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Abstract 

Digital technology is used today to help consumers in everyday life for example, webpage 

design and appearance for different devices such as computers, smartphones and tablets. 

Homepages for all devices can be based on a specific coding called "Responsive Web 

Design" (RWD). 

From a social and literary point of view, it appears that RWD in its current form has some 

problems while transitioning from computer displays to tablets and smartphones. Using the 

common base that RWD allows for equivalent design expression to different screen sizes 

should be created by all devices. Although this possibility exists today, there are often 

differences in navigation that can confuse the user. A consistent design expression facilitates 

the recognition of the navigation. Additionally, the user experience (UX) through the visual 

expression can enhance the experience of a webpage or medium used and thus create a whole. 

This study describes how users look at how the implementation of RWD affects two 

webpages main menu for computer and smartphone devices. The focus has been on studying 

the user experience in relation to visual expression. The problem is that RWD in different 

contexts means that visual expression may be less important and thus changing the user 

experience. With qualitative interviews, four informants have studied two webpages on both 

computer and smartphone and expressed their own thoughts. The result of the study shows 

that the differences between webpages on the computer and smartphone devices do not cause 

difficulties in the use, but if the similarities between the devices are the same, it creates a 

more positive user experience. 

Keywords 

Responsive Web Design (RWD), Visual expression, Smartphone, Computer, Mobile first, 

User Experience (UX) 
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Sammanfattning 

Digital teknik används idag för att hjälpa konsumenter i vardagen t.ex. hemsidors utformning 

och utseende för olika enheter så som dator, smartphone och läsplattor. Hemsidor för olika 

typer av enheter kan göras utifrån en specifik kodning som benämns “responsiv webbdesign” 

(RWD).  

Utifrån ett samhälls- och litteraturperspektiv framgår det att RWD i sin nuvarande utformning 

har en del problematik i övergången från dator till läsplattor och smartphones. Med hjälp av 

den gemensamma basen som RWD möjliggör för anpassning av samma designuttryck till 

olika skärmstorlekar ska ett konsekvent uttryck skapas genom alla enheter. Även om denna 

möjlighet finns idag är det ofta skillnader i navigeringen som kan förvirra användaren. Ett 

konsekvent designuttryck underlättar igenkänningen av navigationen. Till detta kan 

användarupplevelsen (UX) genom det visuella uttrycket förbättra upplevelsen av en hemsida 

eller det mediet som används och därmed skapa en helhet. 

Denna studie beskriver hur användare ser på hur implementeringen av RWD påverkar två 

hemsidors huvudmenyer för enheterna dator och smartphone. Fokuset har varit att studera 

användarupplevelsen i förhållande till det visuella uttrycket. Problemet är att RWD i olika 

kontext, medför att det visuella uttrycket kan få mindre betydelse, och då ändra 

användarupplevelsen. Med kvalitativa intervjuer har fyra informanter med sina egna tankar 

studerat två hemsidor på dator och smartphone. Resultatet i studien visar på att olikheter av 

hemsidor på enheterna dator och smartphone inte skapar svårigheter i användningen, men om 

likheten mellan enheterna är densamma skapar det en desto mer positiv användarupplevelse. 

Ämnesord 

Responsiv webbdesign (RWD), Visuellt uttryck, Smartphone, Dator, Mobile first, 

Användarupplevelser (UX) 
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1 Inledning 

Dagens digitala utveckling har inneburit att designers och webbutvecklare fått ta del av ny 

kunskap angående hemsidor i sitt arbete. När bärbara enheter såsom läsplattor och 

smartphones kom ut på marknaden fick de skapa enskilda hemsidor för varje enhet. Enligt 

Marcotte var detta inte en optimal utgång för utvecklingen av hemsidor (2010). Därför görs 

det numera anpassningar med specifik kodning som benämns “responsiv webbdesign” 

(RWD). Syftet med RWD är att optimera användarupplevelsen oavsett vilken enhet som 

används (Marcotte, 2010). Dagens hemsidor behöver inte bara fungera och anpassas för dator 

utan också för smartphones och läsplattor. Denna studie förhåller sig till området som berör 

responsiva hemsidors utformning. Problemområdet lägger sin grund i hur det visuella 

uttrycket av hemsidors huvudmeny gestaltas på dator samt smartphone. Studien inleds med en 

bakgrundsbeskrivning som efterföljs av problemdiskussion, syfte, problemformulering och 

fördjupning i tidigare forskning. Genom att tillämpa en kvalitativ ansatts har fyra informanter 

intervjuats då de i anknytning utfört uppgifter och responderat på två olika hemsidor för dator 

respektive smartphone. Diskussionen analyserar och tolkar informanternas tankar och 

upplevelser av hemsidornas visuella uttryck. 

1.1 Bakgrund 

Sedan den första smartphonen kom ut på marknaden har det under det senaste decenniet skett 

en stor utveckling av försäljningen av digitala produkter, främst gällande bärbar/mobil-teknik 

så som läsplattor och smartphones. Den globala försäljningen av smartphones, stationära och 

bärbara datorer beskrivs av Morgan Stanley. Mellan 2005–2011 skedde en stor 

försäljningsökning av mobila enheter (Stanley, 2011), där försäljningen av smartphonens 

ökade markant från cirka 50 miljoner 2005 till att 2012 beräknas nå cirka 500 miljoner. 

Däremot har försäljningen av stationära datorer befunnit sig på en stagnerad nivå. Dessa 

siffror visar att människor efterfrågar mobila/bärbara enheter. Det är inte bara försäljningen 

som intensifierat för mobila enheter så som smartphone och läsplattor utan även 

användningen av hemsidorna på dem. I oktober 2016 gick mobila enheters 

webbanvändningen förbi datorn (Titcomb, 2016). 

I och med teknikutvecklingen har hemsidor succesivt strävat efter att anpassas för de olika 

enheternas storlekar på gränssnitt. Skalningen för att passa olika enheter har då inte alltid varit 

nog. Marcotte beskriver situationer där han blivit tillfrågad att skapa hemsidor för 

smartphones. Han ställer sig frågan om det är möjligt och finns utrymme för att skapa 
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enskilda hemsidor som stödjer varje enhet? En hemsida t.ex. till en iPhone, en till 

Samsungtelefonen eller till en ASUS dator. Marcotte menar att skapandet av responsiva 

hemsidor underlättar för att designa en optimal upplevelse och få en röd tråd genom alla olika 

typer av enheter (2010). Responsiv webbdesign (RWD) uppkom för att enklare kunna skapa 

denna upplevelse (Marcotte, 2010). En röd tråd benämns också att vara konsekvent i ett 

designuttryck (Norman, 2002, Young, 2014). Tekniken med RWD medför en 

storleksanpassning för olika gränssnitt på datorskärmar, smartphones och läsplattor där text 

och bilder anpassas i syfte att öka läsförståelse och navigering. Exempel på RWD-anpassning 

är att text förstoras vid användning av mindre gränssnitt än datorskärmar för att öka 

användbarheten. Om denna anpassning inte används finns det svårigheter i att navigera på en 

hemsida som tillämpats för en datorskärm men används på smartphone (Kim, 2013). 

Navigeringen över hemsidan blir allt svårare att förstå då helheten inte uppfattas. Responsiv 

anpassning syftar till att förenkla navigeringen för användaren (Kim, 2013). Användaren ska 

förstå sig på navigeringen på hemsidan vare sig de använder en dator eller smartphone. En 

viktig fördel att poängtera med RWD-kodning är att en uppdatering av ett textstycke görs 

endast på en plats (Kim, 2013). En ändring på en hemsida medför att en uppdatering syns på 

alla enheter. 

En nackdel som påpekats med responsiva hemsidor är att de ofta inte är kompatibel till den 

bärbara enheten (bypeople). Det menas med att en hemsida oftast är designad för storleken av 

en datorskärm. När denna hemsida sedan skalas ned för mindre gränssnitt så som en 

smartphone tas en del information bort. I detta läge påstår samhället att den inte blir 

användarvänlig för att kunna gå runt att surfa med. Hemsidan är skapad för att sitta stilla med 

och inte för mobilt röra sig under dess användning (Stanley, 2011). Webbdesigners ser en 

utveckling av strategier för att undgå dessa problem i och med att de bärbara/mobila 

funktionerna ökar i användning (bypeople, Graham, 2012). Samhället går mot mer mobila 

enheter där fokus för framtiden bör ligga i att skapa funktioner som är optimala för 

smartphonens mobila användning (Wroblewski, 2009). Begreppet ”mobile first” kan sägas är 

en sådan strategi som studerats senaste decenniet (Graham 2012). Hemsidor som då är 

anpassade för mobilt/bärbara enheter i första led, och därefter större skärmar för ett 

stillasittande bruk. 

Ytterligare problem med responsiv webbdesign är att en standardisering i utformningen av 

navigationen inte är allmän (Clarke, 2012). Standardiseringen innebär att det ska finnas 

riktlinjer efter hur symboler och ikoner ska se ut på hemsidor. Idag gestaltas symbolen för 
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menyn på flera olika sätt (Clarke, 2012, Frost, 2012). Författarna anser att detta kan förvirra 

användarna. I och med en responsiv hemsida skalas den automatiskt om för att passa 

skärmens storlek (Glassman and Shen, 2014). T.ex. innebär anpassningen att bilder skalas om 

eller att de göms när ytan på gränssnittet minskar (Glassman and Shen, 2014). 

Informationsflödet innefattar mindre text vid mindre enheter etc. Det innebär att navigationen 

för hemsidan ändras för att anpassa den nya ytan. En strävan mot en tydlig navigation på en 

hemsida kräver ett konsekvent designuttryck för alla tilltänkta enheter. Det menas med att en 

hemsidas navigation och visuella uttryck ska ha tillräckligt med likheter oavsett vilken enhet 

som användaren brukar (Norman, 2002, Norman, 2013). Young understryker att hemsidor 

skall fungera och vara tydliga för användare vilket kan skapas genom en konsekvent design 

(2014). Där utseendet och dess funktioner fungera på samma sätt över olika digitala enheter. 

1.2  Problemdiskussion 

Forskningen och utvecklingen av RWD idag är en ständigt utvecklande process som ska 

underlätta för webbutvecklare, designers och i sista led användaren. RWD är programmering 

som ska skapa ett konsekvent designuttryck av en hemsida oavsett typ av enhet. RWD skalar 

av och tar bort information så som bilder, text och enklare design på menyer. Detta görs för 

ett enklare användande vid mindre gränssnitt än en datorskärm. I och med begreppet ”mobile 

first” stärks förståelsen till hur fokuset bör ligga i designarbetet för att främja 

användarupplevelsen av mobila enheter då allt fler idag använder sig av mobila enheter. 

Tidigare forskning har fokuserat på hur designers och webbutvecklare bör tänka i sitt 

skapande en positiv användarupplevelse med hjälp av RWD. Däremot är kvalitativ forskning 

inom responsiva hemsidor begränsad. Problemet är att forskningen kring RWD är bristfällig 

utifrån ett användarcentrerat perspektiv, där användare fått respondera på responsiva 

hemsidor. Teorin säger att RWD ska främja användarupplevelsen, men Kim menar även på att 

det inte finns någon garanti att RWD skapar en tillfredsställande upplevelse hos användare 

(2013). Detta problem kan gestaltas i form av att det visuella uttrycket skiljer sig mellan olika 

enheter. 

Denna studie undersöker därför vad som kan främja en användarupplevelse i användning av 

en responsiv hemsida. Detta för att se om tidigare forskning överensstämmer med studiens 

informanter (Young, 2014). Chien et al. hävdar att det bör göras mer djupgående forskning 

om det visuella uttrycket påverkar användarupplevelsen (2016). Studien jämför hur användare 

upplever det visuella uttrycket på responsiva hemsidor på smartphone/dators. Detta lägger sin 
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grund i att se hur användarupplevelsen tillfredsställs av olika gränssnitt vid användning av en 

och samma RWD-hemsida.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om användarens upplevelser av RWD-hemsidor då 

det ständigt sker en digital utveckling. Studien avser att medföra en uppdatering till tidigare 

forskning som ska finnas som underlag för designers och webbutvecklares framtida RWD-

hemsidor.  

1.4 Problemformulering 

Mot bakgrund av problemdiskussion och studiens syfte har följande frågeställning 

formulerats: 

Hur upplever användare responsiva hemsidor? 

Delfrågor:  

• Hur upplevs det visuella uttrycket av en huvudmeny på olika enheter? 

• Hur påverkas användaren av ett konsekvent designuttryck? 

• Hur väsentlig är ett konsekvent visuellt uttryck för användarupplevelsen? 
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1.5 Avgränsning 

Avgränsning för 

studien har gjorts till 

hur hemsidors 

huvudmeny gestaltas på 

olika enheter så som 

dator och smartphone. 

Detta val har gjorts 

eftersom det visuella 

uttrycket förändras vid användning av de olika enheterna. Hemsidorna som studerats är helt 

oberoende av studien. Eftersom det finns olika typer av RWD-lösningar är urvalet av 

hemsidor för studien hkr.se  

 

(Högskolan Kristianstad) och arla.se (Arla). Dessa hemsidor skiljer sig i dess utformning. 

Figur 1 visar hur hkr.se ser ut på en dator, medans figur 2 visar från en smartphone. Man ser 

en skillnad här i det visuella uttrycket huvudmenyn. Är detta en skillnad som påverkar 

användare 

annorlunda. Sedan 

har vi figur 3 som 

visar arla.se från en 

dator och därefter 

figur 4 som arla.se 

från en smartphone. 

Figur 2:hkr.se utseende på en smartphone. 

Figur 4:arla.se utseende på en dator 

Figur 3:arla.se utseende på en smartphone. 

Figur 1: hkr.se utseende på en dator 
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Denna hemsidans visuella uttryck skiljer sig inte lika mycket som hkr.se. vad betyder detta för 

användaren? 

1.6 Begrepps beskrivning 

RWD - I denna studie innebär begreppet hur layouten av hemsidor ses på olika enheter och 

vilket samband de har.  

Användbarhet - Begreppet tittar på hur en responsiv hemsida är funktionell och förståelig för 

användaren. 

Användarupplevelse (UX) - Begreppet innebär att titta på hur användare reagerar, vilka 

känslor och föväntningar som speglas i användningen av responsiva hemsidor. 

Mobile first -Utgångspunkt i att utveckla för en liten skärm och sedan expandera till stor 

skärm. 

Visuellt uttryck - Begreppet innebär vad utseendets betydelse har för inflytande på 

användarupplevelsen (UX). 

Smartphone – En kombination av mobiltelefon och handdator som är bärbar och har tillgång 

till internet. 

1.7 Litteraturgenomgång 
Nedan följer forskning och litteratur för de ämnen som sätter prägeln på studien  

1.7.1 Responsiv webbdesign (RWD) 

Det empiriska materialet inom området responsiv webbdesign (RWD) förhåller sig till hur 

webbutvecklare ska kunna skapa en responsiv hemsida utifrån dess kodning. Forskningen 

beskriver också att RWD ska ta hänsyn till olika enheter som dator och smartphone. 

Voutilainen et al. beskriver att en nyckelfråga inom RWD är hur man lägger upp sin layout 

och design så den kan anpassas för olika storlekar på skärmar (2015). För webbutvecklare och 

designers har denna utveckling inneburit en omställning i deras tankesätt och skapande av 

hemsidor (Ganci and McCullough, 2015). Utvecklingen av responsiva hemsidor bör medföra 

att hemsidor blir allt bättre, användbara och ökad positiv upplevelse. Denna studie avser att 

belysa hur huvudmenyn på olika hemsidor visuellt gestaltas i användning av digitala enheter 

så som smartphone och dator. Detta för att se hemsidornas samband mellan enheterna. Detta 

är av relevans mot bakgrund av användarupplevelse av en hemsida variation beroende på dess 

layout. 
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1.7.2 Användarupplevelse - User Experience (UX) 

Under förra decenniet har användarens behov för utvecklingen av digital teknik lagt sitt fokus 

på användarerfarenhet och användarupplevelse (Hassenzahl and Tractinsky, 2006). 

Användarupplevelse eller som det mer kända uttrycket user experience (UX) definerar 

Hassenzahl och Tractinsky som en följd av en användares tillstånd beroende på vilket behov 

man har, motivation, humör, känsla eller förväntningar etc. Användaren registrerar syfte och 

användbarhet för hur ett system är uppbyggt i ett sammanhang för hur interaktionen sker 

(Hassenzahl and Tractinsky, 2006). UX är ett komplext begrepp som har värderats olika och 

inte funnit någon standardiserad definetion (Rönkkö et al., 2008). Lellemand et al. har i sin 

forskning studerat begreppet UX internationellt för att få en bild av hur det ser ut idag (2015). 

Enligt denna studie stämmer till viss del Hassenzahls och Tractinskys definetion av UX, men 

resultatet visar en bredd som är svår att fastställa i en definetion. UX är enligt tidigare 

forskning ett samlingsbegrepp om användarupplevelsens användbarhet (Rönkkö et al., 2008, 

Lallemand et al., 2015).  

Sammantaget med det som beskrivs i materialet om UX är det väsentliga att studera hur 

användare reagerar, vilka känslor och föväntningar som speglas i användningen av responsiva 

hemsidor och dess visuella uttryck. Detta är för att kunna tolka användarupplevelsens 

användbarhet och optimera hemsidan. 

1.7.3 Mobile First 

Mobile First är ett begrepp som har börjat användas det senaste decenniet (Graham 2012). 

Mobile first innebär i stora drag en strategi där designers utformar t.ex. en hemsida för 

användaren i mobilt användande i första hand (Graham, 2012). I tidigare utformning av 

hemsidor utgicks designen för datorns gränssnitt som sedan anpassas för mindre skärmar, 

vilket innefattar, funktioner, information och utseende. David Lee King påstår att 

programmera en hemsida till att vara responsiv fungerar för gränssnitt som datorer och 

läsplattor men vidare till smartphones bör man tänka om och då se till individens användning 

av hemsidan (2012).  Mobile first förhåller sig inom UX-design där användningen förhåller 

sig till det innehåll som användaren önskar och där upplevelsen syftar på mobilitet (Graham, 

2012, King, 2012). Begreppet har skapats i och med den ökade populariteten och 

användningen av mobila enheters funktion hos användare och är den strategin som bör följas 

för att uppnå den ultimata användarupplevelsen (Graham 2012). Med mobile first som ett 

begrepp för studien syftar det till hur upplevelsen är vid användning av hemsidor för 

smartphone respektive datorer. 
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1.7.4 Visuellt uttryck 

Under senare år har både forskningen och den tekniska utvecklingen fokuserat mer på 

användarbarhet och ett helhetsintryck av digitala medier (Hassenzahl and Tractinsky, 2006). 

Tractinsky et al. visade på med hjälp att tänka till hur man skulle utforma det visuella 

uttrycket i en skapelse så kan den bli mer användbar i slutändan om detta skedde (2000). 

Forskningen tog efter av denna slutsats för att se en relation mellan det visuella uttrycket och 

användbarhet (Moshagen and Thielsch, 2010). Denna forskning visar på att visuellt uttryck 

kan förbättra användbarheten (Moshagen et al., 2009).  

Annan forskning har undersökt hur rellationen är mellan användarupplevelsen (UX) och 

visuellt uttryck. Den visade på att ett visuellt uttryck kan förmedla och skapa en positiv UX 

och samtidigt kompensera för brister i designen där användaren har svårigheter att förstå hur 

till exempel applikationen fungerar i sin användning (Norman, 2004, Moshagen et al., 2009). 

Samtidigt har forskningen om UX visat på att det visuella uttrycket kan försämra upplevelsen 

av en hemsida eller det mediet som används (Sutcliffe and Angeli, 2005). Det har då menats 

att göra ett grundligt urval av det visuella uttrycket för att uppnå en positiv 

användarupplevelse. Rellationen mellan UX och det visuella uttrycket är ett ämne som inte 

diskuterats brett inom forskningen, men Chien et al. menar på att det är en viktig aspekt att 

vidta för att en produkt ska få spridning (2016).Utifrån denna kunskap ser ett visuellt uttryck i 

digitala medier till hur den påverkar själva användupplevelsen (UX) för användaren. Detta är 

relevant att studera för att se om det visuella uttrycket är betydelsefull för responsiva 

hemsidors UX. 

1.7.5 Normans designprinciper 

Utifrån nämnd litteratur som tagits upp för studiens innehåll ska några av Normans 

designprinciper få belysa hur design kan bli användbar. Begreppen har presenterats här från 

två böcker som fått stor spridning inom utbildning och forskningsområdet inom Human-

Centered Design (HCD) (Norman, artikel). Dessa är ”consistency, visibility, affordance och 

mapping”. Begreppen är ifrån olika årgångar där ”affordance” och ”mapping” finns beskrivna 

i Normans senaste utgåva 2013. Tidigare utgåva från 2002 beskrivs begreppen ”consistency” 

och ”visibility”, dessa begrepp är relevanta och håller i sig.  

”Consistency” är en benämning som Norman beskriver som en designprincip för gränssnitt 

(2002). Han definierar att vara konsekvent i sin design hjälper användare att se mönster. De 

element som liknar varandra ska fungera och speglas på samma sätt. Att inte vara konsekvent 
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i sin design kan skapa förvirring hos användaren. Konsekvent design tar även Young upp som 

en viktig pusselbit för lyckad design (2014). 

”Visibility” är den designprincip som beskriver ett begripligt gränssnitt (Norman, 2002). 

Funktioner ska genom ett visuellt iakttagande skapa en förståelse hos användaren över vad 

som kan göras. Dessa funktioner ska vara tydligt visuella och vara placerade där användaren 

räknar med att finna funktionen. 

”Affordance” är de visuella funktioner som ger användaren ledtrådar hur det ska användas 

(Norman, 2013). Att tillämpa affordance för grafiska gränssnitt ger ledtrådar hur funktioner 

kontrolleras. Med hjälp av färger och former kan användaren känna igen dessa om de används 

på fler ställen, men också förstå vad för handlingar som är möjligt. 

”Mapping” för en hemsida innebär enligt Norman att aktivera en kontroll som utgör en 

funktion (2013). Dessa kontroller ska sträva efter en tydlig klarhet för användaren. 

Disponeringen och kartläggning av funktioner ska vara placerade så det känns uppenbart och 

väntat hos användaren. Det ska göra det enkelt för användningen, i detta fall en hemsida. 
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2 Metod 

Kapitlet beskriver studiens vetenskapliga förhållningssätt, insamling av data, hantering av 

data, informanter, och genomförande av metodvalet. 

2.1 Kvalitativ ansats 

En kvalitativ ansats har valts som studiens vetenskapliga angreppssätt. Detta är på grund av 

att problemområdet lägger sin grund i att studera ett subjektivt användande. Människans egna 

tankar om användandet utifrån deras kunskap av datorer och smartphones är viktig för 

studien. Kvalitativ ansatts innebär därför att bearbeta och reflektera över textmaterialet som 

samlats in under djupintervjuerna. Under insamlingen av data till studiens resultat har  

observationerna givit nya funderingar och tankar som rör själva problemområdet som är 

väsentligt för fortsatt arbetet i diskussionen.  

2.2 Litteratursökning 

Vid fördjupning inom området har sökning av tidigare forskning gjorts via databaser, 

samhällets tankar genom sociala medier samt tryckt litteratur. De vetenskapligt granskade 

artiklarna har sökts via Högskolan Kristianstads databas Summon. Den omfattar länkar till 

andra databaser. Litteraturen omfattar databaserna ACM, Taylor & Francis, Routledge, 

ProQuest och Elsevier. Sökorden som användes innefattade engelska termerna: responsiv web 

design (RWD), visual aesthetics, user experience (UX) och consistency. Fokus har varit på att 

förstå varför RWD kom till och vilka problem som belyser forskningen och samhället idag. 

Problemområdet har eftersökts i vetenskapliga artiklar och litteratur i ämnet. Vid sökning 

utifrån samhällets problemaspekter har frasen ”problems with responsiv web design” använts. 

Där har digitala bloggar punktvis strukturerat upp problem samt negativa och positiva 

aspekter med RWD.  

2.3 Insamling av data 

Datainsamling har skett via kvalitativa semistrukturerande intervjuer med 

bekvämlighetsutvalda informanter. Genom observationer studerades informanterna under 

intervjun. Antal intervjuer/observationer som gjorts är fyra stycken på cirka 1–1,5 timmar för 

varje informant. Intervjuerna/observationerna har ägt rum i varje informants egna hem, där de 

varit själva tillsammans med studieledare (författare Anna Jedenius, AJ). Informanterna 
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uppmanades att spontant berätta vad de gjorde samt vilka tankar och känslor som uppstod 

under intervjun. Frågorna i den semistrukturerande intervjun var ostrukturerade vilket gav 

informanten större möjlighet att utforma sina egna svar. Frågorna förhöll sig till en 

standardisering där de såg till problemformuleringen med dess underfrågor som riktningar. 

Antalet informanter som intervjuats är fyra stycken. Intervju och ljudinspelning har 

accepterats av samtliga informanter. Inspelning av intervjuerna var ett sätt att säkra att inget 

material glöms i bearbetningen av underlaget. Underlaget för intervjuerna användes 

hemsidorna hkr.se och arla.se som är obundna till denna studie.  

2.4 Genomförande 

Informanten informerades om hur intervjun skulle förlöpa utan att gå in i detalj om studiens 

problemområde. Informanten uppmanades till att genomföra olika uppgifter på hemsidan 

samtidigt som han/hon beskrev vad de kände och gjorde. Under tiden som intervjun fortskred 

observerades informanten genom att urskilja dess handlingar efter frågeställningarna. 

Informant 1 och 2 presenterades för utseendet på dator först och sedan smartphonens. 

Informant 3 och 4 presenterades för smartphonens utseende först och därefter för 

datorns. Detta för att se om det fanns skillnader i tankarna hos informanterna. 

Avslutningsvis av intervjun ställdes informanten framför de båda enheterna för att 

reflektera över de båda gränssnittens visuella utseende. Detta gjordes utifrån studiens 

problemformulering. 

2.3.1 Olika uttryck av intervjuprocessen 

I intervjun med informant 1 började med att respondera på hkr.se utseende och därefter 

arla.se. Informant 1 påpekade att om hon hade fått genomföra intervjun omvänt hade det 

framhävts mer om den visuella upplevelsen för respektive hemsida. Processen ändrades till 

resterande informanter som började med att respondera på arla.se och därefter hkr.se. 

2.4 Hantering av data 
Informanternas åsikter och tankar har registrerats med ljudinspelning under det faktiska 

mötet. Materialet från ljudinspelningen har i efterhand transkriberats. Ljudfilerna har gåtts 

igenom flertalet gånger informant för informant då informationen har antecknats ned 

betydelsefull data. I och med ljudinspelningen har transkriberingen kunnat sammanfatta all 

väsentlig data som informanterna verbalt uttryckt om hemsidorna för att etablera ett 

helhetsintryck. Därefter har likheter och skillnader från informanternas intervjuer 

uppmärksammats. Datan har sedan analyserats utifrån frågeställningen och kategoriserats 
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efter delfrågorna. Inspelningarna av intervjuerna sparas till dess att uppsatsen är godkänd, 

därefter tas det bort. 

2.4.1 Informanter  

Informanterna informerades att deras uppgifter kommer hanteras anonymt och avidentifierat. 

De numreras 1 till 4 för att skilja dem åt. Bakgrundsinformation för informanterna samlades 

in: ålder, kön, subjektiv vana av subjektiv bedömd datoranvändning (dålig, normal till mycket 

van), subjektiv vana av smartphoneanvändning (dålig, normal till mycket van) och vilken 

grad av utbildning (antal år i utbildning, studienivå: grundskola, gymnasium, högskola). 

Denna information ligger till grund för ökad förståelse av informanten i dess kontext. 

Tabell 1. Här följer övergripande beskrivning om varje informant. 

Informant Ålder Kön Samtliga 

år i 

utbildning 

Högsta 

utbildningsgrad 

Datorvana- Anser 

sig ha 

Smartphonevana- 

Anser sig ha 

1 32 år Kvinna 17 år Högskole-

utbildning 

normal användnings-

erfarenhet. 

mycket 

användnings-

erfarenhet av 

smartphones. 

2 28 år Man 12 år Gymnasie-

utbildning 

mycket användnings-

erfarenhet av dator. 

mycket 

användnings-

erfarenhet av 

smartphones. 

3 32 år Kvinna 15 år Högskole-

utbildning 

normal användnings-

erfarenhet. 

mycket 

användnings-

erfarenhet av 

smartphones. 

4 31 år Man 15 år Högskole-

utbildning 

mycket användnings-

erfarenhet av dator. 

mycket 

användnings-

erfarenhet av 

smartphones. 
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3 Resultat 

Resultatet från den kvalitativa studien sammanfattas i detta kapitel. Övergripande beskrivning 

av informanterna redogörs för att skapa en tydligare bild hos läsaren. Det är ett urval från 

intervjuerna som valts ut då de rör problemområdet och studiens syfte. Resultaten har delats 

upp i två grupper eftersom informant 1 och 2 presenterats för hemsidorna på dator först 

medan informant 3 och 4 för smartphone hemsidorna. 

3.4 Resultat informant 1 och 2 

Informant 1 och 2 presenterades för hemsidorna på dator först och därefter smartphone. 

Resultaten för informant 1 och 2 har delats upp för att se de skilda tankarna under den utförda 

intervjun. 

3.4.1 Informant 1 

Informant 1 fick i uppgift att besöka hkr.se först på datorn och sedan på smartphonen. Hon 

fick först bekanta sig med hemsidan, men framförallt med huvudmenyn. Informanten blev 

uppmanad att berätta hur hon såg på hemsidans utseende. Informanten uppgav att hemsidan 

uppfattades som glad och pigg på grund av bildmaterialet samt den gröna kulören som 

använts som accentfärg på huvudmenyn och logotypen. Informanten ansåg att detta 

återspeglar positivitet. Huvudmenyn ansågs logisk upplagd. Hon blev uppmanad att söka efter 

en specifik kurs på hemsidan och valde att leta under menyvalet ”utbildningar”. Hon ångrade 

sig snabbt för att sedan söka efter kursen i sökfältet. Hon fann den aktuella kursen genom 

sökfunktionen. 

 

Figur 5. Datorns utseende av huvudmenyn för hemsidan hkr.se. 
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Därefter fick informanten gå in på samma hemsida via sin smartphone. Hon pekar var 

huvudmenyn gestaltades (ikon med tre horisontella linjer). Hon verkade självsäker i det som 

syntes och valde att trycka på meny-ikonen. Uppbyggnaden av menyvalen var logisk ansåg 

informant 1 då den förhåller sig relativt till hur det är uppbyggt för datoranvändande. Samma 

uppgift delades ut som för datorn, men informanten valde att gå via ett av menyvalen för att 

finna kursen istället för sökfunktionen. Hon påpekade att det var enklare att finna kursen på 

detta sätt genom smartphonen än på datorn som då söktes. 

Efter att informant 1 fått se hemsidan separat för varje enhet avslutande det med att jämföra 

och analysera dem när hon tittade på dem samtidigt. Hon kände igen huvudmenyn på båda 

enheterna, och de speglar varandra med ett ”hyfsat konsekvent” uttryck. Skillnaderna som 

påpekades var att huvudmenyn är grön på datorn och att sökruta syns tydligt direkt, men detta 

skiljer sig från smartphonen.  

[…] den gröna färgen hade kunnat användas på huvudmenyn på smartphonen med. Det hade varit 

snyggare och mer lika varandra (Informant 1). 

Informant 1 menar att huvudmenyn inte liknar varandra mellan enheterna, men samtidigt 

förstår hon meny-ikonen på smartphonen. Hon förklarade att hon väntade sig visuellt olika 

uttryck då hon påstår att en huvudmeny oftast inte gestaltas horisontellt på en smartphone, och 

för att den ligger högt upp på respektive enhet.   

Intervjun gick vidare till arla.se för dator och därefter smartphone. Informanten påpekade att 

hemsidan var estetiskt attraktiv och tydlig med dess menyval som enkelt och snabbt 

lokaliserades på vänsterkanten av hemsidan. Hon förstod uppbyggnaden och kunde söka upp 

ett recept enkelt genom att gå in på menyvalet ”recept” eller direkt på hemsidan med att gå till 

sökikonen uppe i högra hörnet. 

Därefter studerades arla.se på smartphonen. Informanten påpekade att hon besökt hemsidan 

via mobilen tidigare. Hon påpekade att arla.se är mer estetiskt lika varandra över de olika 

enheterna i relation till hur de skillnader som gestaltas på hkr.se. Datorn och smartphonen 

analyserades tillsammans där informanten påpekade att huvudmenyn är väldigt lika varandra 

på båda enheterna. Informanten fick en positiv upplevelse av likheten som avspeglades på 

båda enheterna. Hon påpekade: 

  […] denna likhet i designen burkar inte återspeglas på andra hemsidor (Informant 1).  
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3.4.2 Informant 2 

Informant 2 introducerades för arla.se först på datorn. Han förklarade att utseendet av 

huvudmenyn på arla.se upplevs som väldigt tydlig, det kommer fram fler underval när man 

håller över ett av menyvalen så som recept och produkter. Informanten blev väldigt positiv 

när huvudmenyn följde med när han förflyttade sig ner på hemsidan. 

Detta är positivt då jag inte behöver scrolla tillbaka till toppen av hemsidan för att komma åt den igen! 

(Informant 2). 

Uppgiften som gavs valde informant 2 att använda sökfunktionen direkt på hemskärmen och 

hittar det tillfrågade receptet.  

Informant 2 uppmanades att gå in på arla.se med sin smartphone. Han påpekade direkt att 

utseendet av huvudmenyn var väntat genom att se meny-ikonen (ikon med tre horisontella 

linjer). När han öppnade huvudmenyn så gestaltades den som en gardin där utseendet var 

informationsmässigt likadant som på datorn. Han påpekade att sökfunktionen är placerad 

likadant uppe i högra hörnet för respektive enhet. 

När informant 2 analyserade de båda enheternas utseende framför sig menade han att 

designen är konsekvent. Han var tydlig med att påpeka att den enda skillnaden är att man 

behöver klicka fram huvudmenyn på smartphonen innan man ser den. 

[…] det är för att hemsidan inte ska försämras av en stor meny som ligger i vägen om man ska göra en fin 

presentation (Informant 2). 

Han ansåg att hemsidan höll ett konsekvent designuttryck genom enheterna vilket kan vara 

betydande om han skulle använda enheterna vid olika tillfällen. 

Figur 6. Datorns utseende av huvudmenyn för hemsidan arla.se 
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Härefter analyserades hkr.se av informant 2 på datorn. Han påpekade att sidan och dess 

huvudmeny kändes osammanhängande gentemot arla.se. Mer knappar att trycka på, med 

många fler val men han misstänker då att hemsidan innehåller mycket information. Trots detta 

menar han att den är användarvänlig då man lätt finner det som eftersöks med hjälp av 

huvudmenyn eller sökfunktionen. I sökfunktion/rutan kunde informanten börja skriva direkt. 

Uppgiften genomförde han via menyvalet utbildningar, hittade kurser och valde 

kriminologikursen som efterfrågats.  

Informant 2 gick därefter in på hemsidan hkr.se via sin smartphone och påpekade direkt att 

detta utseende kändes mer uppdaterat. Han menar på att det är i princip två knappar för 

huvudmenyn. Viktigt att poängtera är att den är anpassad för smartphonen. Informanten valde 

sedan att rotera smartphonen till liggande läge och såg en förändring i det visuella utseendet 

av huvudmenyn som påminde om datorns utseende med menyval och färg.  

Med båda enheterna framför sig menade informant 2 att huvudmenyn var konsekvent i 

designen. Han påpekade att färgen inte har så stor betydelse utan att man förstår sig på hur 

man navigerar. 

Jag personligen föredrar enkelhet i design, då användning av för mycket färg inte behövs, utan förstår mig 

på meny-ikonens utseende och funktion ändå (Informant 2). 

Informanten ansåg att det var så liten skillnad av hemsidan på båda enheterna att det inte 

påverkade honom i användningen av den. 

3.5 Resultat informant 3 till 4 

Informant 3 och 4 presenterades för hemsidorna på smartphone först och därefter på datorn. 

Resultaten för informant 3 och 4 har delats upp för att se deras skilda tankar under de utförda 

intervjuerna. 

3.5.1 Informant 3 

Informant 3 ombads att gå in på arla.se via sin smartphone. Hon tryckte på meny-ikonen för 

att få upp huvudmenyn. Det framgick att informanten förstod att det var huvudmenyn när 

ikonen gestaltades i form av horisontella streck. Informanten löste uppgiften enkelt genom att 

gå via huvudmenyn och fann det önskade receptet. 

Informant 3 gick därefter in på arla.se via datorn och fann huvudmenyn kvickt. Hon förstod 

hur huvudmenyn fungerade och förklarade de olika rubrikerna man kan gå in på. 
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När informanten såg hemsidan på båda enheterna framför sig tyckte hon att designen 

upplevdes som konsekvent förutom att man måste klicka på meny-ikonen först på 

smartphonen för att se hela huvudmenyn. Hon var väldigt tydlig med att påpeka att 

användarupplevelsen av arla.se var väldigt positiv. 

Det är konsekvent genom enheterna där det estetiska uttrycket hjälper mig som användare om jag skulle 

besöka hemsidan på datorn ena dagen och sedan smartphonen dagen därpå. (Informant 3). 

Det framgick att informanten inte tyckte upplevelsen var uppenbar av det visuella uttrycket då 

det ofta vid användning av andra hemsidor upplever skillnad över olika enheter. Att det 

visuella uttrycket återspeglades likadant på enheterna väntade hon sig inte, men hon tyckte att 

det var en tillfredsställande och positiv upplevelse. 

 

Figur 7. Hkr.se-Huvudmenyns visuella uttryck för smartphone, stängd och öppen meny. 

Informant 3 fick därefter besöka hemsidan hkr.se via sin smartphone, hon tyckte att 

huvudmenyns utseende är godkänt där inget förvirrar ens upplevelse och förståelse av 

huvudmenyn. Uppgiften löste informanten utan svårigheter genom att gå in via en av 

rubrikerna under huvudmenyn och fann kursen som efterfrågats. 

Därefter besökte informanten hkr.se på datorn. Det uppstod en tystnad och informanten 

kändes förvirrad. Hon var tyst ett tag och försöker sedan lokalisera huvudmenyn. Något 
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desperat plockar hon fram sin smartphone för att titta över huvudmenyns struktur. Efter detta 

förstod hon vart huvudmenyn var placerad.  

Informant 3 påpekade efter denna förvirring att huvudmenyn är väldigt olika i utseendet 

mellan de olika enheterna smartphone och datorn. Hon tyckte inte att det håller ett konsekvent 

visuellt uttryck då huvudmenyn går vertikalt nedåt på smartphonen medan den ligger 

horisontellt som rubriker på datorn. En annan aspekt som togs upp var hur placeringen av 

färgerna använts på de olika enheternas visuellt uttryckta delar. Placeringen av färgerna skiljer 

sig på huvudmenyn då den är vit och grå på smartphone och grön på datorn. Informanten 

funderade om det kanske var anledningen till varför hon inte hittade huvudmenyn på datorn 

tidigare under intervjun. Hon spekulerar även i om det kan beror på användningen av meny-

ikonen gentemot ingen meny-ikon, men också att huvudmenyn på datorn smälter in i helheten 

av hemsidan. 

Informanten upplevde ingen känsla av konsekvent design över det visuella uttrycket mellan 

enheternas utseende. Hon hade samtidigt väntat sig att det visuella uttrycket skulle gestaltas 

olika då det ofta är fallet vid användning av andra hemsidor.  

3.5.2 Informant 4 

Informant 4 presenterades för intervjun och började med att besöka arla.se via sin smartphone. 

Han beskrev direkt att han kommit in på hemsidan och att den ger ett riktigt snyggt 

helhetsintryck, bra val av font etc. Det framgick att menyvalen var tydliga med dess färgval 

och text. Informanten fick i uppgift att hitta ett recept och påpekar då att han tycker om att 

söka efter information. Han trycker på sök-ikonen (förstoringsglas) i övre högra hörn, söker 

på receptet och hittar det. Informanten påpekar positivt att det finns ett snabbt och enkelt 

alternativ att söka efter information. 

Informant 4 besökte därefter hemsidan på sin dator. Vid första ögonblicket betraktades 

hemsidans utseende på datorn där informanten känner igen sig utifrån smartphonens utseende. 

Han vet var allt är placerat och påpekade igen att hemsidan är genomarbetad. Uppgiften som 

gavs genomfördes utan problem. 

När informanten studerade hemsidan på båda enheterna framför sig tyckte han att det var 

konsekvent genom huvudmenyns visuella delar. Han tyckte att det var logiskt att använda sig 

av en meny-ikon för att framhäva vart huvudmenyn är placerad. Informanten påpekade en 

detalj med huvudmenyn på smartphonen då den är synlig. 
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När menyn är synlig på smartphonen så ändrar sig meny-ikonen till ett X (kryss). Det tycker jag om för 

det ökar förståelsen att menyn stängs om jag väljer att trycka där! (Informant 4). 

Informanten påpekade här efter att arla.se var välarbetad då han kände igen sig på båda 

enheterna utan att någon förvirring. 

Informant 4 fick därefter besöka hkr.se på sin smartphone och beskrev att situationen nu var 

att han jämförde dess utseende, användarvänlighet mm. med arla.se. Det första han tänkte på 

var att hemsidan inte utnyttjade hela bredden av smartphonens gränssnitt. Huvudmenyn 

upplevdes som tydlig genom att trycka på meny-ikonen till vänster och sök-ikonen till höger. 

Det upplevdes okomplicerat att finna det som eftersöktes. Informanten ville därefter stänga 

huvudmenyn, men tyckte inte det var självklart att det var nödvändigt att trycka på meny-

ikonen igen. Han utförde sin uppgift genom att söka direkt under sök-ikonen.  

Figur 8. Arla.se-Huvudmenyns visuella uttryck för smartphone, stängt och öppnad meny. 

Informanten fick därpå bekanta sig med utseendet av huvudmenyn på datorn och antydde att 

de valt ut de viktigaste områdena för menyvalen 
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Med båda enheterna framför sig ansåg informanten att designen av huvudmenyn är tydlig men 

att de samtidigt skiljer sig från varandra och inte håller ett konsekvent visuellt utseende.  

På datorn ligger huvudmenyn som en horisontell list högt uppe medan på smartphonen så är det en drop-

down meny (vertikal) samt att färgvalen är olika på enheterna (Informant 4). 

Han tyckte att färgernas betydelse gör en hel del för det visuella uttrycket. Där den gröna 

färgen kunnat användas mer konsekvent på båda enheterna kanske hade ökat förståelsen för 

huvudmenyn eftersom det är samma hemsida. Informanten ser endast de olika menyvalen på 

enheterna som konsekvent uttryckta. Vid diskussion om båda enheternas visuella uttryck 

påpekade han att denna förändring i utseendet inte var väntad. Samtidigt fanns det förståelse 

att man inte kan få in samma information på en smatphones gränssnitt. 
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4 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras det empiriska materialet och jämförs med det teoretiska materialet. 

Diskussionen utgår ifrån studiens syfte och är strukturerad efter problemformuleringen. De 

två första underkapitlen förhåller sig till det empiriska och teoretiska materialet. Resterande 

underkapitel utgör en reflektion av studien, begränsningar med studien och framtida 

forskning. 

4.4 Upplevelsen av det visuella uttrycket 

Informanternas tankegång om de olika hemsidornas visuella uttryck är snarlik, men resultatet 

skiljer sig på några punkter. Hkr.se förhåller sig till en horisontell huvudmeny på datorn och 

en vertikal meny för smartphone. Samtliga informanterna väntade sig att huvudmenyn skulle 

gestaltas i form av en meny-ikon för smartphones. Informant 1 beskrev det väntade: 

Jag väntade mig olika designuttryck då det oftast inte gestaltas som en liggande huvudmeny på 

smartphones. Det känns som en relativt bra lösning då man ser den direkt eftersom den ligger högts upp 

på hemsidan (Informant 1). 

Enligt Norman är förståelsen till funktioners placering viktig för att få klarhet i hur ”mapping” 

förmedlas (2013). Informanten förstod sig på vart huvudmenyn befann sig och vad den var till 

för vilket stämmer överens med Normans principer. Det gäller även att informant 1 väntade 

sig olika uttryck i gestaltningen av huvudmenyn på de båda enheterna, gav det klarhet i hur 

”mapping” av det visuella uttrycket upplevdes på hkr.se (Norman, 2013). Den väntade meny-

ikonen för huvudmenyn är utformad med tre horisontella linjer för båda hemsidorna på 

smartphone. Benämningen ”affordance” gav ledtrådar till användaren hur den visuella meny-

ikonen fungerade med hjälp av dess synliga placering (Norman, 2013). Valet att välja en 

meny-ikon istället för en helt synlig huvudmeny syftar till att förbättra det visuella uttrycket 

och upplevelsen av smartphonens hemsidor hos användaren (Sutcliffe and Angeli, 2005). Det 

är vad responsiv webbdesign handlar om, förenkla och minimera yta. Detta påstående kan 

även skapa motsägande effekter då det fanns svårigheter att finna huvudmenyn på datorn för 

informant 3 när hon först besökte hemsidan via sin smartphone. Informanten räknade med att 

huvudmenyn skulle förhålla sig till mer liknande utseende mellan smartphone och dator. 

Huvudmenyn gick från att gestaltas med meny-ikon vertikalt på smartphonen till horisontell 

på datorn. Här kan man fråga sig om den som gjort hemsidan responsiv tänkt på användarna 

som går från mobilt användande till datoranvändare. Om utvecklingen av hemsidan hade tänkt 



28 
 

utifrån det mobila syftet först kanske inte det hade uppstått förvirring hos informanten 

(Graham 2012). Den konsekventa designen och det visuella uttrycket har ett stort anspråk till 

varför det blev en förvirring (Norman, 2002, Norman, 2013, Young, 2014). Det är en 

konsekvent design över vissa delar, men svårigheter att uppfatta huvudmenyn då de skiljer sig 

i det visuella uttrycket. Användarupplevelsen av layouten blev inte lika positiv i och med 

denna situation. Förflyttningen från smartphone till datorn skapade förvirring och svårigheter 

i att förstå vart huvudmenyn fanns än vad den var från datorn till smartphone. Tidigare 

forskning menar på att upplevelsen och förståelsen av en hemsida ska underlätta för 

användaren vilket ovanstående visade brister på (Norman, 2013, Sutcliffe and Angeli, 2005, 

Rönkkö et al., 2008, Voutilainen et al., 2015). Informant 4 påpekade även att det fanns vissa 

svårigheter i att gå från hkr.se på smartphonen till datorns hemsida. Informant 4 nämnde: 

Färgerna gör en hel del, hade huvudmenyn varit vit och grön på smartphonen som den är på datorn. Då 

hade jag enklare kunnat se ett sammanhang mellan de båda enheterna (Informant 4). 

Utifrån ovanstående citat kan man diskutera om det finns en relation till informant 3 

svårigheter att lokalisera huvudmenyn med vad som verkligen visas på hemsidan för båda 

enheterna. Kan denna relation vara en koppling till samhällets problem med RWD där 

hemsidorna på smartphones är anpassade utifrån en dators kontext (bypeople) och inte utifrån 

ett mobilt perspektiv som samhället går mot (Graham, 2012). Hemsidan har skapats för en 

dator och sedan anpassats för smartphonen. Om processen sker åt andra hållet räknar 

användaren med hur det visuella ska se ut (Moshagen et al., 2009, Graham 2012). I detta fall 

så fallerar övergången från mobilt användande till det stillasittande vid en dator. Tankarna 

från informanterna är betydelsefulla för att ett sådant här problem kan förbättra en hemsidas 

visuella uttryck. Informant 2 påpekar: 

Utseendet är så man väntar sig att en huvudmeny ska se ut på en mobilhemsida. Att den är högst upp och 

att det är tre linjer för huvudmenyn, och när man trycker så är det en vertikal gardin som visar samma 

menyval som på datorn (Informant 2). 

Det kan också relateras till att informanten/användaren ser syftet till användningen och då ser 

användbarheten i det tänkta behovet (Hassenzahl and Tractinsky, 2006). Syftet av hemsidans 

användning görs på antingen en bärbar smartphone eller en stationär dator. Positiviteten för 

hemsidan påverkas då användaren såg ett tydligt sammanhang i användningen oberoende 

vilken enhet som användes.  

I och med förändringen i intervjuprocessen efter att informant 1 konstaterat att hon hade 

påpekat mer om hkr.se visuella uttryck, jämförde resterande informanter användarupplevelsen 
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och det visuella uttrycket på arla.se med hkr.se. Informant 1 och 3 uttryckte sig om det 

visuella uttrycket för arla.se: 

Jag tycker att upplevelsen blir positiv då de är väldigt lika varandra, med samma struktur och utseende 

(Informant 1). 

Det fungerar och upplevs väldigt positivt när likheten mellan de båda enheterna är så snarlik varandra 

(Informant 3). 

Detta kan bero på att det visuella uttrycket som Norman nämner förmedlar en positiv känsla 

av utseendet (2004). Informanterna anser att det är positivt med en tydlig likhet av det visuella 

uttrycket på datorn och smartphone vilket i sin tur ökar användbarheten (Moshagen and 

Thielsch, 2010). Layouten är uppbyggd på väldigt lika parametrar fast att 

smartphonehemsidan har ett mindre gränssnitt att förhålla sig till. Designers har här tänkt efter 

hur en smartphone används och då också tänkt utifrån begreppet ”Mobile first” (Graham 

2012). Informanternas synpunkter är att användarupplevelsen blir positiv när de känner igen 

upplägget på de olika enheternas visuella uttryck.  

4.5 Konsekvent designuttryck 

Ett enhetligt uttryck är vad responsiv webbdesign (RWD) ska ta i beaktning. Den ska ta 

hänsyn till vilken enhet som en hemsida används på. Layouten är väsentlig för hur 

anpassningen blir på varje enhet, men utifrån detta så anser vissa empiriska tankar att det 

konsekventa designuttrycket fallerar mellan enheternas utseenden. Denna studie startade med 

att samtliga informanter ansåg sig ha god eller mycket god användningserfarenhet av båda 

enheterna, dator och smartphone. De förstod sig på hur de ska navigera på båda enheterna, 

men dessa synpunkter diskuterades sedan. Informant 1 uttryckte: 

Det är egentligen ingen konsekvent design eftersom huvudmenyn visuellt ser olika ut på de olika 

enheterna. Jag vill nu påstå att min digitala vana är bättre för användning av hemsidor på smartphone. 

Meny-ikonen som gestaltas med de tre vågräta linjerna förstår jag symboliserar en meny på en smartphone. 

De skiljer ju sig åt, men ser ingen nackdel då jag förstår användningssyftet (Informant 1). 

Informant 1 upplevde att designuttrycket inte var konsekvent utfört över det visuella av 

huvudmenyn på hkr.se, men eftersom hon är en van användare av smartphone och dator ses 

inga svårigheter med att förstå hur huvudmenyn används. Samtliga informanter förstod sig på 

ikonens utformning för huvudmenyn. Det finns som sagt ingen standardisering på hur en 

meny-ikon ska utformas (Clarke, 2012), men praxis börjar etablera sig. Användare kanske har 
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mött en utveckling som de fått anpassa sig till och så även webbutvecklarna och designers 

(Ganci and McCullough, 2015). 

Informanternas yttrande angående hur de påverkats av konsekvent och icke konsekvent design 

av huvudmenyn speglar sig i hur de jämfört den mer genomgående konsekventa designen av 

arla.se än vad som visuellt ses på hkr.se. Utifrån de båda enheterna yttrade sig informant 2 om 

arla.se konsekventa design: 

Jag tycker att designen är konsekvent över de två enheterna. Jag skulle vilja säga att det är exakt likadant. 

Den enda skillnaden på mobilen är att det finns en menyn-ikon. Jag förmodar att den används för att 

hemsidan inte ska ändra på sitt uttryck gentemot datorns uttryck (Informant 2). 

Användare kan i och med den konsekventa designen av arla.se uppfattat ett mönster (Norman, 

2002) som förenklar användningen av båda enheters RWD (Voutilainen et al., 2015). Ett 

konsekvent uttryck har tillämpats i designen av arla.se då informanten har förstått sig på och 

känner igen sig oberoende av vilken enhet som använts (Norman, 2002). På grund av det 

tydligt konsekventa uttrycket fann samtliga informanter trygghet i sin användning och potitiva 

i känslorna infann sig (Hassenzahl and Tractinsky, 2006) då den visuellt överensstämmer i 

alla led på olika enheter (Young, 2014). Tankar angående konsekvent design speglar sig i 

resultatet kring hur skillnader i utseendet vid användning av olika enheter kan påverka 

användarupplevelsen av en hemsida.  

Det konsekventa resultatet för hkr.se upplevs olika beroende på vilken enhet som användes 

först. Uppbyggnaden av menyvalen är densamma och enkelheten av designen för smartphone 

ses som en positiv upplevelse i jämförelse med datorns huvudmeny som ansågs smälta in och 

var då svår att uppfatta. Informant 3 beskrev logiken i designen för hkr.se: 

Det skiljer sig en del mellan mobilen till datorn, det förhåller sig inte till en konsekvent design. Då jag 

gick in på smartphonen tidigare så hade jag svårigheter i första ögonblick på datorn att lokalisera 

huvudmenyn. Jag förstod inte att det var huvudmenyn tills jag kontrollerat menyvalen på smartphonen 

igen. Huvudmenyn på mobilen är grå och vit och på datorn är den grön. Det kanske är en anledning att 

jag inte lokaliserade huvudmenyn på datorn, men största anledningen tror är att jag kände mig trygg med 

meny-ikonen” (Informant 3). 

Mot bakgrund av detta resultat väcktes frågan om informant 3 har större 

användningserfarenhet av smartphone än dator. Detta kan ligga till grund i hur svårt hon hade 

att lokalisera huvudmenyn på datorn, men också har det med en försämrad ”visibility” av det 

visuella uttrycket som inte placerats som väntat. Norman beskriver att en konsekvent design 

ska underlätta för användaren (2002). I detta läge är det konsekventa designen av det visuella 
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uttrycket bristfälligt då användaren inte förstår vart hon ska trycka. Det kan även i samspråk 

med ”visibility” förhålla sig till vart huvudmenyn är placerad (Norman, 2013), men också hur 

layouten förändras genom RWD (Voutilainen et al., 2015). Vissa visuellt uttryckta element 

förhåller sig till en konsekvent design men andra inte, vilket i detta fall skapar en förvirring 

hos användaren. 

Det empiriska materialet tyder på att utvecklingen går mot ett mer mobilt samhälle vilket har 

lett till att designutvecklingen har börjat med att de det mobila användandet först ”mobile 

first” (Graham, 2012). Detta förhållningssättet är något som designers och webbutvecklare 

kan ta i beaktning för att förbättra hemsidors konsekventa designuttryck (Marcotte, 2010). En 

parallell är att utveckling av digital teknik kontinuerligt fortskrider vilket skapar svårigheter 

för forskningen att hinna med. Användarupplevelsen och användbarheten av designen har fått 

stå tillbaka där användaren har fått lära sig hur den digitala tekniken fungerar utan hänsyn till 

forskningen. Det kanske har närmat sig en brytpunkt då designen av arla.se förvånade 

samtliga informanter hur konsekvent enhetlig design kan gestaltats visuellt på olika enheter. 

De såg ett tydligt konsekvent designuttryck genom det visuella av huvudmenyn. Informant 4 

beskrev jämförelsen mellan enheterna: 

Jag skulle vilja säga att hemsidan håller en röd tråd av huvudmenyn på de olika enheterna. Det känns 

genomtänkt och väntat då utseendet ser ut så här. Det känns att de verkligen har lagt tid på att göra det 

användarvänligt. Trodde inte designuttrycket skulle vara så konsekvent genomtänkt som den faktiskt är 

och snyggt estetiskt (Informant 4). 

Det konsekventa designuttrycket som genomgående verkar följa arla.se visuella uttryck på 

olika enheter var inte väntad hos samtliga informanterna. En positiv påverkan där användaren 

får ett samlat intryck fast vid användning av olika enheter. Det påpekades av informanterna att 

detta konsekventa uttryck oftast inte uppstår/gestaltas vid användning av andra hemsida. En 

skillnad i det visuella uttrycket som de ofta väntar sig på andra hemsidorna. 

Användarupplevelsen av det konsekventa designuttrycket anses vara positiv för båda 

hemsidorna som ingått i studien, men desto mer för arla.se. Fast att skillnader i det visuella 

uttrycket finns förstår användaren hur de responsiva hemsidorna fungerar. Skiljaktighet 

mellan de två hemsidorna är att arla.se visade på ett mer tydlig nästan identiskt designuttryck 

än vad hkr.se gjorde. Vilket kan innebära att det visuella uttrycket förmedlar en mer positiv 

aspekt medan användbarheten kan vara bristfällig för hkr.se visuellt olika uttryck (Norman, 

2004, Moshagen et al., 2009). Detta berikar kunskapen för designers och webbutvecklare 
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inom området, då ett tydligt konsekvent designuttryck skapar desto positivare 

användarupplevelsen av en hemsida. 

4.6 Reflektion av studien 

Första reflektionen med denna studie är att det används två skilda hemsidor som 

informanterna har responderat på. Dessa två responsiva hemsidors har bedömts utifrån dess 

användarupplevelse eftersom de visuellt uttrycker skillnader och likheter mellan smartphones 

och datorer. Efter intervjun med informant 1 förändrades intervjuförloppet för resterande 

informanter eftersom det påstods att det visuella uttrycket förändrade själva upplevelsen åt det 

mer positiva när arla.se analyserades. Den andra reflektionen med studien är att den tar 

avstamp från tidigare forskning av RWD, men bidrar med mer kunskap om 

användarupplevelsen av visuella uttryck. 

En aspekt att ta i beaktning i valet av hemsidor för denna undersökning är troligtvis att arla.se 

och hkr.se riktar sig till olika målgrupper. Arla.se riktar sig till de med intresse för mat vilket 

kan innebära en bredare målgrupp. Hkr.se riktar sig till studenter, kommande studenter och 

lärare. Det är hemsidornas utseenden med likheter och skillnader mellan de olika enheterna 

som tagits i beaktning i studien för att få en uppfattning om det visuella uttrycket är viktig för 

användarupplevelsen. 

Det primära intrycket av resultaten i studien indikerar att problemdiskussionen får stöd av 

informanterna. Uppgifterna som gavs löstes utan problem oavsett om de utgick från en dator 

eller smartphone. Dock var dessa uppgifter inte de mest väsentliga för studien utan vad de 

uttryckte i känslor och tankar kring utseendet av responsiva hemsidor (RWD) på smartphones 

och datorer. Det huvudsakliga syftet med studien är att uppdatera tidigare forskning eftersom 

det ständigt sker en digital utveckling. Informanternas spontanrapportering visar hur viktigt 

det är med en positiv upplevelse och ett konsekvent designuttryck oavsett vilken enhet som 

använts för en hemsida.  

4.7 Begränsningar med studien 

Den första begränsningen är den relativt homogena sammansättningen av informanter, men å 

andra sidan så är troligtvis målgruppen för respektive hemsida olika.  Med denna tanke så blir 

jämförelsen mer rättvis. Eftersom målgruppen för hkr.se kan anses smalare och homogenare. 

Informanterna kunde fått fler och svårare uppgifter när de skulle jämföra hemsidornas uttryck 

i olika kontext. Detta skulle troligtvis inte förändra resultatet eftersom gruppen var relativt 
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homogen och skillnader redan visat sig. Sedan kan fyra informanter synas få, men det som 

talar emot detta är den relativa entydigheten mellan de olika ingående informanterna i studien. 

Urvalet av informanter gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval för denna studie, men också en 

begräsning då samtliga informanter har god användningserfarenhet av både dator och 

smartphone. Resultaten som samlats in är fortfarande värdefull då den går att jämföra med 

tidigare forskning. 

Begränsningar som uppdagats är: 

• Informanterna har god användningserfarenhet varvid det kan antas att informanterna 

har stor digital spatial förmåga för att se information på en hemsida trots att det 

visuella uttrycket förändras. 

4.8 Framtida Forskning 

För framtida forskning kan en utökad kvalitativ studie med fler informanter göras med ett mer 

diversifierat urval and respondenter (ålder kön, utbildningsnivå, etnicitet, olika vanor mm). 

Detta sammantaget skulle kunna ge djupgående kunskap om visuellt uttryck skall värderas 

och utformas med implementering av RWD och dess design. I och med denna studie kan det 

således antas att andra individer med liknande bakgrund upplever hemsidorna på liknande sätt 

oavsett dator- eller smartphonekontext, men därför bör en mer diversifierat urval göras. 

Utifrån ett designperspektiv och för dess utveckling kan en standardisering för navigation för 

responsiva hemsidor vara av betydelse. En mall som skapar användbarhet, en positiv 

användarupplevelse och en igenkänning för användaren som använder flertalet enheter. 
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5 Slutsats 

I diskussionen mellan empirin av denna studie och den relaterade forskningen syns det att 

visuella uttrycket inte behöver uttryckas konsekvent till fullo för olika enheter. Det vill säga 

att tidigare forskning stämmer överens med dagens användare, men behöver inte skapas 

konsekvent till fullo.  Resultatet visar att det visuella uttrycket bör utgå ifrån ett ”mobile first” 

perspektiv. Begreppet ”mobile first” används mer och mer och anses vara en viktig aspekt för 

att återkoppla till att försäljningen och användning av bärbara enheter ökar markant jämfört 

med stationära. En användare ska förstå sig på och få en tillfredställande upplevelse på en 

dators hemsida om han/hon endast besökt den via smartphone tidigare.  

Hur upplever användare responsiva hemsidor? 

Implementeringen av RWD för hemsidor underlättar idag arbetet för designers och 

webbutvecklare samt möjliggör att upplevelsen ska bli enhetlig och positiv hos användaren. 

Utifrån studien upplever informanterna skillnader i det visuella uttrycket av huvudmenyn på 

hkr.se. Skillnader som var en accepterad användarupplevelse mellan smartphone och dator. 

Däremot skilde sig arlas.se visuella uttryck av huvudmenyn minimalt på båda enheterna. En 

stark positiv och oväntad användarupplevelse hos samtliga informanter. Det var en positiv 

upplevelse som de gärna vill interagera med igen. Implementeringen av responsiv webbdesign 

idag motsvarar en tillfredsställande användarupplevelse som tidigare forskning har visat. 

Bidraget från denna studie är att utvecklingen av nya responsiva hemsidor ska se på vad 

likheten med det visuella uttrycket kan skapa för en tillfredsställd användarupplevelse på 

olika enheter. 

Denna studie visar på brister och tillgångar med hur komplext arbetet som krävs är för att nå 

en positiv användarupplevelse av en responsiv hemsida. Studien stärker betydelsen av att 

tydligt skapa en konsekvent design som följer hur RWD-hemsidor upplevs som positiv. Detta 

är oavsett om man vid tillfället använder en dator eller en smartphone. Detta är troligtvis av 

större vikt när användaren växlar mellan de olika enheterna och känner igen sig. Designens 

och webbutvecklarens roll och betydelse gentemot användare blir allt viktigare för att 

säkerställa kvalitén och därigenom användarens upplevelse. Det krävs därför av dem att tänka 

efter det lilla extra och bibehålla den känslan de vill uppnå med deras RWD-hemsida. Ett 

viktigt perspektiv att utgå ifrån som designers och webbutvecklare är att starta med hur 

hemsidan ska upplevas på mobila enheter (mobile first). Då dessa enheter används mer 
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frekvent idag bör fokus för designers och webbutvecklare i framtiden ligga på att 

tillfredsställda användare utifrån ett mobilt kontext.   
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