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Sammanfattning
Den ökande användningen av mobila enheter ställer nya krav på utformning av 
ett företags webbtjänster. Utseende, storlek och gränssnitt på webbsidor 
behöver anpassas för alla typer och storlekar av mobila plattformar. Syftet med 
det här arbetet är att utreda de olika lösningsalternativ som finns för anpassning 
till mobila enheter samt föreslå och utvärdera en lösning utifrån olika kriterier. 
En prototyp utvecklas som kommer att testas i en fallstudie. De 
lösningsalternativ som utreds är native applikation, hybridapplikation, 
mobilsida, responsivt gränssnitt/responsiva ramverk och Web Content 
Management Systems. Lösningsalternativen utvärderas utifrån kriterierna 
funktionalitet och användbarhet, inlärningstid/utvecklingstid, plattformsstöd 
och tillgänglighet, prestanda, underhåll och vidareutveckling, popularitet, 
kostnad/licens samt konverteringsmöjlighet. Det lösningsalternativ som visar 
sig mest fördelaktigt enligt kriterierna är responsivt gränssnitt. I fallstudien har 
en prototyp utvecklats baserat på ett responsivt ramverk. Implementationen har 
utvärderats och bekräftar fördelarna med responsivt gränssnitt. Arbetets 
slutsatser lyfter fram för- och nackdelar med de olika lösningsalternativen, 
identifierar problem och möjligheter utifrån fallstudien – t.ex. visade det sig 
inte några större prestandaskillnader mot en statisk webbsida men däremot 
visade sig vissa konflikter mellan programbibliotek – samt slutligen ges 
generella rekommendationer och erfarenheter för den som står inför en 
mobilanpassning av en webbplats.

Nyckelord: Webbutveckling, mobilanpassning, mobilapplikationer, responsivt 
gränssnitt, Web Content Management Systems
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Abstract
The increasing usage of mobile devices places new requirements on the design 
of company websites. Appearance, size and interface of webpages need to be 
adapted for all types and sizes of mobile platforms. The purpose of this thesis is
to investigate the various solution options available for adaptation to mobile 
devices and also tosuggest and evaluate a solution based on different criteria. A 
prototype will be developed and tested in a case study. The investigated solution
options are native application, hybrid application, mobile website, responsive 
web design frameworks and Web Content Management Systems. The solution 
options are evaluated based on the criteria functionality and usability, learning 
time/development time, platform support and availability, performance, 
maintenance and further development, popularity, cost/license and possibility to
convert. The most advantageous solution option according to the criteria is 
responsive web design. In the case study a prototype was constructed with a 
responsive web design framework. The implementation has been evaluated and 
confirms most advantages of responsive web design. The conclusions highlights
the pros and cons of the various solution options, identifies problems and 
possibilities from the case study – e.g. no major differences in performance 
were found in comparison with a static web page but some conflicts between 
program libraries were encountered – and lastly general recommendations and 
experiences are provided for mobile adaptation of websites. 

Keywords: Web development, mobile adaptation, mobile applications, 
responsivt web design, Web Content Management Systems

iv



Utveckling och anpassning av webb för mobila enheter
Alexander Sundberg 2016-06-04

Förord
Jag vill tacka företaget Logosol för att jag fick möjligheten att arbeta med deras
webbutveckling och jag vill speciellt tacka Ted Sundin för stöd och hjälp under
arbetets gång. Det har varit trevligt att ha ett samarbete. Jag vill också tacka min
handledare  Mikael  Nilsson  vid  Mittuniversitetet  för  den  handledning,
synpunkter och rekommendationer jag fått på arbetet.

v



Utveckling och anpassning av webb för mobila enheter
Alexander Sundberg 2016-06-04

Innehållsförteckning
Sammanfattning................................................................................................iii

Abstract..............................................................................................................iv

Förord..................................................................................................................v

Terminologi......................................................................................................viii

1 Inledning....................................................................................................1
1.1 Bakgrund och problemmotivering.........................................................1
1.2 Övergripande syfte.................................................................................1
1.3 Avgränsningar........................................................................................2
1.4 Konkreta och verifierbara mål................................................................2
1.5 Översikt..................................................................................................2

2 Teori............................................................................................................3
2.1 Webbutveckling......................................................................................3
2.2 Utveckling för mobila enheter................................................................3
2.2.1 Responsivt gränssnitt.........................................................................4
2.2.2 ”Mobile-first” och ”Desktop-first”....................................................4
2.3 Små- och medelstora företag..................................................................5
2.4 Grundläggande tekniker för utveckling av webbsidor...........................5
2.4.1 HTML5..............................................................................................6
2.4.2 CSS3..................................................................................................6
2.4.3 JavaScript..........................................................................................6
2.5 Mobilapplikation....................................................................................7
2.5.1 Native applikation.............................................................................7
2.5.2 Hybridapplikation..............................................................................7
2.6 Mobilsida................................................................................................8
2.7 Responsivt gränssnitt/Responsive web design frameworks...................9
2.8 Web Content Management Systems.......................................................9

3 Metod........................................................................................................11
3.1 Övergripande metod.............................................................................11
3.2 Inventering och utredning av tekniska lösningsalternativ....................11
3.3 Förutsättningar som gäller i ett SMF....................................................11
3.4 Kriterier vid utveckling av webbsidor..................................................11
3.5 Utvärdering, förslag och motivering av lösningsalternativ..................12
3.6 Fallstudie..............................................................................................12
3.6.1 Prototyp...........................................................................................12
3.6.2 Utvärdering......................................................................................12
3.7 Analys och slutsatser............................................................................12

4 Utvärdering.............................................................................................13
4.1 Viktiga kriterier vid utveckling av webbsidor......................................13
4.1.1 Funktionalitet och användbarhet.....................................................13
4.1.2 Inlärningstid/utvecklingstid.............................................................13

vi



Utveckling och anpassning av webb för mobila enheter
Alexander Sundberg 2016-06-04

4.1.3 Plattformsstöd och tillgänglighet.....................................................13
4.1.4 Prestanda..........................................................................................14
4.1.5 Underhåll och vidareutveckling......................................................14
4.1.6 Popularitet........................................................................................14
4.1.7 Kostnad/Licens................................................................................14
4.1.8 Konverteringsmöjlighet...................................................................14
4.2 Utvärdering av lösningsalternativ........................................................14
4.2.1 Native applikation...........................................................................14
4.2.2 Hybridapplikation............................................................................16
4.2.3 Mobilsida.........................................................................................16
4.2.4 Responsiva ramverk........................................................................17
4.2.5 Web Content Management System (WCM)....................................18
4.3 Vald lösning..........................................................................................19

5 Konstruktion...........................................................................................21

6 Fallstudiens resultat................................................................................23
6.1 Implementation av prototypen.............................................................23
6.1.1 Konvertering av indexsidan.............................................................23
6.1.2 Menykonvertering...........................................................................26
6.1.3 Problem under implementation.......................................................28
6.2 Utvärdering enligt kriterier...................................................................29

7 Slutsatser..................................................................................................31
7.1 Slutsatser från utredningen och litteraturstudien..................................31
7.2 Slutsatser från fallstudien.....................................................................32
7.3 Lösningens generaliserbarhet och viktiga frågor.................................32
7.4 Förslag till vidareutveckling och forskning.........................................33

Källförteckning.................................................................................................34

vii



Utveckling och anpassning av webb för mobila enheter
Alexander Sundberg 2016-06-04

Terminologi

CSS Cascading Style Sheets

HTML HyperText Markup Language

SMF Små och medelstora företag

WCM/WCMS Web Content Management System

XML Extensible Markup Language

viii



Utveckling och anpassning av webb för mobila enheter
Alexander Sundberg 2016-06-04

1 Inledning
1.1 Bakgrund och problemmotivering

Den ökande  användningen  av  mobila  enheter,  som t.ex.  mobiltelefoner  och
surfplattor,  ställer  nya  krav  på  utformning  av  ett  företags  webbtjänster.
Utseende,  storlek  och  gränssnitt  på  webbsidor  behöver  anpassas  till  touch-
skärmar  av  mindre  storlek,  alternativt  utveckla  separata  applikationer  för
mobila enheter [36].

Det finns många olika vägar att gå för att anpassa en webbplats till olika mobila
plattformar.  Ett  sätt  är  att  utveckla  webbsidan  med  ett  så  kallat  responsivt
gränssnitt [7][8] som ställer om utseendet efter skärmstorlek, med olika typer av
grid-system.  Ett  annat  alternativ  är  att  utveckla  speciella  versioner  av
webbsidan för mobila enheter  [36][40]. Ännu ett alternativ är att utveckla en
mobilapplikation  [36][37][39] som kan  laddas  ner  och  köras  i  användarens
mobila enhet.

Logosol  [1] är ett litet till  medelstort företag som säljer sågverk, hyvlar och
skärutrustning runt  om i  världen.  För tre  år  sedan hade företagets  webbsida
omkring 15% besökare som använde mobila enheter. Idag använder omkring
50%  av  besökarna  mobil  eller  surfplatta.  Logosols  nuvarande  hemsida  är
traditionellt uppbyggd och har ingen anpassning för mobila enheter. Företaget
har  uttryck  ett  önskemål  att  anpassa  sin  webbplats  till  flera  olika  mobila
plattformar. Företaget kommer att användas som en fallstudie i det här arbetet.

1.2 Övergripande syfte

Anpassning till mobila plattformar är ett vanligt förekommande problem idag
och det finns en uppsjö av alternativa lösningar. Ett företag står inför många
beslut.

Syftet med det här arbetet är att utreda de olika lösningsalternativ som finns för
anpassning till  mobila  enheter  samt föreslå  och utvärdera en lösning utifrån
olika kriterier. Lösningen kan utvärderas utifrån t.ex. användbarhet, hur lätt den
är att utveckla, hur lång tid den tar att utveckla samt prestanda. En prototyp
utvecklas  som  kommer  att  testas  i  fallstudieföretaget.  Företaget  får  ett
lösningsförslag och därigenom kommer även prototypen att utvärderas. Arbetet
bidrar till ett vanligt förekommande problem idag och gör en utvärdering av en
lösning utifrån de speciella förutsättningar som gäller i ett litet till medelstort
företag.
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1.3 Avgränsningar

Arbetet fokuserar på att identifiera och utreda huvudsakliga lösningsalternativ, 
men utreder inte samtliga förekommande produkter på marknaden för varje 
lösningsalternativ.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

De frågeställningar som arbetet kommer att besvara är:

• Vilka lösningsalternativ finns för anpassning och utveckling för mobila 
enheter?

• Vilka kriterier kan användas för att utvärdera lösningsalternativen?

• Vilket lösningsalternativ kan rekommenderas?

• Hur fungerar lösningsalternativet i ett praktiskt fall?

1.5 Översikt

Denna rapport har disponerats på följande sätt:

• Kapitel 2 går igenom grundläggande teori om webbutveckling, SMF och
lösningsalternativen som ska utvärderas.

• Kapitel 3 går igenom metoden för detta arbete.

• Kapitel  4  går  igenom  kriterier  och  jämför  lösningsalternativen  mot
kriterierna.  Kapitlet  avslutar  med  ett  val  av  lösningsalternativ  och
motivation.

• Kapitel 5 går igenom konstruktionen av det valda lösningsalternativet.

• Kapitel  6 visar resultatet  för konstruktionen och jämför med det mot
kriterierna. 

• Kapitel 7 redovisar slutsatser av arbetet.
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2 Teori
Kapitlet  går  igenom  grundläggande  teori  för  webbutveckling  och  SMF.
Delkapitel 2.5-2.8 beskriver de lösningsalternativ som kommer att utvärderas i
kapitel 4.

2.1 Webbutveckling

Webbutveckling har under årens lopp utvecklas från att vara artisteri utfört av
kvalificerade yrkesmän till  en industriell  fas  där  utvecklingen sker  i  samma
strukturerade  flöde  som  vilken  programutveckling  som  helst.  Däremot
utvecklas oftast webbaserade system med en kortare utvecklingstid vilket gör
att det svårt att tillämpa samma nivå av planering och test [2][3].

Webbutveckling  är  multidisciplinärt.  Det  berör  områden  som:
nätverkshantering,  grafisk  design,  människa-dator  interaktion  (HCI),
informationsvetenskap, multimedia, och mjukvaruutveckling. Det är viktigt att
använda  kunskap  från  alla  dessa  områden  för  att  kunna  utveckla  bra
webbapplikationer. Därför krävs det också att man har utvecklare med kunskap
om  något/några  av  dessa  områden  med  i  utvecklingsteamet  så  att  de
tillsammans har kunskap om alla områden [4][5].

Tidigare  strategier  för  utveckling  har  varit  så  kallad  “elegant  degradering”
(graceful degradation) och “progressiv förbättring” (progressive enhancement).
Elegant  degradering  handlar  om att  bygga sin webbsida  med funktioner  för
nyaste  plattformarna  och  webbläsare.  När  personer  besöker  webbsidan  med
äldre plattformar eller webbläsare så gör webbsidan en elegant degradering där
funktionerna som inte fungerar plockas bort och inte visas. Istället uppmanas
användaren att uppdatera eller uppgradera sin plattform för att komma åt det
avancerade funktionerna.  På så vis  så  kan fler  användare besöka webbsidan
även om besökare med en äldre plattform inte får lika bra upplevelse [6][7].

Progressiv förbättring är det motsatta till elegant nedgradering. Där bygger man
webbsidan så att den ger en bra upplevelse på alla plattformar. Därefter bygger
man  på  och  automatiskt  lägger  till  bättre  funktioner  på  webbsidan  för  de
besökare som har plattformar med stöd för funktionerna [6][7]. Idéerna i dessa
två  koncept  används  också  i  responsivt  gränssnitt  som kommer  beskrivas  i
delkapitel 2.2.1.

2.2 Utveckling för mobila enheter

I  och  med  att  mobila  plattformar  ökat  i  användning  och  popularitet  så  har
webbutvecklingen behövt  ändra på sig.  Nu är  det  viktigt  att  designa mobila
applikationer och webbsidor på ett sätt så att inte bara datorbesökare får en bra
upplevelse utan även att personer på mobiler och surfplattor också kan besöka
dem och få en bra upplevelse. Problemet är att de olika plattformarna använder
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olika skärmar och interaktionsmedel. Webbapplikationerna måste designas för
att  fungera  oavsett  skärmbredd  och  skärmstorlek  samt  att  de  ska  kunna
navigeras med både mus & tangentbord och pekskärm & gester [7].

2.2.1 Responsivt gränssnitt

Det  nyaste  sättet  att  göra  webbsidor  mobilanpassade  är  att  implementera
responsivt  gränssnitt.  Det  handlar  om att  designa  sidan  så  att  den  anpassar
innehållet  automatiskt efter  plattformens skärmbredd. Det finns olika sätt  att
implementera responsivt gränssnitt. Ett av det enklaste och mest använda sättet
är baserat på att dela in webbsidans delar i rader och kolumner. När skärmen
blir för smal för att visa alla kolumner så tas antingen en kolumn bort och slutar
visas eller så flyttas den till en ny rad istället. Se exempel i figur 1. Bilder på
webbsidan  sätts  till  en  viss  procent  av  skärmbredden  så  de  skalas  om och
förminskas automatiskt. Om bilden inte anses viktig så kan den också tas bort
på mindre skärmbreddar för att göra webbsidan lättare att läsa [8][9].

Figur 1. Exempel på en webbsida med responsivt gränssnitt visad på olika plattformar
[10].

2.2.2 ”Mobile-first” och ”Desktop-first”

När man bygger en webbsida med responsivt gränssnitt så går det att börja på
två  sätt;  ”mobile-first”  (mobil  först)  eller  ”desktop-first”  (stationär  först).
”Desktop-first”  är  det  traditionella  designalternativet  där  man utgår  ifrån att
göra  en  webbsida  som fungerar  och  ser  bra  ut  på  en  stationär  datorskärm.
Webbsidan designas för datorer i första hand och skalas sedan ner genom att
förminska bilder/text och att ta bort information och/eller funktionalitet för att
passa på andra plattformar med mindre skärmar. Detta sätt att designa gör att
webbsidan blir mest optimerad till datorskärmar och mus/tangentbord. Det blir
även enklare i början att designa webbsidan då man får större frihet att placera
ut webbsidan innehåll. Det största problemet blir sedan att skala ner webbsidan
till  mobilstorlek  och  samtidigt  behålla  viktig  och  relevant
information/funktionalitet [11][12].
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I det andra alternativet, ”mobile-first”, så börjar man istället designa webbsidan
till mobilstorlek först. Då skalar man sedan upp webbsidan och kan även lägga
till  information  eller  funktionalitet.  Att  börja  sin  design  med  mobildesignen
först  gör att  mobilversionen blir  mer optimerad och mobilanvändaren får en
bättre  upplevelse.  Webbutvecklingen  tvingas  prioritera  hur  webbsidan  ska
kunna innehålla och visa så mycket relevant information och funktionalitet som
möjligt  utan att  ta  upp mycket  plats.  Det  är  också enklare då att  skala  upp
webbsidan till datorskärmar då man bara behöver välja vilken information som
ska läggas till istället för att behöva välja vad som ska tas bort, som i ”desktop-
first” designen [11][12].

Börjar man med datordesignen först så tänker man inte på hur mobilversionen
ska  fungera  vilket  kan  leda  till  designbeslut  som inte  passar  mobildesignen
särskilt bra. Ett exempel är länkar och knappar som är lätt att klicka på med en
mus på en dator, men för små för ett finger på en pekskärm. Ett annat problem
är att ”desktop-first” kan leda till att mobilversionen blir väldigt förenklad och
viktigt  information  och  funktionalitet  försvinner  p.g.a.  att  man  gjort  ett
ineffektivt  arbete  att  designa  webbsidan och blev  tvungen att  skala  bort  för
mycket [11][12].

2.3 Små- och medelstora företag

Små och medelstora företag (SMF) har idag en stor betydelse och betydande
roll för utvecklingen av ekonomin, både nationellt och internationellt  [13]. Ett
företag betecknas som litet om det har färre än 50 anställda och som medelstort
med färre än 250 anställda. 99% av alla företag inom EU räknas som ett litet
eller medelstort företag [14].

SMF har inte samma möjligheter och resurser som ett större företag. Tillgång
till  kapital  och svårigheter  att  få  lån gör att  det  blir  svårare att  utveckla ny
teknik och innovationer [13]. SMF är dock mer flexibla än stora företag och det
går snabbt att ta beslut och anpassa sig till förändringar i marknaden [15].

Vad gäller IT har SMF ofta en låg mognad. Bristen på resurser gör att det kan
vara  svårt  att  konstruera  avancerade  informations-  och
kommunikationslösningar [16]. Vad gäller marknadsföring och kommunikation
via webb så har man kanske inte alltid råd att konstruera nya lösningar från
grunden och man behöver  ofta utgå från redan existerande implementationer
och bygga på och vidareutveckla. Faktorer som utvecklingstid och underhåll
blir därför viktiga .

2.4 Grundläggande tekniker för utveckling av webbsidor

För utveckling av webbsidor används nästan alltid HTML, CSS och JavaScript.
Dessa  tre  utgör  grunden  för  webbutveckling.  Detta  delkapitel  har  en  kort
introduktion för varje teknik om hur de skrivs och används. 
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2.4.1 HTML5

Den femte och senaste  standarden av HTML (Hypertext  Markup Language)
släpptes 2008. Det är ett märkspråk för att visa information på internet och är
standardspråket  för  att  skriva  webbsidor.  Språket  använder  sig  av  taggar
(element) för att säga hur informationen ska delas upp och visas. Informationen
skrivs mellan en start-tagg och en slut-tagg. Start-taggarna börjar med ett ”<”-
tecken och slutar med ett ”>”- tecken. Slut-taggarna skrivs nästan på samma
sätt fast de börjar med ”</” istället  [26].   På så vis bygger man sin webbsida
med HTML5 [27].

2.4.2 CSS3

CSS3 är den senaste standarden av CSS (Cascading Style Sheets). Det är ett
styling-språk  för  XML- och HTML-dokument.  Med hjälp  av  CSS kan man
ändra på t.ex. färg, layout och teckensnitt på webbsidan. Det är CSS-koden som
gör att webbsidan inte bara skriver ut allt innehåll vänsterjusterat med svart text
på vit bakgrund. CSS-dokumenten går att inkludera i flera HTML-sidor så att
alla sidor får samma styling.  Det är även möjligt att skriva olika styling för
olika enheter, såsom mobiltelefon, surfplatta och dator [28][29][30][31].

2.4.3 JavaScript

JavaScript (JS) är programmeringsspråket för HTML5. Det går att skriva skript
i HTML-koden som gör webbsidan mer interaktiv. T.ex. så används JavaScript
för  att  hantera  knapptryckningar.  JavaScripts  syntax  liknar  mer  vanlig
programkod, som t.ex. C- eller Javakod, och använder sig inte av taggarna. Det
ska dock noteras att  JavaScript och Java bara delar namn, deras syntaxer är
olika. Ett skript på HTML5-sidan inleds med en ”<script>”-tagg och avslutas
med ”</script>”. Allt mellan de taggarna räkans som JavaScript-kod. Det går
även att skriva separata JavaScript-filer som sedan kan laddas in på HTML-
sidan [32]. 

För att underlätta programmeringen används ofta jQuery. Det är ett JavaScript-
bibliotek med många olika färdiga funktioner. Precis som JavaScript så skrivs
jQuery inom ”<script>”-taggar. Tecknet ”$” används för att kalla på jQuery-
funktionerna [33][34]. Ett exempel på jQuery kod följer nedan:

$(document).ready(function(){
    $("#button1").click(function(){
        $("#textfield1").text("Hello World!");
    });
});

Detta exempel sätter  texten i  en textruta till  ”Hello World!”.  Denna gång är
funktionen knuten till en knapp på sidan som har id ”button1”. Koden börjar
oftast med att vänta på att dokumentet laddat klart. Det är det som är skrivet på
första  raden.  När  dokumentet  är  klart  så  kommer  funktionen  skriven  efter
”ready”  köras  [35].  Den säger  att  när  ”button1” klickas  så  ska  en  funktion
köras. Den funktionen säger att  texten ändras till  ”Hello World!” i  textrutan
med  id  ”textfield1”.  På  så  vis  kan  jQuery  användas  för  att  underlätta
JavaScriptprogrammeringen [33].
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2.5 Mobilapplikation

Det  mest  mobilanpassade  alternativet  är  att  göra  en  mobilapplikation.
Applikationer går att ladda ner från mobiltelefonens app-butik och installeras på
mobilen så att den kan köras lokalt. När man gör en mobilapplikation så går det
att skriva applikationen på två sätt. Antingen skriver man en native applikation
eller  en hybridapplikation.  Största  fördelen med en applikation är  att  de får
högre prestanda än webbsidor och att det går att komma åt information utan
internetåtkomst.  Nackdelen  är  att  man  måste  skapa  en  ny  applikation  och
underhålla den vid sidan om den vanliga webbsidan [36][37]. Ett diagram som
illustrerar  plattformsstöd  vs  kapacitet  för  native  applikationer,
hybridapplikationer och mobilsidor går att se i figur 2.

Figur 2. Diagram över alternativ för mobilapplikationer [36].

2.5.1 Native applikation

En native applikation är skriven i plattformens eget programspråk. Det gör att
applikationen får  hög prestanda och funktion.  De största  fördelarna  med en
native applikation är att programmet får maximal prestanda och funktion samt
att det går att skicka push-notiser till användaren även fast applikationen inte
aktivt körs [36][38].

Olika  plattformar  använder  olika  utvecklingsmiljöer  och  programspråk.  iOS
använder programspråket Objective-C. Androida applikationer använder sig av
Java. Microsoft använder C#, Visiual Basic eller C++. Detta betyder att om man
skriver en native applikation till iOS så fungerar den bara till iOS. Vill man att
applikationen ska fungera på flera  plattformar så  måste  man skriva en egen
applikation till varje plattform [36][37].

2.5.2 Hybridapplikation

En  hybridapplikation,  till  skillnad  från  native,  går  att  köra  på  många
plattformar.  Programmet  skrivs  med hjälpa  av  HTML,  CSS och  JavaScript.
Med hjälp av ett mobilapplikationsutvecklingsramverk så går det att paketera
HTML-sidor  till  en  mobilapplikation  [36][37][38].  Ett  populärt  ramverk  är
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Apache  Cordova  (PhoneGap)  [43] som  har  stöd  för  bl.a.  Android,  iOs,
Windows Phone 8 och Black Berry 10.

2.6 Mobilsida

En populär lösning för att få stöd för mobila plattformar är att skriva en egen
mobilanpassad webbsida.  Det skrivs i  HTML, JavaScript och CSS. Men det
finns flera olika jQuery-ramverk med färdiga lösningar för att göra designen
enklare. När en besökare ska gå in på vanliga webbsidan via en mobiltelefon
eller  surfplatta  så  omdirigeras  besökaren  till  mobilsidan.  Detta
lösningsalternativ kan se väldigt likt som en hybridapplikation i utseende och
funktion,  men skillnaden är  att  en mobilwebbsida besöks via  en webbläsare
medans en hybridapplikation måste hämtas och installeras som applikation [36].
Ett exempel på en mobilsida går att se i figur 3.

Figur 3. Exempel på en webbsida på olika plattformar. Denna är skapad med
ramverket jQuery Mobile [45].

Den största fördelen med denna lösning är att användaren inte behöver ladda
ner  någon applikation  och samtidigt  får  en  webbsida  anpassad  till  mobilen.
Nackdelen är att man måste underhålla två separata webbsidor och även se till
så att besökaren kommer till rätt sida beroende på plattform.

Till  skillnad  från  mobilapplikationerna  krävs  det  bara
webbprogrammeringskunskaper för att utveckla mobilsidor. jQuery-ramverken
är oftast inte så komplicerade att använda vilket gör programmeringen lättare.
Eftersom mobilsidan är skriven i HTML5 så fungerar sidan på alla plattformar
med en webbläsare som stödjer den versionen av HTML, vilket de flesta mobila
plattformar gör.  Mobilsidan behöver  inte heller  laddas ner utan kan besökas
som vanliga webbsidor vilket gör det lätt för att användaren att komma igång.
Dock  försvinner  prestandan  med  mobilsidor  från  mobilappar.  Designen  blir
också ganska generell vilket inte alltid ger ett naturligt intryck på designen.
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2.7 Responsivt gränssnitt/Responsive web design 
frameworks

För  att  göra  sin  webbsida  responsiv  så  finns  det  hjälpmedel.  Något  ganska
vanligt  är  responsiva  webbdesignsramverk.  Några  av  de  mest  populära
ramverken är Twitter Bootstrap, Foundation, HTML5 boilerplate och Skeleton
grid system. Alla ramverken har färdig CSS-kod med klasser, JavaScript och
jQuerys  som  underlättar  webbprogrammeringen.  Det  som  alla  responsiva
ramverk  har  gemensamt  är  att  de  använder  sig  av  ett  kolumn/grid-system.
Webbsidans innehåll delas in i rader och kolumner. Vanligast för ramverken är
att webbsidan blir indelad i 12 kolumner [47][48][49][50].

När man programmerar använder man då en kolumnklass för att bestämma hur
många kolumnplatser ett element ska använda. T.ex. placerar man två element
på en rad och ger båda klassen ”kolumn 6”, så tar de båda 50 % av bredden på
skärmen. Vill man att första elementet ska ta upp 25 % och de andra 75 % så
ger man dem klasser ”kolumn 3” och ”kolumn 9”. Det finns även klasser för att
använda olika bredd för elementet för olika skärmbredd. Så det går att ha två
element ta upp 50 % på datorbredd, men 25 % resp. 75 % på mobilbredd. Det
som gör grid-systemet bra är att oavsett om man skriver in olika styling på olika
skärmbredd så skiftar elementen om sig automatiskt på sidan och placerar sig
under varandra när det blir för trångt att visa allt på en rad. Det gör designen
mer flexibel  [47][48][49][50]. Visuellt exempel på hur kolumner tar plats på
rader går att se i figur 4.

Figur 4. Exempel på hur radernas innehåll kan delas in i kolumner [51].

När man jämför olika ramverk så gör de olika mycket. En del är ”lätta”, d.v.s.
har liten storlek och funktioner, och fokuserar på enkel och snabbladdad CSS-
kod. HTML5 boilerplate och Skeleton grid system är exempel på lätta ramverk.
På  andra  sidan  har  vi  tunga  ramverk  som  t.ex.  Twitter  bootstrap  och
Foundation.  Dessa  fokuserar  på  att  ha  fler  styling-alternativ,  klasser  och
funktioner. Nackdelen med dessa är att de är större och mer komplicerade och
kan vara svårare att lära sig [47][48][49][50].

2.8 Web Content Management Systems

Web Content Management Systems (WCM eller WCMS) används för att skapa
webbsidor samt hantera, visa och lagra information. WCM är kompletta och
integrerade system som administrerar innehållet samt möjliggör att ändra och
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bygga om webbsidan. Systemet går att komma åt ifrån en vanlig webbläsare.
Där  kan  användaren  skapa  nya  sidor  och  redigera  nuvarande  sidor.  Många
WCM erbjuder också färdiga designmallar så användaren bara behöver fylla
den text som ska stå på hemsidan. Det mesta kan hanteras med låg kunskap om
webbprogrammering vilket ofta ses som den största fördelen med WCM och
varför det är lätt att använda. För att göra en enkel sida räcker det med att man
kan  använda  ett  ordhanteringsprogram,  t.ex.  MSWord.  För  att  göra  mer
avancerade sidor  eller  egen design på hemsidan så krävs  dock kunskap om
HTML5 och CSS3 [54][55][56].

De tre mest använda WCM är WordPress, Joomla och Drupal. WordPress står
som klar  etta  och används på  26,3% av alla  webbsidor  på internet.  Joomla
ligger på andraplats och används på 2,7% av alla webbsidor medans Drupal
ligger på tredjeplats används på 2,2% [57].
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3 Metod
3.1 Övergripande metod

Den övergripande metoden innehåller följande steg:

1. Inventering och utredning av olika tekniska lösningsalternativ för anpassning
till mobila enheter.

2. Undersöka de speciella förutsättningar som gäller i  ett litet till  medelstort
företag (SMF).

3. Ta fram kriterier för utvärdering vid utveckling av webbsidor.

4. Utvärdering, förslag och motivering av lösningsalternativ.

5. Fallstudie:

a) Implementera en prototyp.

b) Utvärdera implementationsarbetet utifrån valda kriterier.

6. Analys av resultaten och jämförelse med punkt 1.

7. Generella slutsatser, samt rekommendationer till vidare arbete.

3.2 Inventering och utredning av tekniska lösningsalternativ

I detta steg utförs en litteraturstudie för de tekniska lösningsalternativet. Denna
litteratur består av böcker och publicerade artiklar. Dessa går att hitta genom att
söka på internet med Google och Google Scholar. Syftet med detta steg handlar
om att ta fram alla tänkbara lösningsalternativ och förstå hur de fungerar.

3.3 Förutsättningar som gäller i ett SMF

Detta  steg  är  också  en  litteraturstudie.  Litteraturen  består  av  böcker  och
officiella publikationer från europeiska unionen. Dessa går att hitta genom att
söka på internet med Google och Google Scholar.

3.4 Kriterier vid utveckling av webbsidor

För  att  kunna  avgöra  vilket  lösningsalternativ  som  är  mest  lämpligt  måste
kriterier  sättas.  För  att  hitta  kriterier  utförs  en  litteraturstudie  om
webbutveckling.  Den  studien  består  av  böcker  och  publicerade  artiklar  om
utvärderingar.
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3.5 Utvärdering, förslag och motivering av lösningsalternativ

När  tillräckligt  med  information  är  samlad  om  lösningsalternativen  och
kriterierna är satta så kan ett lösningsalternativ väljas. Det väljs utifrån vad som
passar  kriterierna  bäst.  Detta  lösningsalternativ  kommer  sedan  användas  i
fallstudien.

3.6 Fallstudie

3.6.1 Prototyp

Prototypen för fallstudien blir att implementera lösningsalternativet som valts
för en mindre del av webbsidan. Denna prototyp kan vara helt ny eller baserad
på en existerande webbsida.

3.6.2 Utvärdering

När prototypen implementerats så utförs en utvärdering. Denna utvärdering har
sin huvudsakliga utgångspunkt  i  de tidigare  valda kriterierna.  För  att  kunna
utvärdera vissa kriterier kan verktyg behövas användas. Kriteriet prestanda har
utvärderas  med  webbläsaren  Google  Chromes  nätverksverktyg,  Google
PageSpeed  Insights  [61],  GTmetrix  [63] och  Pingdom  [64].  Kriteriet
funktionalitet  och  användbarhet  utvärderas  med  Google  PageSpeed  Insights
[61] och ett test för webbsidor på webbriktlinjer.se [62].

3.7 Analys och slutsatser

Analysera och jämför resultatet mot det som skrivits om alternativet i punkt 1.
Arbetet avslutas med att komma fram till en slutsats och besvara frågorna som
ställdes i början av arbete.
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4 Utvärdering
Detta  kapitel  börjar  med  att  beskriva  kriterier.  De  framtagna
lösningsalternativen utvärderas sedan efter kriterierna. Kapitlet avslutas med att
välja och motivera ett lösningsalternativ för fallstudien.

4.1 Viktiga kriterier vid utveckling av webbsidor

För  att  kunna  utvärdera  och komma fram till  vilket  alternativ  som är  mest
lämpligt  så  krävs  det  förutbestämda  kriterier.  Beroende  på  vad  det  är  för
webbsida som ska utvecklas så kan det finnas olika kriterier att välja. En del
kriterier kan vara viktigare än andra också. För detta projekt så har följande
kriterier  valts.

4.1.1 Funktionalitet och användbarhet

Det viktigaste med ett alternativ är vad det erbjuder för funktioner. Även om det
är bra med så mycket som möjligt så är det viktigare att rätt funktionalitet finns.
I  detta  fall  är  det  funktioner  för  att  göra  mobilanpassade  webbsidor  som
prioriteras. Exempel på funktioner kan vara mobilanpassade menyer, knappar,
swipe-möjlighet, osv. [19].

4.1.2 Inlärningstid/utvecklingstid

Det är viktigt att ett lösningsförslag är enkelt att lära sig. Det minskar tiden för
inlärning och ökar tiden för utvecklingen. Det gör det även enklare att anställa
fler  utvecklare då det  går  snabbare att  få  in  dem i utvecklingen.  För  att  ett
alternativ ska anses som lätt att lära sig så ska det ha låga förkunskapskrav. 

Det  är  viktigt  att  webbsidan blir  färdig på så kort  tid  som möjligt  eftersom
utvecklingstid  kostar  pengar.  Ett  enklare  alternativ  stöter  på  mindre
utvecklingsproblem vilket  resulterar  i  snabbare utvecklingstid.  Det  kan dock
vara svårt att bedöma om ett  alternativ är svårt att jobba med på förhand, då det
beror på vad man ska utveckla [17][19].

4.1.3 Plattformsstöd och tillgänglighet

Ett alternativ kan fungera väldigt bra på en plattform, men väldigt dåligt på en
annan.  I  detta  fall  består  plattformarna  till  största  del  av  mobiltelefoner,
surfplattor och datorer. Dessa använder olika operativsystem och webbläsare.
Det är  därför  viktigt  att  lösningsalternativ  stödjer så många plattformar som
möjligt för att undvika behöva utveckla flera webbsidor för olika plattformar.
Tillgänglighet för lösningen kan också vara olika för olika plattformar. Så det är
också viktigt att det är lätt att hitta och komma till webbsidan oavsett plattform
[20][21][22].
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4.1.4 Prestanda

När man pratar om prestanda med webbutveckling så menar man hur snabbt det
är. Desto snabbare alternativet kan ladda in information och utföra funktioner
desto bättre.  Snabbare  laddningstid  förbättrar  också webbsidans  rankning på
Google vilket gör att webbsidan kommer längre upp på Googles sökresultat.
Prestanda  hör  också  ihop  med  användbarhet.  En  webbsida  som  har  kort
laddningstid ger en bättre upplevelse för användaren [23][24].

4.1.5 Underhåll och vidareutveckling

Det alternativet som väljs vill man ska fungera så länge som möjligt. Det är
också viktigt att det går att  vidareutveckla och förnya så länge som möjligt.
Annars  är  risken  att  lösningen  blir  utdaterad  och  den  blir  väldigt  svår  att
uppdatera. I värsta fall får man börja om helt på nytt och välja ett nytt alternativ
[17][18][19].

4.1.6 Popularitet

Ett  populärt  alternativ  har  också  mer  dokumentation  kring  sig.  Det  gör
utvecklingen lättare då det finns mera information att läsa. Det finns också fler
utvecklare som kan hjälpa andra utvecklare med deras problem. Ett populärt
alternativ har då ofta bättre underhåll och livslängd då det finns mer intresse att
utveckla alternativet [17][18][19].

4.1.7 Kostnad/Licens

De flesta  lösningsalternativ  använder  en typ  av licens.  En del  licenser,  t.ex.
MIT-licensen, tillåter användning av mjukvaran för vad som helst och kräver
bara att deras copyright och villkor ska stå med i ens arbete. Andra licenser och
alternativ måste köpas för att få användas. Det alternativ som är gratis och mest
fritt att använda är mest fördelaktigt [17][18][25]. 

4.1.8 Konverteringsmöjlighet

I  fallstudien  finns  redan  en  existerande  statisk  webbsida.  Därför  skulle
utvecklingen kunna underlättas om den webbsidan går att återanvända. Om den
existerande  webbsidan  skulle  kunna  konverteras  så  skulle  det  kunna  vara
snabbare att  utveckla.  Alternativet  är  att  skapa ett  en helt  ny webbsida från
grunden, vilket tar längre tid.

4.2 Utvärdering av lösningsalternativ

4.2.1 Native applikation

Funktionalitet och användbarhet: Eftersom en native applikation utvecklas
specifikt  för  en  viss  plattform  kan  den  utnyttja  alla  funktioner  som  finns
tillgängliga  i  operativsystemet  och  hårdvaran.  Det  ger  stora  möjligheter  att
bygga  funktioner  och  att  skapa  ett  gränssnitt  som  är  väl  anpassat  till  den
aktuella plattformen [36][39][40].
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Inlärningstid/utvecklingstid: Eftersom man behöver utveckla applikationer till
flera  olika  plattformar  behövs  kunskap  om  varje  plattforms  programspråk,
utvecklingsmiljöer,  operativsystem och hårdvara. Det blir omfattande att  lära
sig för flera olika plattformar. Utvecklingstiden att skapa en applikation för en
plattform är  inte  lång  men  däremot  behöver  man  skapa  olika  applikationer
vilket gör att utvecklingstiden blir lång [41].

Plattformsstöd  och  tillgänglighet:  Native  applikationer  stödjer  precis  så
många plattformar som de utvecklas för. Antal plattformar som stöds är alltså
helt  upp  till  den  som  utvecklar,  vilket  gör  att  applikationer  för  det  mesta
utvecklas till de mest populära plattformarna som t.ex. iOS och Android men
inte  alltid  till  Windows-enheter.  Applikationerna  läggs  upp  på  plattformens
applikationsbutik och måste aktivt sökas, laddas ned och installeras på enheten
av användaren, vilket också gör att tillgängligheten blir mindre [36][37][38][39]
[40].

Prestanda:   Native  applikationer  utvecklas  direkt  för  plattformens
operativsystem  och  hårdvara  vilket  gör  att  prestandan  blir  bästa  möjliga.
Programkoden är kompilerad och exekveras direkt i operativsystemmiljön och
anrop till hårdvaror kan ske på effektivast möjliga sätt [36][38].

Underhåll och vidareutveckling: Nya versioner av applikationen kan behöva
anpassas, kompileras och implementeras för varje ny version av plattformen.
Dessutom ska det ske för alla typer av plattformar. Detta gör att underhåll och
vidareutveckling  kan  bli  omfattande.  Det  kan  även  bli  problem  med
bakåtkompatibilitet  när  nya  versioner  av  applikationen  exekveras  på  gamla
versioner av plattformen. Utöver detta så måste även den stationära webbsidan
underhållas och uppdateras med samma ny information som applikationerna
[39].

Popularitet:  Native applikationer  har varit  mycket  populära under  de första
åren  som  mobila  enheter,  specifikt  smartphones,  ökat  i  försäljning.  Detta
eftersom det till en början inte fanns många alternativ till att skapa gränssnitt
anpassade för mobila enheter. I takt med att andra sätt att skapa gränssnitt för
mobila enheter vuxit fram har populariteten för native applikationer minskat.
Men  det  finns  ändå  en  stor  tillgång  på  applikationsutvecklare  och
dokumentation kring tekniska lösningar [42].

Kostnad/Licens: De kostnader och licenser som behövs handlar framförallt om
utvecklingsmiljö för olika plattformar samt eventuella kostnader för publicering
av  applikationerna  i  olika  applikationsbutiker.  Utvecklingsmiljöer  finns  att
tillgå  till  ganska  låga  kostnader,  i  alla  fall  jämfört  med  kostnader  för
utvecklingstid som ett företag kan ha. Även publicering i applikationsbutiker
har låg kostnad.

Konverteringsmöjlighet: Native applikationer är inte skriven i HTML-kod och
har därför ingen kompatibilitet med en existerande webbsida.
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4.2.2 Hybridapplikation

Funktionalitet  och  användbarhet:  En  hybridapplikation  använder  sig  av
HTML5 för att göra gränssnittet. Detta gör att applikationens funktionalitet och
användbarhet begränsas till  det  HTML5 kan utföra.  Dock så finns det olika
jQuery-ramverk  som  har  ett  färdigt  mobilanpassat  gränssnitt.  Gränssnittet
anpassas för att fungera bra på alla mobila plattformar [36][40].

Inlärningstid/utvecklingstid:  För  att  göra  en  hybridapplikation  så  krävs
kunskaper i HTML, CSS och JavaScript. Detta är mycket vanliga språk inom
webbprogrammering.  Utöver  det  så  behövs  kunskap  om  det  ramverk  som
används för att paketera webbsidan till en applikation [36][41].

Plattformsstöd  och  tillgänglighet:  Den  stora  fördelen  med  att  göra  en
hybridapplikation istället för en native är att applikationen går att använda på
flera  plattformar.  Därför  behöver  bara  en  version  av  appen  utvecklas.
Applikationen  publiceras  som native  applikation  i  en  applikationsbutik  och
måste aktivt sökas, laddas ner, och installeras av användaren, vilket minskar
tillgängligheten [36][40][43].

Prestanda: Prestandan för en hybridapplikation är lägre än en native eftersom
webbkoden körs i en applikation. Men den är ändå installerad och körs lokalt på
plattformen vilket gör att prestandan blir relativt högre än andra alternativ [36].

Underhåll  och  vidareutveckling:  En  hybridapplikation  kräver  samma
underhåll som en native applikation förutom att det bara är en applikation som
behöver uppdateras istället för flera olika. Bakåtkompatibilitet kan även vara ett
problem här. Har man ett stationär webbsida så måste den också underhållas
och uppdateras med samma information som applikationen [39][40].

Popularitet: I samband med att flera olika mobila plattformar blivit populära så
har efterfrågan för plattformsoberoende applikationer ökat. Hybridapplikation
är en lösning på det. Därför finns det flera olika ramverk och program som kan
göra HTML-sidor till en applikation. Därför finns det stöd och dokumentation
för detta alternativ.  

Kostnad/Licens:  De flesta ramverk för att göra hybridapplikationer är gratis
och  har  öppen  källkod  [44].  Därför  är  det  enbart  priset  för  publicering  på
applikationsbutik som tillkommer.

Konverteringsmöjlighet: Hybridapplikationer  används  HTML-kod  för  sitt
gränssnitt. Dock är gränssnittet väldigt olik stationära webbsidor. Därför går det
inte att återanvända en existerande webbsida.

4.2.3 Mobilsida

Funktionalitet och användbarhet: Gränssnittet för mobilsidan skrivs i HTML
och CSS. Därför begränsas funktionaliteten till  HTML, CSS och JavaScripts
funktioner [36][40].
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Inlärningstid/utvecklingstid:  Kunskaper  som  krävs  är  vanliga
webbutvecklingskunskaper,  HTML5,  CSS3  och  JavaScript.  Om  jQuery-
ramverk används så behövs kunskap inom det  [36]. Har utvecklaren kunskap
om JavaScript är det dock inte särskilt svårt att lära sig om jQuerys funktioner.

Plattformsstöd  och  tillgänglighet:  Mobilsidor  fungerar  på  alla  plattformar
som har en webbläsare som stödjer HTML5, vilket de flesta plattformar har.
Det är vanligt att användaren dirigeras om till mobilsidan eller får frågan om
användaren vill byta till mobilversionen när användaren skriver URL:en till den
stationära sidan, vilket gör mobilsidan lätt att hitta [36][40].

Prestanda:  En  mobilsida  får  ingen  speciell  prestanda.  Det  blir  samma
prestanda som andra webbsidor. Mobilsidan kan dock bli snabbare att ladda än
den stationära sidan då mobilsidan oftast visar mindre information och bilder på
varje sida [36].

Underhåll och vidareutveckling: Har man en mobilsida så har man oftast en
stationär webbsida också. Detta betyder att man måste underhålla och utveckla
två separata webbsidor med samma eller liknande information [36][40].

Popularitet:  Mobilsidor  är  en  vanlig  lösning  som  företag  använt  för  att
implementera stöd för mobila plattformar. Därför finns det många ramverk och
hjälpmedel för att skriva mobilsidor. 

Kostnad/Licens: De flesta ramverken som finns att använda är gratis och har
öppen källkod. Ett exempel på ett sådant ramverk är jQuery Mobile [46].

Konverteringsmöjlighet: Mobilsidor är skrivna i HTML5, CSS3, JavaScript
och  jQuery.  Därför  skulle  vissa  delar  av  en  existerande  webbsida  kunna
återanvändas  på  mobilsidan.  Dock  skiljer  sig  gränssnittet  vilket  gör
informationen måste skrivas om. Därför kan det vara enklare att skriva nytt än
att konvertera delar.

4.2.4 Responsiva ramverk

Funktionalitet och användbarhet:  En responsivt  designad webbsida får ett
gränssnitt som skalar om sig beroende på skärmbredd. På så sätt så fungerar
gränssnittet  alltid  bra  oavsett  plattform.  Utöver  det  så  har  den  samma
funktionalitet  som  andra  HTML5-sidor  [7].  Olika  ramverk  lägger  till
funktionalitet som t.ex. färdiga menyer, knappar, bildomskalning, etc [48][47].

Inlärningstid/utvecklingstid: För att utveckla responsiva webbsidor så behövs
de vanliga webbkunskaperna,  HTML5, CSS3 och JavaScript.  I  synnerhet  så
behövs god kunskap om CSS3 och till viss del JavaScript/jQuery för att göra ett
bra gränssnitt.  Använder  man sig av ett  ramverk så sjunker kunskapskraven
eftersom det  blir  mindre  saker  att  lära  sig.  Det  är  lättare  att  kolla  upp och
använda färdiga CSS3-klasser i ett ramverk än att skriva dem för hand. 
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Plattformsstöd och tillgänglighet:  Alla plattformar med webbläsare som har
stöd för HTML5 kan besöka webbsidan. De flesta plattformar har det stödet
vilket  gör  att  alternativet  anses  ha  bra  plattformsstöd.  Samma  sak  med
tillgänglighet.  Webbsidan  går  att  besöka  från  en  webbläsare,  inget  annat
behöver göras av användarna [9][52].

Prestanda:  Eftersom responsiva webbsidor designas för flera plattformar kan
prestandan bli låg. Detta för att HTML-dokumenten kan vara väldigt stora och
måste  innehålla  information  för  alla  plattformar,  oavsett  om de  visas.  Vissa
webbläsare laddar in alla bilder och all information som dokumentet säger ska
gömmas.  Det  leder  till  att  webbläsaren  måste  ladda  in  onödigt  mycket
information som sänker laddningstiden på sidan och drar onödig bandbredd av
användaren.  Om  webbsidan  designas  på  ett  uttänkt  och  kompetent  sätt  så
kommer det att att minska många av dessa prestandaproblem [52][53].

Underhåll och vidareutveckling: Använder man responsivt gränssnitt behöver
man bara underhålla  och uppdatera en webbsida med information.  Eftersom
responsiv  design  är  baserad  på  skärmbredd  så  fungerar  webbsidan  oavsett
plattform.  Så  även  om det  kommer  en  ny  version  med  en  mindre   vanlig
skärmbredd kommer webbsidan ändå kunna fungera vilket gör att webbsidan
får en bättre livslängd och inte behöver uppgraderas lika mycket  som andra
alternativ [53].

Popularitet:  Responsivt gränssnitt är det nyaste lösningsalternativet för att ge
stöd till så många plattformar som möjligt. Det gör att detta alternativ är det
som är  mest  populärt  vid  skrivande  stund.  Därför  finns  det  många  färdiga
responsiva  ramverk  att  hitta  och  det  finns  mycket  stöd/dokumentation  om
responsivt gränssnitt.

Kostnad/Licens:  Eftersom responsivt  gränssnitt  är  ett  designsätt  så  har  det
ingen  kostnad.  De  flesta  ramverken  har  också  öppen  källkod  och  går  att
använda väldigt  fritt,  ett  exempel på ett  sådant  ramverk är Zurb Foundation
[48]. Därför tillkommer det inga kostnader att utveckla responsiva webbsidor.

Konverteringsmöjlighet: Ramverk  används  för  att  bygga  grunden  för  en
webbsida.  Men det  går  att  ersätta  grunden på en existerande webbsida med
ramverkets CSS-klasser. Därför går det att konvertera delar eller allting av en
existerande webbsida.

4.2.5 Web Content Management System (WCM)

Funktionalitet  och  användbarhet:  WCM  utnyttjar  stilmallar  för  att  ge
webbsidorna en design. Därför beror funktionaliteten och användbarheten på
den stilmall  som väljs.  Det  finns  stilmallar  som använder  sig  av responsivt
gränssnitt,  vilket  ger  webbsidan  liknande  användbarhet  som  det  responsiva
lösningsalternativet ovan [56].
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Inlärningstid/utvecklingstid: Vill man göra en webbsida så behövs det ingen
programmeringskunskap.  WCM har  ett  användarvänligt  gränssnitt  som låter
användaren skapa sidor utan att skriva webbkod. Därför anses WCM som det
enklaste alternativet för att göra webbsidor. Dock så krävs mer kunskap om det
WCM  som  används  om  mer  avancerade  funktioner/designalternativ  ska
tillämpas. Även HTML/CSS/JavaScript-kunskaper kan behöva används för att
göra mer avancerade webbsidor,  nya stilmallar eller  göra webbsidor utan en
stilmall [56]. 

Plattformsstöd  och  tillgänglighet:  WCM  stödjer  alla  plattformar  med
webbläsare  som  har  HTML5-stöd.  Därför  blir  plattformsstödet  och
tillgängligheten likt det responsiva alternativet.

Prestanda: Eftersom WCM ofta använder färdiga mallar så följer ofta onödiga
komponenter  med  som  försämrar  webbsidan  prestanda.  Det  går  att  göra
inställningar för att  förbättra prestandan eller installera plug in-program som
ökar prestandan. Därför kan prestandan variera ganska kraftigt beroende på vad
som finns på webbsidan och hur den är byggd [58][59].

Underhåll och vidareutveckling: Med WCM och en responsiv design/mall så
används bara en webbsida för alla plattformar. Därför behöver bara en webbsida
underhållas och uppdateras. Eftersom responsivt gränssnitt utnyttjas så håller
designen för nya plattformar med olika skärmbredd vilket förlänger livslängden
på webbsidan. Eftersom WCM använder stilmallar och ett enkelt gränssnitt för
webbutveckling  är  det  också  väldigt  enkelt  att  kontinuerligt  uppdatera
webbsidan med ny information [60].

Popularitet: På grund av enkelheten av att skapa webbsidor så har WCM blivit
ett väldigt populärt alternativ. T.ex. Wordpress används som sagt på 27% av alla
webbsidor på internet  [57]. Därför finns det även mycket dokumentation och
instruktioner på hur man kan skapa webbsidor med Wordpress. Det finns flera
verktyg och plugins som går att ladda ner och använda på sin Wordpress-sida
som ger utökad funktionalitet. 

Kostnad/Licens: Flera WCM är gratis att använda och utveckla i. Wordpress är
ett  exempel  på  ett  gratis  WCM.  Extra  kostnader  tillkommer  för  att  betala
serverkostnad och köpa en webbadress [56].

Konverteringsmöjlighet: Eftersom  WCM  använder  ett  användarvänligt
gränssnitt som inte använder webbkod så är det svårt att återanvända webbkod
från  en  existerande  sida.  WCM  fungerar  bäst  när  en  webbsida  byggs  från
grunden.

4.3 Vald lösning

Alternativen för att ge mobilstöd är alltså: native applikation, hybridapplikation,
mobilsida,  responsiva  ramverk  och Web Content  Management  Systems.  Det
lösningsalternativ som valts för denna fallstudie är att använda ett responsivt
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ramverk. Största anledningarna för det valet är att responsivt gränssnitt stödjer
en stor mängd plattformar, att den ursprungliga webbsidan går att återanvända
samt att det endast blir en webbsida som måste underhållas och utvecklas.

Båda applikationsalternativen, native och hybrid, har sina styrkor i prestanda
och gränssnitt, men deras nackdelar är stora när det gäller plattformsstöd och
tillgänglighet samt att man behöver underhålla en stationär webbsida samtidigt.
Eftersom det inte finns några stora krav på prestanda i fallstudien så överväger
nackdelarna med att utveckla applikationer.

Att  utveckla  en  separat  mobilsida  till  den  stationära  webbsidan  är  populärt.
Även om mobilsidor ofta får ett bra gränssnitt så är kravet på att underhålla och
utveckla flera webbsidor är fortfarande en stor nackdel. Det går att komma upp
i  lika  effektiva  gränssnitt  med  responsiva  ramverk  som  med  ramverk  för
mobilsidor vilket gör mobilsidan till ett sämre val.

WCM erbjuder ett enkelt gränssnitt att skapa webbsidor i men även här behöver
en webbsida utvecklas på nytt  från grunden. WCM är ofta inriktat  mer mot
användare med begränsad kunskap. Skulle en ny webbsida skapas från grunden
skulle  WCM vara  ett  bra  alternativ,  speciellt  om det  skulle  vara  en  enklare
webbsida, men i fall som utgår från existerande kod kan WCM sägas vara ett
mer begränsande alternativ när det gäller funktioner.
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5 Konstruktion
Lösningsalternativet som ska testas och implementeras i fallstudien är ett 
responsivt ramverk. Det ramverk som valts för lösningen är Zurb Foundation
[48]. De flesta responsiva ramverk är väldigt lika varandra i funktion och hur de
används vilket gör att det inte spelar så stor roll vilket ramverk som väljs. Både 
Foundation och Twitter Bootstrap [47] har funktionalitet för att skapa 
responsiva menyer vilket gjorde att valet låg mellan dem. Foundation valdes 
över Bootstrap för Foundation har mindre förutbestämd styling.

Den prototyp som implementeras är förstasidan – indexsidan – för 
fallstudieföretaget Logosol AB. Det responsiva ramverket används för att 
konvertera indexsidans statiska design och innehåll till responsivt gränssnitt.

Implementationen genomförs i följande steg:

1. Installation av det responsiva ramverket Foundation.

2. Indelning av webbsidans innehåll enligt ramverkets grid-system. Först 
delas innehållet in i rader baserat på vad som ligger i samma höjd/nivå 
på sidan. Därefter delas innehållet inom raderna i kolumner.

3. Starta med styling och konvertering  till responsivt gränssnitt på den till 
synes enklaste och mest isolerade raden. Fortsätt sedan konvertering på 
den näst enklaste raden efter det. Upprepa tills alla rader konverterats.

4. Implementera en ny meny för mobila plattformar.

Mellan varje steg, implementation och konvertering utförs tester i olika 
webbläsare. Periodvis utförs också tester på mobil och surfplatta.

Genom att börja med den enklaste raden på webbsidan först och jobba sig uppåt
så får man inlärning och förståelse för både webbsidan och det responsiva 
ramverket medans implementationen pågår. Det gör att när bara de svåraste 
delarna finns kvar att konvertera har utvecklaren samlat på sig tillräckligt med 
kunskap för att göra implementationen enklare.

Konvertering till responsivt gränssnitt går ut på att man ersätter stylingen för ett
innehåll på sidan med styling från det responsiva ramverket. All styling behöver
inte ersättas men allt som har med positionering att göra måste bytas ut. Utöver 
det kan det krävas olika styling beroende på skärmbredd. Alltså hur mycket 
plats en kolumn ska ta vid stationär bredd och mobilbredd. Ibland så passar det 
bäst att gömma en hel kolumn eller rad för vissa skärmbreddar. Därför är det 
viktigt att testa kontinuerligt så att allt ser bra ut.
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I Foundationramverket används CSS-klasserna ”row”(rad) och 
”column”(kolumn) mest.  Dessa används för att dela in webbsidans innehåll i 
rader och kolumner. Genom att ge t.ex. ”<div>”-taggar klassen ”row” så får den
styling för att ta upp en rad på webbsidan. Kolumnklasserna sätts på samma sätt
som radklassen men man måste även skriva hur mycket plats kolumnen ska ta 
på raden. Raderna är indelade i 12 kolumnplatser. En kolumn kan ta upp flera 
kolumnplatser, från ett till 12. Hur många platser en kolumn ska ta skrivs efter 
klassnamnet. T.ex. ”medium-12” tar upp 12 platser vilket blir hela raden, 
”medium-6” tar upp 6 platser vilket resulterar i halva raden och ”medium-3” tar
upp 3 platser vilket är en fjärdedel av raden osv. Förutom dessa klasser måste 
även klassen ”columns” användas på kolumnen. Ordet ”medium” i klassnamnet
säger att stylingen ska användas på medium skärmbredd. Andra skärmbreddar 
är ”small” som syftar på liten skärmbredd och ”large” som syftar på stor 
skärmbredd. En kolumn kan ha både ”large-6” och ”medium-12” som klasser. 
Då visas kolumnen på halva raden på stor skärmbredd och uppåt, och på hela 
raden på medium skärmbredd och neråt. Nedan följer ett exempel på hur två 
rader kan se ut:

<div class=”row hide-for-small-only”>
<div class=”medium-12 columns”>

<p>Hello World!<p>
</div>

</div>
<div class=”row>

<div class=”medium-6 small-12 columns”>
<p>Vänster kolumn<p>

</div>
<div class=”medium-6 small-12 columns”>

<p>Höger kolumn<p>
</div>

</div>

I detta kodexempel så skrivs ”Hello World!” ut överst på en rad. När 
skärmbredden blir liten så göms den raden och skrivs inte ut. Under det så 
skrivs ”Vänster kolumn” på vänstra halvan och ”Höger kolumn” på högra 
halvan av raden vid medium skärmbredd och uppåt. Vid liten skärmbredd läggs 
kolumnerna ovanpå varandra och tar upp varsin rad. När denna typ av indelning
ska appliceras på existerande element som redan har styling så måste det ses 
över. All styling som påverkar positionering, padding, margin, alignment, etc. 
måste antingen raderas eller skrivas om eftersom det kan uppstå konflikter med 
Foundations styling.

Menyn för webbsidan i denna fallstudie är för komplicerat uppbyggd för att 
kunna göras responsiv. Därför behövs en ny meny implementeras. Den menyn 
går att konstruera med Foundations klasser. Den gamla menyn används vid 
stationär bredd och göms vid mobilbredd. Den nya menyn måste då fungera 
tvärtom, göms vid stationär bredd och visas vid mobilbredd. Alternativet är att 
designa en ny meny som används på alla skärmbreddar.
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6 Fallstudiens resultat
Fallstudien genomfördes under två veckor enligt arbetsmetoden beskrivet i 
kapitel 4. 

6.1 Implementation av prototypen

Den ursprungliga sidan som prototypen är baserad på är väldigt innehållsrik.
Därför har många delar av sidan ändrats i prototypen. När prototypen visas på
en stationär dator så är den designad att se ut som den ursprungliga sidan.

6.1.1 Konvertering av indexsidan

Nedan  följer  exempelbilder,  figur  5  och  6,  på  hur  indexsidan  såg  ut
ursprungligen och hur prototypen ser ut. 

Figur 5. Bilder på den ursprungliga oförändrade indexsidan. Till vänster: bild på det
som visas överst när sidan besöks. Till höger: bild på hela indexsidan.
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Figur 6. Bilder på hur prototypsidan ser ut. Till vänster: bild på det som visas överst
när prototypsidan besöks. Till höger: bild på hela prototypsidan. 

Den ursprungliga indexsidan och den responsiva prototypsidan är väldigt lika
varandra.  Skillnaden ligger  i  vad som händer  när  skärmbredden förminskas.
Den ursprungliga indexsidan ändras aldrig. Den har alltid samma format och
storlek. I figur 7 går det att ser att den prototypsidan byter meny när bredden
minskas till 1010 pixlar.
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Figur 7. Bilder på prototypsidan vid medium skärmbredd. Till vänster: bild på det som
visas överst när prototypsidan besöks. Till höger: bild på hela prototypsidan.

Det som har hänt i figur 7 är att menyn byts ut mot en som är responsiv. Den
ursprungliga menyn och bildspelet under kampanjbilden har nu tagits bort då
dessa  inte  längre  passar  skärmbredden.  Detta  utseende  av  sidan  visas  för
användare med små datorskärmar eller surfplattor. I figur 8 har skärmbredden
minskat igen och är nu 362 pixlar bred.
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Figur 8. Bilder på prototypsidan med liten skärmbredd. Till vänster: bild på det som
visas överst när prototypsidan besöks. Till höger: bild på hela prototypsidan. 

Figur 8 visar hur prototypsidan ser ut för mobilbesökare. Den responsiva menyn
har kollapsat till en menyikon längst uppe till vänster. Menyn expanderas och
visas  när  menyikonen  klickas.  Utöver  det  som  tidigare  tagits  bort  från
webbsidan är nu flera bilder borttagna. De fyra rutor med bilder längst upp är
nu  lagda  två  per  rad  istället  för  fyra  på  en  rad  som det  var  tidigare.  Om
skärmbredden skulle minskas ytterligare så blir det inte några fler förändringar
på sidan. Allt innehåll i raderna justeras automatiskt vid minskning av bredden.
På så vis fungerar prototypsidan oavsett skärmbredd.

6.1.2 Menykonvertering

Menyn från den ursprungliga sidan finns kvar på prototypsidan. I figur 9 går det
att se hur den fungerar. Menyn använder sig utav flera dropdown-menyer.
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Figur 9. Webbsidans meny för stationär bredd, 1010 pixlar eller mer. Visar dropdown-
menyn för kategorin ”Hyvlar & fräsar”.

När muspekaren förs över en menykategori så visas dropdown-menyn för den
kategorin. Klickar man på kategorin går man till en översiktssida. Eftersom det
inte finns muspekare på mobiler eller surfplattor så fungerar denna meny inte så
bra. Därför ersätts den med en annan responsiv meny som går att se i figur 10.

Figur 10. Webbsidans meny för medium skärmbredd. Visar dropdown-menyn för
kategorin ”Hyvlar & fräsar” och sedan ”Solohyvlar”.

Menyn i figur 10 fungerar på både dator och surfplatta. Menyerna expanderas
vid antingen klickning eller bara av att föra muspekaren över kategorin. När
denna meny inte får plats kollapsar den och ser ut som i figur 8. I figur 11 går
det att ser hur den menyn ser ut när den expanderas.
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Figur 11. Bilder på den responsiva menyn för liten skärmbredd. Bilden till vänster
visar första menyn för huvudkategorierna. Bilden i mitten visar menyn för ”Hyvlar &

fräsar”. Bilden till höger visar menyn för ”Solohyvlar”.

Den minsta menyn som går att se i figur 11 använder sig av Foundations media
queries.  När  en  kategori  klickas  så  visas  menyalternativ  för  den  kategorin
istället. Alternativet ”Back” går ett steg tillbaka till föregående menyalternativ.

Prototypsidan  behåller  den  ursprungliga  menyn  för  stationärbredd  för  att
behålla samma utseende som den ursprungliga sidan vid stationärbredd. Den
nya responsiva menyn är mindre i storlek och mer simplistisk i sitt utseende och
passar  därför  bättre  på mobilstorlekar.  På stationärbredd kan den responsiva
menyn  upplevas  som  för  simplistisk  och  ge  en  sämre  upplevelse  för
datoranvändare. Därför används båda menyerna i prototypen.

6.1.3 Problem under implementation

Under implementationen behövde flera stora och små problem lösas. De flesta
problem uppstod på grund av konflikter  med CSS-filerna.  Den ursprungliga
sidan  använder  sig  utav  klassnamn  som  även  det  responsiva  ramverket
använder. Dessa problem kunde dock enkelt lösas genom att byta klassnamn på
den ursprungliga sidan. Vissa klassnamn och id-taggar stod inom JavaScript
vilket var lite svårare att hitta och lösa.

Det  mest  krångliga  problemet  uppstod  när  den  nya  menyn  skulle
implementeras.  Menyn använder  sig av jQuery-funktioner  från en jQuery-fil
som följer  med  det  responsiva  ramverket  Foundation.  Problemet  är  att  den
ursprungliga webbsidan använder sig redan utav en äldre jQuery-fil. Försöks
båda importeras till sidan uppstår en konflikt och bara en av filerna används.
Det resulterade i att antingen så fungerade bara den responsiva menyn eller så
fungerade bara den ursprungliga menyn, bildspelet och nyhetsflödet. Problemet
gick dock att lösa med hjälp av jQuerys ”noConflict”-funktion. Med hjälp av
den funktionen kan man tilldela ett jQuery en egen variabel för att hålla dem
separerade.  Alla  referenser  till  jQuery  på  den  ursprungliga  sidan  behövde
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ersättas med den ny variabeln. På så vis kunde båda jQuery-filernas funktioner
implementeras och användas.

6.2 Utvärdering enligt kriterier

För att  få  ett  mer konkret resultat  så kommer prototypen utvärderas mot de
tidigare satta kriterierna. Popularitet och konverteringsmöjlighet har utelämnats
då de faktorerna är oförändrade. Underhåll och i vidareutveckling kommer tas
upp i kapitel 7.

Funktionalitet  och  användbarhet:  Webbsidans  gränssnitt  fungerar  oavsett
skärmbredd.  Den  har  också  behållit  samma  funktionalitet  som  förut  för
stationär  bredd.  Det  viktigaste  angående  funktionalitet  och  användbarhet  är
dock hur prototypen skiljer sig från den ursprungliga sidan.

Både  den  ursprungliga  sidan  och  prototypsidan  analyserade  med  Google
PageSpeed Insights  [61] som kan analysera användarupplevelsen för  mobila
enheter.  Ett  annat  test  för  webbsidor  utfördes  på  webbriktlinjer.se  [62].
Resultaten  för  detta  går  att  se  i  tabell  1.  I  båda  testerna  går  det  att  se  att
prototypsidan får bättre resultat.

Ursprungliga sidan Prototypsidan Skillnad

Google PageSpeed Insights 66/100 93/100 27

Webbriktlinjer 66,00% 74,00% 8,00%

Tabell 1. Jämförelse för funktionalitet och användbarhet

Inlärningstid/utvecklingstid: Det responsiva ramverket Foundation fungerade
väldigt bra. Det hade färdiga klasser med styling. Foundations dokumentation
gjorde att det var lätt att hitta rätt klasser och hur man ska skriva dem, vilket
gjorde att utvecklingen gick relativt snabbt och enkelt i början. Svårigheterna
uppstod  när  det  blev  konflikter  mellan  Foundation  och  den  ursprungliga
webbsidans styling. 

Plattformsstöd och tillgänglighet: Webbsidan fungerar på alla plattformar som
har en webbläsare som stödjer HTML5. 

Prestanda:  Eftersom  prototypen  utgått  ifrån  en  redan  existerande  sida  så
kommer  prestandan  utvärderas  från  hur  prototypen  skiljer  sig  från  den
ursprungliga sidan.  För  att  testa  prestandan på båda sidorna har  olika tester
använts.  De  består  av:  Google  Chrome,  GTmetrix  [63],  Pingdom  [64] och
Google PageSpeed Insights [61].

Resultaten  för  dessa  tester  kunde  variera.  Se  tabell  2.  Det  mest  intressanta
resultatet är laddningstiden för sidorna. Testen utfördes därför flera gånger för
att få en genomsnitt. GTmetrix och Pingdom utför sina tester från olika länder.
GTmetrix testar webbsidan från Vancouver, Kanada och Pingdom testar från
Stockholm, Sverige. Google Chrome räknar ut laddningstiden för ladda in hela
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sidan i webbläsaren. Google PageSpeed Insights visar inte laddningstid utan ger
istället ett betyg för snabbhet mellan 0 och 100.

Ursprungliga sidan Prototypsidan Skillnad

GTmetrix 3,94 sekunder 3,99 sekunder +0,05 sekunder

Pingdom 279 ms 404 ms +125 ms

Google Chrome 564 ms 830 ms +266 ms

Google  PageSpeed
Insights

58/100 55/100 -3

Tabell 2. Prestandajämförelse mellan den ursprungliga sidan och prototypsidan.

Det som går att se i tabellen är att laddningstiderna i alla tester blivit sämre för
prototypen. När det gäller olika skärmbredd så går det bara att testa med Google
Chrome  då  de  andra  testerna  utförs  på  maxbredd.  Laddningstiden  för
prototypen ökade till 1,08 sekunder i genomsnitt när bredden minskades så att
den responsiva menyn visades och den stationära gömdes. En ökning på 250ms
från  stationär  bredd  alltså.  Den  ursprungliga  sidan  fick  ingen  förändrad
laddningstid  vid den bredden.  Att  sänka bredden mer  än  så gav inga  andra
resultat. Dock är prestandaminskningen inte särskilt stor. Troligtvis är den inte
märkbar för användaren på stationär bredd. När bredden minskas och den nya
responsiva menyn laddas in så ökade laddningstiden ännu mer. Totalt så är har
laddningstiden då ökat med 516 ms jämfört med den föregående webbsidan.
Denna ökning skulle kunna vara märkbar för användaren. 

Kostnad/Licens:  Det  responsiva  ramverket  Foundation  som  användes  för
prototypen är distribuerat under MIT-Licensen som tillåter all användning och
vidareutveckling av mjukvaran så länge som man har med deras copyright i
dokumenten [25].

30



Utveckling och anpassning av webb för mobila enheter
Alexander Sundberg 2016-06-04

7 Slutsatser
Syftet med det här arbetet var att utreda de olika lösningsalternativ som finns
för  anpassning  till  mobila  enheter.  De  alternativ  som  har  utretts  är
mobilapplikation  (native  och  hybrid),  mobilsida,  responsivt
gränssnitt/responsiva ramverk och Web Content Management Systems.

7.1 Slutsatser från utredningen och litteraturstudien

Lösningen har utvärderas utifrån olika kriterier där man kan notera följande:

Native  applikation: Detta  alternativ  ger  högst  prestanda.  Gränssnittet  blir
också bäst anpassat till plattformen. Den stora nackdelen är att plattformsstödet
är minimalt och är det mest begränsande alternativet. En annan nackdel är att
applikationer  bara fungerar  på mobila  plattformar vilket  betyder  att  både en
mobilapplikation och en datorwebbsida måste utvecklas och underhållas.

Hybridapplikation: Blandar  hög  prestanda  med  ett  mer  generellt
mobilgränssnitt.  Har högre plattformsstöd än native applikation men är ändå
begränsad till mobila plattformar. Precis som native applikationer så fungerar
bara  hybridapplikationer  på  mobila  plattformar  vilket  betyder  att  både  en
mobilapplikation och en datorwebbsida måste utvecklas och underhållas.

Mobilsida: Bäst plattformsstöd av mobilalternativen. Samma prestanda som en
vanlig  webbsida.  Mobilsidan  får  ett  generellt  mobilgränssnitt  anpassat  för
mobila enheter. Nackdelen är att det inte ser bra ut på datorer och måste därför
hantera två webbsidor, en mobilsida och en datorsida.

Responsiva  ramverk: Största  fördelen  är  plattformsstödet  där  detta  stödjer
majoriteten  av  plattformar.  Webbsidan  går  att  använda  på  både  datorer  och
mobila  enheter.  Gränssnittet  fungerar  på  alla  plattformar.  Nackdelen  är  att
webbsidans innehåll måste begränsas vilket kan resultera i sämre upplevelse på
en del plattformar. Prestandan kan också vara låg.

Web  Content  Management  Systems: Det  enklaste  alternativet  för  att  det
kräver minst förkunskaper. Att skapa och designa en webbsida går snabbt och
enkelt.  WCM med rätt stilmall fungerar på både datorer och mobila enheter.
Nackdelen med WCM är att olika webbsidor blir väldigt lika varandra när de
använder samma stilmall. 

Den slutsats som kan dras är att mobilapplikationer inte är ett bra alternativ för
webbsidor. De fördelar applikationer erbjuder, t.ex. prestanda, har i de flesta fall
inte lika stor betydelse för webbsidor. Det låga plattformsstödet är också en stor
nackdel.  Det bästa alternativet är  de lösningar som använder någon form av
responsivt  gränssnitt,  som  t.ex.  responsiva  ramverk  och  WCM  erbjuder.
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Mobilsidor är ett populärt alternativ men en väldesignad responsiv webbsida
kan erbjuda likvärdiga funktioner och gränssnitt. En mobilsida är en kortsiktig
lösning  för  att  ge  stöd  till  mobiltelefoner.  Problemet  som  uppstår  är  att
mobilsidan behöver ett responsivt gränssnitt för att fungera på både mobiler och
surfplattor.  Därför  kan  en  webbsida  lika  gärna  designas  med  responsivt
gränssnitt  för  både  mobiler,  surfplattor  och  datorer  så  att  bara  en  webbsida
behöver utvecklas och underhållas.

7.2 Slutsatser från fallstudien

Den prototyp som utvecklats bekräftar följande om responsiva ramverk: 

• De  ger  ett  bra  gränssnitt  som  fungerar  för  alla  typer  av  mobila
plattformar och datorer.

• Det blir ingen större skillnad i prestanda mellan en responsiv webbsida
jämfört med en statisk webbsida.

• När ett responsivt gränssnitt implementeras på en statisk webbsida så
kommer informationen att skalas ner eller tas bort för mobilstorlekar.
Webbsidan  utvecklas  ifrån  ett  desktop-first  perspektiv  eftersom  det
redan finns en stationär webbsida.  Detta leder till  att  upplevelsen för
mobiler och surfplattor blir sämre än upplevelsen för datoranvändare på
grund av att bilder, bildspel, text och andra funktioner har tagits bort.

Arbetet med prototypen gav även följande erfarenheter:

• Det största problemen som uppstod vid implementeringen handlade om
kompatibilitet. I prototypens fall så var det en konflikt mellan jQuery-
filer, en oväntat konflikt som tog lång tid att lösa.

• Att utgå ifrån en existerande webbsida innebär ett betydande arbete att
lära  och  orientera  sig  i  den  befintliga  koden.  Detta  gäller  för  all
programutveckling som utgår ifrån befintlig kod.

7.3 Lösningens generaliserbarhet och viktiga frågor

Den  responsiva  ramverkslösningen  som  valdes  fungerade  bra  i  fallstudien.
Slutsatsen kan dras att liknande lösningar fungerar troligtvis bra för liknande
fall.  Webbsidor  med  väldigt  komplex  design  och/eller  stort  innehåll  med
mycket  funktioner  skulle  dock  eventuellt  behöva  designas  och  byggas  från
grunden. Fallstudiens webbsida hade i och för sig stort innehåll men designen
var ändå överförbar och anpassningsbar till mindre storlekar.

Varje  webbsida  behöver  bedömas  individuellt  för  att  avgöra  om  man  kan
konvertera  existerande  lösning  eller  behöver  konstruera  om  från  grunden.
Viktiga faktorer för att bedöma är:
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• Är  webbsidans  komponenter  redan  uppdelade  i  en  design  likt  grid-
systemet med rader och kolumner?

• Går  det  att  skala  ner  informationen till  mindre  yta  utan  att  den  blir
innehållslös (t.ex. sidor med mycket information i tabeller och statistik)?

• Använder sidan mycket JavaScript, jQueries och/eller annan mjukvara?
När ”ny” teknik i form av responsiva gränssnitt blandas med ”gammal”
teknik i form av statiska webbsidor kan problem uppstå. Dessa problem
kan  vara  svåra  att  förutsäga  och  då  även  förhindra.  Ibland  kan
problemen vara för svåra att lösa eller omöjliga att lösa, vilket innebär
att  lösningen  måste  omkonstrueras.  I  värsta  fall  skulle  hela
lösningsalternativet behöva bytas ut. 

7.4 Förslag till vidareutveckling och forskning

Till  företaget  i  fallstudien  rekommenderas  att  i  det  fortsatta  arbetet  med att
bygga  en  mobilanpassad  webbsida  använda  de  tekniker  och  ramverk  som
användes för prototypen, d.v.s. responsivt gränssnitt utvecklat med förslagsvis
ramverket  Foundation.  Helt  nya  webbsidor  behöver  inte  utvecklas  utan  det
fungerar bra att utgå ifrån existerande webbkod och mobilanpassa dem med det
föreslagna  ramverket.  Det  återstår  många  sidor  att  anpassa  och  en  hel  del
utvecklingstid,  men när den nya tekniken är på plats  behöver  företaget bara
underhålla en version av sin webbplats som fungerar till de flesta plattformar
oavsett skärmbredd.

Responsiva gränssnitt  har löst  problemet bra för dagens varianter av mobila
enheter. Det är däremot väldigt svårt att förutse teknikutvecklingen och vilka
varianter av enheter som kan dyka upp i framtiden, t.ex. vad gäller presentation
och  nya  sätt  för  inmatning  och  interaktion.  Man  talar  redan  idag  om
röststyrning, sensorer för kroppsrörelser, 3D-teknologier för presentation, m.fl.
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	Sammanfattning
	Den ökande användningen av mobila enheter ställer nya krav på utformning av ett företags webbtjänster. Utseende, storlek och gränssnitt på webbsidor behöver anpassas för alla typer och storlekar av mobila plattformar. Syftet med det här arbetet är att utreda de olika lösningsalternativ som finns för anpassning till mobila enheter samt föreslå och utvärdera en lösning utifrån olika kriterier. En prototyp utvecklas som kommer att testas i en fallstudie. De lösningsalternativ som utreds är native applikation, hybridapplikation, mobilsida, responsivt gränssnitt/responsiva ramverk och Web Content Management Systems. Lösningsalternativen utvärderas utifrån kriterierna funktionalitet och användbarhet, inlärningstid/utvecklingstid, plattformsstöd och tillgänglighet, prestanda, underhåll och vidareutveckling, popularitet, kostnad/licens samt konverteringsmöjlighet. Det lösningsalternativ som visar sig mest fördelaktigt enligt kriterierna är responsivt gränssnitt. I fallstudien har en prototyp utvecklats baserat på ett responsivt ramverk. Implementationen har utvärderats och bekräftar fördelarna med responsivt gränssnitt. Arbetets slutsatser lyfter fram för- och nackdelar med de olika lösningsalternativen, identifierar problem och möjligheter utifrån fallstudien – t.ex. visade det sig inte några större prestandaskillnader mot en statisk webbsida men däremot visade sig vissa konflikter mellan programbibliotek – samt slutligen ges generella rekommendationer och erfarenheter för den som står inför en mobilanpassning av en webbplats.
	Nyckelord: Webbutveckling, mobilanpassning, mobilapplikationer, responsivt gränssnitt, Web Content Management Systems
	Abstract
	The increasing usage of mobile devices places new requirements on the design of company websites. Appearance, size and interface of webpages need to be adapted for all types and sizes of mobile platforms. The purpose of this thesis is to investigate the various solution options available for adaptation to mobile devices and also tosuggest and evaluate a solution based on different criteria. A prototype will be developed and tested in a case study. The investigated solution options are native application, hybrid application, mobile website, responsive web design frameworks and Web Content Management Systems. The solution options are evaluated based on the criteria functionality and usability, learning time/development time, platform support and availability, performance, maintenance and further development, popularity, cost/license and possibility to convert. The most advantageous solution option according to the criteria is responsive web design. In the case study a prototype was constructed with a responsive web design framework. The implementation has been evaluated and confirms most advantages of responsive web design. The conclusions highlights the pros and cons of the various solution options, identifies problems and possibilities from the case study – e.g. no major differences in performance were found in comparison with a static web page but some conflicts between program libraries were encountered – and lastly general recommendations and experiences are provided for mobile adaptation of websites.
	Keywords: Web development, mobile adaptation, mobile applications, responsivt web design, Web Content Management Systems
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