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Förord 
Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Mikael Fors för stöd och handledning i samband med 

vår uppsats. Även resterande medlemmar i vår gemensamma handledningsgrupp förtjänar ett 

stort tack för deras tankar, förbättringsförslag och stöd under skrivprocessen. 

 

Vidare vill vi tacka de företagsrepresentanter som har intervjuats. Vi skulle inte ha kunnat 

genomföra den här uppsatsen utan er hjälp. Tack för att vi fick ta del av era spännande tankar 

och erfarenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 
I och med lanseringen av nya och mobila plattformar, såsom smarttelefoner och surfplattor, 

uppstår svårigheter med att anpassa webbsidor för samtliga typer av enheter. Tidigare har mobila 

applikationer (appar) och mobila sidor använts för att överkomma dessa problem. Responsive 

Web Design (RWD) är en ung designprincip som uppkom 2010 och har anammats av många 

webbutvecklare. Designprincipen medför att en webbsidas presentation förändras beroende på 

skärmstorleken som används för att visa sidan.  

 

I en studie har fem företag intervjuats för att få deras tankar och åsikter om RWD i jämförelse 

med utveckling av mobila sidor och appar. Detta för att besvara huruvida RWD kan ersätta denna 

plattformsspecifika utveckling. Majoriteten av företagen har helt gått över till att utveckla 

responsiva webbsidor istället för andra mobilanpassningar men appar utvecklas fortfarande. 

Skiftet från mobila sidor beror främst på att denna typ av lösning kräver dubbelt arbete med 

innehållet då olika innehåll visas på olika enheter. Med RWD används istället samma innehåll 

över samtliga olika skärmtyper.  

 

Undersökningen visar på att RWD kan ersätta plattformsspecfik utveckling av informationssidor 

och e-tjänster. Däremot kommer det inte kunna ersätta appar då dessa i grunden fyller olika 

syften. Vid större krav på funktionalitet är dessvärre RWD inte alltid lämpligt att använda. 

 

Nyckelord: Responsive Web Design, RWD, mobila enheter, mobila webbsidor, mobilanpassning, 

flexible images, media queries, flexible layouts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

With the launch of new and mobile platforms such as smartphones and tablets, difficulties arise 

on the adjustment of websites for all units. To overcome this problem in the past, mobile 

applications (apps) and mobile sites were used. Responsive Web Design (RWD) is a young 

design principle that was coined in 2010 adapted by many web developers since then. The design 

principle causes the presentation of a web page to change dependent on the screen size used to 

display the page.  

 

In the study, five companies have been interviewed to get a take on their thought and opinions 

concerning RWD in comparison with the development of mobile websites and apps. The purpose 

of the interviews is also to answer the question if RWD is capable of replacing platform specific 

development.  The majority of the companies in the study have taken the step towards designing 

responsive websites instead of developing other mobile adaptations and apps are still developed.  

This shift is caused mainly by the fact that content on mobile websites demands twice the 

amount of work. RWD uses the same content, regardless of screen size, and adapts its 

presentation to make it more accessible.  

 

The survey indicates that RWD can replace platform specific development of information sites 

and e-service. However, it will not be able to act as a replacement for apps because apps serve 

different purposes. In the event of major requirements on functionality RWD is not considered a 

good choice.   

 

Keywords: Responsive Web Design, RWD, mobile devices, mobile websites, mobile adaptation, 

flexible images, media queries, flexible layouts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Begreppslista 
 

Användargränssnitt  

Term för det som en användare ser av ett program eller operativsystem vid användning. 

Användaren kan antingen skriva kommandon eller använda en grafisk miljö med menyer, 

förklarande bilder eller fönster för olika tillämpningar. (ne.se) 

 

API (Application programming interface) 

Ett API är ett bibliotek som kan användas som ett interface för mjukvarukomponenter för att 

kommunicera med varandra. 

 

CSS och CSS3 

Stilspråket Cascading Style Sheets (CSS) används för att formatera en webbsida grafiskt genom 

att bestämma typsnitt, textstorlek samt positionering av innehållet. Man kan använda en CSS-fil 

på flera olika sidor. CSS3 är den senaste versionen av CSS. 

 

Desktop First 

Paradigm på hur man jobbar med webbdesign. Innebär att man utgår från största möjliga 

viewport (desktop) och skalar neråt. Ett traditionellt paradigm och motpart till Mobile First. 

 

Div  

En div-tagg används för att gruppera andra html-taggar för att skapa struktur i dokumentet.  

Exempel:  
<div id="container"> 

  <p>Exempel på en div med id “container”</p> 

</div> 

 

EpiServer 

.NET plattform för digital marknadsföring och e-handel. 

 

Flexible Images 

Förfarandet att tillämpa CSS för att låta en container (div eller liknande) hålla en bild för att på 

så sätt låta den skala dynamiskt. Exempel:   
img { 

  max-width: 100%; 

} 

 

Flexible Layouts 

Flexible Layouts använder sig av procent för att definiera bredd och höjd i relation till 

fönsterytan istället för att använda pixlar. Motpart till Static Layouts. 

 

HTML och HTML5 

Märkspråket Hypertext Markup Language (HTML) används för att presentera webbsidor i en 

webbläsare. HTML5 är den senaste versionen av HTML.  



 

 

 

 

Media Query 

Funktionalitet som möjliggör att en sidas CSS ändras beroende på viewportens bredd. 

Exempel:   
@media screen and (max-width: 2000px) {   

  background-color: #0f0;  

} 

 

Mobila sidor 

Samlingsnamn för den sorts webbsidor som utvecklats mot en specifik plattform, såsom 

mobiltelefoner eller surfplattor. Denna typ av webbsida är ett komplement till en befintlig 

webbsida utvecklad för stationära datorer och laptops.  

 

Mobile First 

Paradigm på hur man ser och jobbar med webbdesign. Innebär att man utgår från minsta möjliga 

viewport vid design av webbsidor och sedan skalar uppåt till skillnad från det tidigare 

tillämpningssättet Desktop First (se nedan). 

 

Nativeutveckling 

Utveckling riktad mot en specifik plattform, exempelvis iOS (iPhone). 

 

RWD  

Förkortning av termen Responsive Web Design. 

 

SAP 

Ett affärssystem för koncerner och företag. 

 

Skärmupplösning  

Hur många bildpunkter en skärm visar, exempelvis 800 x 600 pixlar eller 1920 x 1080 pixlar. 

 

Static Layouts 

Static Layout använder sig av pixlar för att definiera bredd och höjd på element på en webbsida. 

Anses vara fast då detta inte står i förhållande till webbläsarens fönsterstorlek. Står som motsats 

till Flexible Layout. 

 

Viewport 

Med Viewport avses den skärmyta som är tillgänglig för att visa webbsidor. Viewport är ej 

synonymt med skärmstorlek. 

 

W3C (World Wide Web Consortium) 

W3C är ett industrikonsortium bestående av ett antal medlemsgrupper världen över som arbetar 

med att utveckla standarder för webben. 
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1. Inledning 
I samband med att internetanvändande på mobila enheter i form av smarttelefoner och surfplattor 

har blivit allt vanligare, ställs nya krav på webbsidor och deras innehåll. Relevansen av 

innehållet på en webbsida kan variera beroende på vilken typ av enhet som används för att visa 

sidan. Detta blir problematiskt då många webbsidor idag endast är anpassade för att visas på 

fullstora skärmar. Det kan då bli svårt att navigera och tillgodose sig relevant information då man 

använder enheter med en mindre skärm. 

 

Tidigare har man funnit alternativa lösningar på detta problem genom exempelvis utveckling av 

appar för de olika mobila plattformarna och därmed tillgängliggöra informationen och tjänsterna 

som finns på en hemsida. En annan lösning är att utveckla en samling webbsidor där varje 

webbsida korresponderar mot en specifik plattform, såsom en enhet med mindre skärm 

(exempelvis telefon eller surfplatta). Detta som komplement till de sidor som är avsedda att visas 

på en stationär dator eller laptop. Vad dessa två lösningar har gemensamt är att de är fristående 

från originalsidan, bundna mot en specifik plattform och måste utvecklas separat. 

 

En av de nyare teknikerna som har uppkommit i samband med förändringarna i människors 

surfvanor är Responsive Web Design (RWD). Detta är en designteknik som har möjliggjorts i och 

med utvecklingen av HTML5 och CSS3 samt genom hur dessa alltmer har inkluderas i öppna 

webstandarder. I stort går RWD ut på att designen på en webbsida anpassar sig helt beroende på 

hur stort webbläsarfönster som används för att visa den. Termen kröntes under 2010 av Ethan 

Marcotte då han presenterade ett nytt förhållningssätt vad gäller design med hjälp av tre tekniker: 

Fluid Layouts, Fluid Images och Media Queries (Marcotte 2010).  

 

Då RWD är en relativt ny teknik med ett unikt angreppssätt till hur man ser på webbdesign med 

nya möjligheter att utveckla för flera plattformar samtidigt, så anser vi det viktigt att sprida 

kunskap om denna teknik samt att utforska möjligheterna med den. Det är utifrån dessa grunder 

som vi valt att skriva om just detta ämne. 

 

1.1 Bakgrund 

Det traditionella sättet att utveckla webbapplikationer har i takt med lanseringen av nya och 

mobila plattformar problem med exempelvis varierad bredd på viewporten, skärmupplösning och 

användargränssnitt (se begreppslista). Till följd av utvecklingen av nya tekniska produkter 

såsom surfplattor och smarttelefoner medföljs även att webbutvecklingen går mot anpassning 

och design mot dessa nya format och gränssnitt. Det blir svårt att utveckla webbapplikationer 

med den traditionella webbutvecklingstekniken då det ofta krävs flera versioner av samma 

webbsida eftersom tanken tidigare var att endast visa sidorna på datorer (Marcotte 2010). 
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Varför är det här viktigt i dagsläget? Sedan smarttelefonens uppkomst, främst i och med 

introduktionen av Apples iPhone 2007, går det att se en allt mer omfattande förändring i 

människors surfvanor (Frain 2012). I grafen nedanför (figur 1) visas fördelningen av enhetstyp i 

samband med visning av webbsidor. Det går att utskilja att sedan 2009 har användandet av 

mobila plattformer vid visning av webbsidor fördubblats varje år. I och med denna trend framgår 

det tydligt hur viktigt det är att webbsidor utvecklas för fler plattformar än de med stora skärmar. 

 

 
 

   Figur 1. Fördelningen mellan desktops och mobila enheter vid visning av webbsidor mellan jan 2010 - jan 2013 

(gs.statcounter.com) 

 

Det var utifrån dessa problem och i samband med särskilt nytillkomna CSS3- moduler som 

Ethan Marcotte under 2010 myntade uttrycket “Responsive Web Design”. Han menar på att med 

hjälp av tre principer; flexible layout, flexible images och media queries (se avsnitt 2.2 Media 

queries, Flexible Images och Flexible Layouts), så kan man utforma en design som är funktionell 

över flera olika enheter med olika skärmbredd (Marcotte 2010).  

 

Det som gör att RWD skiljer sig från tidigare lösningar är att det möjliggör för webbsidor att 

automatiskt anpassa sin layout och sitt innehåll för att vara lättnavigerade, relevanta samt ha 

minsta möjliga behov av förstoring och förminskning av sidan oavsett vilken typ av enhet som 

används för att visa den. Webbsidor utvecklade enligt RWD kan med hjälp av media queries 

avläsa hur stort webbläsarfönster som används för att visa sidan och anpassa innehåll och layout 

därefter. Olika CSS appliceras därmed beroende på den tillgängliga viewporten.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna undersökning är att presentera vad RWD är, hur det fungerar, hur det används 

och efterfrågas i praktiken idag. Utifrån denna information besvarar vi frågan om Responsive 

Web Design har sådana kvaliteter att den på sikt kan ersätta plattformsinriktad utveckling vid 

utformning av informationssidor och e-tjänster. 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen kommer inte att beröra prestanda utan endast inrikta sig på vad man kan uppnå 

med RWD kontra plattformsinriktad utveckling. Fokus ligger endast på webbsidor med ett 

informativt innehåll samt olika e-tjänster. Programvara som måste vara av applikationskaraktär, 

exempelvis spel och liknande, är inte av intresse för denna undersökning.  

1.4 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig främst till webbutvecklare och interaktionsdesigners men även IT-studenter 

och webbentusiaster. Dessa bör finna ett värde i uppsatsen eftersom undersökningen som har 

gjorts belyser det rådande synsättet gällande ett modernt sätt att utveckla webbsidor för flera 

enheter.  

1.5 Metod 

Ämnet utforskas med hjälp av en samling semi-strukturerade intervjuer av personer med 

verksamhetserfarenhet av RWD. På så sätt genereras en mängd empirisk data. Intervjuerna har 

även genererat en del punkter om de fördelar och nackdelar som finns med RWD och varför man 

skall använda det samt hur detta skiljer sig exempelvis från en app eller mobilsida. För att 

underlätta spårbarhet och i förtydligande syfte har dessa intervjuer grundligt transkriberats.  

 

Semi-strukturerade intervjuer karaktäriseras av att i förväg ha intervjufrågor och ämnen som 

intervjuaren vill att respondenten ska besvara. Men utrymme för att ordningen på frågorna ändras 

beroende på hur respondenten svarar och hur konversationen utvecklas. Detta innebär att 

intervjuaren kan behöva ställa följdfrågor i de fall respondenten tar upp aspekter av ämnet man 

inte var förberedd på (Oates 2010). Vi har därför valt att använda semi-strukturerade intervjuer 

för att ha möjlighet att följa upp eventuella intressanta spår, tankar och erfarenheter dessa 

personer kan tänkas ta upp under intervjuerna. Vårt intervjuprotokoll (bilaga 7.1) kan tyckas 

tämligen utstuderat och “fast” men är mer en riktlinje för de aspekter vi vill behandla under 

intervjun. Om möjlighet funnits har intervjuprotokollet frångåtts helt till förmån för att låta 

intervjupersonen fritt uttrycka sina erfarenheter och tankar, så länge intervjun behandlade alla 

punkter som vi var intresserade av.  

 

Den urvalsprocess vi har använt oss av för att finna deltagare till vår undersökning är av 

systematisk karaktär (samt bekvämlighetsskäl) då vi har kontaktat ett flertal webbyråer i 

Uppsala- och Stockholmstrakten. Utifrån våra förfrågningar har vi etablerat kontakt med fem 

olika webbyråer och har sammanlagt intervjuat åtta personer i olika yrkesroller som använder sig 

av RWD. 
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1.6 Forskningsansats 

Undersökningen har sin grund i en interpretativistisk studie av hur RWD brukas av primärt webb- 

och gränssnittsutvecklare. Studien är interpretativ då vi tagit del av vad en samling branschaktiva 

personer tycker om RWD och hur de ser på det. Kvalitativ data har insamlats genom intervjuer 

och därefter analyserats. Detta sätt att arbeta, alltså att samla in data i form av respondenternas 

tankar och erfarenheter för att sedan med en kritisk granskning av dessa svårkvantifierade 

resultat hitta gemensamma mönster och trender, är ett exempel på kvalitativ dataanalys (Oates 

2010).  

 

Det kvalitativa empiriska underlaget som generades av vår datainsamlingsmetod ligger som 

grund för den kvalitativa analys som besvarar huruvida RWD är ett fullvärdigt alternativ till 

plattformsspecifik utveckling. Analysen grundas i en jämförelse mellan de olika företagens sätt 

att arbeta med RWD och deras åsikter om RWD. Vi har sedan identifierat ett antal skillnader och 

likheter i dessa tankar och synsätt och dragit vissa generella slutsatser om RWD utifrån det. På så 

sätt kan de problem som RWD löser samt de svårigheter som uppstår identifieras. För att ta reda 

på problem som kan uppstå, har vi kontaktat främst webbutvecklare och gränssnittsdesigners, 

men vi har även varit i kontakt med projektledare och testare. Varför vi valt att vända oss till 

dessa yrkesroller är med anledning av att det är just dessa som arbetar med tekniken idag och 

därmed har den relevanta erfarenhet som krävs för att besvara vår frågeställning.  

 

Angående undersökningens tillförlitlighet och generaliserbarhet så har vi kommit fram till att 

studien i stort kan anses generaliserbar. Detta grundas på den ringa deviationen mellan 

företagens synsätt och arbetssätt, oavsett storlek på företagen. Valet av datainsamlingsmetodik 

ger djup och detaljerad data i och med att möjligheten hela tiden fanns att följa upp sidospår och 

be om vidareutveckling i de fall då en intervjuperson använde termer som behövde förklaras. Vi 

anser att undersökningens generella karaktär och empiriska data gör att den kan anses trovärdig. 
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2. Responsive Web Design 
Responsive Web Design skiljer sig från det traditionella sättet att utveckla applikationer och 

webbsidor på, då den riktar sig mot flera olika enheter på samma gång. Utvecklingen sker på ett 

sådant sätt att sidan kan representeras väl oavsett om den visas på en stor eller liten skärm (figur 

2). När man utvecklar mot olika enheter, måste en prioritering göras i val av innehåll. Man får 

endast ta med det viktigaste av allt innehåll man vill presentera. Funktionalitet läggs till först när 

utvecklingen utökas till större enheter.  

 

 
Figur 2. Olika storlekar på enheter (99designs.com)  

 

I grund och botten handlar RWD om att använda och anpassa sig till olika storlekar och 

dimensioner av en enhet där sidan kan visas på ett mer fritt och obundet sätt (Fox 2012).   

 

Viewport och webbläsarfönster  

En viewport är en del av ett webbläsarfönster (figur 3, gul markering) och det är på den del av 

fönstret som webbsidor visas.  

 

 
Figur 3. Ett exempel på en viewport (gul markering) i ett webbläsarfönster (röd markering)  
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Ett webbläsarfönster (figur 3, röd markering) innehåller utöver viewporten bland annat ett 

adressfält, fält för att spara bokmärkta sidor, navigerings- och uppdateringsknapp samt en meny 

för webbläsaren (Frain 2012). 

 

2.1 HTML5 och CSS3 - möjligheterna med en modern standard 

HTML5 är uppbyggd på tre designregler: (1) att webbläsare kan utbyta och hantera information, 

(2) en klarare definition för felhantering och slutligen (3) en utökning av programmeringsspråket 

för att förenkla utveckling av applikationer på webben (Lawson et al. 2012). Detta innebär en 

viss ny syntax (taggar) som underlättar läsbarhet av koden och dessutom gör den mer 

lätthanterlig (Frain 2012). 

 

CSS3 är en utökning av CSS 2.1 och bidrar med ökat funktionalitet. En fördel med CSS3 är att 

det krävs lite tid för utveckling och underhåll samt att det går fort att ladda webbsidor utvecklade 

med CSS:en. Med CSS3 ökas en webbsidas användbarhet och tillgänglighet genom att tillämpa 

en anpassning till olika enheter (Gillenwater 2011). 

 

CSS3 medför ett nytt sätt att hantera standarden för CSS. Istället för att ha ett dokument har det 

istället blivit en samling sektioner, moduler, som arbetas på var för sig och som löpande tas med 

i W3C-standarden. Särskilt viktig för RWD är modulen som avser media queries som togs upp 

som en W3C candidate recommendation från april 2009 och som en working draft av standarden 

från juni 2012 (Rivoal 2012).  

 

2.2 Media queries, Flexible Images och Flexible Layouts  

Med CSS2 har möjligheten funnits att göra stilmallar beroende på vilken typ av media som 

används. Primärt har print respektive screen använts för att distingera mellan visningsmedia. 

Detta för att ha möjligheten att ändra exempelvis typsnittet beroende på om innehållet på en sida 

skulle skrivas ut eller visas på en datorskärm. Med införandet av media query-modulen i CSS3 

har nu denna funktionalitet utvecklats för att utforma så kallade media queries (Rivoal et al. 

2012). 

 

2.2.1 Media queries 

En media query består huvudsakligen av den typ av media som avses och (oftast) ytterligare 

egenskaper i mediet. Olika typer av egenskaper som kan efterfrågas av queryn är exempelvis 

bredd och  höjd av mediet. Beroende på egenskaperna kan sedan presentationen av en webbsida 

ändras för att visa olika beroende på vilken typ av media som brukas för att visa webbsidan utan 

att ändra på själva innehållet av den (Rivoal et al. 2012).  

 

Följande exempel är en enkel webbsida som visar hur media queries skrivs och visar vilka 

effekter det får i webbläsaren beroende på bredden på webbläsarens viewport.  
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<!doctype html> 

<html> 
  <head> 
   <title>media queries</title> 

 <style> 
  /*applicera följande CSS om viewporten är större än 960px*/ 

                 @media screen and (min-width:960px){ 

             body { 

                   background-color: red                   

                  } 

          } 

  

            /*applicera följande CSS om viewporten är mindre än 960px*/ 

            @media screen and (max-width:960px){ 

                   body { 

                   background-color:blue;                          

                 } 

           } 

  

               /*applicera följande CSS om viewporten är mindre än 480px*/ 

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

          body { 

                   background-color:green;                         
                } 

       } 

   </style> 
  </head> 
  <body> 
  </body> 
</html> 

 

Koden resulterar i följande presentation av sidan i webbläsaren: 

 

 
Figur 4. Media queries effekt på webbsidas presentation beroende på viewportens bredd. 

  

Viktigt att poängtera att det i samtliga fall ovan är samma webbsida som visas. Den enda 

skillnaden är storleken på webbläsarfönstret och att webbsidans bakgrundsfärg förändras 

beroende på detta. Det blir med exemplet mycket tydligt att se hur media queries kan användas 

för anpassa en webbsidans presentation utifrån webbläsarfönstrets egenskaper.  
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2.2.2 Flexible Layouts och statiska sidor 

Då en sida tillämpar en statisk design så jobbar man i fasta definitioner i pixlar för vad som ska 

gälla för bredd och storlek på olika element på en HTML-sida. Sättet att arbeta på påminner 

mycket om det tryckta mediet och resulterar i sidor som är avsedda att visas på en skärmyta inom 

ett, av designern bestämt, mycket specifikt upplösningsintervall. Dessa sidor skalar inte om väl 

och blir svåra att läsa vid bruk av mindre webbläsarfönster (Alsopp 2000, Frain 2012). 

 

Betrakta följande kodexempel:  
<!doctype html> 

<html> 
  <head> 

 <title>Statisk</title> 
 <style> 

  div{ 

        width: 680px; 
          margin: 8% auto; 

        } 

 </style> 
  </head> 
  <body> 

 <div> 
  <h1>En statisk sida</h1> 

    <p>En statisk sida En statisk sida En statisk sida  

    En statisk sida En statisk sida En statisk sida En  

    </p> 
   </div> 
  </body> 
</html> 

 

En presentation av kodexemplet i webbläsarfönstret: 

 
Figur 5. Tre exempel på hur innehåll på en statisk sida inte anpassar sig efter skärmstorlek 

 

Kodexemplet visar att beroende på vilken bredd som används resulterar det i olika skalbarhet på 

skärmen. Den första bilden i figur 5 har storleken 1280 x 1024 px och visar på mycket marginal 

runt diven och texten är centrerad i webbläsarfönstret. 768 x 1024 px är storleken på den andra 
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bilden i figuren och i denna bild har marginalen minskat på grund av att webbläsarfönstret 

minskat i storlek. Div:en flyttas till vänstermarginalen och textens position är oförändrad. Den 

sista bilden är i det minsta formatet 320 x 480 px och nu har en rullningslist kommit fram vilket 

indikerar att en rullning behövs för att se allt sidinnehåll då texten inte anpassat sig efter det nya 

sidformatet och kapas av.  

 

Flexible Layouts är motsatsen till statiska sidor i de fall då förhållanden mellan element på en 

webbsida används för att definiera bredd och storlek på dessa element. Detta resulterar i att de 

olika elementen på en webbsida växer och krymper beroende på hur stort elementet de ligger i är. 

En följd av detta är att elementen på en webbsida skalas om i och med en förändrad storlek på 

webbläsarfönstret. (Frain 2012) 

 

Källkoden till en webbsida med en flexibel layout har samma kod som i kodexemplet för statiska 

sidor med ett undantag i style-taggen.  

 

Kodexempel:  
div { 

  width: 53%; /* procent istället för pixlar (px) */ 
margin: 8% auto; 

} 

 

Denna ändring på bredd har betydelse i hur sidan presenteras i mindre webbläsarfönstret format.   

 
Figur 6. Tre exempel på hur innehåll på en dynamisk sida ändras efter skärmstorlek 

 

Vid en första anblick av figur 6 ser det inte ut att finnas någon markant skillnad mellan den och 

figur 5. Dock har bilderna i figur 6 en dynamisk bredd. Detta går tydligt att se på bilden i mitten 

samt bilden till höger med storlekarna 768 x 1024 px och 320 x 480 px. Innehållet är fortfarande 

läsbart vilket innebär att dessa dynamiska sidor kan visas på fler enheter jämfört med statiska 

sidor som inte skalas korrekt för enheter med mindre skärm.  
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2.2.3 Flexible Images 

När man arbetar med grafik på en webbsida är det lätt att endast tänka på hur grafiken kommer 

visas på den största tänkbara skärm och detta kan medföra att mindre enheter glöms bort. 

Flexible Images innebär att man kan formatera bilderna på en webbsida till att skala utefter ett 

förhållande till bildens hållande element (Marquis 2012). Detta uppnås genom att tilldela ett 

breddförhållande för bilder i webbsidans CSS. Kodexempel:  
 

img{ 

  max-width: 100%; 
} 

 

Varje bild som har maxbredden 100 % kommer skalas i förhållande till det innehållande 

elementet och därmed utifrån viewportens storlek. Bilden kommer därefter anpassa sig till olika 

enheter och fortfarande vara av bra kvalité om än i ett mindre format (Knight 2011).  

 

 
 

Figur 7. Exempel på flexible images vid två olika skärmstorlekar 

 

Figur 7 visar totalt fyra skärmbilder på en webbsida som innehåller en bild. De nedre bilderna är 

av statisk karaktär medan de övre bilderna är flexibla. Vid fullstor skärmstorlek har de två 

bilderna samma storlek. När webbläsarfönstret sedan skalas ner (bilderna till höger) till storleken 

320 x 480 px, sker det en förändring i hur den övre bilden skalas om efter storlek på webbläsaren. 

Detta beror på att endast den övre bilden har ett definierat förhållande till sitt innehållande 

element (100 %) enligt kodexemplet ovan. Den nedre bilden har inte fått ett definierat 
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förhållande till sitt innehållande element, vilket innebär att bilden behåller sin originalstorlek. 

Detta innebär att den nedre bilden kapas i det mindre webbläsarfönstret, vilket medför att en 

rullning är nödvändig för att se hela motivet. Den övre bilden är fortfarande samma bild som den 

övre men denna visas helt utan att ha kapats av webbläsarfönstret tack vare att den skalats om 

med sitt innehållande element.  

 

2.3 Innehållets vikt beroende på kontext 

Målet med RWD är att bibehålla så mycket funktionalitet som möjligt över ett flertal plattformar. 

Självklart ska allt innehåll finnas tillgängligt oavsett hur stor viewport man använder. Men det är 

också viktigt att inse att med en begränsad viewport så är det bara möjligt att visa en viss mängd 

innehåll åt gången. Detta bör då självklart vara det huvudsakliga innehållet på webbsidan och 

därför kan kanske sekundärdata, som skulle ta sin form i exempelvis en sideboard på en desktop-

version, istället visas längre ner i flödet på en mobilversion (Frain 2012).  
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3. Empiri 
I följande avsnitt redogörs resultatet av den omvärldsundersökning som utfördes i och med den 

här studien. Först följer en sammanfattning av vad som kom fram i företagsintervjuerna där 

fokus ligger på vad de jobbar med idag, vinster/brister med RWD och hur de arbetar med andra 

lösningar. Vi ser också exempel på vad de skulle vilja ha ut mer av RWD och deras syn på när 

man ska använda det och när man ska använda en annan lösning. Viktigt att komma ihåg är att 

detta avsnitt är grundat på intervjuer med ett fåtal personer på varje företag. Således bör läsaren 

ta i beaktande att vad som skrivs i följande avsnitt har ett fokus på de intervjuade individernas 

tankar och upplevelser. Dessa har för studiens syfte fått stå för en representation av företagens 

syn och tankar gällande RWD. 

 

3.1 Webbyråers tankar och erfarenheter 

3.1.1 Företag A - en större digitalbyrå i Stockholm 

Företaget är en digitalbyrå med totalt 300 anställda, varav 110 arbetar i Sverige. Fyra personer; 

två interaktionsdesigners, en gränssnittsutvecklare och en testare svarade på frågor gällande 

deras erfarenheter av RWD och utveckling mot flera enheter.  

 

Hur länge har man 

nyttjat RWD? 

Tillverkas mobila 

sidor? 

Tillverkas appar? Aktivt deltagande med kundens 

innehåll 

Två år Ja, men endast i 

särskilda fall 

Ja Ja 

Tabell 1. Sammanställning av företag A 

 

Fördelar med RWD Nackdelar med RWD 

● Användbart mellan plattformar 

● Bättre läsbarhet på mindre skärmar 

● Bättre användarupplevelse 

● Anpassat till mindre enheter 

● Bra arbetssätt för innehållshantering 

● Lätt att uppdatera innehåll och form 

● Når fler användare med mindre arbete 

● Drivkraft för samarbete vid problemlösning 

● Kräver ett tidigt helhetsperspektiv 

● Kräver detalj-noggrannhet 

● Än så länge finns ingen riktig “best practice” 

för exempelvis utformning av menyer 

● Svårt med menyer och navigationsstrukturer 

● Mäts genom bredd och ej uppkoppling hos 

användare 

Tabell 2. För- och nackdelar med RWD enligt företag A 

 

Företaget har arbetat med RWD sedan 2011. Idag är större delen av alla projekt responsiva och 

det är näst intill en självklarhet att det är så. Tanken på att kunna bygga responsivt finns även 

med i bakgrunden för de projekt som inte nyttjar RWD idag. Detta så att man i ett senare skede 

lätt ska kunna konvertera en befintlig design till RWD. För att avgöra huruvida en sida skall 

byggas responsivt används statistik över vilka typer av enheter som används för att visa en 

befintlig lösning. Runt 30 % mobiltrafik anses vara standard för webbsidor nuförtiden. Om 
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andelen mobila enheter som används för att visa sidan istället är runt 10 % ställs frågan om sidan 

ska byggas responsivt. Ofta beslutas det att den borde vara responsiv då man anser det vara en 

hygienfaktor att bygga så. Detta på grund av att innehållet på de webbsidor som utvecklas idag 

ska vara tillgängligt oavsett vilken typ av enhet som används för att visa dessa.  

 

Utveckling av mobila sidor är nedprioriterad av företaget. Detta med anledning att denna typ av 

sidor inte haft många besökare då dessa istället valde att gå in på de “vanliga” desktopsidorna. 

Dock kan denna typ av lösning användas i specifika fall. Till exempel då det inte finns tid eller 

pengar till att göra om en befintlig webbsida från grunden, vilket ibland krävs för att kunna 

tillämpa RWD. Det kan ibland vara lättare att skräddarsy en mobilsida som komplement till en 

stor befintlig webbsida och därmed slippa de svårigheter som finns med RWD. Det är däremot 

inte kostnadseffektivt i längden att underhålla en stor sida, en mobilsida och en app. Med 

underhåll menas exempelvis uppdateringar av innehåll och design.  

 

Företaget gör även en viss utveckling av appar och arbetar med partners som är mer 

specialiserade på apputveckling. I en del projekt är det bra att bryta ut en del av lösningen som 

en app, exempelvis då man har behov av särskild funktionalitet såsom notifikationer. Utifrån tid, 

budget och ambition handlar det om att prioritera och välja de viktigaste aspekterna av den typ 

av produkt som skall levereras. Om man exempelvis jämför hur man surfar på webben med att 

använda en app så känns oftast appen mer intuitiv och ger intrycket av att fungera bättre och 

snabbare. Appar kan också upplevas mer tillfredsställande för användaren. Detta eftersom appen 

redan innehåller data som inte behöver laddas in på samma sätt som på en webbsida där allt 

innehåll måste laddas in på nytt. Användaren kan då få en interaktiv upplevelse även utan 

uppkoppling. Appar är dessutom bättre på att ladda in tunga sidor med anledning att appar är 

snabbare och mer optimerade för sin avsedda plattform än responsiva sidor. 

 

En rådande åsikt är att appar inte helt kan ersättas av RWD. Detta då appar ofta har ett annat 

beteende där det förlitas mycket på operativsystemets navigations- och interaktionsmöjligheter. 

Företaget gör appar som komplement till vissa sidor och det är först när det börjar krävas mer 

avancerad funktionalitet som man gör valet mellan app och RWD. Om man ska bygga en 

webbapp måste det byggas en större funktion kring hur cachning ska gå till, vilket skulle 

innebära att det endast är ny information som laddas in och inte hela sidan på nytt. Appar är 

dessutom bra om man behöver använda kamera, notifikationer eller om man behöver ha en 

inloggning. Genom att ha en inloggning i en app kan det gå snabbare att få tillgång till 

information. Ett exempel är Facebooks mobilapp där användaren är konstant inloggad. På en 

mobilwebb kan man inte garantera att den behåller inloggningsdatan och man kan då tappa 

användare eftersom det är omständigt att logga in på nytt. Ytterligare en svårighet med delade 

lösningar är hur innehållet på en webbsida hanteras och uppdateras över alla lösningar. Det finns 

ett exempel med en kund som företaget arbetar med för närvarande. Där arbetar man med att det 
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ska finnas ett centralt API där innehåll hämtas ifrån och därmed säkerställs att man får samma 

innehåll på webbsida och app. 

 

En vinst som man ser med RWD är ren användbarhet i olika plattformar. Det blir bättre läsbarhet 

och en bättre upplevelse då innehållet anpassas till mindre skärmar. Man tvingas prioritera 

hårdare och detta kan vara hjälpsamt i de diskussioner och prioriteringsarbeten som görs i 

projektgruppen och tillsammans med kunden. I och med detta tvingas man förenkla innehåll och 

design. RWD är även bra när man ska underhålla innehållet på en webbsida då innehållet endast 

behöver hållas i ett exemplar. Man når även ut till fler användare med mindre arbete, exempelvis 

genom att informationen blir tillgängligt för mobilanvändare. Detta utan att behöva bygga en 

process kring mobiltelefonen eller annan teknisk plattform. RWD fungerar även som drivkraft till 

samarbete då olika yrkesroller måste arbeta tillsammans för att hitta de bästa lösningarna. Detta 

kan leda till en ökad kostnadseffektivitet då samarbetet mellan olika yrkesroller motverkar 

konstiga lösningar som är svåra att designa eller utveckla. 

 

Enligt företaget finns det många svårigheter med RWD. Det krävs ett bättre helhetsperspektiv av 

en webbsida tidigt i utvecklingsprocessen. Den måste anpassas till olika skärmstorlekar och hela 

tiden vara välstrukturerad och ha samma innehåll. Man måste arbeta med exempelvis texter och 

knappar och hur dessa upplevs i olika lägen. Det är viktigt att man följer tydliga 

interaktionsmönster som användarna är vana vid för bästa användarupplevelse. Menyer är ofta 

problematiska då många av företagets kunder har djupa navigationsstrukturer. Dessa kräver ett 

innehållsarbete för att minska djupet i navigationen för att på så sätt underlätta navigation på 

enheter med mindre skärm. Ytterligare en utmaning att vissa mobiltelefoner ger en tillgång via 

webbläsaren till hårdvaran i telefonen, exempelvis är Android-telefoner mer öppna än iPhone-

telefoner. Detta betyder att man inte kan göra en standardlösning för alla telefoner eftersom man 

inte kan räkna med att all funktionalitet som finns tillgänglig på en telefon finns på en annan.  

 

Företaget arbetar tillsammans med kunden för att identifiera syftet med webbsidan och den stora 

idén bakom den. Utifrån identifierat syfte tar man tillsammans fram ett koncept för webbplatsen. 

Nästa steg är design och utifrån föregående nämnda grundarbete har företaget god förståelse för 

vad som är viktigt med slutprodukten och vilka aspekter av denna som bör prioriteras. 

 

RWD tar endast hänsyn till bredden på viewporten för att anpassa mellan olika enheter men 

företaget menar att det finns fler aspekter att ta i beaktning. Om man till exempel kunde ta reda 

på hur snabb internetuppkoppling en besökare har skulle man kunna anpassa den bildkvalité som 

ska laddas in. På så vis skulle man kunna få en snabbare surfupplevelse. Det vore även intressant 

att kunna ta reda på egenskaper hos den enhet användaren surfar med. Exempelvis om det är en 

pekenhet eller en dator med mus.   
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Företaget anser att RWD har begränsningar som medför att en viss typ av design blir dominant. 

Detta är i regel en ganska enkel design som man känner igen. Företaget vill också påstå att RWD 

har påverkat hela designtrenden. Detta visar sig genom att webbsidor som inte tillämpar en 

responsiv design ändå har liknande karaktärsdrag som en sådan typ av sida. Företaget tror 

dessutom att när kunder i framtiden beställer en webbsida kommer de inte beställa en responsiv 

sida, utan de kommer istället räkna med att det ingår. RWD kommer vara sättet att bygga saker 

på framöver och därav kommer termen att “bygga responsivt” alltmer försvinna.  

 

Företaget har pratat om Mobile First men är noga med att alla skärmstorlekar ska fungera så bra 

som möjligt. De projekt som gjorts enligt Mobile First har blivit mer lyckade än de lösningar där 

man arbetat enligt andra principer. Att dessa lösningar är lyckade kan bero på att man blir mer 

benägen att skala bort funktioner som läggs till rutinmässigt på en vanlig webbsida. Ett exempel 

är olika filtreringar som vanligtvis används på desktopsidor. Detta får sedan negativa 

konsekvenser för filtrering i exempelvis mobiltelefonen. Det går även att säga att företaget 

arbetar utifrån ett Content First perspektiv då innehållet på en webbsida alltid står i centrum för 

företaget. 

 

3.1.2 Företag B - en liten webbyrå i Uppsala 

Företaget är en liten webbyrå i Uppsalatrakten med strax under tio anställda. Två personer, en 

designer och en webbutvecklare, svarade på frågor gällande deras erfarenheter av RWD och 

utveckling mot flera enheter. 

 

Hur länge har man 

nyttjat RWD? 

Tillverkas mobila 

sidor? 

Tillverkas appar? Aktivt deltagande med 

kundens innehåll 

Ett och ett halvt år Nej Nej Nej 

Tabell 3. Sammanställning av företag B 

 

Fördelar med RWD Nackdelar med RWD 

● Lättare att tillgodose sig information på en 

sida 

● Lätt sätt att mobilanpassa en sida 

● Mer tidskrävande arbete kring planering, 

design och utveckling av sida 

● Problem med gamla webbläsare 

● Svårstrukturerade menyer 

● Kostnadsfråga för kund 

Tabell 4. För- och nackdelar med RWD av företag B 

 

Företaget levererar flera olika typer av projekt vilka kan delas in i tre specifika huvudgrupper: 

enklare webbsidor (webbsidor med endast informativt innehåll), intranät samt mellanting mellan 

de båda. Dessa mellanting kan vara produkter såsom hemsidor med mer avancerad funktionalitet, 

exempelvis kalenderfunktioner. Det vanligast förekommande arbetet är informationswebbsidor 
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och dessa utvecklas i dagsläget till 100 % av fallen med RWD, vilket företaget har jobbat med i 

ett och ett halvt år. Varför de har valt att samtliga sidor av denna karaktär skall nyttja RWD är 

dels i marknadsföringssyfte och dels för att alla dessa sidor följer en och samma CSS-mall som 

styr hur de olika “områdena” på en webbsida kommer fungera. Detta innebär att det inte är 

särskilt mycket jobb att få en ny sida responsiv, vilket vore dumt att inte utnyttja. 

 

Vad gäller fördelar med RWD så är det lättare att ta till sig information på en responsiv sida 

oavsett vilken typ av enhet som används för att visa sidan. Om man besöker en icke-responsiv 

sida på en mobil enhet kan det krävas en del zoomande för att tillgodose sig innehållet. I många 

fall är det en kostnadsfråga för kunden. Tid, pengar och prioriteringar är avgörande för huruvida 

man vill ha en responsiv sida eller inte. Tack vare den ökade spridningen av mobila enheter 

tvingas dock webbutvecklingen mot desktop och mobila enheter “smälta ihop”. Vilket gör att 

mobilanpassade lösningar blir en del av den vanliga webbutvecklingen. 

 

De vanligaste problemen företaget upplever med RWD uppstår när en design ska skala ner från 

desktop till mobila enheter. Exempelvis hur man ska strukturera menyer och liknande. En vanlig 

lösning är att använda sig av dropdown-menyer eller helt enkelt minska antalet menyval. Det 

huvudsakliga problemet är dock tiden. Med en responsiv sida krävs ett mer extensivt arbete kring 

hur sidan ska skala ner. Detta reflekteras nödvändigtvis inte på utvecklingstiden, utan snarare på 

design och planeringsarbetet. Ytterligare problem som förekommer är bland annat att få RWD att 

fungera i äldre webbläsare som inte har stöd för media queries, exempelvis Internet Explorer 7. 

 

Företaget är väl medvetna om att det är ett bra arbetssätt att jobba från mobilen och uppåt men 

vid utvecklingsprojekt åt en kund används inte Mobile First. Detta kommer sig av att företaget 

inte jobbar med kundens innehåll på webbsidan. Istället levereras en “skalsida” med tillhörande 

design och administrationsverktyg som låter kunden själv fylla på med information. Här råder 

dock en schism mellan designern och utvecklaren då utvecklaren alltid skriver CSS:en för att 

skala nerifrån och uppåt medan designern primärt tar fram en design för en desktopversion av 

sidan. Först när denna blir godkänd ser designern över hur den blir i mobilformat. 

 

RWD bör, enligt företaget, inte användas om en webbsida är så pass stor att det blir för mycket 

innehåll att ladda in på mobila enheter. Exempelvis kan aftonbladet.se bli för tung för att ladda in 

på en smarttelefon och ställer särskilda krav vad gäller navigation för att bli bra. Att nyttja en 

mobilsida skulle vara ett bättre alternativ i detta fall. 

 

Omkring en fjärdedel av företagets kunder är medvetna vid beställning att det är viktigt med en 

sida som fungerar på flera typer av enheter. Däremot så förstår nästan samtliga kunder fördelarna 

med RWD efter en demonstration av hur det fungerar. För att sälja in RWD visas befintliga sidor 

från tidigare kunder samt hur dessa sidor skalas om för olika enheter. Dessutom förklaras att allt 

fler sökningar görs via mobila enheter istället för från en stationär dator. Det är viktigt att kunden 

förstår vikten av en mobilanpassad webbsida så att denne blir nöjd med slutprodukten som 

levereras. 
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De aspekter som företaget saknar med RWD är möjligheten att anpassa innehållet i ett element 

(exempelvis en div) beroende på dess bredd. Speciellt blir det problematiskt när man exempelvis 

jobbar med bilder i ett fotoalbum. I dessa fall vill man kunna anpassa antalet bilder beroende på 

hur stor det hållande elementet är. 

 

Företaget tycker att RWD är rätt väg att gå i dagsläget. En åsikt är att istället för att ha en specifik 

term för RWD så kommer man istället se det som en standard för hur man utvecklar webbsidor i 

framtiden. De tror att appar kommer att börja försvinna till förmån för det responsiva. Detta 

beroende på att om funktionalitet görs tillgänglig på webben gör det att man inte behöver ta 

samma hänsyn till vilka operativssystem som används för att visa en webbsida. Man behöver inte 

heller oroa sig för att en redan utvecklad app inte kommer vara kompatibel med senare versioner 

av ett operativsystem. För att det här ska kunna hända så måste dock telefoners funktionalitet 

öppnas upp för att kunna användas av webbläsaren. 

 

3.1.3 Företag C - en stor webbyrå i Uppsala 

Företaget har sin bas i Stockholm men har även flera kontor runt om i Sverige. Ett kontor finns i 

Uppsala där ett 30-tal personer arbetar. En projektledare svarade på frågor gällande hans 

erfarenheter av RWD och utveckling mot flera enheter.  

 

Hur länge har man 

nyttjat RWD? 

Tillverkas mobila 

sidor? 

Tillverkas appar? Aktivt deltagande med kundens 

innehåll 

Ett år Nej Ja Ja 

Tabell 5. Sammanställning av företag C 

 

Fördelar med RWD Nackdelar med RWD 

● Sida som fungerar på alla plattformar 

● Kostnadseffektivt 

● Lättunderhållna sidor 

● Ny teknik 

● Finns problem som inte är lösta 

● menynavigering i mobiltelefon är inte optimalt 

● Svårigheter för kunder att bestämma innehåll 

● Tidskrävande 

● Dyr webbsida för kund 

Tabell 6. För- och nackdelar med RWD av företag C 

 

Företaget har arbetat med RWD sedan 2012 och idag utformas alla projekt med RWD i åtanke. 

Det är ett undantag när det inte används och då handlar det ofta om en mindre webbsida eller att 

kunden har ett intranät där man inte behöver stöd för enheter andra än desktops eller laptops. 

Ibland kan det också vara något specifikt som till exempel en ren webbapplikation som inte 

kommer användas i en mobiltelefon.   
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Fördelar med RWD är att man kan göra en webbsida som fungerar på alla plattformar. En 

utvecklingsinsats som fungerar på dator, surfplatta och mobil är mycket mer kostnadseffektiv 

och lättunderhållen. 

 

Problem som uppstått med RWD är att det är svårt att bygga en responsiv sida eftersom det är en 

ny teknik där det fortfarande finns teknikproblem som det inte finns någon lösning på. Ett 

exempel som tas upp är navigering. Menyfunktionen är än så länge inte optimal vilket medför att 

det blir svårare att hitta i mobilen. Ett annat icke tekniskt problem som tvingas fram av RWD är 

att kunder har svårt att bestämma innehåll på webbsidan. Nackdelar med RWD är även att det 

blir en något mer tidskrävande och dyrare webbsida.  

 

Appar är en tidsinvestering från användaren så det gäller att redan ha etablerat en kundrelation 

för att detta ska bli bra och fungera. Företag använder ofta appar i marknadsföringsyfte som ett 

första steg i att etablera en kundrelation. En app kan även vara nästa steg om man först kan surfa 

in på en viss sida på mobiltelefonen. Vet man å andra sidan att kunden har ett uttalat behov då är 

en app lämpad. Till exempel erbjuder shopping-appar bättre funktionalitet om man redan är kund 

hos butiken. Ett annat exempel är kart-appar som finns i mobiltelefonen.   

 

Fördelar med appar är att det blir en bättre användarupplevelse där appen upplevs snabb som 

dessutom går att använda även utan mobiltäckning. Den kan också interageras med hårdvaran på 

ett annat sätt än vad en webbsida i en mobiltelefon kan. Det vore önskvärt om en webbsida 

kunde komma åt en mobiltelefons hårdvara för till exempel betalningar av biljetter för resor 

genom sms från webbsidan, något som möjligt med en app. Appar dessvärre saknar funktionen 

att kunna nå ut med nyheter och liknande information som man kan göra på en webbsida.  

 

Företaget har en kund inom transportbranschen vars webbsida nyligen gjorts responsiv. För att ta 

reda på vilket innehåll som skulle visas i mobilens viewport måste ett beslut måste tas om vilket 

innehåll som är viktigast. Företaget har ett koncept som de arbetar efter och det heter “ fyra 

frågor för en bra webb” där den första frågan vad vill ni uppnå? är den svårast frågan för kunden 

att besvara. För kunden inom transportbranschens gäller det att underlätta för resande och se till 

att kollektivtrafiken fungerar bra. Detta görs genom att stödja resenärerna.  

 

Företaget arbetar fram innehåll tillsammans med kunder och det är det första steget för att kunna 

bygga sidan. Det blir ett ramverk som sedan ska fyllas med innehåll där de försöker hjälpa 

kunden men det är inte alltid de vill ha hjälp eller tror att de behöver hjälp.  

 

Den andra och tredje frågan är vem är sidan till för? och vilka behov har de?. Kunden har 

egentligen endast en användargrupp och det är resenärer och deras behov är att få information 

kring sitt resande. Det är svårt att alla gånger förstå vad en kund menar med till exempel 

störningstrafik när kunden definition är en sak och användarens definition är en annan.  
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Kunden hade tidigare en mobilsida där det publicerades nyheter som inte var intressant för en 

resenär som endast vill veta när ens buss eller tåg ska åka och varifrån. Motivering av valet att 

göra sidan responsiv är att man nästan kan få all funktionalitet som medföljer en mobiltelefon 

utan att behöva göra en egen app eller en mobilsida. Med en responsiv sida behövs det endast en 

uppdatering av innehåll istället för tre i värsta fall när man har en webbsida, en mobilsida och en 

app.  

 

Då företaget är ett ganska stort företag har det svårt att nå ut till kunder att det arbetar med RWD 

jämfört med mindre företag som specialiserat sig. Detta är en av sakerna företaget arbetar med.  

 

Det är svårt att svara på om RWD är framtiden för webbutveckling som det ser ut nu och man 

behöver endast blicka bakåt för att kunna säga att man inte kan svara på det. RWD är definitivt 

ett steg framåt under de närmsta åren i varje fall och att det sedan kommer komma en ny teknik 

och nya krav på produkter som ingen visste fanns eller behövde. Vid ett val mellan att bygga en 

vanlig sida, en app eller en responsiv sida, är valet blir att bygga responsivt.  

 

Paradigmerna Desktop First och Mobile First är sammanlänkade med RWD och företaget arbetar 

med Mobile First paradigmet. De designar en mobil variant och sedan växer utvecklingen uppåt 

mot större skärmar då det är lättare att lägga till information, grafiska element och funktioner. På 

samma sätt tar bort information och funktioner.  Företaget har kunder som har en relativt 

nyutvecklad webbsida som de vill ska vara responsiv och företaget har ibland svårt att få kunden 

att inse att de inte kan behöver börja med att göra deras sida responsiv fast än att kunden tycker 

det är mest kostnadseffektivt.  Det gäller att se vilket behov som finns och börja utifrån det och 

angripa det från rätt håll och företaget väljer då att börja utveckla åt mobiltelefonen och därefter 

gå över till att utveckla kundens nuvarande webbsida.  

 

Företaget använder inga fasta ramverk eller bibliotek (såsom Twitter Bootstrap) utan har istället 

valt att designa responsivt helt på egen hand. Skälet till detta är att de anser att fördefinierade 

ramverk kan ge en websida en design som upplevs generisk och snarlik andra sidor utvecklade 

med samma ramverk (se figur 8, 9, 10). I fallet med den tidigare nämnda transportkunden så är 

det väldigt tydligt att den utvecklade sidan inte har nyttjat ett befintligt ramverk. Detta tack vare 

sidans unika design som markant skiljer sig från designen av de sidor som designats med hjälp 

av ett ramverk. 
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Figur 8. Exempel på en webbsida byggt med ramverket Twitter Bootstrap 

 

 
Figur 9. Sida som använder ramverket Twitter Bootstrap 

 

 
Figur 10. Sida som använder ramverket Twitter Bootstrap 
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Mobilanvändandet har ökat explosivt den senaste tiden. Först görs en snabb sökning via 

mobiltelefonen och därefter görs en fullständig sökning på dator eller surfplatta. Skapas det inte 

en relation till användaren redan vid snabbsökningen, kanske det inte kommer bli någon 

kundrelation vid ett senare tillfälle.  

 

Antalet besök på en sida kan även bero på i vilka situationer en sökning görs. Exempel på 

situationer kan vara på stan eller på resande fot. I transportkundens fall finns det ett direkt behov 

av att göra en sökning på deras sida i en mobiltelefon då användaren till exempel är på stan och 

vill veta när ett tåg eller en buss ska avgå/ankomma. Det finns flera företag som kan ge 

information direkt i mobilen istället för att behöva gå hem och söka informationen. 

Mobilanvändandet kommer öka i den meningen att söka information snabbt men det kommer 

inte ta över från att göra sökningar på dator eller surfplatta då den innebär att få information på 

en liten skärm.  

 

Det finns en skillnad mellan olika mobila enheter då det finns mellanting mellan mobiltelefon 

och surfplatta. Surfning kommer flytta från datorn till surfplatta och till en lite större 

mobiltelefon i viss mån men att sitta vid en stor skärm ger en överskådlighet som man inte kan få 

på mindre enheter jämfört med att surfa på en större enhet.   

 

3.1.4 Företag D - en stor webbyrå i Stockholm 

Företaget är ett IT-konsultbolag i Stockholm som är del av en stor koncern. Vi träffar en 

användbarhets- och interaktionsdesigner som jobbar i företagets mobilteam. Denne fick svara på 

frågor kring sin erfarenhet av RWD och utveckling mot flera enheter.  

 

Hur länge har man 

nyttjat RWD? 

Tillverkas mobila 

sidor? 

Tillverkas appar? Aktivt deltagande med 

kundens innehåll 

Två år Nej Ja Ja 

Tabell 7. Sammanställning av företag D 

 

Fördelar med RWD Nackdelar med RWD 

● Billigt att utveckla en sida 

● Arbetar med olika upplösningar och 

skärmstorlekar 

● Lätt att underhålla information en sida 

● Svårt med en befintlig sida som inte är gjort 

för att anpassas åt mobila enheter 

● Mobila enheter saknar stöd för flash-animation 

och bildspel 

● Svårt att “pincha” och “zooma” på responsiv 

sida 

● Saknar tillgång till mobiltelefoners hårdvara 

Tabell 8. För- och nackdelar med RWD av företag D 
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När företaget bygger en ny webbsida idag så är det oftast RWD som används. Om det inte är 

responsivt direkt så bygger man så att det lätt ska gå att bygga om till en responsiv webbsida. 

Ofta har de kunder som vill göra om en befintlig webbsida och då är man tvungen att göra 

avvägningar om det skall byggas en responsiv webbsida eller kompletteras med exempelvis en 

app, till grund för dessa beslut ligger ofta en förstudie och en vägning mellan de olika formatens 

för- och nackdelar. Efter detta jämförelse är det i de flesta fall  RWD som används vid utveckling. 

Men det kan ibland väljas bort om man vet att det man utvecklar aldrig kommer användas mobilt, 

exempelvis interna system med en specifik hårdvara. Dock påpekar intervjupersonen att om man 

bygger mot webben så vet man att mobila plattformer säljer mer än de stationära nu för tiden så 

det blir en självklarhet att designa för mobilanvändande. Företaget förespråkar Mobile First då 

paradigmet uppmanar designers att prioritera innehåll och utformning på ett nytt och bättre sätt. 

 

Utöver RWD bygger företaget även appar. Både för internt (exempelvis säljstöd kopplade mot 

SAP) och kommersiellt bruk. I samtliga kundfall ser företaget över huruvida behovet av en app 

finns. I vissa fall då kunden vill ha en app så är det inte säkert att detta är den bästa lösningen på 

deras problem. Ofta kan det räcka om man implementerar RWD på kundens hemsida. Det viktiga 

i samtliga fall är att se till kundens behov och vad de vill få ut av sin lösning. Med RWD finns 

vissa ekonomiska fördelar då det är billigare att utveckla en responsiv webbsida i jämförelse med 

att utveckla specifikt för Windows phone, Android och iPhone. Istället för att koda samma 

funktionalitet för olika plattformar så behöver man arbeta med olika skärmupplösningar och 

skärmstorlekar. Det är en styrka hos RWD, framförallt då många tidiga appar var en native app 

som egentligen bara öppnade en webbsida. Den stora fördelen då är att lättare att drifta en 

responsiv webbsida då det bara är en lösning vars information man behöver administrera, till 

skillnad från flera nativelösningar som oftast måste matas med information var för sig. Däremot 

är det alltid kundens resurser och vilja som styr i slutändan. 

 

De gånger då det är mer fördelaktigt att göra en app är då man vill använda sig av 

hårdvarufunktioner i telefoner och surfplattor, exempelvis kamera, gyro eller kartfunktioner. I de 

fall där målet är att presentera mer avancerade funktioner än att bara visa upp innehåll på en 

webbsida så kan RWD vara en svår väg att gå. Mobilteamet jobbar inte med mobila sidor, detta 

har istället ersatts med RWD. Mycket jobb och utmaningar är att anpassa befintliga webbsidor till 

mobila enheter. Svårigheter uppstår då en befintlig webbsida i många fall inte är byggd för att 

smidigt kunna anpassas till mobila enheter. Ett återkommande problem har varit flash-

animationer och bildspel, som det inte finns stöd för på mobila enheter. Detta har lösts genom att 

ladda in andra lösningar för att få liknande effekt. Istället för visa flashbilder så har man istället 

låtit sidan laddat in en fast bild eller liknande. Dock kan detta innebära att man måste ta hänsyn 

till flera olika bildvarianter och att det blir ett dubbelt uppdaterande av innehåll. I vissa fall väljer 

man även att dölja innehåll som inte kan renderas bra på en mobil enhet. Huruvida en viss 

funktionalitet på en webbsida ska vara tillgängligt på en mobil enhet är ett designbeslut som 

aktivt måste tas i dessa fall. Många faktorer spelar på dessa designbeslut; bland annat huruvida 

innehåll kommer renderas för litet och bli svårläst. Detta kan bli ett problem då det är svårare att 

“pincha” och “zooma” på en mobil enhet ifall en sida nyttjar RWD. Sådana problem kan lösas 
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genom att antingen ta ett designbeslut att inte möjliggöra den här informationen på en mobil 

enhet eller genom att möjliggöra för användaren att gå till den vanliga desktopsiten via länk eller 

knapp. 

 

Intervjupersonen ger ett bra exempel då man vid ett projekt satte sig ner tillsammans med 

intressenter och beslutsfattare i ett projekt för att bestämma vad som var realistiskt att göra på en 

mobil. Fokus låg på att det ska vara enkelt att använda mobilen och att arbetet med en mobil 

anpassning har gått till spillo om en användare tycker att det är enklare att ta fram en laptop för 

att visa en webbsida. I det mobila fallet ska man inte vara rädd för att plocka bort invecklad 

funktionalitet. Fokus ska ligga på enkelhet. 

 

Nu för tiden är mobilanpassning ett krav och att ha någon form av närvaro på appstore eller 

liknande är viktigt. Idag har nästan alla säljande företag en app. Det är dock svårt att få ett rent 

svar på hur RWD efterfrågas från kund då detta sker på säljsidan snarare än hos utvecklarna. 

Företaget är mer specialiserat på de interna apparna än på de kommerciella som är riktade utåt.  

 

Fördelningen mellan RWD och app är svårt att avgöra då det varierar mellan olika fall. Detta 

beror på vad kunden egentligen efterfrågar. Oftast så vet inte kunden själv vad de vill ha i 

produktväg men kan istället beskriva vilken typ av funktion de vill uppnå med produkten. 

Utifrån detta kan sedan företaget rekommendera olika lösningar som passar kundens specifika 

behov. I de specifika fall då kunden har behov av att produkten exempelvis ska kunna skicka 

push-notiser eller använda sig av karta och GPS så är en app att rekommendera. När det gäller 

fördelningen appar kontra RWD så har det senare blivit mer populärt under de senaste åren. 

Framförallt så börjar det även bli känt hos kunderna nu. Detta på grund av den ökade 

försäljningen och nyttjandet av mobila enheter. Vad man tror så kommer man inte prata om 

RWD på samma sätt om några år, utan att det snarare har blivit en standard för hur man utvecklar 

webbsidor. 

 

Andra brister med RWD, utöver tillgång till hårdvarufunktioner, är bland annat möjligheten att 

zooma på mobila enheter. Dessutom saknar de flesta mobila enheter idag stöd för exempelvis 

flash, som tidigare användes i stor utsträckning då man utvecklade webbsidor. Detta är primärt 

ett problem i de fall då man vill bygga om en befintlig webbsida till en responsiv design, vilket 

absolut kan ses som en svaghet. Angående bristen på tillgång till hårdvarufunktioner i mobila 

enheter misstänks möjlighet att komma åt dessa att dröja. Detta på grund av 

hårdvarutillverkarnas vinst i att mjukvara och appar utvecklas mot de specifika mobila 

plattformarna. Att öppna upp funktionaliteten i hårdvaran skulle kunna innebära en förlust av 

inkomst från den provision som exempelvis appstore får ut från appförsäljning. 
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3.1.5 Företag E - en liten IT-byrå i Uppsala 

Företaget är en IT-byrå i Uppsala med totalt 14 anställda. De arbetar huduvsakligen med 

systemutveckling men även med användargränsnitt. En utvecklare svarade på frågor kring hans 

erfarenheter av RWD och utveckling mot flera enheter. 

 

Hur länge har man 

nyttjat RWD? 

Tillverkas mobila sidor? Tillverkas appar? Aktivt deltagande med 

kundens innehåll 

Två år Nej, inte längre Ja Ibland, men oftast arbetar 

en tredje part med detta 

Tabell 9. Sammanställning av företag E 

 

Fördelar med RWD Nackdelar med RWD 

● Mer användarvänligt då samma 

informationsflöde är anpassat till olika enheter 

● Gör information mer tillgängligt 

● bibliotek är bra då elementförflyttning sker 

automatiskt med en liten mängd kod 

● Saknar åtkomst till hårdvara i mobiltelefoner 

via webbläsare 

● Kräver mer utvecklingstid 

Tabell 10. För- och nackdelar med RWD av företag E 

 

Företaget har de senaste två åren tillämpat RWD men tankesättet att utveckla flexibelt har alltid 

funnits. Det är svårt att göra en befintlig sida responsiv då det krävs en viss anpassning av 

innehåll och utformning, i synnerhet om det är ett stort projekt. Tidigare inom webbutveckling 

arbetade man med olika versioner; en mobilsida och en publik webbsida. Nu i och med RWD är 

det istället en och samma sida för alla enheter. Mobila sidor var ett vanligt tillvägagångssätt men 

de har mer och mer övergått till att använda RWD. 

 

De mobilapplikationer som gjorts av företaget är främst för att hjälpa kunden synas på 

marknaden. I dessa fall kan ofta en webbsida uppfylla samma funktionalitet som 

mobilapplikationen gör. Men i vissa fall är det tvunget att ta fram mobilapplikationer då dessa 

har möjlighet till funktionalitet som inte är möjlig att nyttja på webben, exempelvis GPS-

positionering. Man skulle kunna göra mer på webben om man hade åtkomst till mobiltelefonens 

funktioner, såsom exempelvis kamera, GPS och gyro. Dessa funktioner förväntas möjliggöras 

mot webben inom något år. 

 

Folk har utökat sina surfvanor till mobiltelefoner. Informationen begränsas när den ska visas på 

en mindre skärm och detta betyder att man förut var tvungen att zooma vilket inte är 
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användarvänligt. Vinster med RWD är att man idag får samma flöde av information fast det är 

anpassat till den enhet man använder och därmed mer användarvänligt. Man har byggt in sig på 

att göra informationen tillgänglig och tack vare dagens teknik går detta att göra. Lite stöd för 

RWD har funnits tidigare i och med bibliotek, antingen egenutvecklat eller färdigutvecklat. En 

fördel med att använda bibliotek är tidsvinsten eftersom man behöver skriva mindre kod. 

Exempel på bibliotek är JavaScript-bibliotek och Twitter Bootstrap. Den enda nackdelen med 

RWD är att det kräver något mer utvecklingstid jämfört med vad som krävs för att utveckla en 

statisk sida. 

 

Vid utveckling mot liten skärm blir det att tänka om gällande presentation av innehållet då 

kunden vill ha samma information på en liten skärm som på en stor skärm. Företaget bygger 

många projekt i EpiServer vilket ger kunden friheten att illustrera hela sidan och bidra med 

innehållet. De kan även få hjälp med bild och text och då är flera personer inblandade i projektet. 

 

Valet mellan RWD och exempelvis mobil utveckling eller apputveckling görs specifikt efter 

önskemål av kund och då först efter att företaget vet vilka skärmar som kunden använder. I dessa 

fall är RWD inte att föredra. I övrigt används RWD helt och hållet på nästan alla sidor. Kunder 

har under de senaste två åren hört ordet Responsive Web Design utan att riktigt veta vad det är i 

praktiken. 

 

Webbdesign går i trender och just nu kollar man på Windows 8, vilket innebär att det kommer 

många sidor som tydligt anammat Windows 8:s design. RWD är vägen att gå och kundens behov 

kommer vara ännu mer i fokus än tidigare då man förr utvecklade utan att veta vem som beställt 

webbsidan och som skulle använda den. Det går att göra justeringar så att innehållet anpassar sig 

till skärmstorleken och utnyttja den maximalt då tanken är att komma ifrån zoomning för att se 

innehållet.  

 

Det går inte att påstå att RWD kan komma att ersätta plattformsinriktad utveckling eftersom 

RWD och plattformsinriktad utveckling är olika saker. RWD är mer är ett sätt att anpassa till 

mobila enheter. I grund och botten handlar det om vilka möjligheter det finns att utveckla på 

webben. Att ha appar som egentligen är en webbsida har varit en trend som har inneburit att en 

utvecklare endast behöver uppdatera en webbsida för att uppdatera appen och då undviker göra 

en ny appuppdatering för att ändra innehållet. Med nativeutveckling görs en app anpassat för en 

viss mobiltelefon medan RWD är ett begrepp för att anpassa en sida för besökaren av sidan 

beroende av enhet. Det som är intressant och spännande är hur innehållet på en sida kan anpassas 

för olika upplösningar och att designen anpassas efter det. Exempelvis om upplösningen är stor 

visas tryckbara knappar och vid mindre upplösning visas dessa delar istället som en dropdown-

meny. 
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3.2 Omvärldsexempel på olika typer av lösningar 

Nedan följer ett antal exempel på hur en väl utformad responsiv design fungerar över flera olika 

viewports, samt några problem som kan uppstå med en inte lika väl genomtänkt responsiv design. 

Det kommer även förevisas hur sidor som inte är mobilanpassade får problem i webbläsare med 

mindre viewports. Detta avsnitt finns för att i bilder tydligt exemplifiera hur RWD kan te sig i 

verkligheten. Målet är att förevisa exempel på god design, alltså design som inte visar tendenser 

till några av de problem som belysts tidigare i företagsintervjuerna, samt visa på designer där 

några av dessa nämnda problem visar sig. 

 

3.2.1 Väl utförd responsiv design 

Fall som tillämpar en god responsiv design är bland annat arla.se (figur 11) respektive ul.se 

(figur 12). Dessa webbsidor följer liknande designprinciper men har även vissa punkter där de 

skiljer sig. Webbsidorna finns nedan representerade i tre olika webbläsarfönster med olika 

viewportbredd. Varför just dessa tre bildförhållanden har valts för att visa webbsidan är för att ge 

ett exempel på hur samma sida kan te sig ur tre olika enheter. Längst till vänster ser vi ett 

exempel visat i en fullstor skärm, bilden i mitten motsvarar en surfplatta i porträttläge och bilden 

till höger motsvarar en telefon i porträttläge.  

 

 
Figur 11. arla.se vid olika fönsterbredder 

 

I fallet Arla visas hur sidan i ett tidigt skede ändrar sin presentation. Lägg särskilt märke till hur 

menyerna förändras med en krympande viewport. Notera i det första fallet hur den gröna 

menyraden rymmer flera alternativ samt hur sökfältet och länken för att avgränsa sökningen 

ligger på en rad. Dessa delar av sidan har tydligt förändrats i bilden i mitten. Menyalternativen 

har istället blivit en dropdown-meny, sökfältet och avgränsningslänken har placerats på separata 

rader och notera även hur texten och bilderna i artiklarna har anpassats för den krympande 
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viewporten. Speciellt tydligt  blir det i det slutgiltiga läget till höger då störst skillnad syns. Nu 

har även menyraden högst upp till höger i de tidiga bilderna begränsats till en “logga in”-knapp. 

Sökfältet har även det begränsats till en dropdown-meny och artiklarna har förändrats till att låta 

texten ligga under bilderna för att på så sätt möjliggöra en så stor bild som möjligt. Allt innehåll 

på sidan är alltid tillgängligt och läsbart. Värt att notera är att, oavsett hur smal viewporten är, 

behövs endast vertikal rullning för att ta del av innehållet på sidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. ul.se vid olika fönsterbredder 

 

I fallet UL ser vi att första bilden till vänster har mest innehåll av bildserien. Notera hur rutan 

med trafikinformation till höger har försvunnit på bilden i mitten och finns nu som en flik i 

innehållsblocket till vänster som nu är centrerat. Menyraden överst på sidan har förvandlats till 

en dropdown-meny. Var uppmärksam på bilden till höger som endast innehåller innehållsblocket. 

Sökfältet det övre högra hörnet presenteras som en ikon och innehållskarusellen längst ner på de 

två första bilderna har försvunnit ur den initiala vyn på den tredje bilden. Däremot finner man 

den längre ned med en rullning.  
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3.2.2 Problem med menyhierarkier i responsiv design 

Under avsnitt 3.1 belyste flera av företagen att en svårighet med RWD är utformningen av 

komplexa menyhierarkier. I det här avsnittet används studentportalen.uu.se för att påvisa hur en 

inte optimalt utformad menyhierarki kan påverka användarupplevelsen negativt. 

  

 
Figur 13. studentportalen.uu.se i full skärmstorlek och i en mobiltelefon. 

 

I Studentportalens fall är det primärt en djup menystruktur som är orsaken till att den responsiva 

designen inte blir helt lyckad då webbsidan visas i en mobiltelefon (figur 13). Den övre delen av 

bilden visar på hur sidans responsiva design till en början verkar fungera alldeles utmärkt. Precis 

som i de tidigare fallen så ändras presentationen för att fortsätta vara så läsbar som möjligt utan 

att behöva göra en rullning i sidled. Däremot så uppstår det vissa problem med den minsta 

viewporten längst ut till höger. Detta innebär att om man då visar webbsidan på en mobiltelefon 

är det första som visas inte är det primära innehållet på sidan. Istället syns flera menyer staplade 
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på varandra och en rullning krävs för att komma till det innehåll användaren specifikt har 

efterfrågat. I och med att det är menyn och inte är det primära innehållet som visas högst upp på 

sidan så kan detta leda till förvirring för en användare som besöker sidan. Detta genom att man 

inte kan vara helt säker på att man kommit till en ny sida i och med att man tryckt på en länk 

eftersom det innehåll man först stöter på (menyn) är detsamma som på föregående sida. För att 

exemplifiera detta visar den nedre delen av figur 13 hur tre olika sidor på en djup nivå i 

menyhierarkien visas i en mobiltelefons webbläsarfönster. Notera att det alltså är tre olika 

webbsidor (figur 13. Bilderna 1, 2 och 3) som visas och hur dessa ändå till synes är likadana i 

webbläsaren. 

 

3.2.3 Problem med en webbsida utan mobilanpassning 

Denna sektion påvisar de problem som kan uppstå att visa en webbsida över flera enheter om 

man inte har mobilanpassat webbsidan. Detta exempel har sedan undersökningen genomförts, 

ändrats och blivit mer mobilanpassad. Dessa skärmdumpar är tagna från april månad av den då 

aktiva versionen av sidan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. searchminds.se vid olika fönsterstorlekar.  

 

Searchminds:s webbsida presenteras på följande sätt i olika fönsterstorlekar (figur 14 nedan). 

Notera hur menyn i den mellersta bilden har lämnat sitt hållande element och flyter över i andra 

element. Lägg märke till hur texten och sidan förlorar läsbarhet i och med att textblock lämnar 

sina hållande element. I den tredje bilden längst till höger har den ännu mindre viewporten gjort 

att mer eller mindre allt innehåll på sidan har lämnat sitt hållande element vilket gör sidan näst 

intill oläsbar. 
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4. Analys  
I det föregående avsnittet redogjordes i stora drag vad de fem besökta företagen tycker om RWD, 

hur de jobbar med det idag samt hur det står i förhållanden till vissa andra, plattformsspecifika 

lösningar. Dessa tankar och erfarenheter har nu stått till grund för en analys av de trender som 

har identifierats i företagens beteende och synsätt. För att ge en överblick över huruvida 

företagen jobbar med andra lösningar utöver RWD har dessa svar sammanställts i tabellen nedan 

(tabell 11). 

 

Företag Hur länge har man 

nyttjat RWD? 

Tillverkas mobila 

sidor? 

Tillverkas 

appar? 

Aktivt deltagande med 

kundens innehåll 

Företag A Två år Ja, men endast i 

särskilda fall 

Ja Ja 

Företag B Ett och ett halvt år Nej Nej Nej 

Företag C Ett år Nej Ja Ja 

Företag D Två år Nej Ja Ja 

Företag E Två år Nej, inte längre Ja Ibland, men oftast arbetar 

en tredje part med detta 

Tabell 11. Lösningsöversikt av samtliga företag 

 

Utifrån tabell 11 går det att urskilja att majoriteten av företagen inte utvecklar mobila sidor. De 

fall där dessa fortfarande används är ofta sparsamma och kräver väldigt specifika förutsättningar 

för att dessa ska vara det främsta alternativet för mobilanpassning. En anledning till denna 

utveckling är dels, som flera av företagen säger, att det i många fall krävs ett dubbelarbete vad 

gäller de olika webbsidornas (den desktopanpassade och de mobilanpassade sidornas) innehåll. 

Skillnaden i innehåll kan resultera i att en besökare till en mobilsida istället väljer att visa 

desktopversionen av sidan i mobilen (se företag A). Vi anser att ett sådant beteende tar bort 

själva meningen med en mobilanpassning. Detta på grund av att besökaren i dessa fall nekas den 

information de söker istället för att få en mer anpassad upplevelse för den enhet den använder sig 

av, vilket målet med en mobilanpassning bör vara. Dessa nackdelar vägda mot fördelarna med 

RWD kan vara en bidragande faktor till att RWD har tagit mer mark när det kommer till 

mobilanpassning av sidor jämfört med mobila sidor. Detta främst på grund av att det innehåll 

som presenteras med en webbsida som tillämpar RWD alltid kommer vara detsamma, oavsett 

enhet som används för att visa sidan. 
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Man kan se att de flesta av företagen även utvecklar appar. Detta då endast ett av fem besökta 

företag vid intervjutillfället inte hade utvecklat någon app till kund. En trend hos de företag som 

utvecklar appar är att de, i de flesta fall, inte ser en app som den huvudsakliga lösningen. Istället 

står dessa ofta som komplement till befintliga lösningar och funktioner på en befintlig webbsida 

eller annat system (se företag A, C, D, E). Företagen belyser att appar ofta används i 

marknadsföringssyfte för den beställande kunden (se bl.a. företag C). Man vill helt enkelt visa 

sin närvaro på exempelvis Appstore eller Google Play Store. Detta gör att appar får en något 

annan funktion kontra exempelvis mobilsidor eller RWD. Som företag C beskriver så kan de 

nyttjas för att förbättra en befintlig kundrelation genom att erbjuda en etablerad kundbas 

ytterligare eller förbättrad funktionalitet genom appen. 

 

Alla företagen anser att RWD kommer dominera webbutvecklingen framöver. De flesta företagen 

tror dessutom att RWD kommer bli en standard för hur man utvecklar webbsidor. Hur man pratar 

om RWD kommer också ändras från att “bygga responsivt” och man kommer istället att 

förutsätta att en sida som beställs kommer vara responsiv.  

 

För- och nackdelar med RWD från samtliga företag har sammanfogats i tabell 12 nedan.   Detta 

för att bidra med en större överblicksmöjlighet över företagens tankar och syn på RWD.  

Fördelar med RWD Nackdelar med RWD 

● Mer användarvänligt då samma 

informationsflöde anpassat till olika enheter 

● Gör information mer tillgängligt 

● Bibliotek är bra då elementförflyttning sker 

automatiskt med en liten mängd kod 

● Arbetar med olika upplösningar och 

skärmstorlekar 

● Kostnadseffektivt 

● Bättre läsbarhet på mindre skärmar 

● Bra arbetssätt för innehållshantering 

● Lätt att uppdatera innehåll och form 

● Når fler användare med mindre arbete 

● Drivkraft för samarbete vid problemlösning 

● Saknar åtkomst till hårdvara i mobiltelefoner 

via webbläsare 

● Svårt med en befintlig sida som inte är gjort 

för att anpassas åt mobila enheter 

● Mobila enheter saknar stöd för flash 

● Finns problem som inte är lösta 

● Svårigheter för kunder att bestämma innehåll 

● Mer tidskrävande arbete kring planering, 

design och utveckling av sida 

● Problem med gamla webbläsare 

● Kostnadsfråga för kund 

● Kräver ett tidigt helhetsperspektiv 

● Kräver detalj-noggrannhet 

● Än så länge finns ingen riktig “best practice” 

för exempelvis utformning av menyer 

● Tar endast hänsyn till skärmbredd, ej 

uppkoppling hos användare 

Tabell 12. Översikt av för- och nackdelar med RWD för samtliga företag 

 

Merparten av företagen (företag A, C, D och ibland företag E) är delaktiga i arbetet med innehåll 

tillsammans med kunden och detta är en viktig del av att utveckla responsivt (se tabell 11). 

Innehållshantering är en viktig del för att uppfylla användarens behov och då menas det att 

beroende på vilken enhet informationen ska visas, måste innehållet vara anpassat till den enheten 

och till det syfte användaren har med att ta till sig informationen på just den enheten. Ett exempel 
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är företag C:s transportkund som begränsade innehåll till mobiltelefoner eftersom användare som 

sökte information hos dem via mobiltelefon endast var intresserade av en viss typ av information. 

Det går med säkerhet att säga att ett stort fokus på innehåll är nödvändigt för att RWD ska bli 

framgångsrikt (tabell 12).  

5. Slutsatser och diskussion 
I undersökningen har vi kommit fram till att RWD besitter sådana kvalitéer att den på sikt bör 

kunna ersätta plattformsspecifik utveckling av informationssidor och e-tjänster. När det kommer 

till informationssidor vill vi påstå att det är självklart att RWD kan ersätta plattformsspecifik 

utveckling och redan är på god väg att göra det. Detta grundas på det faktum att det finns 

ingenting med dessa sorters webbsidor som inte går att uppnå med RWD. Vi har även sett att de 

plattformsspecifika lösningar som använts tidigare (appar med informativt innehåll och 

mobilsiter) inte länge används i en större utsträckning av företag i branschen. Samtliga företag 

som vi träffat har dessutom lyft fram att den största fördelen med RWD är att det bara är en sida 

att underhålla. Detta innebär att informationssidor utvecklade med RWD har ett övertag mot de 

plattformsspecifika lösningarna då dessa måste underhållas separat, vilket i sin tur kan leda till 

ett inkonsekvent innehåll mellan de olika plattformarna.  

 

När det kommer till enklare e-tjänster som, jämfört med informationssidor, har högre krav på 

mer avancerad funktionalitet så var slutsatsen huruvida RWD kan ersätta plattformsinriktad 

utveckling inte lika självklar. Dock anser vi detta vara fallet då vi i vår omvärldsundersökning 

sett att ett flertal lättare e-tjänster, såsom arla.se och ul.se, framgångsrikt har nyttjat RWD. Dessa 

lyckade fall tyder på att icke-plattformsspecifik utveckling av e-tjänster är möjlig med hjälp av 

RWD. Dock har flera företag förklarat att vid större krav på funktionalitet och i samband med att 

mer resurser och innehåll måste laddas in på en webbsida så är inte RWD alltid den bästa vägen 

att gå. Dock anser författarna att dessa tyngre tjänster ligger utanför undersökningens 

avgränsning. 

 

Utöver svaret på vår forskningsfråga fann vi ytterligare ett fenomen som var särskilt intressant 

under insamlingen av vår empiri. Detta var att samtliga företag oberoende av varandra sa att 

RWD med största sannolikhet kommer ses som en standard i framtiden. De menade att man inte 

längre kommer ha kvar termen RWD och att det istället skulle vara det rådande paradigmet för 

hur man utvecklar webbsidor. 

 

5.1 Reflektion 

Författarna vill påstå att RWD är ett av de absolut lättaste och bästa sätten att mobilanpassa 

webbsidor. Detta grundar vi främst på det som vi anser vara RWD:s  främsta styrka; 

innehållstillgänglighet över flera enheter med en lösning. Det faktum att en och samma webbsida 

har förmågan att anpassa sig själv med hjälp av media queries, flexible images och flexible 

layouts är, enligt författarna, en väldigt tilltalande lösning. Detta för att man inte behöver hålla 

flera uppsättningar innehåll för olika enheter och lösningar och för att man inte behöver arbeta 
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med komplicerade serverlösningar för att skicka rätt version av en webbsida till dess avsedda 

enhetstyp. Det finns dessutom ett flertal andra fördelar som vi har sett med RWD. Bland annat så 

tycker vi att det är en stor fördel att man nu egentligen inte behöver mer kompetens än 

grundläggande kunskaper i HTML och CSS för att kunna göra snygga webbsidor som är 

anpassade för alla typer av enheter som används idag.  

 

Samtliga företag som har intervjuats har visat stor entusiasm och kunnighet inom ämnet och vi 

känner en stor tilltro till deras arbetssätt. Vi har insett att ett innehållsarbete tillsammans med 

kund är av stor vikt för att producera responsiva webbsidor av absolut högsta klass. Utifrån 

denna insikt vill vi uppmana de företag som inte gör detta idag att ta ett större intresse och ansvar 

för kundens innehåll då detta inte alltid kan lämnas helt i kundens händer. 

 

5.2 Brister med undersökningen 

Undersökningen har vänt sig till ett fåtal företag i huvudsakligen Uppsala- och 

Stockholmsområdet. Med detta kan man sluta sig till att undersökningen är lidande när det gäller 

den rent geografiska spridningen av företag, vilket kan anses ha en negativ påverkan på 

uppsatsens tillförlitlighet och generaliserbarhet. Däremot vill vi mena att den ringa skillnad vi 

noterat i företagens synsätt på RWD pekar på att det inte råder särskilt stora skillnader företag 

emellan och att undersökningens innehåll med stor sannolikhet kan anses generellt.   

 

Ett större deltagande från fler företag hade varit fördelaktigt. Bland annat är företag som inte 

nyttjar RWD inte representerade i undersökningens underlag. En mer heterogen bas till empirin 

hade bidragit positivt till uppsatsens generaliserbarhet och tillförlitlighet, däremot hade detta 

kunnat bli svårt att genomföra på grund av tidsaspekten. Dessutom anser vi det finnas en 

möjlighet att den empiri som presenteras innehåller subjektiva åsikter eftersom företagen har 

gjort det aktiva valet att arbeta med RWD. Men på grund av undersökningens interpretitivistiska 

karaktär är det just dessa åsikter vi undersöker och därmed anser vi att företagens eventuella 

subjektivitet inte påverkar uppsatsens tillförlitlighet. 

 

Intervjuerna genomfördes tidigt i arbetsprocessen vilket medförde att författarnas ämneskunskap 

var bristande. Detta kan haft en negativ effekt på intervjuernas kvalitet då de förberedda frågorna 

inför intervjuerna kan ha varit svårtolkade av respondenten. Ytterligare en riskfaktor är att 

intervjupersonens bristande erfarenhet kan ha lett till en minskad kvalitet av intervjuerna och 

därmed de svar som kom därav. Dessa faktorer är vad författarna anser ha haft störst negativa 

inverkan på undersökningens kvalitet. 

 

Undersökningen bidrar heller inte med kunders uppfattning om RWD. Kunders medvetenhet 

kring RWD samt deras nöjdhet med projekt där RWD skulle kunna ligga till en grund för en 

framtida studie som kan ställas jämsides med denna undersökning. 
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7. Bilagor 

7.1 Intervjufrågor 

 

Fråga 1: Hur länge har ni på [FÖRETAGSNAMN] arbetat med responsive web design? 

 

Fråga 2: Hur stor del av era projekt tillämpar RWD idag? 

 

Fråga 3: Utöver responsive web design, arbetar ni även med nativeutveckling och/eller 

utveckling av mobila sidor? 

Fråga 3.1: Använder ni i så fall RWD  parallellt med nativelösningar eller ersätter det ena det 

andra? Motivera och vidareutveckla. 

 

Fråga 4: Vad anser ni är de främsta vinsterna vid en implementation av RWD? 

(tid/pengar/huvudvärk) 

 

Fråga 5: Vilka är de vanligaste problemen ni upplever med RWD? 

Fråga 5.1: Hur överkommer ni dessa? 

Fråga 6: Finns det situationer där ni anser att man bör använda utveckling mot specifika 

plattformar istället för RWD? 

 

Fråga 7: Hur ofta ingår RWD i en kravspec från kund? (Hur ofta efterfrågas RWD) 

Fråga 7.1: Är RWD något ni använder i er marknadsföring? 

 

Fråga 8: Tycker ni att det saknas stöd för RWD. Vad skulle ni vilja se var möjligt med RWD? 

 

Fråga 9: Hur tror ni att framtiden för webbutveckling ser ut? 

Fråga 9.1: Är RWD en trend? Kommer det fortsätta på samma spår som nu, byta riktning helt 

eller ersättas? 

 

Fråga 10: Tror ni att RWD har potential att ersätta nativeutveckling på sikt? 

 

Fråga 11: Gör ni en bedömning av innehållet för att optimera skalning? Hur hanteras/bedöms 

innehåll vid skalning? 

 

Fråga 12: Arbetar ni enligt Mobile first eller desktop first? Varför? 

 

Fråga 13: Använder ni något befintligt ramverk/biblitotek i era lösningar (såsom Twitter 

Bootstrap, Foundation) eller inte? Varför har ni gjort det valet? 


