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Abstract: 
 
The use of devices with varying display size, to surf the web, is constantly increasing; thus 
putting ‘the web’ under a state of constant change. Those responsible for a web page must 
therefore determine how the increased demands, that these different units have, should be 
met. By utilizing HTML5, CSS3 and Responsive Web Design (RWD), the design of a 
webpage can, in a desirable manner, be adapted to the unit’s display size. This paper aims to 
provide guidelines for the migration process of a website to RWD. A prototype has been 
developed in the form of a responsive version, of an existing website, based on literature 
studies and interviews with web developers. The results have been formulated by a number of 
guiding principles, which informs how a migration should to be carried out. Using a 
framework is recommended by the guidelines; however a degree of vigilance is required when 
using the included components. Furthermore one should ensure one breakpoint is developed 
at a time and that a style sheet language is adopted. In addition to the guidelines a flow chart 
has been designed to help determine whether or not a migration to RWD is the right decision.  
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Sammanfattning: 
 
Användandet av enheter med varierande skärmstorlek för att surfa på webbsidor ökar. 
Webben är således under en ständig förändring. Ansvariga för en webbsida måste därmed 
bestämma hur de ökade kraven som dessa olika enheter ställer ska kunna tillgodoses. Genom 
att använda sig av HTML5, CSS3 samt Responsive Web Design kan en webbsidas design på 
ett önskvärt sätt anpassas efter enhetens skärmstorlek. Denna uppsats syftar till att ge riktlinjer 
för att förenkla den migrationsprocess som en designer av en webbsida förr eller senare måste 
ta ställning till för att kunna hantera olika enheters skärmstorlekar. En prototyp har utvecklats 
i form av en responsiv version av en existerande webbsida genom att utgå från 
litteraturstudier och intervjuer med webbutvecklare. Resultaten har formulerats i ett antal 
vägledande riktlinjer om hur en migration bör gå till. De riktlinjer för en responsiv migration 
som lyfts fram i denna uppsats rekommenderar att använda ett ramverk men samtidigt vara 
försiktig med användandet av de färdiga komponenter ett ramverk bidrar med, att utveckla en 
vy i taget och att använda ett stilmallsspråk. Det har även skapats ett flödesschema för att 
enkelt kunna avgöra när en migration är rätt beslut. 
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1 Inledning 
 
I uppsatsens inledning tas bakgrund, motiv för undersökningen och frågeställning upp. 
Uppsatsens avgränsningar kommer också att definieras och motiveras. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Webben är under en ständig förändring. Användning av smarta mobiltelefoner och surfplattor 
har ökat kraftigt de senaste åren (Findahl 2012). Detta har skapat ett behov hos användare att 
webbsidor ska kunna visas på ett tillfredställande sätt oavsett vilken typ av enhet som 
används. Responsive Web Design (RWD) är ett sätt att möta dessa nya förhållanden, vilket i 
korthet går ut på att presentera samma material på olika sätt beroende på vilken slags enhet 
användaren använder. RWD ser ut att vinna mark i webbutvecklingsvärlden. I dagsläget finns 
det dock många fullt fungerande och väldesignade webbsidor som inte är byggda med hjälp 
av RWD. På grund av utvecklingen på webben kommer de som beslutar över dessa webbsidor 
behöva ta ställning till om en migration till RWD är relevant för dem eller inte. 
  
Kommunikationen på webben är beroende av en uppsättning tekniker och standarder. I 
dagsläget tycks Internet stå inför en övergång till tekniker som kraftigt kommer att utöka 
möjligheterna för vad som är möjligt att göra med en webbapplikation (Anthes 2012). Tre av 
de viktigaste teknikerna för detta är HTML5, CSS3 och Javascript. HTML5 hanterar innehåll, 
CSS3 specificerar design och Javascript används för att bygga applikationslogik och 
dynamiska hemsidor. De olika teknikerna kan med fördel integreras med varandra (W3C 
2013). Några nya möjligheter som följer av detta är större kompatibilitet mellan olika 
plattformar, semantisk strukturering av innehåll, offline-lagring av data och integrerat stöd för 
ljud och video. Även när det kommer till nya standarder kommer beslut att behöva tas om när 
och hur en migration ska genomföras. 

1.2 Motiv 
 
De som driver webbsidor och webbtjänster behöver alltså förhålla sig till att nya standarder, 
tekniker och designparadigm introduceras och etableras. De ställs därför i regel inför tre 
alternativ: att låta den etablerade sidan vara kvar, att migrera till de nya teknikerna eller att 
bygga nytt. Att veta hur en migration bör går till, och vilka risker och problem som finns 
associerade med detta, är därmed av stor vikt. Varje ny teknik har sina specifika fördelar och 
nackdelar och vilket skapar ett behov av utredande forskning.  
  
Resultaten har sammanfattats i ett antal riktlinjer som kommer att fungera vägledande för 
andra webbutvecklare och beslutsfattare, såväl som ett underlag för framtida forskning. Under 
forskningsprocessen har även ett designförslag tagits fram, som är användbart för 
organisationen där förslaget tagits fram. 
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1.3 Forskningsfrågor 
 
Vilka problem finns med att migrera en redan etablerad webbtjänst till RWD med minimala 
förändringar på ursprungsdesignen? Vilka problem finns med att uppgradera till de nya 
standarderna HTML5 och CSS3? Vilka faktorer är avgörande för när en migration är 
fördelaktig gentemot att låta den gamla tekniken vara kvar eller bygga en ny webbsida från 
grunden? 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Migrationsprojektet kommer att utföras på en webbsida vars underliggande lager utgörs av en 
specifik uppsättning tekniker, associerade med Microsoft och deras ramverk för 
webbutveckling. Eftersom utvecklingen endast är ett förslag som rör presentationslaget går 
det dock att argumentera för att slutsatserna är giltiga oavsett underliggande teknologier. 
 
De riktlinjer som har tagits fram fokuserar på de processer som har kunnat genomföras i 
migrationsprojektet. Därför kommer de framtagna riktlinjerna inte att behandla lösningar på 
problem som inte undersökts. Exempel på saker som lämnats utanför undersökningen är 
webbsidor med multimedia och mer avancerade webbapplikationer. 
 
På grund av tids- och resursbegränsningar har en avgränsning gjorts till tre intervjuer.  
Detta har setts som tillräckligt, då intervjuerna haft som syfte att öka medvetenheten kring 
problematiken som ett komplement till litteraturstudierna. 
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2 Metod 
 
I metodkapitlet beskrivs de metodiker som har använts, i huvudsak har ett utvecklingsprojekt 
genomförts under ramen för Design Science. En intervjustudie med tre olika webbutvecklare 
har genomförts för att uppnå en medvetenhet om problematiken. Under själva utvecklingen 
har dagboksanteckningar använts som datainsamlingsmetod under utvecklingen. 
 

2.1 Design Science 
 
Inom disciplinen informationssystem har forskningsparadigmet Design Science en stark 
ställning. Design Science syftar till att undersöka gränserna för vad som är möjligt 
organisatoriskt och socialt genom att designa nya IT-artefakter (Hevner m fl 2004). 
Forskningsstrategin som har bedömts lämpligast för uppgiften är Design Science (Hevner m fl 
2004). Eftersom forskningsfrågorna berör hur en speciell typ av IT-artefakt ska utvecklas är 
det motiverat att använda en forskningsstrategi där design och utveckling har en central del. 
Resultaten får på så sätt en omedelbar praktisk koppling, vilket är lämpligt då teorier om 
webbutveckling behandlar en praktisk typ av kunskap, som i det närmaste är 
hantverksliknande. Således har ett migrationsprojekt genomförts och dokumenterats inom 
ramen för Design Science.  

2.1.1 Kunskapsprodukter inom Design Science 
 
Oates (2006) beskriver Design Science som Design and Creation och tar upp fyra olika typer 
av kunskapsprodukter som kan skapas med hjälp av denna strategi; 
 

• Konstruktioner (Constructs) 
En konstruktion beskriver betydelsen och definitionen av utvecklade koncept 
och vokabulär som används inom ett specifikt IT-relaterat område. Exempelvis 
betydelsen av ett dataflöde eller ett informationsobjekt. 
 

• Modeller (Models) 
En kombination av konstruktioner som representerar en gemensam situation 
eller problematik. Syftet med en modell är att underlätta förståelse och ge 
lösningsförslag för de problem som kan uppstå. Exempel på detta kan vara ett 
dataflödesschema eller ett användningsfall. 

 
• Metoder (Methods) 

En metod beskriver ett tillvägagångssätt för att steg för steg lösa problem genom 
användning av IT. Metoderna är ofta relaterade till modeller.  

 
• Instansieringar (Instansiations) 

Ett fungerade IT-system som visar hur olika konstruktioner, modeller och 
metoder kan fungera i praktiken. 

I detta arbete har en uppsättning riktlinjer för en migration av en webbsida och ett 
designförslag för en webbsida tagits fram. Dessutom har ett flödeschema som beskriver när en 
migration är rätt beslut designats. Riktlinjerna och flödesschemat kan kategoriseras som 
modeller medan designförslaget får ses som en instansiering. 
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2.1.2 Fem steg inom Design Science 
 
Den generella metoden för Design Science har beskrivits i fem steg. De föreslagna stegen ska 
förstås som en iterativ process där varje steg kan ändras och repeteras om behovet uppstår 
(Vaishnavi & Kuechler 2004). Dessa fem steg har använts för denna uppsats. 
 

• Medvetenhet (Awareness) 
Beskriver ett igenkännande och formulerar ett identifierat problem. Kunskapen 
om dessa problem kan uppstå från ett uttryckt behov hos befintliga användare 
med ett förslag på förbättringar eller brister inom ett område som upptäcks 
genom litteraturstudier. Med medvetenhet åsyftas alltså medvetenheten hos de 
som utför undersökningen. 

 
• Förslag (Suggestion) 

Ett preliminärt förslag på hur problemet kan lösas, som tas fram utan 
grundläggande analys av problemet. 

 
• Utveckling (Development) 

Implementationen av den föreslagna artefakten. Detta steg kan skilja sig 
beroende på vilken typ av artefakt som ska utvecklas och olika typer av 
stödjande lösningar kan behöva skapas för att komplettera den tänkta artefakten. 

 
• Utvärdering (Evaluation) 

Den utvecklade artefakten utvärderas med avseende på dess funktionalitet och 
hur väl denna stämmer med det förväntade resultatet.  

 
• Slutsats (Conclusion) 

Resultatet av designprocessen sammanfattas och summeras. Den kunskap som 
har samlats in identifieras och uppslag till framtida forskning kan uppstå. 

2.2 Intervjuer 
 
Tre intervjuer har genomförts för att öka medvetenheten inom området. På så sätt har 
utvecklingsarbetet underlättats. Intervjuerna har skett med webbutvecklare som genomfört 
liknande projekt. Valet att använda oss av intervju som datakälla har gjorts för att detta bidrar 
med djupgående och detaljerad data (Oates 2006). 
 
Oates definierar tre olika typer av intervjuer; 
 

• Strukturerade intervjuer 
Vid strukturerade intervjuer används standardiserade och fördefinierade frågor till 
varje person som intervjuas. Det liknar ett formulär med det tillägget att forskaren 
kan förklara saker och ställa följdfrågor. 
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• Semistrukturerade intervjuer 
En lista på olika teman identifieras och frågor ställs utifrån dessa. Ordningen på 
frågorna och typen av fråga kan ändras beroende på hur intervjun fortlöper.  
Följdfrågor kan ställas och den intervjuade har möjlighet att utveckla frågorna som 
forskaren ställer. 

 
• Ostrukturerade intervjuer 

Forskaren har mindre kontroll över intervjun då den intervjuade får diskutera näst 
intill fritt om det ämne som forskaren väljer att ta upp. 

Dessa olika typer av kvalitativa intervjuer har olika metoder för att utforma och konstruera 
intervjufrågor. Vissa faktorer är gemensamma för alla typer, exempelvis rekommendationen 
att klargöra vad intervjun handlar om och hur det relaterar till forskningsämnet (Oates 2006). 

Den semistrukturerade typen av intervjuer har använts i föreliggande uppsats. Eftersom de 
intervjuade har likartade arbetsuppgifter har därför frågorna kunnat vara utformade på samma 
sätt, och relevanta följdfrågor har kunnat ställas. En enkät hade varit problematisk då 
följdfrågor har varit användbara för att be respondenterna utveckla de problem de haft. En helt 
ostrukturerad intervju bedömdes som olämplig då fokus låg på en avgränsad problematik. Se 
bilaga A för den intervjumall som använts. 

2.3 Dagböcker 
 
Under utvecklingen har svårigheterna som uppstått dokumenterats i form av dagboksinlägg. 
Följande frågor har besvarats varje utvecklingsdag: 
 

• Vad har utvecklats idag? 
• Vilka problem har uppkommit? 
• Verkar problemen återkomma i litteraturen och bland andra utvecklare på webben? 
• Övriga kommentarer? 
 

Två personer har deltagit i utvecklingen som har tagit sex arbetsdagar i anspråk. Författarna 
till uppsatsen är också de som deltagit i utvecklingen. Det har genererat sex stycken 
dagboksinlägg som har bestått av en kombination av bådas anteckningar. Dagboksinläggen 
kan liknas vid etnografins fältanteckningar och klassificeras som forskargenererade 
dokument, en typ av data som är vanlig inom Design Science-projekt (Oates 2006). I 
utvecklingsprojekt lär sig utvecklaren saker under utvecklingens gång. Tekniker eller metoder 
som var svåra i början av projektet kan te sig enklare längre fram. Därför är det viktigt att 
dokumentera problemen under processens gång, så att inga problem glöms bort. En modell 
med en dagbok som uppdateras efter varje utvecklingsdag har därför bedömts lämplig för att 
dokumentera utvecklingsprocessen. Datan i dagboksanteckningarna har varit nödvändig för 
att besvara forskningsfrågorna.  
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2.4 Dataanalys 
 
Dagboksinläggen och intervjusvaren består av kvalitativ data och har analyserats med den 
kvalitativa metoden textanalys (Oates 2006). En kvantitativ studie hade varit möjlig genom att 
exempelvis mäta vilka moment som tog mest tid i anspråk. Det hade dock varit missvisande 
då externa faktorer, så som utvecklarens erfarenhet, i hög grad kan påverka hur lång tid ett 
moment tar. Istället har fokus legat på de problem, erfarenheter och diskussioner som 
återkommit hos de utvecklare som intervjuats och under den egna migrationen. För detta 
ändamål är en kvalitativ analys lämpligast.  
 
Intervjuerna har förberetts genom transkribering. De delar av materialet som varit relevant för 
forskningsfrågorna har markerats och kategoriserats. Innehållet i de olika kategorierna har 
sedan sammanfattats i ett antal punkter som sedan analyserats och förklarats. Även om 
utvecklingsresultaten jämförts med intervjusvaren har det inte förelegat någon specifik teori 
eller hypotes på området som skulle prövas. Därför kan analysen sägas ha en induktiv ansats 
(Oates 2006).   
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3 Tillvägagångssätt 
 
Ett migrationsprojekt på systembolaget.se och en intervjustudie med webbutvecklare har 
genomförts. Här beskrivs forskningsprocessen och hur de olika stegen i Design Science 
relaterar till migrationen och intervjuerna. 
 
 
3.1 Medvetenhet 
 
Medvetenheten om problematiken uppstod initialt från en kortare ostrukturerad intervju 
genomförd med uppdragsgivaren Avanade. Avanade är ett konsultbolag som ansvarar för 
bland annat webbsidan hos Systembolaget. De har sedan tidigare planerat att bygga en ny 
webbsida åt Systembolaget och därför var det aktuellt att undersöka problematiken med att 
migrera den befintliga sidan. Önskemål fanns om att undersöka problem vid migration till 
HTML5 och RWD. 
 
För att få fördjupad kunskap om vilka problem som finns vid den typen av migrationsprojekt 
genomfördes en intervjustudie med tre webbutvecklare som arbetat med RWD och HTML5. 
De webbutvecklare som har intervjuats är André Hammarstig från Exor IT-byrå, John-Philip 
Johansson från Avanade och Lars Gribbe från Cygni. 
 
Utöver intervjuerna genomfördes litteraturstudier. Aktuella standarder och tekniker för 
webbutveckling diskuteras ofta livligt på epostlistor och bloggar. RWD myntades som 
begrepp år 2010, vilket innebär att det är så pass etablerat att det har hunnit komma ett antal 
böcker i ämnet och så pass nytt att det fortfarande utvärderas och diskuteras för fullt. 

3.2 Förslag 
 
I diskussionerna med Avanade beslutades att designförslaget skulle bestå av en migration av 
startsidan på systembolaget.se till HTML5, CSS3 och RWD. Designförslaget skulle utformas 
genom att behålla så stor del av den grafiska profilen från den befintliga sidan som möjligt. 
Efter litteraturstudier och intervjuer beslutades att använda ramverket Bootstrap för att 
implementera RWD. Bootstrap valdes i första hand på grund av tidsbegränsningar då 
ramverket innehåller många färdiga komponenter och därför bedömds vara ett av de 
snabbaste sätten att implementera RWD. Det var även ett ramverk som rekommenderades av 
de intervjuade webbutvecklarna. 

3.3 Utveckling 
 
Utvecklingen skedde med hjälp av en testversion av systembolaget.se. Det var en avskalad 
version utan Javascript och kod från underliggande lager. Förslaget som utvecklades blev 
därmed ett förslag på användargränssnitt.  
 
I det första steget genomfördes migrationen till HTML5. En genomgång av alla befintliga 
taggar i dokumentet gjordes och dessa utvärderades. I de fall där HTML5 innehöll nya taggar 
som kunde fungera ersättande byttes de befintliga taggarna ut eller modifierades i enlighet 
med litteraturen. 
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I steg två implementerades ramverket Bootstrap och en ny stilmall designades efter principer 
för RWD. Innehållet var tvunget att anpassas till rutnätet som Bootstrap bygger på och en rad 
designbeslut behövde tas. Den sedan tidigare implementerade stilmallen fungerade som 
referens. Utvecklingen pågick i sex arbetsdagar. Dokumentationen av utvecklingsprocessen 
består av en uppsättning dagboksinlägg. 

3.4 Utvärdering 
 
Efter att den första versionen var klar testades designförslaget på enheter med olika 
skärmstorlekar och mindre fel kunde upptäckas och rättas till. De problem och erfarenheter 
som dokumenterats i dagboksinläggen jämfördes med resultaten från intervjustudien och 
litteraturen. Den migrerade webbsidan fungerade huvudsakligen som verktyg för att utvärdera 
utvecklingsprocessen och de riktlinjer som framkommit från intervju- och litteraturstudien. 
Förslaget skickades även in till uppdragsgivaren för ett utlåtande och förslag på förbättringar. 

3.5 Slutsats 
 
Dagboksinläggen från migrationen har analyserats och jämförts med de riktlinjer som kom 
fram under intervjustudien och litteraturstudien. De slutsatser som har kunnat dras har 
formulerats i ett antal riktlinjer för migration av webbsidor till HTML5 och RWD. De delar 
av intervjustudien som berörde när en migration är rätt beslut att ta sammanfattades i ett 
flödesschema. Även uppslag för framtida forskning har upptäckts i analysen.  
 
 
 
 

  



	  

9 
	  

4 Webbstandarder 
 
I följande kapitel behandlas webbstandarder, vad det är för något och hur de påverkar 
systemutveckling på webben. En genomgång av de nya standarderna HTML5 och CSS3 görs 
också. 
 
 
World Wide Web Consortium (W3C) bildades 1994 med syftet att utveckla protokoll och 
riktlinjer för att understödja den långsiktiga utvecklingen av webben (W3C 2013). De har 
sedan starten utfärdat rekommendationer för hur webbtekniker, exempelvis HTML, XML och 
CSS bör fungera. 
 
Dessa rekommendationer har inte alltid följts av webbläsarna och när de har följts har det 
gjorts på olika sätt. Webbutveckling präglades därför länge (och i viss mån fortfarande) av att 
samma webbplats var tvungen att designas flera gånger för att stödjas av olika webbläsare 
(Zeldman 2010). 
 
1998 bildades organisationen Web Standards Project (WaSP) av webbutvecklare med syftet 
att få fler företag, webbläsare och institutioner att följa W3Cs rekommendationer. De började 
även kalla rekommendationerna för standarder. (Zeldman 2010). 
 
Användningen av webbstandarder leder till att en webbplats inte behöver byggas i flera, 
webbläsarspecifika, versioner. Standarderna är framtidssäkra eftersom de med stor 
sannolikhet kommer att följas av framtida utvecklare och webbläsare. Idag är användandet 
utbrett och standarder används av stora aktörer som Microsoft, Apple och Google (Zeldman 
2010). WaSP valde att i mars 2013 se sin uppgift som uppfylld och upplösa sig själva (Web 
Standards Project 2013).  

4.1 HTML5 
 
HTML, Hypertext Markup Language, är ett märkspråk för webbsidor. HTML hanterar en 
webbsidas struktur och specificerar de olika elementen i dokumentet. Exempel på olika slags 
element kan vara en länk, en bild eller en rubrik. HTML är en av de standarder som varit med 
längst, sedan tidigt 1990-tal. 
 
W3C inledde 1997 en process för att få webbdokument att följa standarden för det nya 
märkspråket för data, XML. Resultatet blev XHTML i ett par olika versioner. För att äldre 
webbsidor skulle fortsätta fungera tillät standarden XHTML 1.0 äldre HTML-kod och fel. 
Senare versioner som krävde att standarden följdes strikt blev aldrig populära, då 99 % av alla 
webbsidor av vissa bedöms ha minst ett fel (Pilgrim 2010). XHTML 1.0 är idag fortfarande 
den dominerande standarden (W3Techs 2013).  
 
Parallellt med utvecklingen av XHTML bildades 2004 Web Hypertext Applications 
Technology Working Group (WHATWG), fristående från W3C. WHATWGs syfte var att 
fortsätta utveckla HTML, utan att bryta kompabiliteten med äldre webbsidor. De lyckades 
även specificera hur HTML bör tolkas av webbläsare och hur fel bör hanteras. W3C 
deklarerade 2006 att försöket med XML hade misslyckats och att de skulle börja samarbeta 
med WHATWG. En ny arbetsgrupp inom W3C tillsattes och började arbeta på den nya 
versionen av HTML, HTML5. (Pilgrim 2010). 
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Webben har genom åren utvecklats allt mer till en applikationsplattform, tidigare med hjälp 
av företagsägda teknologier. Nyheterna i HTML5 handlar till stor del om att låta webbsidor ta 
efter dessa teknikers funktionalitet i standardiserad form (Vaughan-Nichols 2010).  

Några av de viktigaste nyheterna i HTML5 är: 

• Semantik  
En rad nya taggar för att stödja semantisk strukturering av innehåll. Exempelvis 
<section>, <nav> och <article>. Med semantik menas i sammanhanget att de olika 
taggarna i högre grad beskriver vad innehållet är för något (Pilgrim 2010). 
 

• Canvas  
En teknologi för att stödja 2D-grafik och animationer med hjälp av Javascript. 
Grafiken renderas lokalt i webbläsaren istället för på webbservern (Vaughan-Nichols 
2010). 
 

• Videotaggar  
Låter webbläsaren rendera video utan att använda sig av en extern videospelare eller 
ett plugin (Vaughan-Nichols 2010). 
 

• Lokalisering  
Stöd för att använda exempelvis GPS-data från mobila enheter (Vaughan-Nichols 
2010). 
 

• Offline-arbete 
Webbapplikationer tillåts lagra data lokalt vilket möjliggör för webbapplikationer att 
fungera utan internetanslutning (Vaughan-Nichols 2010). 

4.2 CSS3 
 
När HTML introducerades var det vanligt att även presentationen av en webbsida kodades i 
HTML. Det ledde till komplicerad och svårunderhållen kod. 1996 introducerade W3C 
Cascading Style Sheets (CSS), ett nytt språk som enbart hanterade presentation och design av 
webbsidor. Presentationen, så som typsnitt, färger och layout programmeras numera i regel i 
en separat CSS-fil. Presentationen separeras på så sätt från strukturen (Cook & Garber 2012). 
 
De två första versionerna av CSS specificerade grundläggande designegenskaper så som 
teckenstorlek, färger och positionering. CSS3 stöder mer avancerad funktionalitet som 
färggradienter, rundade hörn, skuggor, övergångar och animationer. På grund av standardens 
utökade komplexitet utvecklas de olika delarna numera parallellt i separata moduler, istället 
för som tidigare i en komplett version (Cook & Garber 2012). 
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5 Responsive Web Design 
 
Kapitlet definierar och förklarar designparadigmet Responsive Web Design. Kritik mot idén 
och ramverket Bootstrap presenteras. Även det närliggande begreppet Mobile First tas upp. 
 
 
5.1 En responsiv webb 
 
Användandet av smarta mobiltelefoner och surfplattor ökar och användarna förväntar sig en 
god representation av webbsidor oavsett vilken enhet som används (Marcotte 2011). Detta 
skapar nya krav och förväntningar på hur webbutvecklare bör resonera när ett system 
designas. Istället för att utveckla en unik version av en webbplats för varje typ av enhet kan 
Responsive Web Design (RWD) tillämpas. Det innebär att endast en version används och 
innehållet presenteras på olika sätt beroende på skärmstorlek. RWD är ett samlingsnamn för 
ett antal olika tekniker inom webbdesign. Marcotte (2011) beskriver tre av de viktigaste 
teknikerna på följande sätt; 
 

• Flexibel rutbaserad (grid-based) layout 
En webbsida består av en uppsättning element. Ett elements egenskaper för bredd och 
höjd kan tilldelas ett statiskt pixelvärde eller ett dynamiskt procentuellt värde. För att 
layouten på en webbsida automatiskt ska anpassa sig efter fönsterstorlek ska 
elementen inte sättas till en pixelstorlek utan till ett procentbaserat värde. Det 
dynamiska procentuella värdet gör att ett element utgår från fönstrets storlek och kan 
ändras i förhållande till denna. En flexibel layout bör konstrueras som ett rutnät. 

 
• Flexibla bilder och media 

För att göra olika typer av bilder och media flexibla och anpassningsbara finns det 
några metoder för att ändra dessas storlek. Genom att definiera bilden eller medians 
storlek i procent relaterat till dess behållare kommer den automatiskt anpassa sig efter 
behållaren storlek. En annan metod är att beskära en bild så att det som visas är det 
som får plats i behållaren, den resterande ytan som inte ryms döljs för användaren. 

 
• Media Queries 

En webbsida som är byggd på ett flexibelt sätt har förmågan att hantera olika 
fönsterstorlekar. Ett problem är dock att små förändringar på fönsterstorleken kan göra 
så att webbsidans layout visas på ett oönskat sätt. RWD löser detta genom att dela in 
de olika enhetstyperna i kategorier, med hjälp av ny funktionalitet i CSS3. Varje 
kategori tilldelas en egen unik stilmall som laddas beroende på om den kategorin 
används eller inte. Växlingen mellan olika kategorier sker i regel vid en specifik 
fönsterstorlek, även kallad breakpoint. Representationen av webbsidan kan därmed 
göras pålitlig för den typ av enhet som används. 

 
Många menar att RWD utöver dessa tekniker är ett helt nytt sätt att se på webbdesign. Istället 
för att börja med att designa en desktop-version av en sida och sedan anpassa den för mindre 
enheter bör utvecklare designa för den minsta enheten först och sedan stegvis lägga till 
innehåll för större skärmar (Frain 2012).  
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5.2 Mobile First 
 
Mobila enheter har tidigare kommit i andra hand under utveckling och design av webbsidor. 
Detta synsätt har varit accepterat som praxis hos utvecklare under en lång tid. Att surfa på 
webben med mobila enheter har därmed inte varit optimalt då layouten inte varit anpassad för 
en mindre skärmstorlek. Under de senaste åren har användandet av mobila enheter ökat 
kontinuerligt och detta har öppnat upp för en ny syn på webbutveckling. Tillämpningen av 
design efter Mobile First gör det möjligt att möta de krav och tjänster som en ökad 
användning kommer att behöva. Med Mobile First utvecklas en webbsida för mobila enheter 
först för att sedan anpassas till större skärmstorlekar. Tanken är att få webbutvecklare att utgå 
ifrån de begränsningar som existerar på mindre skärmstorlekar och på så sätt tvingas att 
prioritera det viktigaste innehållet. Vid större skärmstorlekar läggs önskade element till 
istället för att visa de tidigare dolda elementen för användaren. Detta minskar mängden data 
som behövs skickas och på så sätt förbättras laddningstiderna (Wroblewski 2011). 

5.3 Ramverk 
 
Inom utveckling med RWD kan en mängd olika ramverk användas. Dessa ramverk gör det 
enklare att skapa olika användargränssnitt genom fördefinierade CSS-klasser. Genom att 
använda ett ramverk begränsas möjligheterna att på egen hand modifiera CSS-klasser och 
utvecklaren tvingas använda de fördefinierade tillvägagångssätten. Fördelarna är att detta 
sparar tid och underlättar design för oerfarna webbutvecklare (Lerner 2012). 
 
Ett av de existerande ramverken för RWD är Bootstrap som har utvecklats av Jacob Thornton 
och Mark Otto som jobbar för den sociala mikrobloggsidan Twitter. Det är ett av de 
populäraste ramverken inom RWD och är baserat på öppen källkod (Lerner 2012). Bootstrap-
ramverket använder HTML, CSS, Javascript och stilmallsspråket LESS som kompileras till 
CSS och bidrar med nya funktioner. De nya funktionerna innefattar bland annat variabler som 
ger möjligheten att återanvända ett sparat värde på flera platser, och Mixins som tillåter arv av 
egenskaper från en klass till en annan (Sellier 2013). 
 
Ramverket har en fördefinierad rutbaserad layout som är indelad i tolv kolumner. Webbsidans 
olika element tilldelas ett antal kolumner i bredd beroende på önskad storlek. Majoriteten av 
klasserna som Bootstrap bidrar med är inte tänkta att användas självständigt utan kombineras 
med fördel med andra inkluderade klasser. Detta tillvägagångsätt gör det lätt att se hur olika 
designförslag från ramverket ser ut, hur de kan användas och modifieras. Ramverket 
innehåller flera fördefinierade komponenter så som knappar och menyer. Biblioteket med de 
färdiga komponenterna förenklar och sparar tid för utvecklaren. (Lerner 2012). Eftersom 
Bootstrap kan installeras med färdigkompilerade CSS filer går det snabbt att börja utveckla 
med ramverket. All källkod är öppen och går att modifiera vid behov (Bootstrap, 2013). 
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5.4 Kritik 
 
RWD har fått ett stort genomslag, men en del kritik har också formulerats. Kritikerna menar 
att användarna inte får tillgång till det gränssnitt de förväntar sig, vilket hämmar 
användbarheten. Icke responsiva webbsidor fungerar ofta väl i moderna mobila enheter, med 
hjälp av tekniker som inzoomning. Utifrån detta går det att argumentera för att utveckling i 
RWD är onödigt. RWD kritiseras också för att vara dyrare, svårare och för att ta längre tid att 
utveckla (Ewer 2012). Andra menar att RWD hämmar innovation eftersom de specifika 
egenskaperna hos mobila enheter inte utnyttjas fullt ut (Chan 2013). Ytterligare några menar 
att RWD leder till tråkigare och mindre kreativa webbsidor (Longnecker 2011). 
 
Mot kritiken har ett av svaren varit att det inte är tekniken i sig det är fel på, utan dåligt 
utförda implementationer (Kadlec 2012). Någon systematisk undersökning av kritiken mot 
RWD verkar inte ha genomförts. 
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6 Intervjuer med webbutvecklare 
 
I det här avsnittet redovisas en sammanfattning av tre intervjuer genomförda med 
webbutvecklare på företagen Exor, Cygni och Avanade. Intervjuerna genomfördes med syftet 
att öka medvetenheten kring teknikerna HTML5, CSS3 och RWD samt problemen 
förknippade med att genomföra en migration till dessa. 
 
 
6.1 HTML5 
  
Samtliga respondenter var positivt inställda till användandet av HTML5, som upplevdes vara 
det rätta steget framåt. De olika standarder som har använts innan HTML5 har ersatts av att 
istället använda en version vilket är praktiskt då det endast ger ett alternativ för utveckling i 
HTML. Användandet av HTML5 gör det lättare att strukturera en webbsidas innehåll på ett 
semantiskt sätt. Någon behöver ta beslut om de semantiska elementen i HTML5, vilket leder 
till att koden oftare är välstrukturerad och använder rätt taggar på rätt platser. HTML5 
underlättar även integrationen med Javascript. 
 
Det skilde sig bland de intervjuade angående användandet av HTML5 och möjligheten att 
implementera RWD. En respondent tyckte att HTML5 var ett krav för att utföra en effektiv 
migration till RWD till skillnad från exempelvis webbsidor som använder sig av olika 
versioner av XHTML.  Om HTML5 inte användes var det effektivare att bygga från grunden 
än att migrera. En annan syn på detta vara att standarden på HTML inte spelade någon roll 
alls om dokumentet har en bra struktur. Den enda skillnaden var att HTML5 är konstruerat på 
ett mer semantiskt sätt och på så sätt gör det betydligt lättare att göra en webbsida responsiv. 
 
6.2 CSS3 
 
Samtliga menade att CSS3 är ett bra hjälpmedel för att kunna visa upp HTML som förenklar 
tidigare svåra lösningar. För webbutvecklare är CSS3 ett utmärkt hjälpmedel som utvecklas 
hela tiden och som ofta erbjuder de funktioner och egenskaper som behövs. Vissa äldre 
webbläsare stödjer fortfarande inte den nya funktionaliteten utan kräver en äldre version av 
CSS för att kunna fungera på ett önskat sätt. Detta förhindrar dock inte användningen av de 
nya standarderna för användare som har en webbläsare som stödjer de nya teknikerna. 
 
6.3. RWD 
  
Utvecklarna var överens om att desto fler breakpoints som används i en responsiv layout, 
desto mer arbete kommer det krävas designmässigt, utvecklingsmässigt och testningsmässigt. 
Tiden det tar för att anpassa varje sida till RWD kan vara större än väntat då varje sida ofta 
har ett unikt utseende och unika element. Hela webbsidan måste anpassas till RWD för att 
undvika att skapa oönskade effekter när olika delar laddas. Dock så kan det förekomma brister 
i de underliggande tekniker som en webbsida använder sig av som kan utgöra ett hinder för 
detta. Det är viktigt att tänka på de designbeslut som måste göras för de enheter som är 
mindre än stationära datorer. Problemen kan vara att undvika att mer data skickas än 
nödvändigt, avgöra om en händelse för mus eller händelse för skärmtryck ska användas och se 
till att en webbsida har tillgång till samtliga funktioner oavsett format.  
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Att använda sig av strategin Mobile First, alltså att utveckla den mobila varianten av 
webbsidan först, är något som rekommenderades av respondenterna. Även om det ofta 
innebär mer arbete och kräver mer resurser än att utgå från desktop-storlek och sedan anpassa 
layouten efter mindre enheter. Eftersom grundstorleken är anpassad för mobila enheter 
behöver det innehåll som inte kommer att synas inte heller laddas ned. Detta gör att ett beslut 
måste fattas om vad som ska visas och vad som ska döljas för att göra versionen lättläslig i ett 
mindre format. Detta är bra för mindre webbsidor som inte har så stora mängder innehåll som 
inte kan bortprioriteras. Affärsinriktade webbsidor vill kunna visa sina produkter på samtliga 
storlekar för att få besökare att lättare se och köpa dess produkter. På den typen av 
webbplatser kommer kraven vara högre att allt innehåll kommer med i mobilversionen. 
Tidsåtgången och resurskraven kommer att växa beroende på webbsidans omfattning. Även 
om Mobile First är mer krävande att implementera så blir resultaten oftast bättre. 
 
6.4 Ramverk 
 
För att kunna göra en webbsida responsiv kan ett färdigt ramverk användas. En stor del av den 
önskade funktionaliteten inkluderas i ramverket vilket leder till tidsbesparingar. Mängden tid 
som sparas kan variera då mer tid krävs för att sätta sig in i och modifiera ramverket. Det är 
inte alltid önskvärt att använda ett specifikt ramverk i alla lägen eftersom varje ramverk har 
sitt sätt att flytta om element vid olika fönsterstorlekar, påpekade en av utvecklarna. Om ett 
ramverk ska användas kan även en hel del kod behöva skrivas om för att den befintliga koden 
ska passa de förbestämda attributen som ett ramverk har. Ofta krävs utveckling av ett eget 
ramverk för att ”flödet” ska ske på ett önskvärt sätt. För att utveckla eller använda ett 
responsivt ramverk är det fördelaktigt att använda sig av olika stilmallspråk som SASS och 
LESS. Dessa möjliggör mer funktionalitet och bättre kontroll över CSS-filerna. Utvecklarna 
var överens om att ramverk och stilmallspråk var viktiga verktyg. 
 
Ramverket Bootstrap har en mängd färdiga lösningar som tar långt tid att sätta sig in i för den 
som vill modifiera ramverket. Detta är aktuellt i flera fall då det kan vara svårt att bygga som 
skaparna av ramverket har tänkt sig. Det kan finnas problem som att ramverket inte stöds av 
en viss version av en webbläsare vilket gör så att webbsidan visas på ett oönskat sätt. Här 
måste en avvägning göras om det är värt tiden och kostnaden att utveckla en lösning som 
kringgår dessa problem och som gör att alla typer av webbläsare och skärmstorlekar kan 
hanteras. 
 
6.5 Migration 
 
Respondenterna var överens om att innan ett beslut tas om en migration eller ombyggnad till 
RWD behövs bör besöksstatistiken undersökas. Detta för att få information om beslutet skulle 
vara gynnsamt och värt investeringen. Det bör även undersökas om sidan är utdaterad, vilka 
tekniker som använts tidigare och dess storlek. En enkel metod för att implementera RWD är 
att göra en mobilversion där alla behållare har bredden 100 % och läggs under varandra. 
Samtliga element där deras bredd har satts för rent visuella skäl måste definieras om. Ett 
alternativ är att använda sig av ett enkelt ramverk för att göra den webbsida som ska migreras 
responsiv, detta garanterar dock inte att vissa element inte måste skrivas om ändå. En metod 
för att underlätta migrationen är att utveckla en breakpoint i taget. En responsiv sida borde 
innefatta minst tre stycken breakpoints för att inkludera de vanligaste skärmstorlekarna; 
mobiltelefon, surfplatta och desktop.  Migration av ett större projekt kan vara svårt att 
genomföra och om något är utdaterat eller saknar HTML5 som grund är det bättre att bygga 
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nytt. En utdaterad webbsida med till exempel ASP-taggar* går helt enkelt inte att bygga om 
till RWD. De underliggande teknologierna påverkar om en migration är möjlig eller inte. 
Vanligtvis är det lättare att bygga en ny sida med hjälp av RWD än att migrera en redan 
befintlig sida. Den som i slutändan avgör om en webbsida behöver migreras eller byggas från 
grunden är uppdragsgivaren eller sidans ägare. 
 
6.6 Sammanfattning 
 
Från intervjustudien går det att urskilja en uppsättning praktiker som enligt respondenterna 
bör följas under utveckling med RWD. För att avgöra när en migration är rätt beslut för en 
webbsida föreslås det att undersöka besöksstatistiken och att titta på vilka underliggande 
teknologier som använts. Innan implementering av RWD bör HTML-koden migreras till 
HTML5, för att få en bättre strukturerad HTML. I presentationen bör nya CSS3-funktioner 
användas i hög utsträckning. Vidare rekommenderas att använda Mobile First när det är 
lämpligt för projektet och att använda ett stilmallspråk så som LESS eller SASS för att få 
bättre kontroll över presentationen. Slutligen bör en breakpoint utvecklas i taget ifall 
processen ska delas upp i flera steg.  
 
Dessa praktiker har i så hög utsträckning som möjligt prövats under migrationen av 
systembolaget.se. 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* ASP .NET är en teknologi för webbutveckling associerad med Microsoft. 
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7 Systembolaget.se 
 
 
Här presenteras resultaten och erfarenheterna från migrationsprojektet som genomförts. De 
ramverk och tekniker som använts vid migrationen redovisas. Sidan som migrerades var 
systembolaget.se och det skedde i samråd med konsultbolaget Avanade. 
 
 
Avanade ansvarar för driften av Systembolagets webbplats systembolaget.se. De planerar att i 
framtiden utveckla en ny version av sidan, och att i samband med det använda sig av RWD. I 
samråd med Avanade har en migration till HTML5 och RWD av den nuvarande sidan 
genomförts. Den sida som migrerats är startsidan, alltså den första sidan som möter 
användaren på systembolaget.se. Det bedömdes som tillräckligt att endast genomföra 
migrationen på startsidan, eftersom det var konceptet i sig som skulle prövas. Designen på de 
olika delarna av systembolaget.se är dessutom likartade, vilket innebär att resultaten bör ses 
som relevanta för hela webbplatsen. 
 
 

 
Figur 1. Systembolaget.se innan migrationen. Ej responsiv. 

 
 
Startsidan på systembolaget.se följer i dagsläget standarden XHMTL 1.0. Strukturen är 
uppbyggd av en mängd olika <div>-behållare och olika bakgrundsbilder används för att få 
gradient-effekter. Presentationen är uteslutande byggd med CSS2. Javascript används för att 
ladda kontroller och viss funktionalitet. Sidan har en statisk bredd på 940 pixlar, och är 
således inte responsiv (se figur 1). Hänsyn har inte tagits till de underliggande teknologierna 
då endast ett designförslag har tagits fram och inte en skarp migration genomförts. 
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Det beslutades i samråd med Avanade att migrera startsidan till RWD och att behålla så stor 
del av ursprungsdesignen som möjligt. Kravet var att designförslaget skulle anpassa 
presentationen efter olika enheter och att illustrera hur en responsiv design kunde se ut. 

7.1 Migration av HTML 
 
Resultaten från intervjustudien visade att en HTML-sida bör vara väl strukturerad innan RWD 
implementeras. Därför var det första steget att migrera den befintliga HTML-koden till 
HTML5. Det första som gjordes var att ändra <!DOCTYPE>, taggen som specificerar vilken 
standard dokumentet är skrivet i, från XHTML 1.0 till HTML5. När det hade gjorts var 
dokumentet redan, rent tekniskt, en HTML5-fil. Att migrera ett HTML-dokument skrivet i en 
äldre standard till HTML5 brukar dock innefatta att en genomgång av strukturen görs och 
elementen ges semantisk mening (Kanungo 2013). 
 
Ett nytt inslag i HTML5 är taggarna <nav> och <menu>. Syftet är att semantiskt märka upp de 
delar av en webbsida som fungerar navigerande och leder vidare till andra delar av 
webbsidan. Enligt specifikationen ska <nav>-taggar innehålla navigation som ändrar 
innehållet på sidan medan <menu> är till för mindre menyer i en specifik webbapplikation 
(Leadbetter 2009). Ett problem som uppstod under migrationen rörde vilket navigerande 
innehåll som var lämpligt att placera i en <nav>-tagg. Eftersom knapparna i huvudmenyn 
ändrade innehållet på hela sidan beslutades det att huvudmenyn skulle ligga innanför <nav>-
taggarna. 
 
Allt innehåll flyttades ut från de <div>-taggar de låg i. Ett problem gällde att avgöra om 
innehållet skulle placeras i <section> eller <article>-taggar. För att något ska placeras i 
<article>-taggar bör det kunna lyftas ut från sidan och vara helt självförklarande helt utan 
kontext. Efter diskussion konstaterades det att det aktuella innehållet inte uppfyllde kriterierna 
och placerades därför i <section>-taggar. De tre sidomenyerna placerades i <aside>-taggar, 
som är tänkta att användas för innehåll som är separerat från resten (Pilgrim 2010). Alla 
existerande klassnamn och id-attribut togs bort eftersom en ny stilmall skulle definieras. 
 
Att migrera HTML-koden till att följa standarden för HTML5 var en relativt enkel process 
och kunde utföras på en arbetsdag. Ett problem var förståelsen av vad all HTML hade för 
syfte, eftersom den till stor del genererats av underliggande ramverk som det inte fanns 
åtkomst till. 
 
 
7.2 RWD med Bootstrap  
 
Migrationen till RWD genomfördes med hjälp av ramverket Bootstrap. Beslutet att använda 
ett ramverk togs efter rekommendationer av andra webbutvecklare och för att spara tid. Det 
går att ladda ned Bootstrap både som källkod med LESS-filer och som färdigkompilerad CSS 
och Javascript. Tillgången till källkoden gör att ramverket blir mer anpassningsbart och de 
enskilda klasserna och komponenterna enkelt går att modifiera. En sådan anpassning tar dock 
mer tid i anspråk jämfört med att använda den färdigkompilerade versionen. Då tiden var 
begränsad ansågs den färdigkompilerade versionen vara tillräcklig för migrationsprojektet. 
 
Det första problemet som uppstod var ett behov av att sätta sig in i hur ramverket fungerade, 
och mer specifikt i hur dess rutnätslayout var konstruerad. För komma fram till detta 
studerades dokumentationen. Därefter placerades de olika HTML-elementen i kolumner och 
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rader i enlighet med ramverket. Systembolaget.se’s design var ursprungligen rutnätsliknande, 
vilket underlättade migrationen till Bootstraps rutnät. Med rutnätsliknande design menas att 
själva layouten av innehållet var uppdelad i mindre rutor, som på ett enkelt sätt kunde flyttas 
om. Innehållet kunde alltså läggas in i rader och kolumner utan att någon väsentlig del av 
utseendet gick förlorat. En behållare med innehåll var dock tvungen att tas bort för att sidan 
som helhet enklare skulle passa in i rutnätet.  
 
Bootstrap stöder både en helt flytande (fluid) responsiv layout och en fixerad (fixed) som är 
baserad på specifika skärmstorlekar. Eftersom systembolaget.se tidigare hade en fixerad bredd 
på 940 pixlar går det att argumentera för att en fixerad layout skulle ha valts för att så långt 
som möjligt efterlikna ursprungsdesignen. För att bättre illustrera hur en responsiv design kan 
fungera valdes dock en flytande layout. Många menar också att en flytande layout är mer 
framtidssäker än att endast förlita sig på Media Queries, då nya enheter och skärmstorlekar 
introduceras hela tiden (Frain 2012). 
 
Ramverket stöder i dagsläget inte responsiv typografi, vilket ledde till att rubriker i vissa 
skärmstorlekar förstörde designen. Det löstes med hjälp av egendefinierade Media Queries 
som minskade textstorleken under vissa förhållanden. Den meny som låg längst ner på sidan 
var för bred för att kunna göras responsiv på ett tillfredställande sätt. Ett designbeslut togs 
därför om att dela upp menyn i fyra olika behållare som passade väl in i rutnätet. 
 
Bootstrap innehåller en rad olika färdiga komponenter. Huvudmenyn byttes ut mot en sådan 
färdig responsiv komponent. Den uppfyllde tyvärr inte alla designkrav och var svår att 
konfigurera, men den behölls på grund av tidsbegränsningar. Även behållaren för 
sökfunktionen byttes ut mot färdiga komponenter. Dessa var inte tillgängliga i responsiv 
variant i den nuvarande versionen av ramverket, men kommer att implementeras i en framtida 
version. Sökfunktionen är således helt statisk i designförslaget. 
 
För att göra en ny version av ”Sök dryck”-funktionen som finns på systembolagets startsida 
användes en färdig komponent för tabbat innehåll. Det var problematiskt att ge den ett korrekt 
utseende, därför togs beslutet att justera färgschemat på ”Sök dryck”. Det nya färgschemat 
passade tillräckligt väl in i ursprungsdesignen för ett designförslag, men vid en skarp 
migration bör ”Sök dryck” vara mer lik originalet. 
 
7.3 CSS3 
 
Det undersöktes om designaspekter i den redan implementerade designen kunde ersättas av 
nya funktioner i CSS3. Presentation utvecklades i en egendefinierad stilmall med den 
ursprungliga stilmallen som referens. För att åstadkomma rundade hörn användes CSS3-
egenskapen border-radius, vilket ledde till att ett par bakgrundsbilder kunde tas bort. 
Bakgrundsbilder användes även på vissa gradienter bakom rubrikerna på sidomenyn, dessa 
kunde bytas ut CSS3-värdet linear-gradient. Fördelarna med att använda CSS3 istället för 
bilder är flera. Dels minskar laddningstiderna för själva webbsidan men framförallt blir 
designen lättare att underhålla och ändra, då ingen bildredigering behöver genomföras. 
Bakgrundsbilder kan även vara problematiska att använda inom RWD, om exempelvis 
storleken på en gradient ska ändras i vissa vyer (Frain 2012). 
 
Att lägga till egna border-värden på behållarna för att efterlikna ursprungsdesignen hade 
konsekvensen att ramverkets rutnät kollapsade och elementen placerades på fel ställen. Det 
löstes genom att ge CSS3-egenskapen box-sizing värdet border-box.  
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Ett problem var hur bilderna på sidan skulle hanteras, de som var tillgängliga hade relativt låg 
upplösning. Det beslutades att skala upp bilderna större än sin ursprungliga storlek för att 
bättre kunna illustrera hur en responsiv design kan se ut. Resultatet blev ”pixliga” bilder men 
ett tydligare designförslag. 
 
7.4 Sammanfattning 
 
De flesta problem med stilmallen handlade om att byta ut delar av designen mot färdiga 
komponenter i ramverket. Med mer tid hade egenutvecklade, mer anpassningsbara, 
komponenter kunnat implementeras. Även ramverket hade kunnat modifieras mer genom att 
kompilera en egen version från källkoden. Den migrerade sidan hade i så fall i högre grad 
kunna likna förlagan utseendemässigt. Se bilaga C för bilder på resultatet. 
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8 Analys 
 
I kapitlet jämförs problemen som uppstod och erfarenheterna från migrationsprojektet med 
resultaten från intervjustudien och litteraturstudierna. Analysen är inriktad dels på vilka 
riktlinjer som kan formuleras för en migration, dels vad som avgör när en migration är rätt 
beslut att ta. 
 
 
8.1 Vilka problem finns vid en migration? 
 
Vid migrationen som genomfördes upptäcktes en rad olika problem. Även litteraturen och de 
intervjuade vittnade om en rad olika problematiker under utvecklingsarbeten med RWD. 
 
8.1.1 Migration av HTML 
 
Att migrera en webbsida till HTML5 kräver att beslut tas om semantiken. Semantiken handlar 
om vilka semantiska taggar som ska användas för olika delar av innehållet, exempelvis 
skillnaden på taggarna <article> och <section>. En sådan genomgång leder, även om den 
tar tid i anspråk, ofta till en bättre strukturerad HTML som i sin tur kan underlätta exempelvis 
en implementering av RWD. En migration till HTML5 är utöver de semantiska 
diskussionerna en relativt enkel process, åtminstone på det migrationsprojekt som genomförts. 
De intervjuade hade inte heller de några övriga problem rörande detta att ta upp. Vid 
migration av andra typer av tekniker, exempelvis video eller grafik kan nog andra problem 
förekomma, det ligger dock utanför forskningsområdet för denna uppsats. 
 
8.1.2 Allmänna problem med RWD 
 
Att utveckla en webbsida inom ramen för RWD kantas av en rad olika problem som inte är 
specifika för en migration, men som ändå kommer att vara relevanta för en sådan.  
 
Ett gammalt och generellt problem med webbutveckling handlar om att olika webbläsare inte 
stöder samma standarder och tekniker. Även utvecklare som arbetar med RWD behöver ta 
hänsyn till detta, då RWD i hög grad är beroende av moderna webbteknologier så som 
exempelvis Media Queries. På senare tid har dessutom mobila webbläsare bidragit till 
problematiken. Alla intervjuade vittnar om problem med vissa undantagsfall och att tid läggs 
på att göra s.k. workarounds för äldre och inkompatibla webbläsare. Under migrationen tog 
sig detta bland annat uttryck i att det var nödvändigt att skriva webbläsarspecifik CSS-kod för 
bakgrundsgradienter. 
 
De intervjuade tog upp att utveckling i RWD tar längre tid i anspråk än en traditionell statisk 
webbsida, ett problem som även återkommer i litteraturen. Ju fler breakpoints som läggs till, 
desto längre tid tar utvecklingen och kommer på så sätt kräva mer resurser. Samtliga 
intressenter som funderar över om RWD är ett lämpligt val av design bör ha är denna aspekt 
med i beräkningarna.  
 



	  

22 
	  

Intervjustudien visade också på en rad andra problem med RWD-utveckling som inte 
upptäcktes under migrationen. Ett av dessa problem är att olika enheter beter sig på olika sätt. 
På mobila enheter så som smarta mobiltelefoner och surfplattor sker interaktionen exempelvis 
med hjälp av pekskärm medan den på persondatorer i regel sker med musen. Det gör att ett 
gränssnitt som är bygger på att användaren håller muspekaren över ett element utan att klicka, 
blir problematiska att implementera tillsammans med pekskärm. 
 
8.1.3 Ramverk 
 
Alla respondenter använde sig av någon typ av ramverk när de utvecklade i RWD, och 
rekommenderade att även göra det vid en migration. Varje ramverk fungerar på olika sätt och 
det tar tid att sätta sig in i hur ett ramverk fungerar, som det gjorde vid migrationen av 
systembolaget.se. Designen på systembolaget.se var väl lämpad att placera in i ramverkets 
rutnät, trots att en av behållarna behövdes tas bort. För webbsidor som är designade på ett 
annorlunda, ett mindre rutnätsliknande sätt, är det troligt att mer designförändringar kommer 
att krävas för att kunna använda sig av ett liknande ramverk.  
 
Ramverket Bootstrap innehåller en mängd färdiga komponenter, exempelvis menyer och 
knappar, som användes vid migrationen. Dessa ställde till en rad problem, dels var de svåra 
att konfigurera och dels påverkade de den grafiska designen på webbsidan. Används ett 
ramverks egna komponenter vid en migration finns risken att den migrerade sidan påminner 
om ramverket snarare än om ursprungssidan. Källkoden till Bootstrap finns dock tillgänglig 
och med mer utvecklingstid hade dessa problem kunnat lösas. 
 
Ett annat problem med att använda ett ramverk är att de har ett visst sätt att omplacera 
element vid olika fönsterstorleker som kanske inte alltid är önskvärt. En av de intervjuade 
hade provat att utveckla i RWD utan ramverk, för att istället optimera vyn för varje 
breakpoint, men hade till slut gått tillbaka till att använda sig av ett egenutvecklat ramverk för 
att utvecklingen blev för komplicerad. 
 
8.1.4 Rekommendationer 
 
En av rekommendationerna från intervjuerna var att vid en migration utveckla en breakpoint i 
taget och förslagsvis börja med den mobila vyn. Genvägen till vyn för mobiltelefoner är att ge 
varje behållare en bredd på 100 % i stilmallen. På så sätt kan utvecklingen ske stegvis. För 
varje enskild vy måste dock allt innehåll göras responsivt eftersom layouten kommer att 
påverkas på ett negativt sätt om alla element inte är responsiva.  
 
En annan rekommendation är att använda sig av ett stilmallspråk för att skriva CSS, 
exempelvis LESS eller SASS. Det är dessa verktyg som ramverken är uppbyggda av. Det 
underlättar utvecklingen av CSS och möjliggör mer avancerad funktionalitet och större 
kontroll. En av de intervjuade säger att han ”blev kär” i LESS under arbetet med RWD. 
 
När en migration inte är rätt väg (se nedan) och en webbsida i RWD ska byggas från grunden 
rekommenderades att, om det är möjligt, använda sig av strategin Mobile First. Det ger mer 
genomtänkta mobila lösningar och snabbare laddningstider.  
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8.2 När är en migration rätt väg? 
 
En av forskningsfrågorna rörde när en migration är rätt beslut att ta, jämfört med att låta den 
existerande webbsidan vara kvar eller att utveckla en ny webbsida från grunden. 
  
8.2.1 Besöksstatistik 
 
I både litteratur och intervjuer återkommer ståndpunkten att det viktigaste för att se om en 
migration är relevant är att se över en webbsidas besöksstatisk. De olika webbläsare som 
används kan spela stor roll om metoder behövs implementeras för att kunna visa webbsidan 
på ett önskat sätt, även för de webbläsare som inte stödjer de nya elementen. Ett exempel kan 
vara användningen av de nya taggarna i HTML5 som inte stöds fullt ut av alla webbläsare 
som används. Det är även viktigt att observera mängden besökare som använder sig av mindre 
enheter som smarta mobiltelefoner och surfplattor. Om en webbsida är byggd i ett statiskt läge 
anpassad endast till persondatorer ger detta samma upplösning för olika storlekar vilket inte är 
optimalt.  Genom att se mängden av de olika enheterna som används går det att avgöra om en 
migration är nödvändig. 
 
8.2.2 Strukturen på HTML 
 
Onekligen verkar HTML-kodens struktur och standard påverka hur en migration till RWD 
kan genomföras. Under migrationsprojektet fanns möjligheten att strukturera om all HTML-
kod eftersom endast presentationslagret skulle migreras, men flera av de intervjuade menar att 
en bra strukturerad HTML är viktigt för att ett migrationsprojekt till RWD ska kunna lyckas. 
En av de intervjuade menade att HTML5 var ett krav för att denne skulle påbörja en 
migration, medan en annan menade att det är själva strukturen och inte standarden som sådan 
som påverkar. Den senare hållningen framstår som mer korrekt då de nya egenskaperna i 
HTML5 i sig inte påverkar möjligheterna till att utveckla en webbsida i RWD. Klart är dock 
att HTML-strukturen bör undersökas innan beslut om migration tas.  
 
8.2.3 Underliggande teknologier 
 
Under migrationsprojektet togs det inte hänsyn till de underliggande teknikerna som genererat 
HTML-koden, men alla intervjuade menade att en migration blir svårare om koden genererats 
av underliggande teknologier. Eftersom utvecklingen av RWD inte bara berör stilmallarna 
utan även HTML-koden, där kolumner definieras exempelvis i Bootstrap, bör utvecklaren 
även ha tillgång till denna.  
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9 Slutsats 
 
 
Här presenteras slutsatserna i form av problem som upptäckts med migrationer, en 
uppsättning riktlinjer för hur en migration bör gå till och ett förslag på flödesschema för beslut 
rörande när en migration ska genomföras. Dessa slutsatser diskuteras och förslag på vidare 
forskning formuleras. 
 
 
9.1 Beslut rörande migration 

Analysen av framförallt intervjustudien har visat att tre faktorer är avgörande för om en 
migration är rätt beslut eller inte. Dessa tre faktorer är besöksstatistiken på den nuvarande 
webbsidan, strukturen på HTML-koden och om åtkomst finns till hela HTML-koden eller om 
den är genererad av underliggande tekniker. Dessa tre faktorer har sammanfattats i ett 
flödesschema som fungerar vägledande för beslutsfattare på området. Se bilaga B för 
flödesschema. 
 
9.2 Problem vid migration 
 
Det största problemet med en migration till HTML5 tycks vara en semantisk diskussion om 
vilka taggar som ska användas. Gällande CSS3 består det största problemet i webbläsarstöd, 
att olika webbläsare stöder olika delar av standarden. 
 
Många av de problem som finns vid en migration till RWD är gemensamma med problemen 
för att utveckla en webbsida i RWD från grunden, även om några specifika problem har 
upptäckts. Ett av problemen är en längre utvecklingstid. En av utvecklarna uttryckte att 
utvecklingstiden ökade lika mycket för varje breakpoint som ska läggas till. Detta påstående 
verkar något överdrivet men klart är att utveckling i RWD tar längre tid än utveckling av en 
statisk webbsida. 
 
Ett annat problem som upptäcktes var att behålla ursprungsdesignen på ett tillfredställande 
sätt. Genom att använda färdiga komponenter från ramverket som användes var designen 
tvungen att förändras under det migrationsprojekt som genomförts. 
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9.3 Riktlinjer för migration 
 
Genom att jämföra litteraturen och intervjustudien med de egna resultaten från migrationen av 
systembolaget.se har följande riktlinjer formulerats. Riktlinjerna fungerar vägledande för 
webbutvecklare som ska genomföra en migration av en webbsida till RWD. 
 

 
 
 
  

 
• Använd ett ramverk. Det finns flera olika ramverk anpassade för utveckling i 

RWD och de sparar alla tid. Det går att använda sig av enskilda delar av 
ramverket, exempelvis rutnätsystemet eller hela med färdiga responsiva 
komponenter. Det går även att utveckla ett eget ramverk. 

 
• Utveckla en breakpoint i taget, ifall det finns behov av att dela upp 

migrationsprocessen i flera steg. Varje vy som ska vara responsiv måste vara det 
fullt ut, men det går utmärkt att börja med exempelvis en vy för mobiltelefoner 
och låta det andra vara oberört tills vidare. 

 
• Använd ett stilmallspråk. Ett stilmallspråk möjliggör fler funktioner och större 

kontroll över stilmallarna, vilket kommer att underlätta utvecklingen avsevärt. Två 
exempel på stilmallspråk är LESS och SASS. 

 
• Var försiktigt med att använda färdiga komponenter från ramverken. Även 

om färdiga komponenter kan spara tid kan de vara svåra att konfigurera och 
påverka den grafiska designen på webbsidan som ska migreras. 
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9.4 Diskussion 
 
En migration av en webbsida skriven i HTML som innehåller andra saker än vad startsidan på 
systembolaget.se gjorde, exempelvis mer multimedia, kan antas stöta på andra problem vid en 
migration till HTML5. Den andra delen av vår frågeställning, om en migration är rätt beslut, 
förtjänar mer uppmärksamhet. Som tidigare nämnts finns en del kritik mot RWD, det är inte 
en helt självklar eller icke ifrågasatt metod. RWD konkurrerar med plattformsspecifika 
versioner av webbsidor, exempelvis mobila versioner såväl som i viss mån med applikationer 
som körs lokalt. Framtiden tycks dock ljus för RWD, framförallt eftersom differentieringen av 
olika typer av enheter tycks bli allt större.  I arbetet har problem med migrationer undersökts. 
Det går att tänka sig en framtid då verktygens utveckling gjort det så fördelaktigt att bygga 
om en sida från grunden, att en migration ter sig allt mindre relevant. Andra designprinciper 
så som Mobile First är också mer inriktade på att bygga nytt. 
 
Ramverken verkar ha en stark ställning i utvecklarvärlden och den kommer troligen inte att 
försvagas. Ju mer ramverken utvecklas och sprids desto mindre kommer tröskeln att vara att 
börja utveckla i RWD. När webbläsarna utvecklas och stödjer större delar av exempelvis 
CSS3 kommer även en del av utvecklingsproblemen att försvinna. 
 
En av svagheterna som kan identifieras i studien är att endast tre intervjuer har genomförts. 
Med fler intervjuer hade säkrare slutsatser kunnat dras. Det hade även varit intressant att 
intervjua personer med andra roller än utvecklare, särskilt i relation till när en migration är rätt 
beslut. 
 
Resultaten har olika hög validitet beroende på om ett fenomen återkommer i ett eller flera av 
de olika datainsamlingsstegen. Ett resultat som återkommer i litteraturstudien, intervjustudien 
och i det genomförda migrationsprojektet sägas ha hög trovärdighet, medan ett resultat som 
bara återkommer i ett av stegen har lägre. Riktlinjen som berör användningen av färdiga 
komponenter är ett exempel som endast återfinns i ett av stegen, migrationsprojektet, och 
därför bör tillämpas med större försiktighet. Flödesschemat är endast baserat på 
intervjustudien kan därför ses som ett svagare resultat än riktlinjerna. 
 
Migrationsprojektet kan kritiseras utifrån det faktum att författarna ännu inte har någon större 
praktisk erfarenhet som webbutvecklare. Vissa av problemen under utvecklingen skulle kunna 
bero på detta, kanske skulle mer erfarna utvecklare inte uppfattat vissa saker som 
problematiska. Det var en av anledningarna till att ett tematiskt kategoriserande av problemen 
valdes, ett upplägg där varje moment mättes i tid hade lidit än mer av denna problematik. 
Vidare finns en begränsning i att endast en sida migrerades. Andra typer av sidor skulle 
troligen stöta på andra problem. Ingen hänsyn togs heller till olika Javascript-komponenter, 
något som är vanligt förekommande på webben. Möjligen förekommer det specifika problem 
som uppkommer vid en sådan migration. 
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9.5 Vidare forskning 
 
HTML5, CSS3 och olika ramverk för RWD kommer att uppdateras och kan komma att få nya 
komponenter och funktioner. Detta gör att vissa av de riktlinjer som tagits fram kan förlora 
relevansen över tid, och kan komma att behöva revideras. Eftersom litteraturstudien endast 
kompletterats med åsikter från tre webbutvecklare behöver ämnesområdet undersökas mer för 
att se vilka fler faktorer som kan spela en viktig roll vid en migration av en webbsida. En 
studie där flera olika webbutvecklare, med olika lång erfarenhet, genomför ett 
migrationsprojekt hade varit intressant. Att undersöka problem med att migrera flera sidor 
med olika typer av innehåll, och sidor som innehåller stora delar Javascript, skulle ge en ökad 
kunskap på området. 
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Bilaga A: Intervjumall 

Frågor 
 
Avsikt och forskningsämne: Uppsats i Informationssystem på C-nivå, undersöka problem vid 
migration av webbsidor till HTML5 och Responsive Web Design. Intervjuerna kommer att 
komplettera våra egna resultat. 
 
Inledande frågor 

1. Vad är dina arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat inom detta område? 
 
Relevanta för forskningsämnet 

3. Vad är din erfarenhet av HTML5? 
(Vilka delar användes? Förbättringar mot HTML4? Vilken slags webbsida?) 

4. Vad är din erfarenhet av CSS3? 
(Vilka delar användes? Förbättringar mot äldre CSS? Vilken slags webbsida?) 

5. Vad är din erfarenhet av Responsive Web Design? 
(Användes något ramverk eller plattform? Responsive från början? Nöjd med resultat? 
Kund nöjd?) 

6. Vilka problem eller svårigheter fanns vid utveckling med hjälp av dessa 
tekniker? 
(Vilka moment tog mest tid? Problem med olika webbläsare? Funktionalitet som 
saknas?) 

7. Vilka problem eller svårigheter tror du kan finnas vid en migration till 
dessa tekniker? 
(Vilka faktorer tittar man på? Skillnad på större och mindre webbplatser?) 

8. När tycker du det är relevant att uppgradera en webbplats? 
(Vilka faktorer tittar man på? Skillnad på större och mindre webbplatser?) 

9. Vad anser du är nackdelar respektive fördelar att utföra en migration 
jämfört med att utveckla nytt? 
(Vilka faktorer tittar man på? Skillnad på större och mindre webbplatser?) 

 
Övrigt 

10. Finns det några övriga kommentarer eller tillägg? 
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Bilaga B: Resultat av migration av systembolaget.se 
 

Figur 2. Migrerad version av systembolaget.se i desktop-vy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Migrerad version av systembolaget.se i surfplatta-vy. 
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Figur 4. Migrerad version av systembolaget.se i mobiltelfon-vy. 
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Bilaga C: Flödesschema rörande beslut om migration 

 
 


