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Förord 
 
Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till våra nio respondenter som med 
intresse och engagemang deltagit i intervjuer och valideringsarbete. Studien hade 
inte varit möjlig utan ert deltagande. 
 
Vidare riktas ett stort tack till våra handledare Ewa Zimmerman, Magnus 
Bergquist och Carina Ihlström Eriksson som med goda råd, stöd och uppmuntran 
lett oss igenom uppsatsprocessen. 
 
Slutligen riktas ett stort tack till klasskamrater som genom aktivt deltagande i 
seminarier och handledningsträffar gjort oss medvetna om uppsatsens svagheter 
och förbättringspunkter, samt vänner och familjemedlemmar som hjälpt till med 
korrekturläsning av uppsatsens olika delar. 
 
 
 
 
 
                 
                Cajsa Berntsson   Alice Kjellson 



Abstrakt 
Mångfalden av enheter för webbanvändning ökar, men det finns fortfarande 
webbplatser som utvecklas med PC:s som enda prioritet. Responsiv webbdesign 
erbjuder nya möjligheter till webbutveckling eftersom en responsiv webbplats är 
anpassad till samtliga enheter på marknaden. Området har förvisso fått stort 
genomslag, men det är fortfarande nytt och relativt outforskat. Det finns också en 
del utmaningar med responsiv webbdesign som kan vara svåra att bemöta. 
Uppsatsen kartlägger utmaningar som lyfts fram i vetenskaplig litteratur, och 
bekräftar eller dementerar samt kompletterar kartlagda utmaningar genom en 
empirisk studie. I uppsatsens slutsats introduceras ett ramverk med utmaningar 
inom responsiv webbdesign. 
 
Nyckelord: responsiv webbdesign, utmaningar, ramverk. 
 
 
 

Abstract 
The variety of devices for web use increases, but some web sites are still being 
developed with PC:s as their only priority. Responsive web design is a way of 
developing web sites for all devices on the market, and therefore creating new 
opportunities for web development. The area is still new and relatively 
unexplored, and there are challenges that can be difficult to address. The thesis 
maps out challenges found in scientific literature, and confirmes or denies and 
supplements identified challenges through an empirical study. The thesis 
concludes with an introduction to a framework with challenges in responsive web 
design. 
 
Keywords: responsive web design, challenges, framework. 
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1. Inledning 
Det finns ett stort antal enheter som kan kopplas upp mot internet, och antalet 
växer ständigt (Bridges, Rempel & Griggs, 2010; Harb et al., 2011; Nebeling et 
al., 2011). Det är inte längre stationära och bärbara personliga datorer (PC:s) som 
dominerar marknaden, utan även mobiltelefoner, surfplattor, spelkonsoler och 
TV:s säljer bättre än någonsin (Harb et al., 2011; Fox, 2012; Nebeling & Norrie, 
2013). Särskilt uppmärksammade är smarttelefoner som gör att kraftfull 
internetuppkoppling är ständigt tillgänglig (Kulkarni & Klemmer, 2011). 
Användningen av mobiltelefoner har till stor del ökat just på grund av 3G- och 
4G-tekniken som erbjuder surfmöjligheter även när användaren inte har tillgång 
till Wi-Fi (Bridges, Rempel & Griggs, 2010). Det är emellertid inte bara 
handhållna enheter som ökat i försäljning, även stora TV- och väggmonterade 
skärmar har ökat i antal (Kulkarni & Klemmer, 2011). Trots marknadens 
utveckling är det inte ovanligt att webbplatser utvecklas med PC:s som enda 
prioritet (Kulkarni & Klemmer, 2011).  
 
När en PC-anpassad webbplats öppnas i en mobiltelefon krävs det att användaren 
zoomar och scrollar för att få åtkomst till det stora dokumentet på den lilla 
skärmen (Kulkarni & Klemmer, 2011). Faktum är att mobiltelefonens begränsade 
skärmutrymme har varit ett problem ända sedan den mobila webbens uppkomst 
(Jeong & Han, 2012). Lösningen på problemet har hittills funnits i användningen 
av mobilanpassade webbplatser och enhetsspecifika applikationer (Bridges, 
Rempel & Griggs, 2010; Kulkarni & Klemmer, 2011). Mobilanpassade 
webbplatser är webbplatser som utvecklats specifikt för mobiltelefonanvändare 
(webbadressen börjar vanligen med ”m.”), innehållet på webbplatsen kommer ofta 
från en befintlig PC-version som inte är lämpad att öppnas i små skärmar (Bridges, 
Rempel & Griggs, 2010). Eftersom mobilanpassade webbplatser skapas på en 
fristående webbadress underhålls de separat från webbplatsens övriga versioner 
(exempelvis PC-versionen) (Bridges, Rempel & Griggs, 2010). Enhetsspecifika 
applikationer (i vardagligt tal kallade ”appar”) är fristående program som laddas 
ner genom mobiltelefonens inbyggda applikationsbutik, exempelvis Appstore i 
iOS eller Google Play i Android (Phuc Huy & van Than, 2012). Utvecklings- och 
underhållsarbetet av mobilanpassade webbplatser och enhetsspecifika 
applikationer är tidskrävande eftersom koden för varje webbplats eller applikation 
uppdateras separat, att koda samma funktion flera gånger innebär också en ökad 
risk för felaktigheter (Kulkarni & Klemmer, 2011; Shaari, Charters & Churcher, 
2013). I samband med den snabba utvecklingen av mobila enheter kan 
mobilanpassade webbplatser på kort tid upplevas som föråldrade (Kulkarni & 
Klemmer, 2011). Sammanfattningsvis kan sägas att mobilanpassade webbplatser 
och enhetsspecifika applikationer inte längre är långsiktiga lösningar för 
webbutveckling, och nya sätt att utveckla webbplatser har uppkommit. 
 
En lösning som kommit att förändra webbutvecklingen är den responsiva 
webbdesignen (Mohorovičić, 2013). Innehållet på responsiva webbplatser 
anpassar sig till skärmstorleken på enheten som används för att öppna dem, vilket 
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gör att inget innehåll hamnar utanför skärmen. Begreppet ’responsiv webbdesign’ 
introducerades av Ethan Marcotte på bloggen A List Apart år 2010, där han 
skriver (översatt): “Istället för att anpassa frånkopplade gränssnitt till var och en 
av ett ständigt ökande antal webbenheter, så kan vi se dem som olika perspektiv på 
en och samma upplevelse”. Två år senare deklarerades 2013 som “året för 
responsiv webbdesign” (Cashmore, 2012; Sanchez, 2012). Egenskaper som 
enhetsoberoende, underhåll, kontinuitet och webbadress har uppmärksammats som 
gynnsamma i förhållande till marknadens utveckling (Mohorovičić, 2013). Att 
webbplatsen är enhetsoberoende innebär att den rent tekniskt är optimerad för alla 
enheter, från mobiltelefoner till TV-apparater, i horisontellt- och vertikalt läge 
(Harb et al., 2011), samt för de enheter som ännu inte nått marknaden 
(Mohorovičić, 2013). Underhållet av webbplatsen underlättas eftersom den skapas 
i ett och samma HTML-dokument (Mohorovičić, 2013). Webbplatsen bevarar 
kontinuitet på så vis att den har samma grafiska utseende, struktur och innehåll i 
alla versioner (Mohorovičić, 2013). Slutligen har webbplatsen samma webbadress 
oavsett vilken enhet som används för att besöka den, något som är fördelaktigt 
bland annat när innehållet delas på sociala nätverk (Mohorovičić, 2013). 
 
Responsiv webbdesign är ett ämne som endast diskuterats (i sin nuvarande form) 
under fyra års tid, och forskningen inom området är begränsad. Flera forskare 
efterfrågar ytterligare studier inom området (Mohorovičić, 2013; Jensen, 2013; 
Harb et al., 2011). Främst är det lösningar på diverse utmaningar som efterfrågas, 
men det finns ingen empirisk sammanställning över utmaningarna som hade 
kunnat ligga till grund för ett sådant bidrag. Uppsatsens frågeställning lyder 
därför: 
 
Vilka utmaningar finns med responsiv webbdesign?  

 
Uppsatsen syftar till att: 

• Sammanställa och beskriva utmaningar med responsiv webbdesign som i 
nuläget kan identifieras i litteratur. 

• Undersöka utmaningarna empiriskt genom att intervjua programmerare, 
designers och projektledare. 

• Sammanställa empiriskt identifierade utmaningar i ett ramverk. 
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2. Litteraturstudie 
	  
Litteraturstudien	   inleds	   med	   en	   presentation	   av	   den	   responsiva	   webbdesignens	   uppkomst,	  
marknadens	   utveckling	   under	   de	   senaste	   åren,	   samt	   en	   kartläggning	   av	   alternativen	   till	  
responsiv	  webbdesign.	  Slutligen	  presenteras	  utmaningarna	  som	  identifierats	  i	  litteraturen.	  
	  

2.1. Bakgrund 
Innan responsiv webbdesign introducerades utvecklades webbplatser med hjälp av 
så kallad pixelperfekt webbdesign (Kim, 2013). Vidare förklarar Kim (2013) att 
webbplatser med en pixelperfekt webbdesign betraktas i stil med en design som 
skall gå i tryck. Rent praktiskt skapas alltså en design i ett bildredigeringsprogram 
(exempelvis Adobe Photoshop), för att sedan återskapas i HTML och CSS (Kim, 
2013). Pixelperfekt webbdesign fungerar så länge det finns fasta mått att förhålla 
sig till, exempelvis i skapandet av PC- eller mobilanpassade webbplatser (Kim, 
2013). Att i nuläget utveckla en PC-anpassad webbplats kan innebära en del 
svårigheter för användaren som besöker webbplatsen från något annat än en PC. 
Exempelvis kan en del av innehållet hamna utanför skärmens omfång, varpå 
användaren måste zooma och scrolla för att komma åt det (Borodin, Mahmud & 
Ramakrishnan, 2007; Harb et al., 2011; Kulkarni & Klemmer, 2011). Problem kan 
även uppstå i det fall PC-anpassade webbplatser öppnas på en skärm som är större 
än vad som är meningen, exempelvis en TV eller en väggmonterad skärm. 
Innehållet kommer i ett sådant fall att omges av breda marginaler som fyller ut 
skärmens utrymme, medan text och multimedia-element visas i en fysiskt mindre 
storlek än i PC (Nebeling et al., 2011). Det kan tyckas omvänt att innehållet blir 
mindre på en stor skärm, men det beror på att pixlarnas fysiska storlek är mindre. 
Pixelperfekt webbdesign har på flera sätt blivit problematiskt, varför det inte 
längre ses som ett hållbart alternativ för webbutveckling (Kim, 2013).  

2.2. Marknadens utveckling 
Bridges, Rempel och Griggs (2010), Harb et al. (2011), Nebeling et al. (2011) och 
Fox (2012) är överens om att antalet stationära och mobila enheter med 
internetuppkoppling har ökat kraftigt under de senaste åren, även antalet olika 
enheter och gränssnittsfunktioner har ökat. PC:s har tidigare varit det mest 
populära verktyget för surfing på webben, men den ersätts nu delvis av andra 
enheter så som mobiltelefoner, surfplattor och spelkonsoler (Harb et al., 2011; 
Nebeling & Norrie, 2013). En följd av utvecklingen är att internetuppkoppling 
finns tillgänglig i de allra flesta vardagliga situationer (Fox, 2012).   
 
Kulkarni och Klemmer (2011), Nebeling och Norrie (2013) och Fox (2012) 
diskuterar marknadens utveckling vad gäller mobiltelefoner och surfplattor. 
Förutom att mobiltelefoner och surfplattor har utvecklats till kraftfulla enheter för 
internettillgång, stödjer de flesta av dem en rad berörings- och gestbaserade 
inmatningsmetoder och andra avancerade avkänningsmetoder. Vidare skiljer sig 
enheterna från varandra vad gäller skärmstorlek och tillgänglig mjukvara.  
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Nebeling et al. (2011), Nebeling och Norrie (2013) Schmidt, Müller och Bailly 
(2013) och Harb et al. (2011) diskuterar det växande intresset för stora TV- och 
väggmonterade skärmar i hemma- och kontorsmiljö. Enheterna erbjuder nya 
möjligheter till såväl informationskonsumtion och -presentation som 
kommunikation. Stora TV- och väggmonterade skärmar är vanligen utrustade med 
stora interaktiva gränssnitt, där olika inmatningsmetoder finns tillgängliga för 
olika användningsområden.   
 
Förutom att skärmstorlekarna varierar bland både små och stora skärmar, kan 
skärmarna i sig också användas på olika sätt (Harb et al., 2011). Mobila enheter 
kan vanligen användas i horisontellt och vertikalt läge, och PC-användare ställer in 
sina webbläsarfönster i olika storlekar (Harb et al., 2011). Idag finns det med 
andra ord ett oändligt antal vyer som kan användas för åtkomst till en webbplats 
(Harb et al., 2011).  

2.3. Nya sätt att designa webbplatser 
I nuläget finns det två typer av applikationer som gör det möjligt för användaren 
att ta del av innehåll på webben: klientapplikationer och serverapplikationer (Phuc 
Huy & van Than, 2012). Klientapplikationer är applikationer som installeras på 
användarens egen enhet och som kan användas utan internetanslutning (Phuc Huy 
& van Than, 2012). Serverapplikationer är beroende av en webbserver för att 
fungera och kan inte installeras i användarens egen enhet (Phuc Huy & van Than, 
2012). Mobilapplikationer är i nuläget de enda renodlade klientapplikationerna (de 
kallas även native applications, platform-based applications eller i vardagligt tal 
”appar”). En mobilapplikation tas fram för att användas i ett specifikt mobilt 
operativsystem och laddas ner från den inbyggda applikationsbutiken som följer 
med mobiltelefonen (Phuc Huy & van Than, 2012; Serrano et al., 2013). Bland 
serverapplikationerna finns en rad varianter: traditionella webbplatser, mobila 
webbplatser och responsiva webbplatser. Traditionella webbplatser är webbplatser 
som designats för användning på PC:s, de fungerar rent tekniskt i andra enheter så 
länge de inte är beroende av specifika PC-baserade webbläsarfunktioner (Serrano 
et al., 2013). Mobila webbplatser är utvecklade för användning i mobila enheter 
och fungerar i regel inte särskilt bra i en PC eller någon annan enhet (Serrano et 
al., 2013; Phuc Huy & van Than, 2012). Responsiva webbplatser utvecklas för ett 
maximalt antal enheter och fungerar på mobiltelefoner, surfplattor, PC:s, TV:s, 
spelkonsoler, m.m. Slutligen finns det HTML5-applikationer (även kallade 
hybridapplikationer) som är beroende av både klient och server. HTML5-
applikationen laddas ner i en inbyggd applikationsbutik, men eftersom den är 
skapad i HTML och CSS behöver den ändå en webbserver för att fungera.  (Phuc 
Huy & van Than, 2012; Serrano et al., 2013). Tabell 1 visar en sammanställning 
över ovan nämnda applikationer. 
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Klient Mobilapplikation  
(Platform-based application/native application) 

Klient + Server HTML5-applikation 
(Hybridapplikation) 

Server Traditionell webbplats 
Mobil webbplats 
Responsiv webbplats 

Tabell 1.  Tekniker för att visa innehåll från webben i olika enheter. 
 
Den stora nackdelen med mobilanpassade webbplatser är att de produceras och 
underhålls separat från ordinarie webbplats (om det finns en sådan) (Kulkarni & 
Klemmer, 2011; Shaari, Charters & Churcher, 2013). Även mobilapplikationer 
måste produceras och underhållas separat, och de bör dessutom uppdateras i takt 
med att mobiltelefonens inbyggda operativsystem uppdateras och uppgraderas 
(Kulkarni & Klemmer, 2011). Mobila webbplatser och enhetsspecifika 
applikationer är fortfarande användbara, de präglas av snabba laddningstider och 
möjligheten att dra nytta av mobiltelefonens inbyggda teknik (Harb et al., 2011). 
Det är däremot tydligt att den responsiva webbplatsen erbjuder nya möjligheter när 
det gäller att nå ut med ett och samma innehåll till flera olika enheter och 
webbläsare (Fox, 2012; Harb et al., 2011; Jensen, 2013; Kim, 2013; Marcotte, 
2010; Mohorovičić, 2013; Nebeling & Norrie, 2013). 

2.4. Responsiv webbdesign 
Responsiv	   webbdesign	   introduceras	   och	   diskuteras	   utifrån	   ett	   användarperspektiv.	  
Utmaningar	  identifieras	  och	  kategoriseras	  i	  ett	  ramverk.	  

2.4.1. Vad är responsiv webbdesign? 
Marcotte (2010) introducerade responsiv webbdesign som en lösning på ovan 
nämnda problem. Begreppet responsiv webbdesign omfattar i nuläget alla tekniker 
som gör det möjligt att optimera webbplatser till flera olika enheter (Harb et al., 
2011). Figur 1 visar hur en responsiv webbplats kan se ut i olika enheter. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
Figur 1.  En responsiv webbplats i olika enheter (www.povvik.com). 
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Det finns två angreppssätt för utvecklingen av responsiva webbplatser: Desktop 
First Methodology och Mobile First Approach (Harb et al., 2011; Mohorovičić, 
2013). I Desktop First Methodology utvecklas PC-versionen först för att sedan 
skalas ned för användning på mobila enheter (Harb et al., 2011; Mohorovičić, 
2013). Att börja utvecklingen i PC kan sägas vara det traditionella sättet för 
webbutveckling som tillämpades innan behovet för mobila webbplatser uppkom 
(Harb et al., 2011). Trots att det fortfarande förekommer kan det idag ses som ett 
bakvänt sätt för webbutveckling eftersom det numer säljs fler mobila enheter än 
PC:s (Mohorovičić, 2013; Harb et al., 2011). Mobile First Approach är ett sätt för 
webbutveckling där det minsta gränssnittet (enheter med en mindre bredd än 768 
pixlar) utvecklas först (Mohorovičić, 2013). En fördel med Mobile First Approach 
är att utvecklingen i ett tidigt stadium begränsas till att enbart inkludera teknik som 
fungerar att använda i de vanligaste mobila webbläsarna (Harb et al., 2011). I och 
med att webbplatsen omedelbart är anpassad för mobiltelefoner behöver inte 
designen kompromissas i kommande skalbarhet. När webbplatsen skall skalas upp 
till användning på stora enheter kan arbetet istället fokuseras på utbyggnad av 
befintligt innehåll (Harb et al., 2011).  
 
Den responsiva webbplatsen bygger rent tekniskt på två kodmässiga verktyg: 
flexibla kolumner och CSS3 Media Queries. Flexibla kolumner utgör grunden i 
den responsiva webbplatsens skalbarhet eftersom deras bredd är relativ och 
uttrycks i procent [1]. Innehållet som placeras i kolumnerna kan alltså skalas upp 
och ned i och med den relativa bredden. Att designa en responsiv webbplats 
handlar mycket om att sluta designa i pixlar och börja designa utifrån relativa 
proportioner (Harb et al., 2011). Figur 2 visar hur flexibla kolumner kan se ut i 
olika enheter. CSS3 Media Queries är ett verktyg som används i utvecklingen av 
den responsiva webbplatsen, de kan användas för att målsätta skärmupplösning, 
skärmstorlek eller orientering 8Harb et al., 2011). Det är alltså CSS3 Media 
Queries som gör det möjligt att visa olika innehåll på olika enheter.  
 
Brytpunkter anger tillsammans med CSS3 Media Queries hur webbplatsens 
innehåll skall uppträda i olika enheter. Brytpunkter kan användas utan att specifika 
enheter eller orienteringar målsätts. Istället utgår brytpunkter från skärmbredd i 
pixlar, och ser enligt standard ut på följande sätt: < 768px (mobiltelefoner), 768px 
- 992px (surfplattor), 992px - 1200px (PC) och > 1200px (TV/större skärmar) [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Hur flexibla kolumner kan se ut i olika enheter. 
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Förutom de kodmässiga verktygen finns det andra verktyg som underlättar 
utvecklingen av den responsiva webbplatsen. Twitter Bootstrap [2] är ett ramverk 
med en typsnittskollektion och ett färdigt CSS- och JavaScript-bibliotek som 
effektiviserar den responsiva webbutvecklingen (Kim, 2013). Responsinator [4] är 
ett verktyg som kan användas för att testa hur den responsiva designlösningen 
uppträder i olika mobila enheter (Kim, 2013). Det finns ytterligare verktyg som 
kan effektivisera arbetet i det responsiva webbprojektet, för mer information 
hänvisar vi till till Kim (2013), Johansen, Britto och Cusin (2013) och Fox (2012). 

2.4.2. Utmaningar 
I litteraturen kunde tre typer av utmaningar identifieras: tekniska utmaningar 
(Harb et al., 2011; Johansen, Britto & Cusin, 2013), designmässiga utmaningar 
(Marcotte, 2010; Arora, 2012) och organisatoriska utmaningar (Jensen, 2013; 
Mohorovičić, 2013). Tekniska utmaningar innefattar kodmässiga- och 
mjukvarurelaterade utmaningar, alltså utmaningar som en programmerare ställs 
inför. Designmässiga utmaningar berör grafiska utmaningar samt struktur av 
webbplatsens innehåll (såsom bilder, text och diagram) och hanteras av en 
designer. Organisatoriska utmaningar är utmaningar med projektet som sådant 
(budgetering, kompetens och samarbete), och hanteras av en projektledare. 
Observera att varken utmaningarna eller de problemområden som identifierats är 
ömsesidigt uteslutande, snarare överlappar de varandra i olika stadier av 
utvecklingen. 
 
Tekniska utmaningar 
En del mobila enheter är inte kompatibla med CSS3 Media Queries (Mohorovičić, 
2013; Johansen, Britto & Cusin, 2013; Marcotte, 2010), vilket är problematiskt 
eftersom responsiviteten i sig förutsätter att de kan användas.  
 
En del webbläsare har inte stöd för den CSS3-kod som styr inläsningen av olika 
bildfiler i olika enheter (Harb et al., 2011). Om tekniken används kommer det 
alltså att finnas användare som inte ser några bilder alls på webbplatsen.   
 
Mobila enheter har lägre resurser och lägre prestanda än PC:s, vilket leder till 
längre laddningstider (Harb et al., 2011; Mohorovičić, 2013). Den responsiva 
webbplatsen laddar allt innehåll i varje enhet och skalar sedan elementen ner eller 
upp för att passa aktuell skärmstorlek. Skalningsprocessen är krävande för den 
mobila enheten och bidrar till de långa laddningstiderna (Mohorovičić, 2013).  
 
Designmässiga utmaningar 
Som tidigare nämnt är inte pixelperfekt webbdesign tillämpningsbart på den 
responsiva webbplatsen. Här krävs det en specifik design för varje enhet (Harb et 
al., 2011; Marcotte, 2010). Både stora skärmar (som TV:s och väggmonterade 
skärmar) och små skärmar (som surfplattor och mobiltelefoner) kan användas för 
åtkomst till den responsiva webbplatsen. Det kan vara utmanande att designa för 
samtliga enheter parallellt (Harb et al., 2011).  
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Responsiv webbdesign sätter en rad begränsningar på webbplatsen vad gäller 
enhets- och webbläsarkompatibilitet (se tekniska utmaningar). Harb et al. (2011) 
påpekar att de tekniska begränsningarna också kan få konsekvenser för designern 
som givetvis bör sträva efter att skapa en design som fungerar i så många enheter 
som möjligt. Designern i ett responsivt webbprojekt kan behöva bredare tekniska 
kunskaper än vad som tidigare varit nödvändigt (Mohorovičić, 2013).   
 
Det finns stort vetenskapligt stöd för hur en webbplats på bästa sätt kan anpassas 
till små skärmar. Adipat och Zhang (2005), Ahmadi och Khong (2008), Arora 
(2012), Borodin et al. (2007), Bridges et al. (2010), Phuc Huy och van Than 
(2012), Serrano et al. (2013), Shrestha (2007), Ziefle (2010), m.fl. har länge 
forskat på de problem som uppstår när en webbplats skall visas i en liten skärm. 
Den responsiva webbplatsen kan dock även komma att användas på stora skärmar 
som TV:s och väggmonterade skärmar (Nebeling & Norrie, 2013). För designern 
kan det uppstå svårigheter i designprocessen när webbplatsen skall anpassas för 
stora skärmar, men även i att det vetenskapliga underlaget kan upplevas som 
bristande. Användare som besöker en webbplats via en stor väggmonterad skärm 
har inte alltid tillgång till ett fysiskt tangentbord, och det kan uppstå problem när 
användaren skall förflytta muspekaren över skärmen (Baudisch, 2006). 
Muspekarens aktivitet uppdateras i enlighet med skärmens uppritningshastighet, 
och vid lång laddningstid kan användaren uppleva att muspekaren hoppar fram 
över skärmen (Baudisch, 2006). Ur designerns perspektiv kan det vara en idé att 
minska avståndet mellan webbplatsens olika navigationselement, något som inte 
nödvändigtvis fungerar med den övergripande designen. 
 
Att webbplatsens text anpassar sig till enhetens skärmstorlek är inte detsamma 
som att den är läsbar. Designern behöver se till att texten har en passande storlek 
för den enhet som används för att öppna webbplatsen (Harb et al., 2011). Ziefle 
(2010) skriver om hur informationspresentation på små skärmar kan vara 
problematiskt. En läsbar text har låg informationstäthet och en tillräckligt stor 
teckenstorlek för att läsningen skall upplevas som behaglig (Ziefle, 2010). 
Användaren skall inte heller behöva zooma in och ut på skärmen för att uppnå en 
hög läsbarhet (Maurer et al., 2010). Nebeling, Matulic och Norrie (2011) förklarar 
att text kan presenteras i en fysiskt mindre storlek på stora skärmar med hög 
skärmupplösning, vilket gör att texten blir mindre läsbar på stora skärmar. Större 
text är dock inte nödvändigtvis lösningen på problemet eftersom läsningen istället 
kan bli ansträngd (Schmidt, Müller & Bailly, 2013). Vissa webbplatser låter 
användaren själv bestämma textstorlek, något som visat sig medföra en begränsad 
förbättring av användbarheten (Nebeling, Matulic & Norrie, 2011). Det är inte 
heller med säkerhet lämpligt att användaren ombes utföra åtgärder gällande 
webbplatsens utseende (Nebeling, Matulic & Norrie, 2011). 
 
Responsiva bilder innebär en del kodmässiga problem som får konsekvenser för 
designen, exempelvis när stora bilder laddas i enheter med små skärmar eller när 
det finns skäl att utesluta bilder ur webbplatsens allra minsta version 
(Mohorovičić, 2013). Ett sätt att lösa problemet har varit att byta ut bilderna mot 
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textavsnitt (Ahmadi & Kong, 2008). I det fall bilden i fråga är en tabell, ett 
diagram eller en informativ bild kan det dock vara svårt att visualisera innehållet i 
flytande text (Jensen, 2013).  
 
Organisatoriska utmaningar 
Samarbetssvårigheter inom IT-projekt är ett välkänt problem som diskuterats i stor 
omfattning både inom vetenskapen och inom praktiken (Sonnenwald, 1995; 
Vogelsang & Carstensen, 2001; Sherf, 2009; Ozenc et al., 2010; Knight, 2011; 
Korop, 2013). Redan år 1995 identifierade Sonnenwald (1995) en rad svårigheter i 
kommunikationen mellan programmerare och designers, och drog slutsatsen att 
kommunikationssvårigheterna ofta ledde till oönskade konsekvenser i projektets 
resultat. Problem som identifierades av Sonnenwald (1995) inkluderar bland annat 
språkliga skillnader och skillnader i kompetens. Språkliga skillnader mellan 
designer och programmerare kan ligga till grund för missförstånd, eftersom de gör 
att idéer och koncept inte kan förmedlas på ett effektivt sätt. Skillnader i kunskap 
kan leda till att idéer som tas fram vid en konceptualisering inte är utförbara i ett 
senare stadium, eller att idéer som är genomförbara inte tas upp (Sonnenwald, 
1995). I båda fallen finns risken att effektiva lösningar förbises, eller inte 
diskuteras på ett realistiskt sätt (Sonnenwald, 1995). År 2001 skrev Vogelsang 
(2001) att det kan vara svårt för designers och programmerare att hitta en 
gemensam grund för kollaboration, och föreslog en serie tekniker och verktyg som 
skulle kunna underlätta samarbetet. Även här kunde problem med 
kunskapsmässiga- och språkmässiga skillnader identifieras, då deltagarna i studien 
upplevde problem att läsa och tolka varandras diagram och specifikationer. 
Eftersom diagram och specifikationer ofta ligger till grund för diskussion och 
kollaboration är det viktigt att de fungerar som en gemensam nämnare (Vogelsang, 
2001). 2010 diskuterar Ozenc (2010) samma problematik som ovan, och 
identifierar skillnader i tankesätt och designprocesser. Designers tänker ofta i 
termer av användbarhet och “verklighet”, och har en designprocess som till största 
delen är förlagd utanför datorskärmen (Vogelsang, 2001). Programmerare, å andra 
sidan, får vanligen utlopp för sin kreativitet i själva utvecklingsarbetet, och 
fokuserar i första hand på vad som är tekniskt gångbart (Vogelsang, 2010). 
Skillnader i tanke- och arbetssätt kan leda till svårigheter att kommunicera idéer 
och koncept. Praktiker diskuterar samma problematik i artiklar och blogginlägg 
(Sherf, 2009; Knight, 2011; Korop, 2013), varav nämnda skribenter endast utgör 
ett axplock. I det responsiva webbprojektet krävs det ett ännu närmare samarbete 
mellan designer och programmerare än vad som tidigare varit nödvändigt 
(Mohorovičić, 2013), det kan göra att ovan nämnda problem intensifieras. 
 
Det responsiva webbprojektet tar längre tid och kostar mer pengar än det 
traditionella webbprojektet (Jensen, 2013; Mohorovičić, 2013). Webbplatsens 
kvalitet är beroende av projektets resurser, och kan påverkas negativt av att den 
generella tidsomfattningen och kostnaden stiger (Jensen, 2013).  
 
Det kan vara svårt att placera reklam på den responsiva webbplatsen, vilket kan 
leda till att företaget bakom webbplatsen förlorar inkomster (Mohorovičić, 2013). 
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2.5. Ramverk för empirisk studie 
Utmaningarna som presenterats ovan har sammanställts i ett ramverk. Ramverket 
har använts som underlag för skapandet av den empiriska studiens intervjuguide.  
 

Te
kn

is
ka

  
(P

ro
gr

am
m

er
ar

e)
 

 
Kompatibilitet med CSS3 Media Queries 
Mohorovičić, 2013; Johansen, Britto & Cusin, 2013; Marcotte, 2010 
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Harb et al., 2011 
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Responsiv typografi 
Harb et al., 2011 
 
Anpassning till stora enheter  
Nebeling & Norrie, 2013 
 
Design för olika enheter och skärmstorlekar  
Harb et al., 2011; Marcotte, 2010 
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Samarbete mellan designer och programmerare 
Mohorovičić, 2013 
 
Tidskrävande och kostsamt 
Jensen, 2013; Mohorovičić, 2013 
 
Det saknas ett responsivt annonsformat 
Mohorovičić, 2013 
 

Tabell 2. Resultat av litteraturstudie. 
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3. Metod 
	  
I	   metodavsnittet	   presenteras	   ansats,	   litteraturstudie,	   datainsamling	   med	   metod	   och	   urval,	  
samt	  genomförande	  av	  analys.	  Avsnittet	  avslutas	  med	  dataverifiering,	  etiska	  avväganden	  och	  
en	  granskning	  av	  den	  egna	  metoden	  i	  form	  av	  en	  metodkritik.	  
	  

3.1. Ansats 
Undersökningen syftade till att ta reda på mer om de utmaningar som designers 
(designmässiga utmaningar), programmerare (tekniska utmaningar) och 
projektledare (organisatoriska utmaningar) ställs inför i responsiva webbprojekt. 
För att syftet skulle kunna uppnås krävdes det att studien grundades i samtal med 
personer i ovan nämnda arbetsroller, det blev möjligt i och med användningen av 
en kvalitativ ansats. En viktig del i den empiriska studien var deltagarnas 
möjlighet att med egna ord uttrycka hur de uppfattar och tolkar sitt arbete 
(Backman, 2008), det talade ytterligare för den kvalitativa ansatsen. Området som 
undersökts är relativt nytt och outforskat vilket gjorde att den kvalitativa ansatsen 
lämpade sig särskilt väl. Ansatsen gav goda möjligheter att förstå kontexten där 
respondenternas sagda handlingar och beslut ägde rum (Myers, 2009). I samband 
med val av ansats vidtogs åtgärder för att i viss mån möjliggöra generaliseringar 
utifrån studiens resultat (Myers, 2009). Inledningsvis gjordes en kartläggning av 
potentiella representanter utifrån variabler som geografiskt läge, antal anställda 
och typ av byrå. Påföljande söktes aktivt representanter som i enlighet med 
studiens syfte kunde sägas utgöra ett tvärsnitt och ett typexempel inom webbyrån 
som kontext. 

3.2. Litteraturstudie 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie i syfte att kartlägga tidigare forskning 
inom området (Backman, 2008). Databaserna ABI/Inform Global, ACM Digital 
Library, Emerald, IEEE Xplore och Google Scholar användes för 
litteratursökning. Följande sökord användes: responsive web design, cross/multi 
platform, scalable interfaces, large/small screen, web development/project, 
challenges/issues och mobile web. Även bakgrunden till den responsiva 
webbdesignen utforskades, främst med fokus på varför den uppstod och vilka 
problem den ämnade lösa. Litteraturstudien resulterade i en förståelse för 
responsiv webbdesign och dess kontext, varpå en rad utmaningar kunde 
identifieras och kategoriseras. 

3.3. Datainsamling 

3.3.1. Val av datainsamlingsmetod 
En intervjustudie har använts som metod för datainsamling eftersom den utgör ett 
effektivt redskap när det gäller att undersöka människors inneboende upplevelser 
och åsikter (Denscombe, 2009). En fallstudie hade kunnat vara ett alternativ till 
vald intervjustudie, dock ansåg vi oss inte behöva studera situationen på ett sådant 
djup för att få fram relevant data. För föreliggande syften blev det istället 
väsentligt att samtala med människor som deltagit i ett responsivt webbprojekt och 
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ta reda på vilka erfarenheter, åsikter, uppfattningar och känslor (Myers, 2009; 
Denscombe, 2009) som upplevts i samband med det responsiva webbprojektet. 
Med andra ord var intervjustudien det naturliga alternativet för insamlandet av 
relevant data. 
 
I intervjustudien tillämpades en semistrukturerad intervjuteknik eftersom 
respondenterna tilläts tala utförligt och utvecklande om de ämnen som 
introducerades (Denscombe, 2009). Att låta respondenterna styra in samtalet på 
självupplevda utmaningar, som inte tidigare kunnat identifieras i litteraturen, var 
grundläggande för studiens resultat. Som vi tidigare nämnt är området som 
undersökts relativt outforskat vilket gjorde att den empiriska studien behövde 
utformas på ett sådant sätt att respondenternas egna tankar och åsikter framkom i 
hög utsträckning. Den semistrukturerade intervjutekniken möjliggjorde en 
intervjusituation som ledde till insamlandet av relevant data, och data som inte 
tidigare kunnat förutses. 

3.3.2. Urval 
Det första beslutet som fattades var att ringa in den grupp respondenter som var 
bäst lämpade att delta i studien. Valet stod mellan webbyråer, reklam/webbyråer, 
både webbyråer och reklam/webbyråer eller interna IT-avdelningar som utvecklat 
responsivt. Den interna IT-avdelningen valdes bort först eftersom den responsiva 
webbplatsen i detta fall utvecklas vid ett tillfälle och sedan i första hand 
uppdateras och underhålls. Eftersom webbyråer och reklam/webbyråer arbetar 
med att skapa webbplatser och digitalt material på beställning har de troligtvis ett 
större antal webbprojekt i bagaget och är således mer lämpade att besvara studiens 
frågeställning. I valet mellan webbyråer och reklam/webbyråer föll valet på den 
renodlade webbyrån. Reklam/webbyråer driver en rad olika projekt medan 
webbyrån enbart är involverad i projekt som är av relevans för studiens 
frågeställning. Webbyråer inriktade på responsiv webbdesign utvecklar responsiva 
webbplatser kontinuerligt, det slutgiltiga valet föll således på webbyråer som 
arbetar främst med responsiva webbdesignprojekt. 
 
Urvalet inleddes med en kartläggning av webbyråer som arbetar, eller har arbetat, 
med responsiv webbdesign. Kartläggningen omfattade städerna Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Borlänge/Falun, Karlstad, Borås, Växjö 
och Jönköping och gjordes med hjälp av Google. Kartläggningen omfattade 
samtliga webbyråer i respektive stad i den mån de fanns att hitta på Google. Syftet 
med kartläggningen var att skapa både geografisk och storleksmässig spridning 
bland städer och webbyråer. De största webbyråerna fanns i Stockholm och 
Göteborg, medan de flesta byråer på mindre orter hade färre anställda. Projektens 
omfattning var dock inte nödvändigtvis mindre på mindre orter, snarare varierade 
både projektens målgrupper och storlek. Efter att kartläggningen hade slutförts 
kontaktades samtliga 87 kartlagda byråer via e-post. 16 av byråerna svarade på 
meddelandet, varav nio valde att delta i studien och sju angav att deltagandet 
uteblev på grund av tidsbrist. 
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Nästa steg var att kartlägga specifika respondenter som kunde bidra med relevant 
information till studien. I enlighet med de utmaningar som tidigare identifierats 
valde vi att prata med programmerare som representanter för tekniska utmaningar, 
designers och interaktionsdesigners som representanter för designmässiga 
utmaningar, och projektledare som representanter för organisatoriska utmaningar. 
De personer som deltagit i studien valdes således ut för att de var representativa 
för uppsatsens frågeställning och syfte. Totalt utfördes intervjuer med nio 
personer. Varje respondent representerade en enskild webbyrå 
 
Respondent/ 
Företag 

Stad Antal 
anställda 

Respondenternas arbetsroller 

A Stockholm 5 Interaktionsdesigner 
B Stockholm 2 Designer/Programmerare 
C Uppsala 3 Designer/Programmerare 
D Uppsala 3 Projektledare/ 

Interaktionsdesigner/ 
Programmerare 

E Linköping 8 Designer 
F Malmö 6+ Projektledare 
G Malmö 2 Designer/Projektledare 
H Umeå 1 Designer/Programmerare 
I Borås 4 Programmerare 

Tabell 3.  Sammanställning av medverkande webbyråer och personer. 

3.3.3. Genomförande av intervjuer 
På grund av att respondenterna befann sig på olika geografiska platser fanns ingen 
möjlighet att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte, istället genomfördes 
intervjuerna per telefon. Respondenter är vanligtvis lika ärliga via telefon som i 
det personliga mötet och urvalet är fortfarande representativt, telefonintervjun är 
också personlig i viss mån trots att parterna inte ser varandra (Denscombe, 2009). I 
princip hade intervjuerna kunnat genomföras via chatt vilket hade gett 
respondenten mer tid till att tänka över sina svar, telefonintervjun gav dock bättre 
kontakt just eftersom det personliga inslaget bevarades i högre utsträckning 
(Denscombe, 2009). 
 
Varje intervju inleddes med en personlig presentation, en kort beskrivning av 
studiens syfte, information om konfidentialitet i enlighet med Walsham (2006), 
samt utrymme för frågor. Som tabell 3 visar hade fem respondenter överlappande 
arbetsroller, medan fyra respondenter hade mer avgränsande arbetsroller. För att 
gränserna för samtliga arbetsroller bättre skulle kunna förstås ombads 
respondenterna att berätta om sin bakgrund gällande tidigare arbete och studier, 
samt sin nuvarande arbetsroll och de arbetsuppgifter som rollen innefattar. 
 
Själva intervjun inleddes med en rad generella frågor som syftade till att låta 
respondenten beskriva självupplevda utmaningar inom det responsiva 
webbprojektet. Frågor som ställdes här var exempelvis: “Vilka utmaningar anser 
du att det finns med responsiv webbdesign?” och “Hur ser samarbetet i teamet 
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ut?”. Efter denna inledande fas var intervjun uppdelad i tre delar: tekniska frågor, 
designmässiga frågor och organisatoriska frågor. Se bilaga 1 för beskrivning av 
hur identifierade utmaningar legat till grund för skapandet av intervjuguiden.  
 
Tekniska frågor ställdes i första hand till programmerare, men även till personer 
med teknisk bakgrund. Fem programmerare deltog i studiens tekniska del, 
ytterligare en respondent hade teknisk bakgrund och gav synpunkter på en del av 
de tekniska frågorna. En generell fråga som ställdes var: “Vilka för och nackdelar 
har du upplevt med de tekniker du jobbat med?” En specifik fråga som ställdes 
var: “Hur upplever du att CSS3 Media Queries fungerar med de webbläsare som 
finns på marknaden idag?”  
 
Designmässiga frågor ställdes till designers och interaktionsdesigners. Sju 
respondenter deltog i studiens designmässiga del, varav två arbetade som 
interaktionsdesigners. En generell fråga var: “Vilka utmaningar har du upplevt när 
du har anpassat designen till små skärmar?” En specifik fråga var: “Hur upplever 
du att användningen av informativa bilder och tabeller fungerar på den 
responsiva webbplatsen?”  
 
Organisatoriska frågor ställdes i första hand till projektledare och ägare eller 
personer med annat organisatoriskt ansvar, fem respondenter hade någon typ av 
sådant ansvar. Organisatoriska utmaningar som samarbete och placering av reklam 
berör inte bara projektledare utan också designers och programmerare, i dessa 
frågor tillfrågades samtliga respondenter utifrån sin specifika arbetsroll. En 
generell fråga var: “Finns det några styrkor eller svagheter med den responsiva 
webbdesignen som du informerar kunden om innan ni går in i projektet?” En 
specifik fråga var: “Hur kostsamt är det responsiva webbprojektet i förhållande till 
det traditionella webbprojektet?” 
 
Under intervjun ställde en person frågorna, medan den andra kontrollerade 
frågeföljden och förde anteckningar. Intervjuerna spelades in med hjälp av två 
källor: tredjeparts inspelningstjänst direkt i samtalet och en surfplatta som spelade 
in samtalet via högtalare. Surfplattans inspelning användes som reserv i det fall 
ordinarie inspelning skulle gå förlorad. 

3.4. Dataanalys 
I syfte att möjliggöra analys transkriberades intervjumaterialet och sammanställdes 
i tabellformat, med en ny ruta för varje ny replik. Tabellen gavs två kolumner och i 
det första steget i analysen fördes viktiga delar av respondenternas svar över i 
kolumn 2 där det sammanfattades och gavs ett specifikt nummer för identifikation. 
Efter att sammanställningen var klar utfördes en innehållsanalys med hjälp av 
färgkodning. Innehållsanalysen utfördes i enlighet med Elo och Kyngäs (2008). 
Till en början valdes tre färger, och varje färg representerade en av de kategorier 
som tidigare identifierats i litteraturen (tekniska, designmässiga och 
organisatoriska utmaningar). Under arbetets gång tillkom en ny kategori, som 
representerades av en ny färg. En analys av identifierade kategorier och 



	  
15	  

utmaningar följde på färgkodningen, analysen var helt fristående från litteraturen 
och utgick enbart från insamlad data. 

3.5. Dataverifiering 
I syfte att öka studiens validitet tillämpades respondentvalidering i enlighet med 
Denscombe (2009). Varje transkriberat svar sammanfattades som ett första steg i 
analysprocessen och sammanfattningarna skickades sedan till respondenterna för 
godkännande. Det visade sig att det fanns en del, i sammanhanget, små 
missförstånd som kunde klaras ut innan materialet låg till grund för analys. 
 
Denscombe (2009) skriver att en diskussion kan föras kring i vilken utsträckning 
den kvalitativa empiriska studien kan överföras på andra situationer. Resultatet är 
färgat av att studien utfördes i en webbyråkontext, vilket kan göra det svårt att 
överföra resultatet på en annan kontext. I och med att de arbetsroller som 
involverats återfinns i andra arbetsmiljöer inom samma kontext kan dock resultatet 
appliceras på andra situationer om kringliggande faktorer överensstämmer. 
Studiens resultat vänder sig således i första hand till designers, programmerare och 
projektledare som arbetar med responsiv webbdesign på en webbyrå i Sverige.  
 
Konkurrerande förklaringar kontrollerades i enlighet med Denscombe (2009), 
genom att den empiriska studiens resultat och litteraturstudiens resultat ställdes 
mot varandra. Resultatet av litteraturstudien kontrollerades genom att aktuella 
arbetsroller intervjuades, och intervjusvaren kontrollerades mot litteraturstudien i 
form av en analys. 

3.6. Etiska avväganden 
Uppsatsarbetet har genomförts utifrån de tre etiska perspektiv som presenteras av 
Denscombe (2009). Princip 1 handlar om att skydda deltagarnas intressen 
(Denscombe, 2009). Principen har mötts på följande sätt:  

• Respondenterna fick själva välja tid för sina intervjuer, så att deras dagliga 
arbete påverkades i så liten utsträckning som möjligt. 

• Respondenternas integritet skyddas, varför uppsatsen inte visar några 
person- eller företagsnamn. 

 
Princip 2 handlar om att forskare skall undvika falska förespeglingar och oriktiga 
framställningar (Denscombe, 2009). Principen har mötts på följande sätt:  

• I och med dataverifieringen som diskuterats ovan fick respondenterna 
tillgång till, och möjlighet att kommentera, intervjumaterialet innan det 
analyserades. 

• Analysprocessen har genomförts iterativt, och tolkningar har kontrollerats 
genom upprepad granskning av data. 
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Princip 3 handlar om att deltagarnas informerade samtycke skall samlas in i 
anslutning till intervju (Denscombe, 2009). Principen har mötts på följande sätt:  

• Samtliga respondenter tog emot en initial inbjudan att delta i 
forskningsprojektet, med information om projektet och möjlighet att ställa 
ytterligare frågor.  

• Respondenterna som valde att delta i studien fick information om det 
frivilliga deltagandet, samt om inspelning och kommande användning av 
intervjumaterial. 

3.7. Metodkritik 
Intervjustudien genomfördes med hjälp av telefonintervjuer. Att träffa 
respondenterna och genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte hade ur 
datainsamlingssynpunkt varit mer fördelaktigt. Signaler via kroppsspråk uteblev 
från intervjuresultatet och kunde inte användas i tolkningsprocessen. Denscombe 
(2009) nämner också att respondenter generellt sett är mer villiga att samarbeta 
med någon de träffat ansikte mot ansikte. Trots att vi upplevt att respondenterna 
varit samarbetsvilliga och generösa med information, vet vi inte hur resultatet hade 
sett ut om vi träffat dem ansikte mot ansikte.  
 
Efter att fem av nio intervjuer genomförts fanns en del intervjufrågor som redan 
blivit mättade i och med att samtliga respondenter uttryckt liknande åsikter. 
Givetvis fanns det ett intresse för att vara lika nyfiken i alla intervjuer, men det var 
lättare att behålla nyfikenheten innan frågorna upplevdes som mättade.  
 
Intervjustudiens befintliga resultat hade sannolikt sett likadant ut även om fler 
respondenter deltagit. Resultatet hade dock eventuellt kunnat breddas i det fall 
ytterligare utmaningar hade kunnat identifieras i de nya intervjuerna.  
 
Studiens resultat påverkades av den kvalitativa ansatsen. Om en kvantitativ ansats 
hade använts, med exempelvis enkätundersökning som datainsamlingsmetod, hade 
studiens resultat blivit bredare eftersom fler respondenter tillfrågats. Det hade dock 
inneburit att resultatet förlorat sitt nuvarande djup.  
 
Studiens resultat hade troligen kunna styrkas i och med användningen av 
triangulering, exempelvis genom att intervjuerna kompletterades med 
observationer av hur respondenterna utförde sina arbeten. Intervjudata bygger på 
vad respondenterna säger att de gör eller tänker, medan observationer ger svar på 
vad som faktiskt sker (Denscombe, 2009). På så vis hade observationer kunnat 
validera intervjusvaren ytterligare. 
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4. Resultat 
	  
I	   följande	   avsnitt	   presenteras	   resultatet	   av	   den	   empiriska	   studien	   i	   sammanställd	   form.	  
Resultatets	  olika	  delar	  skiljer	  sig	  från	  varandra	  eftersom	  data	  från	  olika	  områden	  samlats	  in.	  
Resultatet	   från	  de	   tekniska	  utmaningarna	   innehåller	   specifika	   tekniska	   termer	  och	  problem,	  
medan	  de	  designmässiga	  och	  organisatoriska	  utmaningarna	  diskuteras	  på	  en	  något	  högre	  och	  
mer	  generell	  nivå.	  	  	  
 
Rubrikerna i resultatet bygger på innehållsanalysen av insamlade empiriska data. I 
kommande slutsats kommer ett ramverk att presenteras, rubrikerna nedan anger 
om utmaningarna i fråga har inkluderats eller exkluderats i det kommande 
ramverket.   

4.1. Tekniska utmaningar 
Här	   presenteras	   resultatet	   av	   den	   empiriska	   studiens	   tekniska	   del,	   samtliga	   utmaningar	  
exkluderades	  ur	  ramverket	  och	  en	  ny	  utmaning	  kunde	  identifieras.	  

4.1.1. Exkluderade tekniska utmaningar 
Kompatibilitet med CSS3 Media Queries 
Av de sex respondenter som fick frågan var fem programmerare (respondent B, C, 
D, H och I) och en var designer/projektledare med teknisk bakgrund (respondent 
G). Två respondenter uppgav att de slutat använda CSS3 Media Queries på grund 
av krångel, de hade dock börjat använda sig av brytpunkter1 istället.  
 

“Vi använder inte Media Queries så där jättemycket 
egentligen. Vi kör ofta på bredd istället. … Att man lägger till 
lite olika breakpoints.” – Respondent D. 

 
Resterande fyra personer upplevde att CSS3 Media Queries fungerade bra och att 
kompatibilitetsproblemen generellt sett har blivit färre.  

 
“Jag har stenkoll på CSS Media Queries … Det är väldigt 
sällan vi har problem med det.” – Respondent I. 
 

En respondent uttryckte också att Internet Explorer (den webbläsare som tidigare 
ansetts ligga efter vad gäller kompatibilitet) har blivit bättre den senaste tiden. 
 
Kompatibilitet vid inläsning av bilder 
Av de fyra respondenter som fick frågan var samtliga programmerare (respondent 
B, C, D och H). En programmerare fick inte frågan ur ett tekniskt perspektiv 
eftersom samtliga respondenter som tidigare tillfrågats var överens om att bilder är 
en designmässig utmaning. Respondenterna uppgav att det är tankesättet kring 
bilder som är utmanande, och inte användningen av dem på själva webbplatsen. 
Utmaningen diskuteras vidare ur ett designmässigt perspektiv.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En brytpunkt är bredden på webbläsaren, mätt i pixlar, där en design går över till en annan, 
(exempelvis läget mellan surfplatta och mobiltelefon).	  
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Långa laddningstider på mobila enheter 
Av de sex respondenter som fick frågan var fem programmerare (respondent B, C, 
D, H och I) och en var interaktionsdesigner med teknisk bakgrund (respondent A). 
Ingen såg laddningstider som ett problem, eller ens en utmaning (även om intresset 
för- och testningen av laddningstider var varierande). Alla arbetade på något sätt 
förebyggande genom exempelvis sparsmakad och komprimerad kod, cachning2 av 
bilder och ett minimalistiskt designtänk. Respondent B förklarade hur det 
förebyggande arbetet kan gå till: 
 

“Slå ihop resurser så att alla JavaScript-filer ligger i en och 
samma fil, samma sak med CSS. Sen ska koden i de filerna 
komprimeras så mycket det bara går. Och sen serva alla 
bilder och alla JavaScript-filer och alla andra assets cachade 
med rätt headers så att webbläsaren sparar dem.” 

4.1.2. Nya tekniska utmaningar 
Hybridenheter 
En del företag har lanserat bärbara datorer som fungerar som kombinerad dator- 
och surfplatta, där skärmen är löstagbar och innehar alla beröringsbaserade 
inmatningsfunktioner precis som en vanlig surfplatta. Det finns också exempel på 
mjukvara som förvandlar en vanlig mobiltelefon till en projektor. Det finns inget 
etablerat namn som omfattar enheterna, fortsättningsvis kallas de för 
hybridenheter.  
 
En av programmerarna (respondent I) poängterade att hybridenheterna utgör en 
stor utmaning i utvecklingen av den responsiva webbplatsen eftersom det är svårt 
för programmeraren att veta vilken typ av enhet som skall målsättas. Det finns 
möjlighet att med CSS3 Media Queries målsätta vissa typer av enheter och även 
anpassa webbplatsen för olika lägen (horisontellt/vertikalt), men det är inte till så 
stor hjälp om programmeraren inte kan definiera enheten i sig. Respondent I 
uttryckte sig på följande sätt: 
 

“Vad är det för något, är det en surfplatta eller är det en 
dator? Det blir svårt att koda ibland. Man kan sitta och ‘om 
det är en touch-skärm ska det här hända och om det är 
desktop ska detta hända’, men vad är det för något?” 

4.2. Designmässiga utmaningar 
Här	   presenteras	   resultatet	   av	   den	   empiriska	   studiens	   designmässiga	   del,	   det	   finns	   både	  
inkluderade	  och	  exkluderade	  utmaningar.	  

4.2.1. Exkluderade designmässiga utmaningar 
Responsiv typografi 
Av de sju respondenter som fick frågan var två interaktionsdesigners (respondent 
A och D) och fem designers (B, C, E, G och H). Fem respondenter var överens om 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 	  När data lagras i webbläsarens cacheminne behöver den inte laddas om varje gång 
webbplatsen laddas om, och webbplatsen kan således laddas snabbare. 
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att det generellt sett inte är utmanande att arbeta med typografi på den responsiva 
webbplatsen. Fyra respondenter uttryckte dessutom något av följande: (1) det är 
lätt att arbeta med text på den responsiva webbplatsen, (2) det är roligt att arbeta 
med text på den responsiva webbplatsen. Respondent H uttryckte sig enligt 
följande: 
 

“Det har blivit väldigt mycket roligare att jobba med text 
också, typografi överlag faktiskt.”  

 
En respondent upplevde det som utmanande att arbeta med stora textmassor på 
den responsiva webbplatsen och att skapa läsbarhet i mobiltelefon. Respondent D 
uttryckte sig enligt följande: 
 

”Vad är lämplig lässtorlek? … Det är ju en utmaning, också, 
hur man ska hantera textmassor, liksom.” 

	  
Anpassning till stora enheter 
Av de sju respondenter som fick frågan var två interaktionsdesigners (respondent 
A och D) och fem designers (respondent B, C, E, G och H). Ingen av 
respondenterna hade anpassat till större skärmar än 27”, men fyra stycken hade 
börjat titta på hur anpassningen till större skärmar skulle kunna gå till. Det 
indikerar att intresset för stora skärmar ökar. Respondent H uttryckte intresset för 
stora skärmar enligt följande:  

 
“Nej, jag har nog faktiskt aldrig utvecklat till en större skärm 
än PC. Det vore ganska kul och intressant att göra det.”  

4.2.2. Inkluderade designmässiga utmaningar 
Design för olika enheter och skärmstorlekar 
Av de sju respondenter som fick frågan var två interaktionsdesigners (respondent 
A och D) och fem designers (respondent B, C, E, G och H). Samtliga respondenter 
lyfte någon typ av utmaning i anslutning till att designen skall anpassas till olika 
skärmstorlekar. Utmaningarna som lyftes såg ut enligt följande:  
 
Två respondenter poängterade att det kan vara svårt att se hur designen ser ut 
mellan olika typer av enheter (exempelvis mobiltelefon och surfplatta). 
Respondent D berättade: 
 

”Det är svårt att se hur saker och ting är i mellanlägen. … 
Hittills har vi inte tagit fram wireframes3 för det.” 

 
Två respondenter poängterade att det kan vara svårt att anpassa en design till 
mobiltelefon eftersom förhållandet mellan två former (exempelvis text och bild) 
eller två element (exempelvis huvudinnehåll och sidoinnehåll) förlorar sitt 
sammanhang när webbplatsen skalas ned och de placeras under varandra. 
Respondent A berättade: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  En wireframe är en webbplatsskiss som visualiserar de element (menyer, bilder, textavsnitt, 
m.m.) som skall inkorporeras på webbplatsen. Skissen tar inte hänsyn till visuella element som 
färg och form. 
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“Det är inte bara att: ’här låg tre kuber bredvid varandra, på 
telefon så ligger de under varandra och så är det samma 
känsla’. Det blir helt annat, fast det är samma innehåll”.  
 

Två respondenter sa att responsiv webbdesign kräver ett bredare designtänk, 
eftersom designen som görs för PC även skall fungera i övriga enheter som 
besöker webbplatsen och tvärt om. Varje designval skall vara gångbart i alla 
enheter. Respondent E uttryckte att det är väldigt mycket att hålla reda på, och 
fortsatte: 
 

“… det är ett litet mindfuck ibland hur saker och ting funkar 
och liksom ‘vad kommer att hända då, vad händer mellan de 
två lägena, kommer det här få plats’ och sådana grejer.”  

 
Responsiva bilder 
Av de sju respondenter som fick frågan var två interaktionsdesigners (respondent 
A och D) och fem designers (respondent B, C, E, G och H). Samtliga respondenter 
upplevde någon typ av utmaning bildhantering ur ett designmässigt perspektiv. 
Utmaningarna som lyftes ser ut enligt följande: 
 
Fem respondenter uppgav att de undviker bilder i den mån det är möjligt och gärna 
använder text eller CSS-lösningar istället. Respondent I förklarade att de använder 
så lite bilder som möjligt: 
 

”Enda gången vi använder bilder är om det är ett foto som vi 
ska visa upp. Om det blir för svårt hittar vi en annan lösning.” 

 
Två respondenter upplevde problem i skalningen4 eller skärningen5 av bilden 
(både när det kommer till att bestämma vilken metod som skall användas och hur 
bilden i så fall skall skalas eller skäras). Respondent G berättade att en bild sällan 
är kvadratisk, utan att den ofta är bredare än vad den är hög, respondenten 
fortsatte: 

“Frågan är hur man ska resiza den, ska man croppa den eller 
ska man rezisa den? Om man resizar den upplevs den oftast 
mycket liten i förhållande till textstorlek, och då känns det 
osymmetriskt.” 
	  

Tabeller och informativa bilder  
Av de sju respondenter som fick frågan var två interaktionsdesigners (respondent 
A och D) och fem designers (respondent B, C, E, G och H). Samtliga respondenter 
upplevde det som utmanande att kunder ibland vill använda tabeller eller 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Skalning (eller resizeing) innebär att bilden, med sina ursprungliga proportioner, görs mindre 
eller större i olika enheter. 
5	  Skärning (eller cropping) innebär att fastställda proportioner för var och en enhet (mobil, 
surfplatta, m.m.) avgör vilken del av bilden som används. 
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informativa bilder på responsiva webbplatser, samtliga uppgav också att de gärna 
undviker sådana element. Respondent B uttryckte det på följande sätt: 
 

“Text i bild är en diskussion som jag inte hoppades behöva ha 
med en kund efter 1995, men den fortsätter komma upp ibland. 
… Så text i bild, det får de bara inte. … Men sen tabeller, det 
är en jätteutmaning.”  

 
Respondent B poängterade att iframes6 utgör ett liknande problem, eftersom de har 
en fast höjd och en fast bredd: 

 
 “Den iframen hade då en viss bredd, … så att, då hade det 
inte riktigt funkat att göra en responsiv sajt över huvud taget. 
Man hade kunnat göra resten av sidan responsiv, och just den 
biten hade set ut som stryk då, men, det kändes inte riktigt som 
läge.” 

 
Fem respondenter uppgav att de jobbar för att hitta andra lösningar för informativa 
bilder och tabeller, däribland att byta ut bilden eller tabellen mot JavaScript-
lösningar, att använda separata bildfiler för varje enhet, att separera text från bild, 
eller att använda horisontell scroll i tabeller.  

4.3. Organisatoriska utmaningar 
Här	   presenteras	   resultatet	   av	   den	   empiriska	   studiens	   organisatoriska	   del	   där	   samtliga	  
utmaningar	  inkluderades	  i	  ramverket.	  

4.3.1. Inkluderade organisatoriska utmaningar 
Samarbete mellan designer och programmerare 
Av de åtta respondenter som fick frågan var tre projektledare (respondent D, F och 
G) och fem hade övriga roller (respondent A, B, C, H och I). Samtliga 
respondenter var överens om att det responsiva webbprojektet kräver ett tätare 
samarbete mellan designer och programmerare, exempelvis genom en mer flexibel 
dialog och fler avstämningar. Respondent I uttryckte att front-end programmeraren 
och designer behöver ha en aktiv kommunikation för att designern skall kunna 
göra ett bra jobb, respondenten fortsatte: 
 

“Det är väldigt bra om designer och front-end har ett nära 
samarbete, i många fall kommer vår designer och frågar mig 
om hur saker bäst kan lösas.” 

 
Fyra respondenter uttryckte att arbetet kan underlättas om designer och 
programmerare känner till varandras områden. Designern kan exempelvis behöva 
kunskap om olika typer av enheter och hur en design kan implementeras med CSS, 
medan programmeraren behöver kunna ta formbeslut. Respondent E uttryckte:  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 En iframe är ett HTML-element som gör det möjligt att bädda in ett HTML-dokument i ett 
annat HTML-dokument.  
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“En utvecklare har liksom inte en godkänd, färdig PSD7 på 
varenda vy eller så. Då ställer det ju också krav på 
utvecklaren att kunna ta lite formbeslut.” 
 

Tidskrävande och kostsamt 
Av de sju respondenter som fick frågan var tre projektledare (respondent D, F och 
G) och fyra hade övriga roller (respondent B, C, E och I). En respondent uttryckte 
att den responsiva webbplatsen inte tar längre tid att utveckla, medan resterande 
sex respondenter uppgav att responsiva webbprojekt är mer tidskrävande (och 
således mer kostsamt). Följande orsaker lyftes fram som förklaring till den ökade 
tidsomfattningen: (1) det responsiva webbprojektet kräver mer planering, (2) 
front-end utvecklingen är mer kodmässigt krävande, (3) designarbetet tar längre 
tid eftersom “designtänket” bör innefatta alla enheter samtidigt, och (4) det 
responsiva webbprojektet tar längre tid i samtliga faser. Respondent B säger 
följande till sina kunder när de får frågan om hur mycket längre ett responsivt 
webbprojekt tar i jämförelse med ett ”traditionellt” webbprojekt: 
 

“… Om ett projekt ligger på 50 arbetstimmar så får du räkna 
med 50 timmar utveckling för webbplatsen, och sen så 
ytterligare 25 timmar för anpassning utav responsiviteten.”  
 

Två respondenter uttryckte vidare att det inte bara är responsiviteten som ligger till 
grund för att webbplatser generellt sett blir dyrare att utveckla, det handlar i mångt 
om mycket också om att företag är mer villiga att investera i en bra och välgjord 
webbplats. Respondent B såg prisökningen som en positiv utveckling:  
 

“I regel är det rimligt nu för tiden att man lägger lite mer 
pengar på att webbyrån får göra ett bra jobb.” 

 
Det saknas ett responsivt annonsformat 
Av de sju respondenter som fick frågan var tre projektledare (respondent D, F och 
G) och fyra hade övriga roller (respondent B, C, E och I). Fyra respondenter hade 
deltagit i ett responsivt webbprojekt där det förekom reklam, samtliga upplevde 
det som en stor utmaning.  
 
En av respondenterna som arbetat med reklam hade möjlighet att själv anpassa 
reklamen till den responsiva webbplatsen, och sedan låta kunden göra nya 
upphandlingar kring priser och avtal. Resterande tre personer hade inte kunnat lösa 
problemet, eftersom de som tillhandahåller reklamen inte har något responsivt 
annonsformat. Respondent A uttryckte det på följande sätt: 
 

”Jag tycker det känns helt sjukt att det inte finns ett responsivt 
annonsformat. Det är liksom helt ofattbart.”  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Filformatet för en Adobe Photoshop-fil, med andra ord: en designskiss. 
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Två respondenter resonerade kring att de större aktörerna som tillhandahåller 
reklamen behöver komma med en lösning på problemet, antingen genom ett 
responsivt annonsformat eller genom att annonserna finns i olika storlekar. 

4.4. Nya externa utmaningar 
Förutom	  att	  respondenterna	  lyfte	  fram	  en	  ny	  utmaning	  inom	  den	  empiriska	  studiens	  tekniska	  
del	   framfördes	   en	   del	   utmaningar	   som	   kräver	   en	   ny	   kategorisering.	   Externa	   utmaningar	  
omfattar	  utmaningar	  som	  relaterar	  till	  en	  tredje	  part	  utanför	  webbyrån	  (exempelvis	  en	  kund	  
eller	  en	  extern	  designer).	  	  

 
Externa designsamarbeten försvåras 
Två respondenter med arbetsrollen designer/programmerare (respondent C och H) 
lyfte fram externa designsamarbeten som en stor utmaning. Utmaningen 
diskuterades på följande sätt: 
 
En respondent upplevde att externa samarbetspartners kan ha svårt att ge avkall på 
noggrannheten i designen som de tagit fram, medan programmeraren upplever sig 
behöva kompromissa med designen för att responsiviteten skall fungera. 
Respondenten uppgav att det kan försvåra samarbetet och sänka webbplatsens 
kvalitet.  
 
Den andra respondenten uttryckte att det krävs ett visst mått av samarbete mellan 
designer och programmerare, och att det bör ordnas på ett eller annat sätt, även om 
designern är en extern samarbetspartner. Respondent C förklarade hur det kan se 
ut: 
 

“Vi jobbar ju med en del reklambyråer där vi får skisser, och 
då är det ju oftast att man får skicka tillbaka med en hög 
frågor, liksom ‘hur hade ni tänkt där’ och så vidare.” 

 
Bristande medvetenhet hos kunden  
En respondent med arbetsrollen designer/programmerare/interaktionsdesigner/ 
projektledare (respondent D) och två respondenter med arbetsrollen designer/ 
programmerare (respondent B och H) uttryckte att kundens medvetenhet gällande 
responsiv design kan vara bristande. En av respondenterna upplevde även att en 
del kunder har bristande medvetenhet kring mobilanvändning överlag. Respondent 
D beskrev: 
 

“Så droppar man den här ‘hur ser ni på mobilanvändning och 
sånt’, och då är det helt, har inte alls tänkt på det.”  

 
En av respondenterna upplevde det som problematiskt att kunder med bristande 
medvetenhet kunde se på responsiviteten som en tilläggstjänst som de ville lägga 
till en bit in i projektet. Respondent H påpekade att det kan vara utmanande att i 
början av projektet få till stånd en utbildningssituation som gör att kunden får den 
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kunskap som krävs för att kommunikationen skall fungera. Respondenten 
fortsatte: 
 

”Kunden kanske inte inser att det kan vara värt att göra en 
responsiv sida redan från start. Vissa tänker ju att ‘ja men 
behöver vi det så gör vi det senare’” 
 

En respondent uttryckte att det i vissa fall varit utmanande att bemöta kundens 
förslag på ändringar i det responsiva webbprojektet, eftersom kunden kan ha 
uppfattningen att en förändring är liten och lätt att genomföra, medan 
programmeraren uppfattar förändringen som stor och genomgående för samtliga 
enheter. Respondenten uppgav att det kan vara utmanande på två sätt. För det 
första skall kunden bemötas på ett bra sätt i stunden och få förklarat för sig att 
ändringen kommer att ta mer tid än vad han eller hon beräknat. För det andra 
gynnar det samarbetet om kunden i fortsättningen har ett responsivt tänk gällande 
föreslagna ändringar. Det är upp till programmeraren att på ett ödmjukt sätt utbilda 
kunden om hur utvecklingen av den responsiva webbplatsen fungerar. Respondent 
B beskrev problematiken enligt följande: 
 

“För varje förändring som man talar om så måste man 
plötsligt tänka på den i så många olika enheter samtidigt och 
ibland säger kunden att, ja men de tycker att det är självklart 
att ‘bara lägga det där till höger’ och då sitter vi och funderar 
samtidigt ‘ja men vad är höger, vad är det i mobilen?’ Så att 
det de tycker är jätteenkelt det är ganska komplicerat ofta nu 
för tiden.”  
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5. Diskussion 
	  
Nedan	   appliceras	   resultatet	   av	   den	   empiriska	   studien	   på	   utmaningarna	   som	   inledningsvis	  
identifierades	   i	   litteraturen.	   Som	   tidigare	   nämnt	   kommer	   ett	   ramverk	   att	   presenteras	   i	  
kommande	   slutsats,	   nedan	   förs	   en	   diskussion	   om	   varför	   utmaningarna	   inkluderats	   eller	  
exkluderats	   ur	   ramverket.	   Diskussion	   kommer	   även	   att	   föras	   kring	   nya	   (empiriskt)	  
identifierade	  utmaningar.	  
	  

5.1. Tekniska utmaningar 

5.1.1. Exkluderade tekniska utmaningar 
Kompatibilitet med CSS3 Media Queries 
Mohorovičić (2013) skriver att vissa enheter och webbläsare inte är kompatibla 
med CSS3 Media Queries, och att alternativa lösningar bör tas fram. Två 
respondenter upplevde situationen i likhet med det som Mohorovičić (2013) 
framhåller. Respondenterna hade dock hittat brytpunkter som en alternativ lösning 
och berättade att det fungerade bra. Johansen, Britto och Cusin (2013) och 
Marcotte (2010) skriver att CSS3 Media Queries fungerar bra i de flesta 
webbläsare, men att Internet Explorer är den webbläsare som i störst utsträckning 
saknar stöd för dem. Fyra av respondenterna berättade att de arbetar med CSS3 
Media Queries och att det fungerar bra. Det är dessutom en person som specifikt 
säger att Internet Explorer har blivit bättre vad gäller kompatibilitet. Ingen av 
respondenterna upplevde den identifierade utmaningen som ett problem, varför 
den exkluderas ur ramverket.   
 
Kompatibilitet vid inläsning av bilder 
Webbläsare var inte kompatibla med CSS3-kod som styr inläsningen av bildfiler 
vid det tillfälle Harb et al. (2011) publicerades, kompatibiliteten kan dock ha 
förbättrats sedan dess. Utmaningen exkluderas ur ramverket eftersom inga av de 
tillfrågade respondenterna såg bildhantering som ett kodmässigt problem. Längre 
ner i diskussionen kommer responsiva bilder att belysas ur ett designmässigt 
perspektiv. 
 
Långa laddningstider på mobila enheter 
Mohorovičić (2013) framhåller att långa laddningstider är ett av de största 
prestandarelaterade problem som finns på en responsiv webbplats, särskilt på 
grund av överdriven nedladdning (att dölja eller minska bilder, hantera extra CSS-
kod, m.m.). Harb et al. (2011) har en annan utgångspunkt och skriver att 
mobiltelefoner inte har samma prestanda och hastighet som en dator och att det 
kan utgöra ett problem. Generellt fanns en hög medvetenhet hos respondenterna 
att problemen existerar. Samtliga av de sex tillfrågade respondenterna arbetade 
förebyggande genom att komprimera kod, cacha bilder och att överlag arbeta för 
att hålla nere ambitionsnivån för innehållet på sina sajter. De långa laddningstider 
som Mohorovičić (2013) talar om förekommer inte i den empiriska studien. 
Problemen kan fortfarande förekomma, men problemet är inte nödvändigtvis 
specifikt för den responsiva webbplatsen eftersom mindre optimerade webbplatser 
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förekommer i alla kategorier. Utmaningen betraktas inte som specifik för den 
responsiva webbdesignen varför den exkluderats ur ramverket. 

5.1.2. Nya tekniska utmaningar 
Hybridenheter 
En respondent uttryckte att hybridenheter utgör ett problem i utvecklingen av den 
responsiva webbplatsen. Anledningen till att det bara var en respondent som lyfte 
fram problemet kan vara att enheterna ännu inte nått marknaden i den utsträckning 
som de kan komma att göra i framtiden. Fox (2012) beskriver att antalet olika 
enheter och gränssnittsfunktioner under de senaste åren blivit allt fler, 
hybridenheterna kan möta marknadens behov på ett flexibelt och kostnadseffektivt 
sätt eftersom de består av flera enheter i en. En ökad användning av hybridenheter 
kan leda till att CSS3 Media Queries behöver utvecklas, eller inte räcker till. CSS3 
Media Queries bygger som tidigare nämnt på att specifika enheter kan målsättas, 
något som blir problematiskt om enheten är en hybrid. Utmaningen inkluderas i 
ramverket eftersom dess effekter på webbutvecklingen kan komma att öka i 
omfattning när försäljningen av hybridenheterna ökar och användningen av dem 
blir mer frekvent. 

5.2. Designmässiga utmaningar 

5.2.1. Exkluderade designmässiga utmaningar 
Responsiv typografi 
Harb et al. (2011) lyfter fram typografi på den responsiva webbplatsen som en 
utmaning, dels eftersom text är en viktig del av webbplatsen och dels för att texten 
bör vara bekväm att läsa i alla enheter. Av de sju respondenter som svarade på 
frågan var det ingen som upplevde text som en direkt utmaning (även om specifika 
problem som stora textmassor lyftes fram). Snarare uttryckte respondenterna att 
det var roligt att arbeta med responsiv typografi, särskilt efter att webbtypsnitten 
blivit fler, billigare och mer lättillgängliga. Enligt studiens resultat är det inte 
utmanande att arbeta med responsiv typografi varför utmaningen exkluderas ur 
ramverket. 
 
Anpassning till stora enheter 
Ingen av respondenterna hade anpassat webbplatser till större skärmar än 27”, 
även om fyra respondenter visade ett intresse för en sådan utveckling. Nebeling 
och Norrie (2013) skriver att det generella intresset för att surfa på webben på 
stora skärmar ökar, men att användningen inte ännu är lika utbredd som för övriga 
enheter. Utmaningen exkluderas ur ramverket av två anledningar: 
 
TV- och väggmonterade skärmar har, till skillnad från exempelvis PC, inte surfing 
av webben som primärt användningsområde. Visserligen visar vetenskap och 
empiri att intresset för stora skärmar ökar hos både användare och designers, men 
ännu finns ingen utbredd användning eller utveckling av webbplatser för stora 
enheter. I linje med det som Nebeling och Norrie (2013) skriver visar empirin på 
just ett ökat intresse för utveckling till stora skärmar, men också att utvecklingen 
inte ännu genomförs i praktiken. Att TV- och väggmonterade skärmar har andra 
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primära användningsområden kan vara en förklaring till det. Så länge de stora 
skärmarna inte inkluderas i webbprojekten och användningen av dem inte är 
utbredd, finns ingen anledning att inkludera utmaningen i ramverket.  
 
Respondenterna förde på en generell nivå diskussion om att en del specifika 
tekniska- och designmässiga utmaningar bara utgör en direkt utmaning när 
tekniken är ny. Ofta handlar det om att lära sig att behärska ny teknik, eller att 
designa för en ny miljö. Att anpassa en design till stora enheter kan vara en sådan 
utmaning. Därför kan det i förlängningen snarare bli relevant att diskutera 
utmaningen utifrån variationen av enheter (som i utmaningen design för olika 
enheter och skärmstorlekar), än utifrån specifika designmiljöer som stora- eller 
små skärmar.  

5.2.2. Inkluderade designmässiga utmaningar 
Design för olika enheter och skärmstorlekar 
Harb et al. (2011) beskriver det som en utmaning att en och samma design skall 
anpassas till flera olika skärmstorlekar, utmaningen ifråga beskrivs även som det 
huvudsakliga målet med utvecklingen av en responsiv webbplats. Det Harb et al. 
(2011) skriver går väl i linje med respondenternas beskrivningar. Utmaningarna 
som lyfts fram skiljer sig en del ifrån varandra. Utmaningen innehåller i nuläget 
tre underutmaningar:  

• Det kan vara svårt att se hur designen ser ut mellan brytpunkter eftersom 
designern ofta bara tar fram wireframes för specifika enheter.  

• Desktop First Methodology kan vara utmanande på så vis att former som 
placerats horisontellt bredvid varandra förlorar sitt sammanhang när 
designen skalas ned till små enheter.  

• Den responsiva webbplatsen kräver ett bredare designtänk, eftersom 
designern i viss mån utvecklar hela webbplatsen samtidigt. Designern har 
samtliga enheter i åtanke även om det för tillfället är designen för en 
specifik enhet som skapas. 

 
Responsiva bilder  
Mohorovičić (2013) beskriver responsiva bilder som ett olöst problem, och 
påpekar även att det gjorts flera försök att hitta en bra lösning. Det finns en del 
lösningar redan nu, exempelvis kan olika bildfiler användas för olika enheter 
(Mohorovičić, 2013). Samtliga respondenter som tillfrågades upplevde 
användningen av bilder på den responsiva webbplatsen som utmanande, och precis 
som Mohorovičić (2013) skriver hittat på egna sätt att arbeta sig runt problemet. 
Fem respondenter uppgav till och med att de utesluter bilder i den mån det är 
möjligt. Utmaningen inkluderas i ramverket eftersom den är återkommande i teori 
och empiri. 
 
Tabeller och informativa bilder 
Arora (2012) diskuterar problematiken med informativa bilder och tabeller som 
presenteras på en liten skärm. Användartester har visat på att det kan vara svårt för 
användaren att avläsa tabeller om datans sammanhang går förlorat på den lilla 
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skärmen (Arora, 2012). Diskussionen kring hur data kan visualiseras återkommer 
hos samtliga respondenter som tillfrågades, och alla arbetar aktivt för att hitta 
lösningar på problemet. Den bilden vi skapat oss med hjälp av den empiriska 
undersökningen är att informativa objekt (informativa bilder och tabeller i 
bildform), håller på att ersättas av informativ kod som på olika sätt kan modifieras 
för att passa en specifik responsiv webbplats. Det är egentligen en naturlig 
utveckling, eftersom den responsiva webbplatsen är flexibel, så bör också dess 
innehåll vara flexibelt. Utmaningen ligger således inte i de informativa bilderna 
eller tabellerna i sig, utan i att de skall göras om till ett format som fungerar att 
använda på den responsiva webbplatsen. Eftersom utmaningen innefattar 
användningen av kodmässiga verktyg betraktas den hädanefter som en teknisk 
utmaning. 

5.3. Organisatoriska utmaningar 
Samtliga organisatoriska utmaningar har inkluderats i ramverket. Inga nya 
organisatoriska utmaningar framkom under den empiriska studien. 

5.3.1. Inkluderade organisatoriska utmaningar 
Samarbete mellan designer och programmerare 
Mohorovičić (2013) skriver att samarbetet mellan designer och programmerare är 
tätare i det responsiva webbprojektet jämfört med i det traditionella webbprojektet, 
främst eftersom arbetsflödet ser annorlunda ut i det responsiva webbprojektet. 
Faserna; planering, design, utveckling och leverans går i varandra och itereras på 
ett sätt som inte ses i det traditionella webbprojektet (Mohorovičić, 2013). Det 
iterativa arbetsflöde och det nära samarbete mellan designer och programmerare 
som Mohorovičić (2013) beskriver är återkommande också i den empiriska 
studien. Samtliga tillfrågade respondenter upplevde att det responsiva 
webbprojektet kräver ett tätare samarbete mellan designer och programmerare. 
Respondenterna lyfte faktorer som att arbetet underlättas om designer och 
programmerare har kunskap om varandras respektive områden, och att arbetet kan 
underlättas av att designer och programmerare sitter tillsammans och kollaborerar 
om designen. Utmaningen inkluderas i ramverket eftersom respondenterna var 
eniga om att utmaningen existerar i praktiken. 
 
Tidskrävande och kostsamt 
Jensen (2013) beskriver att den responsiva webbplatsens kvalitet styrs av 
projektets budget och tidsomfattning. Vidare skriver Jensen (2013) att 
designprocessen i responsiva webbprojekt i princip kan vara oändlig. Nya tekniker 
utvecklas ständigt och det kommer alltid vara relevant att ändra om i designen 
(Jensen, 2013). Även Mohorovičić (2013) framställer det responsiva 
webbprojektet som mer tidkrävande och kostsamt än det traditionella 
webbprojektet. Sex av sju respondenter uppgav att det responsiva webbprojektet är 
mer tidskrävande, vilket i sin tur leder till att det kostar mer. Orsakerna till att det 
responsiva webbprojektet tar längre tid varierar bland respondenterna, men 
sammanfattningsvis kan sägas att de flesta faser tar längre tid. Problematiken 
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återkommer i både teori och empiri vilket ligger till grund för att utmaningen 
inkluderats i ramverket. 
 
Det saknas ett responsivt annonsformat 
Mohorovičić (2013) lyfter fram placering av reklam som ett problem på den 
responsiva webbplatsen, eftersom det ännu inte finns något responsivt 
annonsformat. Fyra av sju respondenter hade arbetat med reklam på den 
responsiva webbplatsen, tre av dessa hade inte kunnat lösa problemet på grund av 
avsaknaden av ett responsivt annonsformat. Även de som inte hade arbetat med 
reklam på den responsiva webbplatsen kände till problemet, och hade inte hittat 
någon lösning. Empirin tyder på att responsiv annonsering är ett problem, vilket 
ligger till grund för att utmaningen inkluderas i ramverket. Värt att poängtera är 
dock att ett responsivt annonsformat förhoppningsvis når branschen inom en 
överskådlig framtid och att utmaningen då inte längre är aktuell. 

5.4. Nya externa utmaningar 
Externa designsamarbeten försvåras 
En utmaning som tidigare diskuterats (samarbete mellan designer och 
programmerare) visar att samarbetet mellan designer och programmerare är 
viktigt i det responsiva webbprojektet. Samma problematik gäller också om det är 
en extern part som tar fram designen. En respondent beskrev det som utmanande 
att omvandla en färdig design från en extern part till en fungerande responsiv 
webbplats. Problem uppstod i det fall designen inte går att förverkliga utan 
ändringar. En annan respondent påpekade att arbetet kan underlättas med ett tätare 
samarbete, men att det inte alltid är möjligt när en utomstående part tagit fram 
designen. Utmaningen betraktas som aktuell eftersom respondenterna självvalt lyft 
fram den, och eftersom den bygger på en utmaning som tidigare identifierats. 
 
Bristande medvetenhet hos kunden  
Tre respondenter lyfte fram problemet med att kunden har bristande medvetenhet 
om den responsiva webbplatsen och kringliggande områden. Återkommande var 
att den bristande medvetenheten leder till utmaningar och oönskade situationer. 
Exempelvis kan kunden vilja föra in ändringar i ett sent stadium, eftersom 
medvetenheten ofta ökar under projektets gång. Alternativt kan det vara svårt att 
kommunicera kring ändringar med kunder som inte är medvetna om hur mycket 
arbete som ligger bakom en föreslagen ändring. Eftersom respondenterna själva 
valt att lyfta fram problematiken har vi valt att betrakta den som en ny utmaning. 
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5.5. Sammanställning 
Tabell 4 visar en sammanställning av ramverket efter att det undersökts empiriskt. 
Inaktuella utmaningar är grå, aktuella och nya utmaningar är svarta. Externa 
utmaningar har tillkommit på en egen rad. 
 

Te
kn

is
ka

  
(P

ro
gr

am
m

er
ar

e)
 

 
Kompatibilitet med CSS3 Media Queries 
 
Kompatibilitet vid inläsning av bilder 
 
Långa laddningstider på mobila enheter 
 
Hybridenheter (Ny) 
 
Tabeller och informativa bilder (Flyttad) 
 

D
es

ig
nm

äs
si

ga
 

(D
es

ig
ne

r)
 

 
Responsiv typografi 
 
Anpassning till stora enheter 
 
Design för olika enheter och skärmstorlekar 
 
Responsiva bilder 
 

O
rg

an
is

at
io

n 
(P

ro
je

kt
le

da
re

)  
Samarbete mellan designer och programmerare 
 
Tidskrävande och kostsamt 
 
Det saknas ett responsivt annonsformat 
 

Ex
te

rn
t 

 (N
y)

 

 
Externa designsamarbeten försvåras (Ny) 
 
Bristande medvetenhet hos kunden (Ny) 
 

Tabell 4. Resultat av empirisk studie. 
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6. Slutsats 
Frågeställningen som uppsatsen ämnade besvara var: ”Vilka utmaningar finns med 
responsiv webbdesign?” Frågeställningen kommer härmed att besvaras och senare 
sammanställas i form av ett ramverk över de utmaningar som identifierats i 
litteraturstudien och den empiriska studien. Den empiriska studien genomfördes 
utifrån en sammanställning av utmaningar som identifierats i litteraturen: tekniska 
(tillhörande programmerare), designmässiga (tillhörande designer) och 
organisatoriska (tillhörande projektledare).  
 
Det finns två tekniska utmaningar med responsiv webbdesign. Hybridenheter 
påverkar möjligheten att målsätta specifika enheter med CSS3 Media Queries 
eftersom en hybridenhet i själva verket är flera enheter i en. Tabeller och 
informativa bilder bör göras om till ett flexibelt format som passar att använda på 
den responsiva webbplatsen.  
 
Det finns två designmässiga utmaningar med responsiv webbdesign. Design för 
olika enheter och skärmstorlekar är utmanande på tre sätt. (1) Det kan vara svårt 
att se hur designen ser ut mellan brytpunkter. (2) Former som placeras horisontellt 
bredvid varandra förlorar sitt sammanhang när designen skall skalas upp eller ned. 
(3) Designern behöver ha samtliga enheter i åtanke under hela designprocessen. 
Responsiva bilder är problematiskt när det kommer till planering och designbeslut 
gällande skalning och skärning. 
 
Det finns tre organisatoriska utmaningar med responsiv webbdesign. Responsiva 
webbprojekt kräver ett tätare samarbete mellan designer och programmerare, och 
de två parterna behöver ha större förståelse för varandras områden för att 
utvecklingen och kommunikationen skall fungera. Responsiva webbprojekt är 
tidskrävande och kostsamma i förhållande till traditionella webbprojekt. Det 
saknas ett responsivt annonsformat, annonser finns i nuläget bara tillgängliga i 
sådana format som kan användas på specifika PC- eller mobila webbplatser. 
 
Det finns två externa utmaningar med responsiv webbdesign. Eftersom det 
responsiva webbprojektet kräver ett större samarbete mellan designer och 
programmerare kan externa designsamarbeten försvåras. Det gäller särskilt om 
den externa parten är otillgänglig eller om den ordinarie designen behöver ändras 
under utvecklingsprocessen. Om kunden har bristande medvetenhet om responsiv 
webbdesign kan det leda till missförstånd i projektet, kommunikationssvårigheter 
och andra problem (exempelvis att kunden kommer med nya förslag sent i 
projektet).  
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Tabell 5. Ramverk över utmaningar med responsiv webbdesign. 

7. Förslag till vidare forskning 
Uppsatsen presenterar en sammanställning över utmaningar med responsiv 
webbdesign i syfte att stödja praktiker, samt lägga en grund för vidare forskning. 
 

1. Ett förslag till vidare forskning är att utifrån de identifierade utmaningarna 
skapa riktlinjer för hur webbyråer kan arbeta med responsiv webbdesign. 

 
2. Webbyrån som kontext påverkade den aktuella studiens resultat. Ett annat 

förslag till vidare forskning är att utföra studien i en annan kontext, ett 
sådant bidrag skulle komplettera uppsatsens resultat samt stödja praktiker i 
den nya kontexten. 
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Bilaga 1  
Tabell över identifierade utmaningar samt koppling till intervjuguide. 
	  

	  
 
	  

 Utmaningar Intervjufrågans 
nummer 

T
ek

ni
k 

 

Kompatibilitet med CSS3 Media Queries 
Mohorovičić, 2013; Johansen, Britto & Cusin, 2013; Marcotte, 
2010 

16 

Kompatibilitet vid inläsning av bilder 
Harb et al., 2011 

15 

Långa laddningstider på mobila enheter 
Harb et al., 2011; Mohorovičić, 2013 

17 

D
es

ig
n 

Responsiv typografi 
Harb et al., 2011 

22 

Anpassning till stora enheter 
Nebeling & Norrie, 2013 

19, 20  

Design för olika enheter och skärmstorlekar 
Harb et al., 2011; Marcotte, 2010 

19, 20, 21 

Responsiva bilder  
Mohorovičić, 2013 

23 

Tabeller och informativa bilder  
Arora, 2012 

24 

O
rg

an
is

at
io

n 

Samarbete mellan designer och programmerare 
Mohorovičić, 2013 

6, 7, 8, 25, 26 

Tidskrävande och kostsamt 
Jensen, 2013; Mohorovičić, 2013 

29, 30 

Det saknas ett responsivt annonsformat 
Mohorovičić, 2013 

31 



	  

Bilaga 2 
Intervjuguide 
	  
Presentation av oss + projektet  
Intervjun är konfidentiell och inga namn lämnas ut 
Intervjun tar ca 60 minuter 
Intervjun kommer att spelas in 
	  
Frågor Anteckningar 
Inledning 
 
1. Namn + företag? 
 

 

 
2. Hur många anställda har ert företag? 
 

 

 
3. Vilken är din yrkesroll? 
 

 

 
4. Hur länge har du haft din anställning? 
 

 

 
5. Hur många responsiva webbprojekt har du deltagit i 
under din anställning? 
 

 

 
6. Kan du beskriva hur ni jobbar när ni startar ett 
responsivt webbprojekt?  
             
Vad måste ni tänka på? 
 

 

 
7. Vilka roller har ni i ett responsivt designprojekt? 
 
Vad ingår i programmerarens roll? 
Vad ingår i designerns roll? 
Vad ingår i projektledarens roll? 
 

 

 
8. Hur ser samarbetet i teamet ut? 
 
Finns det skillnader jämfört med traditionell 
webbdesign? 
 

 

 
9. Vilka skillnader ser du mellan responsiv 
webbdesign och traditionell webbdesign? 
 
 

 



	  

 
10. Vilka utmaningar anser du att det finns med 
responsiv webbdesign? 
 

 

 
11. Vill du berätta om det mest utmanande responsiva 
webbprojektet du varit delaktig i? 
 
Vilka utmaningar fanns utifrån din position? 
 

 

 
12. Vilka fördelar anser du att det finns med responsiv 
webbdesign? 
 

 

Tekniska utmaningar 
 
13. Vilka olika tekniker har du jobbat med i 
programmeringsarbetet? 
 

 

 
14. Vilka för- och nackdelar har du upplevt med 
teknikerna? 
 

 

 
15. Vilken teknik använder du för att anpassa bilder 
till olika enheter? (t.ex. CSS-cropping, flera bildfiler) 
 
Hur fungerar det att använda denna teknik? 
Vilka för- och nackdelar finns det med denna teknik? 
 

 

 
16. Hur upplever du att CSS3 Media Queries fungerar 
med de webbläsare som finns på marknaden idag? 
 

 

 
17. Hur upplever du generellt laddningstiden för 
responsiva webbplatser? 
 
Har du arbetat för att förebygga långa 
laddningstider? 
På vilket sätt? 
 

 

Designmässiga utmaningar 
 
18. Vilka tekniker/verktyg använder du i 
designarbetet? 
 
Utmaningar med dessa? 
 
 
 
 

 



	  

 
19. Hur många olika designs tar du generellt fram till 
en responsiv webbplats? 
 
Mobil? 
Surfplatta? 
TV? 
 

 

  
20. Vilka utmaningar har du upplevt när du anpassat 
designen till stora skärmar? 
 

 

 
21. Vilka utmaningar har du upplevt när du har 
anpassat designen till små skärmar? 
 

 

 
22. Hur upplever du att det fungerar att anpassa text 
till olika enheter? 
 

 

 
23. Hur upplever du att den responsiva webbplatsens 
skalbarhet påverkar användningen av bilder? 
 

 

 
24. Hur upplever du att användningen av informativa 
bilder och tabeller fungerar på den responsiva 
webbplatsen? 
 

 

Organisatoriska utmaningar 
 
25. Använder ni er av någon projektledningsmetod? 
 

 

 
26. Använder ni er av någon utvecklingsmetod? 
 

 

 
27. Vilka är den responsiva webbdesignens starka och 
svara sidor utifrån ett projektledningsperspektiv? 
 

 

 
28. Finns det några styrkor eller svagheter med den 
responsiva designen som du informerar kunden om 
innan ni går in i projektet? 
 

 

 
29. Hur tidsomfattande är det responsiva 
webbprojektet i förhållande till det traditionella 
webbprojektet? 
 
Vad är det som gör att det responsiva webbprojektet 
tar längre/kortare tid? 

 



	  

 
30. Hur kostsamt är det responsiva webbprojektet i 
förhållande till det traditionella webbprojektet? 
 
Vad är det som gör att det responsiva webbprojektet 
kostar mer/mindre? 
 

 

 
31. Hur upplever du användning och placering av 
reklam på den responsiva webbplatsen? 
 
Utmaningar? 
Skillnader med den traditionella webbplatsen? 
 

 

Avslutning 
 
32. Är det något du vill tillägga? 
 

 

 
Om du kommer på något efter intervjun kan du maila oss. 
Får vi kontakta dig om vi har ytterligare frågor? 
Tack för att du deltog! 
	  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Alice Kjellson
Webbdesignprogrammet 120 hp och
Valfritt Informatikprogram 60 hp.
Planerar att arbeta med front-end
utveckling.

Cajsa Berntsson
Multimediadesignprogrammet 180 hp.
Planerar att arbeta med webbdesign,
interaktionsdesign och
informationsarkitektur.


