangentbord för att navigera runt på webbplatsen.  

 
3.4.1 Begränsningar och problem med mobila enheter 
Zang och Adipat [12] skriver om 6 olika användarhetsproblem och begränsningar som skiljer mobila enheter 
från stationära enheter. Dessa är följande:   
 

 Mobila sammanhang: När en användare besöker en webbplats på mobilen så är han eller hon inte 
bunden till en specifik plats. Personen i fråga kan samtidigt utföra flera olika saker som kan påverka 
deras koncentration och uppmärksamhet. 

 Nätverksuppkopplingen: Är oftast långsam och ostabil på mobila enheter vilket kan påverka 
prestandan. 

 Liten skärm: Mängden information som kan visas är begränsad p.g.a. den mindre skärmen som mobila 
enheter har. 

 Skärmupplösningen: Skärmupplösningen är oftast lägre än på stationära datorer. 

 Prestanda: Svagare processorer och mindre minne bidrar till en lägre prestanda och kraft. 

 Datainmatning: Skiljer sig från ett vanligt tangentbord där man har stora knappar. Risken för misstag 
är större på mobila enheter p.g.a. att knapparna är mindre. 

 

 
3.4.2 Fingervänlig design 
När man designar och utvecklar en webbplats anpassad för mobiler och handhållna enheter med pekskärmar 
så måste man tänka på placeringen av t.ex. menyknappar och deras storlek. Detta för att underlätta för 
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användarna att trycka rätt och minimera risken för feltryck. Användarna brukar oftast hålla mobilen i en hand 
[13] och navigera sig runt med tummen. Detta gör att storleken på menyknapparna måste anpassas med tanke 
på tummens storlek.  
 
I en studie [14] som utfördes på Pohang University of Science and Technology så undersökte man hur 
storleken och placeringen på beröringsmålet påverkade användbarheten. Man använde sig av tre olika 
kvadratformade storlekar på beröringsmålet, 4-, 7-, och 10-mm. För att utvärdera placeringens betydelse av 
beröringsmålet så delade man upp pekskärmen i 25 olika rektangulära  
 
Man hade 3 stycken variabler där man mätte felprocenten, bekvämligheten och framgången med hjälp av 
deltagare som fick utföra enkla uppgifter. Uppgifterna gick ut på att trycka/beröra olika mål placerade på olika 
platser på pekskärmen och med olika storlek. Resultaten visade att alla tre mätvariabler påverkades utav 
storleken och placeringen på beröringsmålet.  

 
 
Figur 5. Lämpliga och olämpliga placeringar av beröringsmålet för tre mätvariabler. Bilden är en modifierad bild som 
visar resultatet av studien[9]. 
 

Vidare skriver man i studien att små beröringsmål har dålig prestanda mätt i felprocent och 
framgångsprocenten. Man avslutar studien genom att i rapporten komma fram till slutsatsen att desto större 
mål desto större prestanda och subjektiv tillfredställelse.  

 
3.4.3 Riktlinjer 
 
1. Funktionalitet  
 

a. Utnyttja mobilens möjligheter för att erbjuda en bättre användarupplevelse.  
 
2. Informationsarkitektur 
Dessa riktlinjer handlar om hur man ska ordna funktioner och innehåll för att hjälpa användaren hitta 
information och utföra diverse uppgifter. Detta inkluderar saker som menynavigationen och sökfunktioner.  
 

a. Länkar till huvudinnehållet och huvudfunktionerna ska vara placerade på startsidan och ordnade efter 
användarens behov.  

b. Användaren ska kunna navigera sig fram till viktigt innehåll på så få knapptryck eller rörelser som 
möjligt. Navigationen för mobila sidor ska vara bred snarare än djup, d.v.s. man ska undvika nästlade 
nivåer av menyinnehåll. Det är viktigt att användarna upplever att varje knapptryck eller svep hjälper 
dem att uppnå något mål eller hitta någon specifik information [15]. 

c. Använd ”bread-crumbs” som talar om för användaren vart på webbplatsen han befinner sig. 
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3. Innehåll 
Följande riktlinjer handlar om själva innehållet på webbplatsen, det kan vara t.ex. text och bilder som förser 
användaren med information. 
 

a. Var noga med att huvudinformationen och innehållet presenteras i ett format som kan visas på olika 
enheter som dina användare kan tänkas använda. T.ex. så borde inte huvudinnehållet visas i FLASH 
eftersom bland annat Apples Ipad inte har stöd för flash. 

b. Optimera bilder för olika enheter. Detta innebär att man t.ex. skalar ned bilder som visas på mindre 
enheter. 

c. Testa din webbplats på enheter med Retina-skärmar. Detta för att se till att bilderna inte ser suddiga 
ut på dessa enheter. 

 
4. Design 
Dessa riktlinjer tar upp saker som har med layouten, grafiken och bilderna att göra på webbplatsen. 
 

a. Var noga med att tänka på porträtt och landskaps-visningen när du designar din webbplats. Se till att 
innehållet skalas och visas bra på de olika visningslägena. 

 
5. Sociala Medier 

a. Gör det enkelt för besökarna att hitta dig på Facebook, Twitter eller Instagram genom att länka dit från 
webbplatsen. 

 
6. User Input 

a. Minimera antalet obligatoriska frågor i formulär som användaren behöver fylla i, såsom adress, namn 
och e-post. 

 

3.5 Mobila enheter och prestanda 
När man utvecklar en mobilanpassad webbplats så är det extra viktigt att tänka på prestandan. Detta eftersom 
mobila enheter generellt sätt har mycket långsammare nedladdningshastighet än t.ex. nätverk som används 
på stationära datorer. En sida som har en hög nedladdningstid påverkar användbarheten negativt.  

 
3.5.1 Laddningstider på mobila enheter 
Låt oss titta på vilka olika faktorer som påverkar laddningshastigheten på en webbplats som visas från en mobil 
enhet. Den största faktorn som har inverkan på laddningstiden är nätverkshastigheten. I det bästa tänkbara 
användarscenariot så använder mobilanvändarna antingen 3G eller 4G-uppkopplingar där 4G-uppkopplingar är 
snabbare. Den sista juni 2014 fanns nästan 3 miljoner abonnemang som hade använt tjänster i 4G medan 
antalet abonnemang som stödjer 4G-tjänster uppgick till 5,9 miljoner [16].  
 
Den genomsnittliga mobila hastigheten för att ta emot data i Sverige var under 2013 7,1 Mbit/s [17]. 7,1 
Mbit/s är 887,5 kb/s. Ifall vi multiplicerar 887,5 med 4 sekunder, vilket är den tiden användarna vill vänta som 
längst, så betyder det att webbplatsen inte får vara större än 3,5 MB. Det intressanta i detta fall är att 
laddningshastigheten inte är flaskhalsen, det är nätverksfördröjningen, mobiltelefonens processor och minnet 
[18]. Även ifall man kan ladda ner 3,5 MB på 4 sekunder så kommer det ändå att ta längre tid att visa hela 
webbplatsen eftersom mobilen måste ta emot koden och behandla den för att sedan visa den.  

 
3.5.2 Laddningstider och användare 
Laddningstider och användares belåtenhet med en webbplats har ett tydligt samband. Enligt en studie [19] 
som publicerades i Journal of the Association for information systems så kom man fram till att relativt små 
ökningar i laddningstid har en betydande inverkan på hur användare reagerar på en webbplats. Man skriver i 
rapporten att ifall utvecklarens mål är framställa webbplatsen positivt så borde laddningstiden inte överskrida 
8 sekunder. Däremot ifall målet är att få användaren att lättare utföra uppgifter och även återvända, då borde 
inte laddningstiden överskrida 4 sekunder. Man skriver även i rapporten att internetuppkopplingens hastighet 
inte är den enda flaskhalsen, även ifall man ökar uppkopplingshastigheten så finns även andra faktorer på 
lågnivå som fortsatt kommer påverka laddningstiden.  
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Allt detta talar om betydelsen av laddningstider och deras påverkan på användare. Denna undersökning visar 
tydligt att laddningstider har en vital påverkan på användare och deras sammanlagda omdöme om 
webbplatsen. Även ifall man har en modern och enkelnavigerad webbplats så är det inte säkert att användarna 
blir nöjda med den ifall den tar för lång tid att ladda in.  

 

3.6 Tekniker för att minimera laddningstider 
För att få en snabb webbplats så gäller det att skära ned på allting som inte förhöjer användarupplevelsen och 
inte ingår som en viktig del i det som platsen försöker förmedla. Det finns flera olika tekniker för att förbättra 
laddningstiderna för en webbplats. De flesta teknikerna går ut på att minimera antal http-förfrågningar för att 
minimera laddningstiderna. Nedan så kommer jag ta upp några av teknikerna. 

 
3.6.1 HTTP-förfrågningar 
Varje CSS-fil, Javascript eller bild som behöver hämtas har en negativ inverkan på laddningstiden. Denna 
inverkan är ännu större på mobila enheter eftersom svarstiden/latency är större på mobila enheter med 3G- 
och 4G uppkopplingar. Även 4G har en mindre nätverksfördörjning än 3G så är den fortfarande kvar och inte 
obetydlig [20]. En studie som utfördes av Blaze [14] kom fram till att antal förfrågningar har en signifikant 
påverkan på laddningstiden när det kommer till mobila webbplatser. 
Nedan så kommer jag visa olika tekniker [15] för att skära ned på antal http-förfrågningar och därmed minska 
laddningstiden. 
 
 
Ladda upp bilder med CSS 
Det är vanligt att man vill dölja vissa bilder för mobilanvändarna med CSS-selektorerna display:none och 
visibility:hidden. Detta kommer inte att minska laddningstiden eftersom bilderna fortfarande kommer laddas 
ner även på den mobila enheten. För att illustrera detta så kördes koden i figur6. Resultatet utav testet visas i 
figur 8. Där ser man tydligt att båda bilderna laddas ner i webbläsaren.  
 
Istället för att använda ovannämnda teknik som medför att båda bilderna laddas ner så kan vi använda CSS-
tekniken i figur7 för att läsa in bilderna och dölja dem på mobila enheter med hjälp av media queries.  
 
 

 
Figur6. Enkel metod för att dölja bilder.                       Figur7. Bilderna på webbplatsen döljs med hjälp av media queries 
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Figur 8. Både bild1 och bild2 laddas ner i webbläsaren. 

 
Använd minimalt antal externa CSS-filer 
Istället för att använda separata CSS-filer för varje brytpunkt så är det bättre att minimera antal CSS-filer. På 
detta sätt skär man ner på antal HTTP-förfrågningar.  För att illustrera detta så kördes koden i figur9 och 
resultatet visas i figur10. 
 

Figur9. I bilden ovan så har vi tre separata CSS-filer, en för varje skärmstorlek. 
 

 
Figur 10. Alla CSS-filer laddas ner, vilket gör man får onödigt många HTTTP-förfrågningar och därmed större 
laddningstider.  

 
CSS istället för bilder 
CSS3 har stöd för runda hörn, skuggor och kantlinjer, viket gör att man i vissa fall kan använda enbart CSS 
istället för bilder. På detta sätt så minimerar man antal http-förfrågningar och snabbar upp laddningstiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Tutsplus.com har skapat sina knappar med CSS istället för att använda bilder 
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DATA URI för att läsa in bilder eller typsnitt 

Data URI [21] är en teknik för att bädda in data i en HTML eller CSS fil utan att använda några externa resurser. 
Tekniken används främst för att bädda in bilder och typsnitt till en webbplats. Den största fördelen med 
tekniken är att den reducerar antal HTTP-förfrågningar genom att den tillåter att flera olika filer hämtas genom 
en enda http-förfrågan. Tekniken fungerar på följande sätt: Istället för att referera till en extern bild på vanligt 
vis så infogar man bilden som data kodad i basen 64.  
 
SVG istället för bilder  
Scalable Vector Graphics, SVG är ett vektorgrafik-format för tvådimensionella bilder. SVG är baserat på XML.   
SVG filer kan skapas med t.ex. Adobe Illustrator eller i en vanlig textredigerare där man definierar bildens 
egenskaper med hjälp av XML. Genom att använda SVG bilder definierade som XML direkt i HTML-koden, 
istället för att läsa in bilder med HTML-taggen <Img>, så kan man dra ner på antalet http-förfrågningar och 
därmed även minimera laddningstiden. Viktigt att tänka på är att ifall man vill bädda in en SVG med CSS så 
måste man först konvertera SVG:n till en DATA URI.  
 
 

 
Figur12. SVG-bild.                 Figur13. XML-koden för figur6. 

 

3.6.2 Responsiva bilder 
Konceptet med responsiva bilder är att varje användare laddar ner den bilden som bäst lämpar sig för 
användarens enhet när han besöker webbplatsen. Vi vill inte att användare med mobila enheter ska ladda ner 
högupplösta bilder, eftersom det påverkar laddningstiden negativt. Det finns idag flera olika tekniker för 
responsiva bilder. Vissa av teknikerna använder javascript och php medans andra är renodlade CSS-lösningar.  
  
En optimal lösning borde följa följande kriterier: 
 

b. Anpassa sig efter skärmstorleken. Det flesta bilder som finns på webbplatser designade för stora 
skrivbordslayouter är för stora för att visas korrekt på en liten mobilskärm. Därför borde en bra lösning 
anpassa bilden via CSS eller andra tekniker för att kunna visas på en mobilskärm. 

c. Prestanda. Många webbplatser använder idag högupplösta bilder utan att tänka på att många 
mobilanvändare har långsamma uppkopplingar, vilket medför att det tar lång tid att läsa in bilderna.  

d. Utseendet. Alla bilder ser inte bra ut när man förminskar dem, speciellt bilder med många detaljer. 
Istället för att förminska bilden så kanske man vill läsa in en helt annan bild.   

 
Den enklaste tekniken 
Den enklaste tekniken för att anpassa bilder till en liten skärm är att inkludera CSS-koden i figur14 till sin 
Media Query. 
 

  
Figur14. Enkel teknik för att skala om en bild beroende på skärmstorlek 
 
Denna teknik har fördelen att den är väldigt lätt att implementera. Det som händer är att alla bilder som är för 
stora för att passa mobilskärmen pressas ihop inom det omgivande elementet. Denna teknik uppfyller vårt 
första kriterium samtidigt som den misslyckas på de andra två punkterna, d.v.s. prestanda och utseende. 
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Teknik baserad på CSS – Används av amazon 
Amazon använder en CSS-teknik som går ut på att använda CSS media queries för att byta bakgrundsbild på en 
div. Man använder sig av totalt 8 stycken Media Queries, en för varje skärmtyp. På detta sätt så läses passande 
bild in beroende på skärmstorleken. Ett exempel på denna teknik och en möjlig implementation visas i figur 
15. 
 

 
Figur15. CSS-teknik för responsiva bilder, används utav bl.a. Amazon.com  
 
 
HTML5 och <picture> elementet 
Picture elementet är ett nytt element i HTML5 för att underlätta hanteringen av responsiva bilder. Denna 
teknik använder ingen Javascript eller server-side kod. Nackdelen med denna teknik är att ingen webbläsare i 
dagsläget har stöd för <picture>. Syntaxen är visas i figur 16.  
 

 
Figur16. CSS-teknik för responsiva bilder, används utav bl.a. Amazon.com  
 
Inom <source>-taggen så specificerar vi bredden för när den högupplösta bilden ska visas, samma sak gör vi på 
rad 2 där vi anger vilken bild som ska läsas in för mobiler/surfplattor. Bilden inom <img>-taggen anger vilken 
bild som ska läsas in ifall webbläsaren inte har stöd för <picture>.  

 
3.6.3 Design 
 
Mobile-First utveckling 
Genom att anpassa koden för mobila enheter och sedan succesivt till större så kan man skära ned på diverse 
onödiga externa resurser. Man kan jämföra denna metod med desktop-first där man läser in alla resurser och 
bilder på webbplatsen och sedan döljer dem på mobila enheter. Med mobile-first så gör man tvärtom, när 
man skriver koden för webbplatsen så gör man det med fokus på mobila enheter. 
 
I figur 17 så visas ett exempel på kod skriven som mobile-first. Som vi kan se så är skillnaden nu att bilden inte 
visas som default utan att vi använder oss utav en media query för att läsa in bilden när webbläsarens bredd 
blir större, d.v.s. när webbsidan inte längre visas från en mobil enhet. 
 
Figur 18 visar kod som skrivits med desktop-first i åtanke. Tillvägagångssättet är desktop-first eftersom vi visar 
bilden som default och använder oss av en media query för att dölja bilden när webbplatsen visas på mobila 
enheter. 
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Figur17. CSS-teknik som, används av Amazon.com.                         Figur18. Kod skriven som mobile-first. 
 
Dela upp innehållet på flera sidor 
Genom att placera det primära innehållet för en specifik sida på själva sidan och länka vidare till sekundärt 
innehåll så kan man snabba upp webbplatsen. Webbplatsen blir snabbare för att HTML-filen som ska laddas in 
blir mindre och externa resurser läses in först när dem behövs, d.v.s. när användaren länkas vidare. Ebay.com 
har t.ex. en generisk webbsida för produktinformationen medan det finns länkar vidare för bland annat 
användarrecensioner. Detta gör att allt innehåll och alla bilder inte behöver läsas in på en gång utan läses in 
vid behov, d.v.s. när användaren klickar på länken.  
 

 
Figur 19. Amazon.com har delat upp innehållet på sin sida.   
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4. Metod 

 
I det här kapitlet beskriver jag ansatsen till hur frågeställningarna ska besvaras. Jag beskriver hur 

webbplatsen designats, utvecklats och vilka verktyg som använts för att mäta prestandan. Vidare 

beskriver jag hur webbplatsen utvärderats för att besvara frågeställningarna.  

 
Jag har valt att utföra en förenklad fallstudie för att besvara frågeställningarna. Att det är en fallstudie betyder 
att man enbart tittar och fokuserar på en domän, i detta fall webbplatsen för Nobtec, istället för att utvärdera 
flera olika webbplatser.  
 
För att besvara frågeställningarna så utvecklades först en webbplats. Webbplatsen utvecklades i detta fall för 
företaget Nobtec AB, med hänsyn till deras behov och krav. Webbplatsen utvecklades efter riktlinjerna [14] 
definierade i teoridelen av detta arbete. Detta gav en grund för att besvara frågeställningarna.  
 
För att besvara frågeställning 1 så analyserade jag webbplatsen och reflekterade över vilka riktlinjer [14] som 
går att utvärdera utan användare, d.v.s. vilka delar som kan automatiseras och vilka som inte går att utvärdera 
utan användare. Genom att analysera webbplatsen försökte jag hitta någon gemensam faktor för de riktlinjer 
[14] som kan automatiseras och för de som inte kan utvärderas utan användare 
 

4.1 Design och utveckling av webbplats 
Webbplatsen designades för att tillgodose beställarens krav och funktionalitet. Vid designen av webbplatsen 
togs stor hänsyn till riktlinjerna [14] definierade i teorikapitlet. Det första som gjordes var ett möte hölls 
mellan mig och uppdragsgivaren för att fastställa vad för typ av design som denne var ute efter. Inspiration 
togs även från webbplatser inom samma bransch som t.ex. Meca.se och mekonomen.se. Efter att jag hade 
fastställt vad uppdragsgivaren var ute efter så tog jag fram en Lo-Fi prototyp över webbplatsen.  
 
Innan själva arbetet med utvecklingen påbörjades så hölls ett möte med uppdragsgivaren för att fastställa vilka 
krav denne hade på webbplatsen avseende funktionalitet. Detta möte resulterade i att en kravlista togs fram. 
 
Riktlinjerna [14] var en viktig utgångspunkt för designen av webbplatsen. Jag försökte följa dem vid designen 
av webbplatsen och även implementera dem senare vid utvecklingen. Riktlinjerna var viktiga vid designen 
eftersom webbplatsen senare skulle utvärderas baserat på riktlinjerna. Det är precis som jag beskriver i 
teorikapitlet väldigt vanligt att man utvärderar en design efter riktlinjer. Det var däremot lite otydligt hur 
riktlinjerna och användbarhetskriterierna var kopplade.   
 

4.1.1 Utvecklingsmetodik 
Jag valde att inte använda mig utav någon utvecklingsmetodik såsom Scrum, Agil utveckling eller extrem 
programmering. Anledningen till att jag inte valde att jobba efter någon av ovannämnda metoder är för att jag 
arbetade med utvecklingen själv och dessa metoder är främst avsedda att användas när man jobbar i grupp. 
Jag gjorde bedömningen att det bara skulle ta längre tid att utveckla webbplatsen ifall jag använde någon av 
föregående nämnda metoder. Jag valde istället att använda mig utav prototyping för att det passade mig och 
kunden bra eftersom vi inte hade någon kravspecifikation eller färdiga idéer över hur webbplatsen skulle se ut. 
 

4.1.2 Prototyping 
En prototyp är en modell av en design som tillåter intressenter att utforska och interagera med modellen för 
att bedöma dess hållbarhet. En prototyp är begränsad genom att den oftast bara visar en del av en produkts 
egenskaper och döljer andra [22].  Prototyper är ett användbart verktyg när man vill diskutera olika idéer och 
förslag med intressenter. Prototyper är ett kommunikationsverktyg mellan olika gruppmedlemmar och ett 
effektivt verktyg som tillåter designers att utforska olika design idéer.[18] Prototyper hjälper till att svara på 
olika frågor och hjälper utvecklaren att välja mellan olika implementationsalternativ.  
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4.1.2.1 Lo-Fi Prototyp 
En low-fidelity prototyp är en prototyp som inte helt liknar den slutgiltiga produkten[18]. Dessa prototyper 
brukar tas fram med papper eller kartonger och inte i det format som den slutgiltiga produkten kommer vara i. 
Lo-fi prototyper är användbara eftersom dem är simpla, kostar lite och snabba att bygga. Detta är egenskaper 
som är användbara i en produkts tidiga utvecklingsfas eftersom det tillåter utvecklaren att snabbt och billigt 
ändra prototypen. En lo-fi prototyp är inte menad att vara en del utav själva slutprodukten utan används bara i 
utvecklingsfasen.  För att ta fram en Lo-Fi prototyp så använde jag programmet Pencil Project [23] som är ett 
program för att ta fram prototyper. Programmet har flera olika GUI-element som kan användas för att bygga 
sin prototyp, i detta fall en prototyp av webbplatsen. Prototypen presenteras i resultatdelen av denna rapport.  
 

4.2 Utvärdering av webbplats 
I teoridelen så skrev jag om kvalitetsmåtten som definierar användbarhet. När det gäller denna webbplats 
specifikt är 3 stycken av dessa särskilt viktiga, nämligen Learnability, Errors och Satisfaction. Varför dessa 3 är 
särskilt viktiga är för att dessa kvalitetsmått hjälper till att uppfylla målet som webbplatsen har. Webbplatsen 
har följande mål kopplade till kvalitetsmåtten: 
 

 Learnability: Eftersom många potentiella kunder kanske inte är så vana datoranvändare så är det extra 
viktigt att enkelt kunna navigera runt på webbplatsen, få information om företagets tjänster och hitta 
uppgifter såsom telefonnummer och adress. 

 Errors: Webbplatsen ska utformas och utvecklas på så sätt att man minimerar eventuella fel som 
användarna kan göra.  

 Satisfaction: Användarna ska efter ett besök på webbplatsen känna sig nöjda och känna att dem fått 
informationen dem i första hand sökte. Detta i sin tur medför att chansen för att dem återvänder till 
webbplatsen ökar.   

 
Jag parade ihop varje riktlinje beskriven i avsnitt 3.4.3 med passande kvalitetsmått som definierar 
användbarhet. Resultaten utav detta framkommer i tabell 1 i resultatdelen av detta kapitel. Jag parade ihop 
varje riktlinje med lämpligt eller lämpliga kvalitetsmått genom att jag gick tillbaka till beskrivningen av varje 
kvalitetsmått och valde det mått som jag tyckte rent intuitivt hade flest beröringspunkter med respektive 
riktlinje. Jag motiverar mina val i resultatdelen. 
 
Sedan så analyserades webbplatsen och jag funderade över vilka riktlinjer definierade i avsnitt 3.4.3 av denna 
rapport som gick att utvärdera med användare och vilka som inte gick att utvärdera utan användare. Jag 
försökte se mönster och hur de riktlinjer som inte går att utvärdera utan användare hänger ihop. Jag tog fram 
en mall där jag fyllde i vilka riktlinjer som var möjliga att utvärdera med, utan användare och av själva 
utvecklaren. En enkät med olika scenarier togs fram för att utvärdera de tester som inte går att automatisera.  
 

 Utvärderingsmetod  

Designriktlinje Automatiserat Utvecklare/heuristisk 
utvärdering 

Användare 

1a    

2a    

2b    

2c    

3a    

3b    

3c    

4a    

5a     

6a    
Tabell 1. Tabell som användes för att summera resultaten av analysen 
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För att svara på frågan vilka riktlinjer [14] som går att utvärdera med automatiska verktyg så började jag först 
att leta efter olika automatiserade verktyg som kunde användas för att utvärdera webbplatsen. Jag använde 
följande sökord när jag letade efter automatiserade verktyg: 
 

 Automated web usability testing 

 Automated mobile usability testing 

 Mobile usability testing tools 

 Automated tools mobile usability testing 

 

4.2.1 Användbarhetstest med användare 
För att utvärdera användbarheten av webbplatsen så följdes Nielsens rekommendationer [6] där man 
använder sig utav 5 stycken personer. Personerna som valdes ut för att delta i testet var inte från någon 
specifik målgrupp. Det togs ingen speciell hänsyn till testpersonernas ålder. Personerna fick i uppgift att utföra 
några ett par uppgifter under observation. Personerna ombads att tänka högt medan dem utförde 
uppgifterna.  
 
Frågorna för användbarhetstestet utformades på så sätt för att utvärdera de punkter som jag kommit fram till 
inte riktigt går att utvärdera med automatiserade verktyg eller av utvecklaren själv.  

 

4.2.2 Användarenkät 
Uppgift 1: Vilka olika tjänster erbjuder företaget? 
Uppgift 2: Hitta aktuella erbjudanden  
Uppgift 3: Hitta företagets adress och vägbeskrivning 
Uppgift 4: Hitta företagets Facebook 
Uppgift 5: Hitta företagets telefonnummer 
Uppgift 6: Skicka ett mail och fråga om be om en offert 
 
Efter dessa uppgifter så ställdes även en slutfråga: 
 

1. Skulle du tänka dig att återvända till hemsidan?  
 
Till sist ställdes följande frågor baserade på Nielsens kvalitetsmått [6] som definierar användbarhet: 
 
Learnability: Är det lätt att lära sig navigera runt på webbplatsen? 
Satisfaction: Är ni nöjda med webbplatsens design och utformning? 
Errors: Är det lätt att göra fel, ifall ja, är det enkelt att ångra felet? 
 

4.2.3 Utvärdering av teknikval och prestanda 
För att svara på frågeställning 2 så har jag valt att jämföra hur laddningstiden för en sida påverkas när man 
bäddar in alla bilder med <img src=””> och med DATA-URI. Jag använde mig utav ett webbaserat verktyg för 
att mäta webbplatsens prestanda, nämligen och Gtmetrix [24]. Gtmetrix använder sig utav Google Page Speed 
och Yahoo YSlow för att mäta laddningstiden och prestandan hos en webbplats.  
 
I teoridelen av detta arbete så har jag skrivit om flera olika metoder för att ladda in bilder. Anledningen till att 
jag valde att jämföra DATA-URI med <img> elementen har två orsaker. För det första så är det idag vanligast 
att <img> elementet används för att länka en bild i en CSS-fil, vilket gör det relevant att utvärdera hur det 
förhåller sig till andra tekniker. Den andra orsaken och anledningen till att valde att jämföra <img> med just 
DATA-URI är för att DATA-URI är lite lättare att implementera jämfört med SVG. När man använder SVG-bilder 
i CSS-kod så måste man först konvertera en vanlig bild till XML-format och sedan vidare konvertera XML-koden 
till DATA-URI. Det betyder att man måste utföra två olika konverteringar med SVG jämfört med DATA-URI, där 
man bara konverterar en gång. Jag valde att inte jämföra med <picture>-elementet eftersom det i dagsläget 
inte används i stor utsträckning p.g.a. litet webbläsarstöd. Jag ville inte heller jämföra <img> och Adaptive 
images eftersom det är en serverlösning och kräver att man använder sig utav externa filer och resurser.  
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Jag skapade två versioner av webbplatsen, en där alla bilder i CSS-filerna hade bäddats in med <img> 
elementet och en där alla bilder först konverterades till DATA-URI och sedan bäddades in i CSS-filen. Sedan så 
utvärderades båda versioner av webbplatsen med hjälp av Gtmetrix. Testet upprepades vid flera tillfällen för 
att verifiera och säkerhetsställa resultatet. 
 
Det ska tilläggas att inga bilder komprimerades i någon utav versionerna. I testet så konverterades 6 stycken 
bilder till DATA-URI och storleken på dem visas i tabell 2. Testet kördes från en webbserver baserad i London. 
Webbläsaren som användes under testet var Mozilla Firefox 25.0.1 och uppkopplingshastigheten var Kabel 5/1 
Mbps, 30ms. När testet kördes med version 1 av webbplatsen, d.v.s. utan DATA-URI så genererades det 26 
http-förfrågningar och 1,6MB data transporterades över nätet. När testet kördes med DATA-URI så 
genererades det 18 http-förfrågningar och 2,9MB data transporterades över nätet. Tiden för rendering i 
webbläsaren inkluderades i den totala laddningstiden.  
 

 Verkstad_stor.jpg 
 

Butik.jpg 
 

Bromsok.jpg 
 

2.jpg 
 

1.jpg 
 

Framsida.jpg 
 

Orginal 256003 271414 156733 100448 208026 288870 
Data URL 191983 361911 209003 133955 277391 385183 

Tabell 2.  Tabellen visar storleken på bilderna som användes under testningen. Storleken anges i bytes.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

5. Resultat 

I det här kapitlet skriver jag om resultaten av metoden. Jag skriver om resultaten av 

enkätundersökningen, resultaten av analysen av webbplatsen och vilka riktlinjer som går att 

utvärdera utan användare. Till sist redovisas resultaten av prestandamätningen. 

5.1 Design och utveckling av webbplats 
 

5.1.1 Kravlista 
Nedan presenteras kravlistan som jag tog fram tillsammans med kunden. 
 
1. Webbplatsen ska ha information om telefonnummer och adress. Det ska vara lätt att hitta den här 
informationen. 
2. Det ska finnas ett kontaktformulär på webbplatsen. 
3. Webbplatsen ska ha en separat sida för butiken och en separat sida för verkstaden. 
4. En separat sida med företagets historia ska finnas. 
5. Det ska finnas en länk till företagets Facebooksida.  
 
5.1.2 Lo-Fi Prototyp 
I figur 21 visas prototypen som togs fram innan själva utvecklingen och kodningen av webbplatsen började. 
Gemensamt för alla undersidor och startsidan är att innehållet är placerat i responsiva boxar som anpassar sig 
efter storleken på webbläsarfönstret. Under loggan ska det finnas en Jquery-slider där rullande bilder visas. 
Det ska även finnas en meny längs ner på sidan. Där ska det också finnas information om telefonnummer och 
öppettider. 

 
Figur 21. Prototypen som togs fram för webbplatsen.   
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5.1.3 Webbplats 
Utvecklingen resulterade i en webbplats med huvudsida och 4 undersidor. Webbplatsen är fullt responsiv och 
skalas bra i alla möjliga storlekar på webbläsarfönster. Webbplatsen har testats på flera olika enheter för att 
säkerhetsställa att den är fullt responsiv. Den har bland annat testats på en Ipad, Android Galaxy Smart Tab, 
Sony Xperia Mobil, Laptop och en vanlig PC. Figur 22 visar hur webbplatsen ser ut på olika enheter. Värt att 
notera är hur menyn förändras när skärmstorleken krymper, rättare sagt menyn ”faller ihop”. 
 

   
Figur 22. Bild på hur webbplatsen ser ut på olika enheter, Ipad Mini och en stationär PC.  
 
5.1.3.1 Viktig funktionalitet och designbeslut 
Figur 23 visar hur webbplatsen ser ut på en mobil och en Ipad Mini. Notera hur menyn ser ut på Ipaden, 
rättare sagt hur menyn ser ut på mindre skärmenheter. Menyn är helt responsiv och anpassas efter 
skärmstorleken. Till höger på bilden så ser man hur antalet boxar minskar ju mindre skärmen blir. På en väldigt 
liten skärm så visas bara en box per rad, resterande boxar placeras under varandra.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 23. Notera hur menyn förändras i takt med att skärmstorleken ändras. 



21 

 

5.2 Utvärdering av webbplats 
 
5.2.1 Analys av webbplats 
I tabell 3 så visas resultaten utav indelningen av varje riktlinje med lämpligt eller lämpliga kvalitetsmått. 
Nedanför tabellen följer också en motivering till valen som visas i tabell 3. 

 
 Kvalitetsmått som definierar användbarhet  

Designriktlinje Learnability Errors Satisfaction 

1a   Genom att utnyttja mobilens möjligheter så 
erbjuder man en bättre användarupplevelse och 

det hör till kvalitetsmåttet satisfaction. 

2a Genom att rangordna 
länkar efter prioritet 
så blir det lättare för 
användare att lära sig 

designen. 

  
Användaren blir nöjd ifall webbplatsens 

huvudfunktioner är placerade på startsidan och 
han sliper följa flera länkar för att komma dit. 

2b Genom att 
användaren navigerar 

sig fram genom få 
knapptryck så medför 
detta att designen blir 

lättare att lära sig. 

  

2c Genom att använda 
bread-crumbs som 

visar användaren vart 
han befinner sig så blir 

det lättare att 
använda designen. 

  

3a  Genom att presentera 
innehållet på 

webbplatsen i stödda 
format så minskar 

risken för fel. 

 

3b   Genom att skala ner bilder som visas på mindre 
enheter så sänker man laddningstiden och 

användaren blirnöjdare. 

3c   Genom använda bilder som inte är suddiga på 
retina enheter så är chansen större att 

användaren blir nöjd. 

4a   Genom att webbplatsen visas korrekt i olika 
format så är chansen större att användaren blir 

nöjd. 

5a  Det är rätt så 
uppenbart att denna 
riktlinje hör ihop med 

definitionen av 
kvalitetsmåttet 

learnability. 

  

6a  Genom att minimera 
antal obligatoriska 

formulär så minskar 
risken för fel. 

 

Tabell 3. Visar resultatet utav indelningen av riktlinjerna under passande kvalitetsmått 
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I tabell 4 så visas resultatet utav min analys och utvärdering. Som man kan utläsa så kom jag fram till att 
väldigt lite riktlinjer [14] går att utvärdera med automatiska verktyg. Det enda automatiska verktyget jag 
hittade för att utvärdera mobil användbarhet var Google Developers Mobilvänlighetstest. Google Developers 
mobilvänlighetstest utvärderar tekniska aspekter av en webbplats.  Jag kom fram till att riktlinjerna som bara 
kan utvärderas med användare har alla en sak gemensamt, nämligen att de handlar om hur lätt eller svårt en 
användare har att hitta en specifik sak på webbplatsen. Detta är en sak som är subjektiv och inte går att 
automatiseras. Som framgår utav tabell 4 så är det väldigt få saker som jag kunde utvärdera automatiskt. 
 

 Utvärderingsmetod  

Designriktlinje Automatiserat Utvecklare Användare 

1a  Olika mobila operativsystem 
erbjuder olika möjligheter. 

Därför är det svårt att ta fram 
något verktyg som testar 

detta. 

 

2a  Detta går inte att 
automatisera eftersom vad 

som är huvudinnehåll 
bestäms utav designern och 

kunden. 

 

2b   Det går inte att automatisera ett test där 
man testar hur många knapptryck det tar 

för en användare att utföra en specifik 
uppgift. Därför kan detta endast testat 

med användare. 

2c  Utvecklaren går igenom 
webbplatsen och ser till så att 

varje undersida har en 
brödtext och markering som 

visar vart på webbplatsen 
man befinner sig. Väldigt svårt 

att automatisera. 

 

3a Google Developer 
Mobilvänlighetstest 

testar så att inte 
webbplatsen använder 

sig utav format som 
alla mobiler inte 

stödjer, t.ex. Flash. 

  

3b Google Developer 
Mobilvänlighetstest 
testar att bilderna är 

optimerade. 

  

3c  Utvecklaren kan öppna 
webbplatsen på en enhet 

med retina display och 
utvärdera den.  

 

4a Google Developer 
Mobilvänlighetstest 

testar ifall 
webbplatsen skalas 
och visas korrekt i 

olika skärmstorlekar.  

  

5a   Olika användare behöver inte ha samma 
åsikt om vad som är enkelt respektive svårt 
att hitta. Detta är högst subjektivt och kan 

enbart utvärderas med hjälp utav 
användare. 

6a  Det går inte att minimera 
antal frågor i ett formulär 

med hjälp utav något 
automatiskt verktyg.   
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Tabell 4. Resultatet utav analysen och utvärderingen. 

 
Figur 24 visar ett venndiagram som sammanställer de tre olika utvärderingsmetoderna som jag tagit upp. 
Allting som kan utvärderas automatiskt kan även utvärderas manuellt. Detta är självklart eftersom alla 
automatiska verktyg är skrivna utav användare. 
 
 
 

 
Figur 24. Venndiagram som illustrerar de tre olika utvärderingsmetoderna och deras omfattning. 
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5.2.2 Användarenkät 
Nedan så går jag igenom resultaten utav användarenkäten. Resultaten presenteras sammanställt baserat på 
vad användarna svarat. Samtliga användare lyckades genomföra samtliga uppgifter. Det ska nämnas att två 
personer använde sig utav menyn längst ner på webbplatsen när dem skulle navigera. Dessa två testpersoner 
upptäckte inte huvudmenyn förrän senare under testet. 

 
Uppgift 1: Vilka olika tjänster erbjuder företaget?  
Samtliga användare kunde snabbt hitta information om olika tjänster som företaget erbjuder. 
 
Uppgift 2: Hitta aktuella erbjudanden 
Samtliga användare kunde utan problem hitta aktuella erbjudanden. 
 
Uppgift 3: Hitta företagets adress och vägbeskrivning 
Samtliga användare kunde utan problem hitta företagets adressuppgifter och vägbeskrivning. 
 
Uppgift 4: Hitta företagets Facebook 
Inga problem för samtliga användare. 
 
Uppgift 5: Hitta företagets telefonnummer 
Alla testpersoner löste uppgiften lätt. 
 
Uppgift 6: Skicka ett mail och fråga om en offert 
Inga problem för någon testperson. 
 
Slutfråga: Skulle du tänka dig att återvända till hemsidan?  
Samtliga utfrågade testpersoner svarade att de skulle kunna tänka sig att återvända till hemsidan. 
 
Learnability: Är det lätt att lära sig navigera runt på webbplatsen?  
Alla testpersoner tyckte att det var lätt att navigera runt på webbplatsen 
 
Satisfaction: Är ni nöjda med webbplatsens design och utformning?  
Samtliga testpersoner tyckte att designen var bra utformad. 
 
Errors: Är det lätt att göra fel, ifall ja, är det enkelt att ångra felet? 
Ingen av användarna svarade ja på denna fråga. 
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5.3 Utvärdering av teknikval och prestanda 
I detta avsnitt så går jag igenom resultaten av jämförelsen mellan att använda DATA-URI för att läsa in bilder 
och att läsa in bilder med <img>-taggen där man anger en sökväg för bilden. Tabell 5 visar resultatet utav 
mätningen av laddningstider. Som vi kan se så tar det längre tid att läsa in webbplatsen när man använder sig 
utav DATA-URI. Webbplatsen blir även större och upptar mer utrymme efter man konverterar alla bilder till 
DATA-URI-format. Däremot så kan vi se att antal http-förfrågningar minskar i versionen med DATA-URI. Figur 
25 och figur 26 visar vattenfallsdiagram för båda webbplatserna och inläsningen av respektive. 
 
 

 Laddningtid Storlek på webbplats Antal http-förfrågningar 

Version 1 - Utan DATA URI 8.42 s 1.56 MB 26 

Version 2 – Data URI  9.38 s 2.91 MB 18 
Tabell 5. Resultatet utav prestandamätningen.  

 
 

 
Figur 25. Waterfallchart som visar http-förfrågningarna när man inte använder DATA-URI 
 

 
Figur 26. Waterfallchart som visar http-förfrågningarna när man använder DATA-URI 
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6. Diskussion 

 

I det här kapitlet börjar jag med att diskutera resultatet utav mitt arbete. Jag reflekterar sedan över 

metodval och avslutar med att ge förslag på hur arbetet kan utvecklar vidare.  

 
 

6.1 Resultat 
Nedan så kommer jag ta upp resultaten av de olika delarna som utvärderades. Vissa av resultaten var lite 
oväntade jämfört med vad jag hade förväntat mig.  
 

6.1.1 Webbplats 
Både jag som utvecklare och kunden blev riktigt nöjda med webbplatsen. Webbplatsen är fullt responsiv och 
kan visas på alla möjliga enheter. Webbplatsen har även stöd för alla moderna webbläsare. Det som skulle 
kunna utvecklas vidare på webbplatsen är att man implementerar en webbshop. Tyvärr så räckte inte tiden till 
denna gång och det skulle kunna göras i ett framtida arbete.  
 

6.1.2 Utvärdering av webbplats 
När det kommer till utvärderingen av webbplatsen i syfte att undersöka vilka delar av 
användbarhetstestningen som kan automatiseras så skulle jag i efterhand önskat att jag hittade fler 
automatiserade verktyg som kunde användas. Det enda verktyget som jag hittade var Google Developer 
mobilvänlighetstest och även ifall det testade en rad olika saker så täcker inte det allting. Jag fick 
uppfattningen att det finns väldigt lite automatiserade verktyg för att testa mobilvänlighet och dem få som 
finns ute testar tekniska aspekter. Jag fyllde i tabell 4 som en hypotes och enkätundersökningen bekräftade 
min hypotes. De delar av användbarheten som inte kunde testas utan användare bekräftades utav 
enkätundersökningen. 2 testpersoner valde att använda sig utav menyn längst ner på webbplatsen. När man 
använder den menyn så tar det ett knapptryck att komma dit man vill gentemot två knapptryck när man 
använder huvudmenyn. Resultat bekräftar min hypotes om att man inte kan utvärdera riktlinje 2b utan 
användare, rättare sagt det går inte att automatisera ett test som utvärderar hur många knapptryck det 
behövs för en användare att utföra en specifik uppgift. Resultaten utav enkätundersökningen bekräftar även 
min hypotes att riktlinje 5a inte går att testa utan användare. När det kommer till min egen utvärdering så 
finns det en tydlig gemensam faktor för de saker man inte kan testa utan användare. Det är väldigt svårt att 
testa saker som hur lätt det är för användaren att hitta t.ex. företagets adress, detta för att varje användare 
har olika förutsättningar och det är väldigt subjektivt vad varje användare tycker. Saker som går att testa utan 
användare är saker som har med själva implementationen och teknikvalet att göra. Det går att testa 
automatiskt ifall en webbplats visas korrekt på en mobil eller ifall den använder någon teknik som inte har 
något mobilstöd. Genom att testa webbplatsen med automatiserade verktyg så kan man spara både tid och 
pengar. Det tar en viss tid att förbereda och genomföra en intervju. Även sådana saker som kan utvärderas 
utav själva utvecklaren går betydligt snabbare än att använda sig utav riktiga användare. Nackdelen med att 
utföra en heuristisk undersökning är att resultatet hänger mycket på utvecklarens erfarenhet och förståddhet 
med olika heuristiker och principer. En erfaren utvecklare och testare kommer sannolikt hitta flera 
användbarhetsproblem än en nybörjare. 

 

6.1.3 Enkätundersökning 
När det kommer till resultaten utav enkätundersökningen med användare så blev jag lite förvånad över vissa 
resultat. En eller två personer hade lite problem med att hitta menyn. Det var inte något jag hade räknat med.  
Det visar att min åsikt var väldigt subjektiv och att det inte alls behöver stämma med vad riktiga användare 
tycker. Tvärtemot vad jag hade förväntat mig så kom den nedre menyn på webbplatsen till användning och 
flera användare utnyttjade den för att navigera runt på webbplatsen. Enkätundersökningen bekräftade min 
hypotes i tabell 4. Inget delresultat utav enkätundersökningen gick emot hypotesen.  
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6.1.4 Teknikval och prestandamätning 
Resultaten utav prestandamätningen var förvånande. Jag hade förväntat mig att laddningstiden skulle minska 
när jag använde mig utav DATA-URI för att läsa in bilderna. Istället så ökade laddningstiden för webbplatsen 
även fast antal http-förfrågningar minskade. Detta är ganska logisk eftersom bilderna som jag konverterade till 
DATA-URI var ganska stora. För att man ska minska laddningstiden så får inte bilderna vara över en viss storlek. 
I mitt fall så var det bättre att inte använda sig utav DATA-URI eftersom det inte gav någon prestandavinst, 
snarare tvärtom. Men detta betyder inte att DATA-URI är dåligt prestandamässigt utan att det inte passar alla 
webbplatser.  

 

6.2 Metod 
Intervjun kanske kunde ha skett i ett tidigare stadium av utvecklingen. Jag kanske borde ha genomfört en 
intervju redan vid prototyputvecklingen och inte på den slutgiltiga webbplatsen. Ifall intervjun skedde tidigare 
så kanske webbplatsen skulle varit ännu mer användarvänlig än vad den redan är.  
 
Jag anser att den valda metoden prototyping var rätt för detta arbete. Eftersom jag inte hade någon 
kravspecifikation från början så hjälpte prototyping att fastställa och utveckla det som kunden ville. Intervjun 
gav mig bra feedback på webbplatsen och visade att alla personer som intervjuades skulle kunna tänka sig att 
återvända till webbplatsen. Intervjun gav mig och bra återkoppling på vad som skulle kunna förbättras. Jag 
skulle t.ex. göra menyn mycket mer tydligare eftersom inte alla personer som jag intervjuade kunde hitta den 
tillräckligt snabbt. 
 
När det kommer till prestandamätningen så skulle man kunnat försöka utvärdera olika bildstorlekar för att 
hitta någon maximalstorlek över vilken DATA-URI inte lönar att använda sig utav. Detta skulle man sedan 
kunna visualisera med en graf som visar förhållandet bildstorlek och laddningstid när man använder DATA-URI. 
 

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 
Det som skulle kunna göras i ett framtida arbete är att undersöka kopplingen mellan bildstorleken och DATA-
URI. Detta arbete skulle resultera i rekommendationer på när och i vilka situationer det lönas sig att använda 
DATA-URI. Man skulle även kunna vidareutveckla arbetet på webbplatsen med att implementera en 
webbshop.  
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7. Slutsats 
 

I det här kapitlet summeras arbetet och frågeställningarna besvaras. 

 
I det här arbetet jag har designat, utvecklat och utvärderad en responsiv webbplats. I samband med detta har 
jag försökt svara på två frågeställningar gällande användbarhet och teknikval.  

 
 Vilka delar av den mobila användbarheten av en responsiv webbplats går att utvärdera utan 

användare? 
Resultatet utav mitt arbete visar att när det gäller kvalitetsmåttet Errors så gick 1/2 två riktlinjer att 
utvärdera automatiskt och 1/2 riktlinjer gick att utvärdera utav utvecklaren. Detta betyder att 
kvalitetsmåttet Errors går att utvärdera utan användare. När det kommer till kvalitetsmåttet 
satisfaction som även det utgör en del utav användbarheten så visar mina resultat att 3/5 riktlinjer 
kopplade till detta kvalitetsmått gick att utvärderas utav utvecklaren medan resterande två kunde 
automatiseras. Detta betyder att även detta kvalitetsmått går att utvärdera utan användare. När det 
kommer till kvalitetsmåttet Learnability Det finns idag automatiserade verktyg som testar så visar mina 
resultat på att 2/4 riktlinjer gick att utvärdera utav utvecklaren medan resterande två inte gick att 
utvärdera utan användare. Min användarenkät bekräftar att detta kvalitetsmått inte går att utvärdera 
utan användare.  
Hur påverkar teknikval laddningstider för en responsiv webbplats?  
Mina mätningar och utvärderingar av teknikval har visat att teknikval i högsta grad påverkar 
laddningstiden för en webbplats. Prestandamätningen som utfördes i detta arbete visar även att alla 
teknikval inte lämpar sig för alla webbplatser och implementationer. När man läser om DATA-URI i 
litteraturen så står det lite om i vilka situationer det inte är lämpligt att användas. Jag läste t.ex. att 
DATA-URI kan användas för att minimera laddningstider men det nämndes inget om vilka bildstorlekar 
som ska användas för att man ska få en positiv effekt. När det gäller teknikval så är det extra viktigt att 
tänka på när man utvecklar en mobil webbplats detta för att mobiler ställer helt andra krav, precis som 
jag nämnt i teoridelen av detta arbete.  
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8. Bilagor 

 
8.1 Resultat av enkätundersökning 
Nedan så presenteras resultaten utav användarenkäten. 
 
Testperson 1:  
 
Uppgift 1: Vilka olika tjänster erbjuder företaget?  
Scrollar på första sidan och läser. Bromsoksrenovering, reservdelar till bilar. 
 
Uppgift 2: Hitta aktuella erbjudanden 
Hittade efter 10 sekunder 
 
Uppgift 3: Hitta företagets adress och vägbeskrivning 
Scrollar på förstasidan och letar. Går till butiken. Går till kontakta oss och hittar. 
 
Uppgift 4: Hitta företagets Facebook 
Går direkt till förstasidan, kommer ihåg att han sett det tidigare. 
 
Uppgift 5: Hitta företagets telefonnummer 
Går till kontakta oss. 
 
Uppgift 6: Skicka ett mail och fråga om be om en offert 
Inga problem. 
 
Slutfråga: Skulle du tänka dig att återvända till hemsidan? Ja 
 
Learnability: Är det lätt att lära sig navigera runt på webbplatsen? Ja 
Satisfaction: Är ni nöjda med webbplatsens design och utformning? Ja 
Errors: Är det lätt att göra fel, ifall ja, är det enkelt att ångra felet? Nej 
 
Testperson 2:  
 
Uppgift 1: Vilka olika tjänster erbjuder företaget?  
Går direkt till om oss. Kopplingar och bromsar, verkstad, bromsok. 
 
Uppgift 2: Hitta aktuella erbjudanden 
Går till hem. Scrollar ner och hittar. 
 
Uppgift 3: Hitta företagets adress och vägbeskrivning 
Går till kontakta oss. Hittar snabbt efter 3 sekunder. 
 
Uppgift 4: Hitta företagets Facebook 
Går till hem. Säger att han såg det tidigare. Hittar efter 3 sekunder. 
 
Uppgift 5: Hitta företagets telefonnummer 
Går till kontakta oss. Hittar direkt. 
 
Uppgift 6: Skicka ett mail och fråga om be om en offert 
Hittar på kontakta oss. 
 
Slutfråga: Skulle du tänka dig att återvända till hemsidan? Ja 
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Learnability: Är det lätt att lära sig navigera runt på webbplatsen? Ja 
Satisfaction: Är ni nöjda med webbplatsens design och utformning? Ja 
Errors: Är det lätt att göra fel, ifall ja, är det enkelt att ångra felet? Nej 
 
 
Testperson 3:  
 
Uppgift 1: Vilka olika tjänster erbjuder företaget?  
Bildelar, försäljning och reparation. 
 
Uppgift 2: Hitta aktuella erbjudanden 
Scrollar ner. Hittar efter 5 sekunder. 
 
Uppgift 3: Hitta företagets adress och vägbeskrivning 
Scrollar ner till footern. Väljer om oss. Går till kontakta oss. 
 
Uppgift 4: Hitta företagets Facebook 
Hittar direkt. 
 
Uppgift 5: Hitta företagets telefonnummer 
Inga anmärkningar  
 
Uppgift 6: Skicka ett mail och fråga om be om en offert 
Går till kontakta oss. 
 
Slutfråga: Skulle du tänka dig att återvända till hemsidan? Ja 
 
Learnability: Är det lätt att lära sig navigera runt på webbplatsen? Ja 
Satisfaction: Är ni nöjda med webbplatsens design och utformning? Ja 
Errors: Är det lätt att göra fel, ifall ja, är det enkelt att ångra felet? Nej 

 
Testperson 4:  
 
Uppgift 1: Vilka olika tjänster erbjuder företaget?  
Egen verkstad. Går till butiken. Service av bilar, försäljning och reparation. 
 
Uppgift 2: Hitta aktuella erbjudanden 
Scrollar direkt ner och hittar omedelbart. 
 
Uppgift 3: Hitta företagets adress och vägbeskrivning 
Går till kontakta oss via den nedre menyn. Hittar adressen omedelbart. 
 
Uppgift 4: Hitta företagets Facebook 
Säger att det är på förstasidan. Går tillbaka och scrollar ner. 
 
Uppgift 5: Hitta företagets telefonnummer 
Går till kontakta oss och använder nedre menyn. 
 
Uppgift 6: Skicka ett mail och fråga om be om en offert 
Går till kontakta oss. Inga anmärkningar 
 
Slutfråga: Skulle du tänka dig att återvända till hemsidan? Ja 
 
Learnability: Är det lätt att lära sig navigera runt på webbplatsen? Ja 
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Satisfaction: Är ni nöjda med webbplatsens design och utformning? Ja 
Errors: Är det lätt att göra fel, ifall ja, är det enkelt att ångra felet? Nej 
Testperson 5:  
 
Uppgift 1: Vilka olika tjänster erbjuder företaget?  
Bildelar, bromsok. 
 
Uppgift 2: Hitta aktuella erbjudanden 
Scrollar ner på förstasidan och hittar direkt. 
 
Uppgift 3: Hitta företagets adress och vägbeskrivning 
Går till kontakta oss. Hittar utan problem. 
 
Uppgift 4: Hitta företagets Facebook 
Går tillbaka till förstasidan och scrollar ner. 
 
Uppgift 5: Hitta företagets telefonnummer 
Går till kontakta oss. 
 
Uppgift 6: Skicka ett mail och fråga om be om en offert 
Går till kontakta oss. Inga svårigheter. 
 
Slutfråga: Skulle du tänka dig att återvända till hemsidan? Ja 
 
Learnability: Är det lätt att lära sig navigera runt på webbplatsen? Ja 
Satisfaction: Är ni nöjda med webbplatsens design och utformning? Ja 
Errors: Är det lätt att göra fel, ifall ja, är det enkelt att ångra felet? Nej 
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