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1. INLEDNING 

 

Som examensarbete har jag och Robin Klärck gjort en hemsida för Documentary and 

Diversity projektet som förr hette NSS (North South South). Mitt arbete handlar i syn-

nerhet om Responsivitet och Mobile first från den synvinkel och metoder då man byg-

ger upp hemsidor och varför man borde utnyttja just dem som verktyg. 

Allt mer människor använder dagligen sina mobila apparater för att göra sina uppgifter. 

Vare det gäller att surfa på nätet för nöjes skull eller att lösa sina dagliga problem och 

arbetsuppgifter. Materialet skall vara tydligt och begränsat.  Utan detta kan helheten bli 

svår att följa med och det blir det svårt att finna resultat och svar till problem. 

Avsikten med detta arbete är också att begrunda vad responsivitet är och hur detta kan 

relateras till det som i dag inom webbdesign kallas för Mobile First. Mitt forskningsin-

tresse är att lyfta fram och tydliggöra responsivitet och dess betydelse i dagens webb-

funktionalitet.  

Som konkreta verktyg för att förverkliga min personliga vision hur sidan skall se ut, an-

vänder jag Notepad++, vilket är ett webbprogrammerarnas tillförlitligaste verktyg. I 

programmet använder man kodsegment som styr hemsidans utseende. Språket jag an-

vände är HTML5 och CSS3. HTML5 är ett märkspråk som används för att strukturera 

och presentera innehåll för webben och en grundläggande teknik för Internet. Det är den 

femte översynen av HTML-standarden och, i december 2012, är en kandidat för re-

kommendation av World Wide Web Consortium. (Mark Pilgrim, Dive into Html5.) 

Det tog två försök i forskningsprocessen för att hitta den rätta metoden. Första försöket 

gick ut på mina egna kunskaper att bygga upp ett responsivt botten. Men projektet vi-

sade sig vara större och mera avancerat än jag tänkte, så min forskningspartner och jag 

beslöt att använda en färdig modell för hemsidan. Modellen vi använder är Bootstrap 

carousel; ett s.k. tema som man kan ändra enligt eget tycke. 

Varför Mobile first? Här är huvudorsaken: design för Mobile First inte bara förbereder 

dig för en markant utökning av nya upplevelser på mobila internetet, den tvingar dig att 

fokusera på målet och möjliggör innovativa, nya vägar som man inte kunde förverkliga 

tidigare. (Wroblewski, 2011)  



 

Såklart finns det många detaljer och utmaningar bakom detta påstående. Mobile first är 

dock överlägsen i användning och utgör kärnan av detta arbete.  

 

1.1  Motiv för ämnesvalet 

Som Online media studerande är jag förstås väldigt intresserad av alla nya tekniker och 

grafiska profiler som förekommer på nätet; det utvecklas och uppkommer dagligen nya 

metoder att utveckla den webben vi känner till idag. Att själv kunna effektivt skapa 

hemsidor som är användarvänliga och klarar av att presentera den information som kun-

den söker utan att missta användare, även om innehållet skulle vara bra, måste man tyd-

liggöra för media intresserade människor varför jag valt att använda just dessa tekniker 

och metoder samt syftet av ovannämnda. Jag försöker också skapa ett nytt intresse och 

kännedom av ämnet även för s.k. ”lekmän” som inte känner så bra till medievärlden och 

mediebranschen i stort sätt.  Man skall inte ta som självgivet och problemfritt allt det 

som man ser på sin skärm: vissa sidor och dess innehåll är oftast planerade för att skapa 

enbart en skön upplevelse och bjuder inte nödvändigtvis på tillförlitlig fakta. 

En bra webbplats kan lindra många människors frustration och spara tid och resurser. 

Med enklare grafiska lösningar kan man underlätta nätanvändningen för t.ex. äldre per-

soner som kan vara ovana nätanvändare. Genom att minska på stressen av nätanvändan-

det, t.ex. med att se till att nätsidorna laddas ner snabbare även via en långsammare nät-

uppkoppling, kan man öka användarvänlighet och öka tillfredställelse av användare och 

kunder. Att se till att detta är i fokus är min utmaning och mitt mål. 

 

1.2  Syfte 

Syftet med min uppsatts är att beskriva vad Responsive Design är och varför det är vik-

tigt att fundera på det när man gör webbplatser för olika plattformar. Arbetet skall vara 

till nytta för nya Online media studerande som inte har jobbat med Responsive Design 

tankesättet. Konceptet Responsive design och Mobile first är ganska nya begrepp och 

arbetssätt, samt verktygen HTML5 och CSS. Därför är det viktigt att också beskriva 

dessa, hur de fungerar för att få en bättre helhetsbild. Projektet för Documentary and 

Diversity utformades också via tidigare och nya kunskaper jag fick genom examensar-



 

bete. För att förstå uppbyggnaden för mitt projekt måste man veta varför jag valt att ut-

forma sidan med tanken Mobile first.  

 

1.3  Metod 

För att bygga upp hemsidan använde vi med forskningspartnern två olika metoder. 

Första försöket utgick vi från tidigare erfarenhet om hur man bygger upp responsiva 

hemsidor. Till början gick allt väl och uppbyggnaden och processen verkade fungera. 

Men medan man tillsatt mera element, vilka borde hålla sina proportioner i färdiga hem-

sidan som syns i webbläsaren, förlorade sidan sin funktionalitet och blev instabil för 

vissa webbläsare.  För att stärka mitt arbete kommer jag på att använda två böcker som 

huvudsakliga källor. Böckerna är Ethan Marcotte:  Responsive web design (2011) och 

Luke Wroblewski: Mobile First (2011). Som material använde jag också källor från nä-

tet och andra böcker, men dessa två böcker är essentiella för mitt examensarbete. Figu-

rer i examensarbetet kommer att fungera som exempel för att lättare förstå. Under pro-

cessen har jag redan kommit på flera problem som jag löst med ” trial and error” meto-

den. 

 

2 RESPONSIV DESIGN 

Enligt Marcotte skall en hemsida kunna fungera på alla enheter d.v.s. dator, tablett pc 

och smart-telefoner. Responsive webbdesign är ett sätt på vilket man bygger HTML si-

dor så att de fungerar oberoende skärmens bredd. Genom att designa en flexibel layout 

kan man försäkra sig att hemsidan fungerar på mobiler så väl som datorer. (Marcotte, 

2011) 

Genom att minska och förstora skärmen skall elementen följa de begränsningar man gett 

dem. Texten skall vara tydlig och klar, bilden skall inte förlora sina proportioner eller 

försvinna från rutan, och färgerna skall komplettera helheten och styrka dess funktion-

alitet. Allt skall fungera inom ett s.k. grid system, grid skall skydda allt från att kollapsa 

och/eller förlora sina funktioner. För att få Responsive Design att fungera, utnyttjar man 

HTML5, CSS, media query och javascript. Det är viktigt att fundera, var man sätter alla 

sina element som header, container, footer och sidebar. (Marcotte, 2011) 



 

 

2.1  Varför Responsive Design? 

Web designers har i åratal försökt underlätta användarvänligheten och göra det både 

grafiskt snyggt. För att webben är ännu ett ganska nytt medium, förefaller det klart att 

man ganska långt lånar från det näst närmaste medium, d.v.s. print medium. Termer 

som ”masthead”, ”whitespace”, ”leading” och ”fold” är termer och koncepter tagna 

from printdesign. Termerna har bara tagits från hyllan, avdammats och återanvänts för 

de nya digitala Medien. Återanvändning är vanligt. Vi människor är varelser som är 

vana att, t.ex. använda gammal erfarenhet och tillämpa kunskapen till nya problem vi 

råkar ramla på under vår livstid och livsstilen och vanor som utformat sig. (Marcotte, 

2011)   

På grund av att web mediet är ganska nytt, är det självklart att vi lånar termer som vi är 

bekanta med. Grafisk design har en gammal och färggran historik; det skulle vara att 

försumma fin och användbar kunskap, att inte utnyttja denna kunskap för att ändra och 

utforma vår industri. (Marcotte, 2011)   

Så som i alla de olika kreativa och konstnärliga yrken börjar alla artister sin process 

med att välja rätt redskap och metod. En målare väljer det papper eller tyg hon använ-

der, en skulptör väljer vilken form och material hon skapar med. Hur än mediet kommer 

att formas, är valet av ”canvas” väldigt viktigt. Detta ger konsten sin form, längd och 

höjd. Vi etablerar gränser åt vårt projekt. (Marcotte, 2011)   

På webben försöker vi imitera denna metod. Vi skapar även en ”canvas” för våra valda 

bildredigerare. Ett blankt dokument med utsatt längd och höjd med dimensioner och 

form är underlaget. Problemet med detta är att vi är ett steg borta från vår egentliga må-

larduk, dvs. webbläsarens fönster och alla imperfektioner och nyanser. Dålig layout el-

ler design kommer att ge en negativ användarupplevelse. (Marcotte, 2011)   

Balans är ett centralt begrepp inom design. Design är direkt i kontakt med alla övriga 

element som hjälper dig att kontrollera designens flow. Två viktiga koncept måste vara i 

balans – symmetrisk och asymmetrisk. Symmetrisk balans betyder att man ger alla ele-

ment lika stor vikt som betyder en mera enkel och traditionell hemsida. Genom assym-

metrisk design får elementen olika betoningar och former, vilket ger en mera unik och 

spännande layout. Jag beslöt att nämna dessa faktorer för de är viktiga i alla stora plane-



 

ringar av layout och design. Om det förekommer användarfel, kan detta förstöra hela 

designen och layouten. 

 

 

Figur 1. Exempel på bra layout (uppgifterna från elektronisk källa, 

http://www.1stwebdesigner.com/design/20-reasons-your-design-sucks-1/)  

 

 

Figuren ovan är ett bra exempel på bra assymmetrisk balans. Fast de märkta elementen 

inte är i perfekt balans eller vikt med varandra, verkar de ändå att höra ihop på ett har-

moniskt sätt. Då man ser på den vita bottensektionen, har de tre kolumnerna samma 

format men de är i perfekt balans eftersom den vänstra texten ("You can´t be every-

where...") har lika stor tyngd som den övre högra texten på röd bakgrund.  (Marcotte, 

2011) 



 

 Figur 2. Exempel på dålig layout (uppgifterna från elektronisk källa, 

http://www.1stwebdesigner.com/design/20-reasons-your-design-sucks-1/)..  

 

 

Figur 2 beskriver en hemsida som har fel på många olika sätt. Men om vi fokuserar på 

en sak så verkar hemsidan vara i balans. Alla element har olika betydelser gentemot 

varandra och bilderna och texten verkar att dra sig mot olika håll. Bilderna är placerade 

mera på den vänstra sidan vilket gör att det känns som den skulle dra hela layouten åt 

vänster. (D'Oliveira, 2011) 

Struktur och inriktning är grundläggande i all design - webbdesign utgör inget undantag. 

En webbplats blir misslyckad ifall dess designelement och innehåll inte följer någon 

form av layout. Ett sätt att undvika denna design fallgrop är att använda tillräckligt med 

gridsystem, som t.ex. en 960 eller 1140 pixelrutor. Åtminstone måste man ha en förut-

bestämd struktur för en webbplats för att diktera logiska placeringar för designelement 

och innehåll. (D'Oliveira, 2011) 

En vanlig webbdesign fallgrop är inkonsekvent styling. Alla rubriker, underrubriker och 

innehåll skall ha samma designattribut. Till exempel, om din titel header är en orange, 

sans-serif-typsnitt på en sida, det borde vara samma orange, sans-serif-typsnitt på var 

och annan sida. Om en av dina länkar är blå med en mörkblå backgrund bör alla dina 

länkar vara blåa med mörkblå backgrund. Mixed-och-matchade design element skapar 

kaos. (D'Oliveira, 2011) 



 

En färgbotten skall sätta stämningen för en webbplats och kan även påverka användar-

nas beteende. För mycket färg kan se vidrig ut och samtidigt inte tillräckligt av färg kan 

se intetsägande ut. Färger bör fungera bra tillsammans och komplementera varandra. 

(D'Oliveira, 2011) 

Alla som söker hjälp av grafiker eller en webbprogrammerare behöver en version av en 

hemsida som skall fungera även på mobilapparater. Det är en norm som bildas p.g.a. 

den snabba teknologiska utvecklingen vi blir utsatta för. Skärmstorleken och funktional-

iteten skall även fungera följande fem år. Inom webbdesign har vi kommit till den punk-

ten att det finns oändligt med skärmstorlekar. 

 

Figur 3. Visar bara en bråkdel av de olika skärmstorlekarna finns idag.  

 

För många hemsidor vore det omöjligt att skapa en version för de alla olika storleker 

som finns, eller åtminstone opraktiskt. Vill vi då förlora besökare från en anordning till 

en annan för att få flera på en annan hemsida, eller finns det ett annat alternativ? Re-

sponsive Web design är just det som vi behöver för att övervinna detta problem. Desig-

nen och utvecklingen skall besvara det som användarna och miljön bestämmer för gäl-



 

lande preferens av skärmstorlek, platform och inriktning. Användningen består av en 

blandning av flexibla grids och layouts, bilder och ett kreativt sätt att använda CSS me-

dia queries. (Marcotte, 2011) 

När användaren byter från dator till telefon, bör hemsidan automatiskt anpassa sig enligt 

skärmresolutionen. Hemsidan borde innehålla tillräcklig teknologi att automatiskt rea-

gera till användarens behov. Ethan Marcotte beskriver i en inledande artikel, "Re-

sponsive Web Design”, att responsiv design och arkitektonisk design är som ett rum el-

ler utrymme som justerar sig automatiskt enligt antalet och flödet av personer loggat in. 

(Marcotte, 2011) 

”Recently, an emergent discipline called “responsive architecture” has begun asking 

how physical spaces can respond to the presence of people passing through them. 

Through a combination of embedded robotics and tensile materials, architects are exper-

imenting with art installations and wall structures that bend, flex, and expand as crowds 

approach them. Motion sensors or be paired with climate control systems to adjust a 

room’s temperature and ambient lighting as it fills with people. Companies have already 

produced “smart glass technology” that can automatically become opaque when a 

room’s occupants reach a certain density threshold, giving them an additional layer of 

privacy.” (Marcotte, 2011) 

 

2.2  Exempel på en responsiv hemsidas struktur 

För extrema storleksförändringar, byt layouten totalt via en separat ”stylesheet” eller via 

en CSS media query. De flesta ”stylesheets” kan enbart bevara sin funktion, medan spe-

cifika ”stylesheets” kan även använda sin referensram via ”floats, widhts” och ” he-

ights”. Som exempel använder en ”main stylesheet” strukturella element, som exempel 

” #wrapper, #content, # sidebar, #nav” och alla färger, backgrunder och typografi. Med 

”style.css” lägger vi in koden hur hemsidan skall bete sig vid skärmstorlekens föränd-

ringar.  

De flesta webbläsare av mobiltelefoner använder HTML sidor för att ”skala in” en bre-

dare skärmupplösning så att den passar in i diverse skärmstorleken. Man kan använda 

”Viewport meta” tag att återställa det. Viewport texten nedan råder webbläsaren att an-



 

vända anordningens skärmstorlek som Viewport bredd och inaktivera den ursprungliga 

skalan. Man lägger denna ”meta tag” i   

”<head> tag” på följande sätt: 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  

Internet Explorer 8 eller äldre versioner av webbläsare utnyttjar inte denna ”media 

query function”. Man kan använda ”media-queries.js” eller ”respond.js” att tillägga 

”media query function” inom IE (Internet Explorer). Nedan exempel hur man skall gå 

tillväga: 

<!--[if lt IE 9]> <script src="http://css3-mediaqueries-

js.googlecode.com/svn/trunk/css3-mediaqueries.js"></script> <![endif]-->  

Som exempel använder jag en enkel version av en sidas layout med en “header”, ”con-

tent”, ”container”, ”sidebar” och en ”footer” 

Figur 4. Hur sidan ser se ut med alla sina bas egenskaper. 



 

En ”header” har en fast höjd med 180 px (pixel), content container är 600 px bred och 

”sidebar” som har en bredd på 300 px. Huvudsaken är att bygga en flexibel ram, s.k. 

framework. Nedan är ett exempel av uppbyggnad. 

Anvisningar: 

/* Standard stilar som kommer att bära formatet */ 

html,body{ 

   body { 

 font: 1em/150% Arial, Helvetica, sans-serif; 

} 

a { 

 color: #669; 

text-decoration: none; 

} 

a:hover { 

 text-decoration: underline; 

} 

h1 { 

 font: bold 36px/100% Arial, Helvetica, sans-serif; 

} 

} 

/* Strukturella element */ 

#pagewrap { 

 padding: 5px; 

 width: 960px; 

 margin: 20px auto; 

} 

#header { 

 height: 180px; 

} 

#content { 

 width: 600px; 

 float: left; 



 

} 

#sidebar { 

 width: 300px; 

 float: right; 

} 

#footer { 

 clear: both; 

} 

Media Queries är en CSS3-modul som gör det möjligt för innehållet att rendera för att 

anpassa sig i förhållande till skärmupplösningen. Det finns en W3C rekommenderade 

standard från juni 2012 som är en hörnsten för tekniken av Responsive Web Design.  

(Marcotte, 2011) 

Texten under förutsätter att reglerna för en skärm med bredden är 980px eller mindre. 

Konkret byter man kontainers bredd från pixel till procent för att göra den mera flexi-

belt; som exempel nedan: 

@media screen and (max-width: 980px) { 

 #pagewrap { 

  width: 94%; 

 } 

 #content { 

  width: 65%; 

} 

 #sidebar { 

  width: 30%; 

 } 

} 

 

För en Viewport på 700px eller mindre, specifiera #content och #sidebar till automatisk 

bredd och ta bort floaten, så att de synns som full bredd: 

/* for 700px or less */ 

@media screen and (max-width: 700px) { 



 

 #content { 

  width: auto; 

  float: none; 

 } 

 #sidebar { 

  width: auto; 

  float: none; 

 } 

} 

För 480px eller mindre (mobilskärm), återställ #header höjd till auto, ändra h1 font stor-

lek till 24px och göm #sidebar. 

/* for 480px or less */ 

@media screen and (max-width: 480px) { 

 #header { 

  height: auto; 

 } 

 h1 { 

  font-size: 24px; 

 } 

 #sidebar { 

  display: none; }} 

 

I princip kan man skriva hur många media Query som helst men som exempel visar jag 

bara 3st media Querys funktioner det finns för att ställa ramar för och uppge anvisningar 

för CSS för att uppnå specifika skärmupplösningar. (Frain, 2012) 

 

 

 

 



 

3. VAD ÄR MOBILE FIRST? 

Mobile First är skapat av Luke Wroblewski; han understryker behovet att prioritera mo-

bila sammanhang, då man skapar användarupplevelser. Han menar att det finns tre vik-

tiga skäl för att utveckla för Mobile First. (Frost, 2011) 

– Den förbereder en till den explosiva tillväxten och de nya möjligheterna som uppstår 

inom det mobila området idag. (77 % av världens befolkning har en mobiltelefon, 85 % 

av telefoner som såldes 2011 är utrustade med webbläsare). (Frost, 2011) 

– Den tvingar en att fokusera och prioritera de produkter som krävs genom att acceptera 

de begränsningar och frågor som är förknippade med mobil design: t.ex. vad skall man 

göra om man förlorar 80 % av skärmytan. (Frost, 2011) 

– Den möjliggör att man kan leverera innovativa upplevelser genom att bygga utifrån 

nya funktioner som finns färdigt inbyggda i de mobila enheterna, bland annat s.k. geo-

lokalisering. (Frost, 2011) 

 

Det finns unika skillnader: Mobile Web introducerar nya element till en webbplats som 

inte fanns till då endast stationära datorer användes i världen. I en designprocess där 

man utgår från stationära datorer för att skapa en mobil version, kommer man slutligen 

att misslyckas med att tillgodose dessa skillnader. Varje webbprojekt kommer att ha 

sina egna unika överväganden för mobila enheter. Men det finns några delar som kom-

mer att påverka alla projekt: skärmstorlek och små mobilskärmar har en mindre yta för 

innehåll än stationära datorer. Om man har en webbplats med en rik grafisk layout som 

ser bra ut på stationära datorer och som man sedan skalar ner för att passa en liten 

skärm, blir resultatet både oläsligt och svårt att använda. Små skärmar behöver en 

mycket enkel layout och navigering för att vara effektiv. Designen behöver en annan 

struktur för att fungera. (Frost, 2011) 

Det är värt att poängtera att jag använder termen ”mobil first experience” istället för 

”mobile web” eller ”mobile webbsite”. Sist och slutligen finns det bara en World Wide 

Web, men den kan upplevas via olika vägar och anordningar; i framtiden blir fokusen 

på Mobile upplevelsen.  

 



 

 

3.1 Varför Mobile first 

Allt mer vänder sig webben för det ”mobila” d.v.s. man tar webben med sig. Om man 

inte har en mobil version på sin hemsida kommer man att förlora en stor del av sina 

kunder. Senaste undersökning visar att det finns 1,2 miljarder Webbanvändare runt 

världen och mer än 70 % använder sina mobiltelefoner för att besöka webben. Största 

orsaken för att dagens smart telefoner utvecklats i snabbt takt, medan äldre versioners 

priser sjunker, är att nya mobiltelefoner är snabbare och effektivare än bordsdatorn man 

har där hemma. Det s.k. mobila nätverket har spridit sig brett, och man kan även läsa 

Borgåbladet via mobiltelefonen fast i Lappland.  

Som jag tidigare nämnt, kan man inom Responsive design lätt anpassa ens hemsida för 

alla användbara skärmstorlekar som finns eller är på kommande. Ingen vet när Iphone 

släpper ut sin nästa mobiltelefon eller det kommer med en ny standard för tablett pc 

skärmstorlek. Därför måste ens Mobile first hemsida anpassa sig och vara adaptiv. Då 

ens hemsida layout anpassar sig med den CSS man skrivit, kan man använda rätt ”min-

width” och ”max-width”för sin hemsida och då ser det vackert ut med alla skärmstorle-

kar. (Wroblewski, 2011) 

Frost menar att då man planerar en design för en stationär dator, måste man utgå från att 

flesta använder en föråldrad webbläsare eller gammal hårdvara, som inte stödjer den 

nya och spännande teknologin. Men med att byta oftare sina mobiltelefoner, förnyar och 

uppgraderar användarna sina möjligheter att utnyttja dessa nya teknologiska framsteg 

för mobiltelefoner. 

Som exempel: 

 Flerrörelseinteraktion från olika gester och handlingar 

 Platsinformation från GPS 

 Ljud- och videoingång från inbyggda mikrofon och kamera 

 Moderna webbläsare och hårdvaraacceleration 

 Kontakt via Bluetooth 

 Information om panorering eller lutning via en accelerometer 

(Frost, 2011) 



 

 

Genom en hemsida utdelar man viktig information och innehåll åt användaren. Gradvis 

progression fokuserar sig först på innehållet, sedan på presentation, stilen, och till sist på 

scripting och animation.  

Mobile first kommer det gradvist att förbättra användarupplevelsen; konceptet ligger i 

att ge mera och mera styling när skärmstorleken och anslutningskvaliteten höjs. Först 

skickas innehållet som består av ord, bilder och former som är essentiella för en lyckad 

upplevelse. Nästa steg är att via CSS styla innehållet för att ge den en professionell och 

vacker stil. Vi tar det annars vanliga och tråkiga innehållet och förvandlar detta till en 

angenäm användarupplevelse. Man kan även använda Javascript: dessa script ger lik-

nande funktioner som Mobile first till hemsidan. (Wroblewski, 2011) 

Man kan referera till följande som Leo Lanesse har skrivit: 

”The number one thing to remember in designing is content, content, content.” (Leo La-

nesse, 2014) 

Figur 5. Bradfrostweb syn på det som vi ida kallar till web. (uppgifterna från elektronisk källa, 

http://bradfrostweb.com/blog/web/mobile-first-responsive-web-design/).. 

http://bradfrostweb.com/blog/web/mobile-first-responsive-web-design/)


 

4. DOCUMENTARY AND DIVERSITY 

Documentary and Diversity är ett utbytes program mellan Finland, Sydafrika och 

Ghana. Parterna i utbytesprogrammet är tre högskolor (AFDA, UJ och Wits), en i 

Ghana (NAFTI) och två i Finland (Arcada och SSKH). Orsaken varför dylika program 

bildats är för att erbjuda en möjlighet för studeranden i partnerskolorna att uppleva 

skillnader och likheter mellan kulturer och media. 

 

4.1  Documentary och Diversity webbsidan 

Arcada hade en projektkurs som möjliggjorde att studenter från Arcada reste till SydAf-

rika. Kursens uppdrag var att producera en ny webbpresens för Documentary and Di-

versity. Problemet är att D&D hemsida var att den var föråldrad och behövde en uppda-

tering. Det blev ett ypperligt tillfälle att ompröva Mobile First och Responsive design. 

Viktigt med detta projekt är att hålla i liv detta utbytesnätverk. Det är viktigt att idka 

verksamhet som förbättrar skolans imago för att få nya samarbetspartners, få mera 

sponsorer och ge en utmärkt upplevelse åt de studerande som varit i utbyte. Meningen 

var också att både gamla och nya studerande skulle kunna via denna hemsida hålla kon-

takt, dela sina filmer och möjligtvis få synlighet till sina projekt.    

Vi kom underfund att bemöta detta projekt via Mobile First tankesättet. Afrika är ännu 

ett land som ligger i vissa områden efter i teknologiska framsteg, jämfört t.ex. med Fin-

land där man har möjlighet att koppla sig till nätet närsomhelst. Därför är det mycket 

viktigt att hemsidan har möjligheter att anpassa sig med de redskap som erbjuds. De 

flesta har kanske inte den nyaste modellen av t.ex. Samsung, iPhone eller Lumia smart 

telefoner. Hemma eller i skolan finns det, även i Finland, föråldrade datorer med lång-

sam hårdvara. Mobil nätet eller WLAN anslutningar finns inte överallt och om man rå-

kar ha en anslutning kan den vara långsam eller ostabil. Det är mycket viktigt således, 

att ha en hemsida som är “lätt”, så att den laddas snabbt och element inte blir förlorade i 

processen. 

 

 



 

5. PROCESSEN 

Vi delade våra ansvarsområden med min forskningspartner, så att vi skulle snabbare och 

effektivare få igång arbetsprocessen. Till min uppgift hörde att undersöka och att välja 

de bästa alternativen för uppbyggnaden av vår hemsida. Som jag tidigare nämnde, tog 

det några försök att finna den rätta metod som vi sen slutligen följde. Först försökte jag 

bygga hemsidan upp från grunderna med en responsiv bas jag blivit lärd att använda. 

Det visade sig vara för litet eller ostabilt att kunna innehålla alla de element som sidan 

kommer att innehålla. Till hemsidan skall komma en omfattande video samt bildbank 

och ett eget kommunikationssystem för de elever, som registrerar sig till projektens 

hemsida.  

Vi löste detta med att använda ett färdig botten som heter ”bootstrap carousel”, med 

denna botten kan man lätt implementera de element, som vill att hemsidan skall ha. För 

att få allt att fungera som det skall, måste den färdiga basen byggas med hjälp av Word-

press. Via Wordpress servern kan man lätt uppdatera nya videon eller bilder; för en per-

son med lite webbkunnande tänkte vi att denna metod är ett ypperligt sätt att uppdatera 

hemsidan. Wordpress har också ett eget inloggnings/chat system som man kan installera 

till temat som en ”child theme”. Detta gav oss flera möjligheter att uppnå de mål vi satt 

för vårt projekt.  

Figuren nedan visar de egenskaper som hemsidan fått genom att använda Mobile First. 

Det finn tre exempel: den första är en screenshot av hemsidan på en stationär dator. Alla 

element är dragna upp till sina maximala storlek och bilderna syns som helhet. På tablett 

pc ser vi små storleksförändringar och vissa element har flyttats på varandra för att bil-

derna inte skulle förekomma utanför rutan. T.ex. Showreel har fått menyn under sig 

med alla partner skolor som hör till D&D och senaste videon är inte längre brevid 

varandra utan de bildar en ny rad. De största förändringarna har skett i mobilapparater. 

Header av navigations balken har förvandlats till en dropdown  meny, vilket hjälper 

markant användningen på en mindre skärm. Bilderna och fonten har minskat i storlek, 

men är fortfarande läsbara. De senaste filmerna som finns på sidan är nu i skala under 

varandra. För att besöka hemsidan gå till www.static.robinklarck.com/. 



 

 

Figur 6. Hemsidan vi gjort för D&D på tre olika skärmstorlekar. (uppgifterna från elektronisk källa, 

http://static.robinklarck.com//) 

 

 



 

6. KRITISK GRANSKNING 

För att bestämma hur väl ett examensarbete mäter och beskriver det man avsett att 

granska används begrepp som validitet och reliabilitet. För tillitsfulla resultat krävs en 

hög validitet och reliabilitet. Detta berör så väl data insamling som den efterföljande 

analysen. (Gunnarson, 2002).  

Med validitet avser man, att man mäter det man avsett att mäta, att man använder rätt 

sak vid rätt tillfälle. Det handlar om att kunna ange i vilken situation och för vem resul-

taten är giltiga. Reliabilitet betyder att man mäter det man avsett mäta på ett tillförlitligt 

sätt och att man är pålitligt både i resultat och information. (Gunnarson, 2002)  

 I ett examensarbete handlar validitet och reliabilitet om förmågan att beskriva att man 

har samlat in material och bearbetat det på ett systematiskt och hederligt sätt. (Gunnar-

son, 2002) 

Mina personliga åsikter har inverkat på följande sätt: första försöket gällande uppbyg-

gandet av hemsidan misslyckades p.g.a. jag använde erfarenhet som var föråldrad. Detta 

resulterade till en misslyckad hemsida som inte kunde hålla sina proportioner och krite-

rier, som man förutsätter sig av en Responsive hemsida. Vid andra försöket tog jag en 

färdig mall som säkert tålde den massa information som hemsidan behövde för att fun-

gera på rätt sätt. Detta examensarbete skall således kunna fungera som ett pålitligt 

hjälpmedel även för en mångkulturell arbetsgrupp med särdrag inom mediabranschen. 

 

7. SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att en webbdesigner på många olika sätt kan 

bidra till att skapa en responsiv layout eller ”webpresence” som tillämpar sig i olika kul-

tur.  Processen börjar med webbdesignern själv och hennes förmåga att kritiskt reflek-

tera och överväga sina egna kunskaper, attityder och värderingar. Webbdesignern bör 

öka den egna kompetensen och lära sig att ta i hänsyn faktorer som hur mycket kulturen 

påverkar synsättet och allt människan skapar. Då webbdesigner själv uppnått en större 

kompetens och kunskap, kan han försöka stöda kunden att arbeta självständigt för att 

uppnå en högre standard i media utveckling och själv nå en ökad kulturell medvetenhet.  

Detta bidrar till media kulturen, helheten av media omgivningen och alla medverkare 



 

som finns i verksamhetsorganisationen. Alla aktörer behöver den ovannämnda kunskap-

en. Dessutom bör man ha ett öppet sinne och skapa kontakter över gränser. Detta bidrar 

till en transkulturell media kultur och en positiv utveckling i vårt samhälle. 

Med hjälp av Responsive Design och Mobile First fick vi skapat en hemsida som funge-

rar på de flest handhållna apparater. Den är även ”lätt”, d.v.s. sidan var snabb. Utan att 

använda detta sätt att programmera kan det vara svårt för våra kunder att möjliggöra de 

funktioner de önskar sig av en hemsida. Detta projekt gav en ny synvinkel gällande hur 

och i vilka sammanhang man borde använda Responsive Design och Mobile First. Den 

förbättrar användbarheten och läsbarheten på mobila enheter. Fler och fler människor 

använder en mobil enhet för att surfa på webben. Nu behöver inte Documentary and Di-

versity har två olika platser för sin websida, eftersom den mobila och stationära är det-

samma. 

Avslutningsvis går det att konstatera att man kan implementera mediakultur inom sam-

hällelig utveckling, vägledning inom mediekultur, planering och evaluering av mål att 

nå, då man skapar de element som behövs för att bilda en fungerande Responsive hem-

sida. Personligen tyckte jag att projektet och arbetet var jätte givande och intressant och 

att jag hoppas att detta bidrar till nytt tänkande och nya mediekulturella strategier och 

global verksamhet i framtiden. 
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