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SAMMANFATTNING 

Att göra webbsidor tillgängliga för olika sorters enheter är ett område som har uppstått i och 

med smartphonens utveckling. Mängden enheter har under de senaste åren ökat stort och det 

är inte längre endast laptops och datorer som används. Då enheternas skärmupplösning skiljer 

sig krävs en anpassning beroende på enhet för att ge en bra användarupplevelse. För att 

identifiera tillgängliga tekniker har en kvalitativ undersökning genomförts. Undersökningen 

består av en genomgång av utvald litteratur samt intervjuer med utvecklare på företagen 

Nethouse och Laget.se utförts. Detta för att inhämta information om användandet av tekniker, 

undersöka om det finns något framträdande tankesätt samt undersöka för- och nackdelar med 

teknikerna. Slutsatsen är att alla tekniker har sina användningsområden eftersom de har olika 

styrkor och svagheter. Resultatet från denna studie presenteras som en genomgång av de 

befintliga teknikerna och deras potentiella användningsområden för att vägleda valet av 

teknik. 

Nyckelord: Responsiv webbdesign, Responsiv design, Subdomän, Hybridapp, Webbapp, 

Native app, anpassningsbar webb  



Sida | 2  

 

ABSTRACT 

Making web pages available for different types of devices is an area that has arisen with the 

development of smartphones. In recent years it has become a major increase in units and there 

are no longer only laptops and computers that are being used. Since there is a size difference 

between the different devices there is need for adjustment depending on the device to provide 

a good user experience. The study was carried out as a qualitative study to identify available 

technologies. A review of available literature and interviews with developers at the companies 

Nethouse and Laget.se was conducted to obtain information on the performance of the 

techniques, if there is any way of thinking and if there is advantages and disadvantages of the 

techniques. The conclusion is that all technologies have their uses as they have different 

strengths and weaknesses. The results from this study are presented as a review of the existing 

technologies and their potential uses to guide the choice of technology. 

Keywords: Responsive Web Design, Responsive Design, Sub domain, Hybrid app, Web app, 

Native app, Custom web  
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FÖRORD 

Denna studie hade inte varit möjlig utan de utvecklare som ställde upp och lät oss intervju 

dem. Det var väldigt intressant att höra om deras erfarenheter och åsikter inom området. Vi 

tackar Anders Sahlin och Daniel Hammarin från Nethouse samt Robin Ridderholt från 

Laget.se så mycket för deras medverkan och för att vi fick möjlighet att utföra intervjuerna i 

deras fina lokaler. Vi vill även tacka vår handledare Johan Aderud för vägledning och råd om 

hur denna studie skulle utformas. 

Pontus Grönberg och Francisco Guerra Riveros  
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1. INLEDNING 

I dagens samhälle finns det många olika sätt att besöka webbsidor. Nästan alla har idag en 

smartphone som de använder dagligen men det finns även surfplattor i olika storlekar, smart 

TV med tillgång till internet samt datorer som har olika upplösningar på skärmen. På ingång 

är även 4k tekniken vilket innebär den dubbla upplösningen jämfört med full HD. Med detta i 

åtanke förväntar sig de flesta användarna av webbsidorna att dess design ska vara optimerad 

för den enhet och den upplösning de använder. Men hur ska de som utvecklar webbsidorna 

göra för att optimera designen för alla dessa enheter och upplösningar samt ge alla användare 

en bra upplevelse? Finns det olika tekniker för att uppnå detta, vilken av dessa används i 

praktiken och varför? 

Den kunskap som har utvecklats under denna studie är kunskap som ska kunna användas som 

vägledning i val av teknik för att göra webbsidor tillgängliga för flera sorters enheter. I denna 

studie kommer fokus att ligga på vilka tekniker som finns, vilka av dessa som används i 

praktiken och varför en teknik väljs över en annan. Detta för att skapa en förståelse om de 

olika teknikerna, hur de implementeras och vilka förutsättningar de har. Detta är alltså inte en 

guide över valet av teknik utan ska betraktas som information som ska vägleda valet av 

teknik. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka tekniker som finns för att göra webbsidor 

tillgängliga för olika sorters enheter, samt om det finns fördelar och nackdelar med dessa 

tekniker. Det ska även undersökas om ett speciellt tankesätt bör användas när webbsidor ska 

finnas tillgängliga för olika sorters enheter. Denna studie syftar till att bidra med kunskap och 

information som ska vägleda vid val av teknik.  

1.2 Frågeställning 

Vilka tekniker finns det som kan användas för att göra webbsidor tillgängliga för olika sorters 

enheter och vilka av dessa används i praktiken. Är det någon av dessa tekniker som är mer 

lämpad att använda och iså fall varför? 

Frågor som besvaras i uppsatsen: 

 Vilka olika tekniker finns det? 

 Vilka av dessa tekniker används i praktiken? 

 Är någon teknik mer lämpad att användas i en speciell situation? 

 Varför väljs en teknik framför en annan? 

1.2.1 Analys av frågeställning 

Ett problem med frågeställningen är att teknikerna fortfarande håller på att utvecklas eftersom 

behovet av att göra webbsidor tillgängliga för flera enheter är någorlunda nytt. Det kan skapa 

problem då teknikerna inte har nått sin fulla funktionalitet, vilket även kan leda till att det 

finns ett litet utbud av forskning kring de olika teknikerna. 

1.3 Begrepp 

1.3.1 Enhet 
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En anordning gjord eller anpassat för ett visst ändamål, speciellt en bit av mekanisk eller 

elektronisk utrustning (Oxford Dictionaries, n.d.). 

1.4.2 HTML/HTML5 

Hyper text markup language (HTML) är ett språk för att skapa webbsidor. Webbsidans 

innehåll struktureras med hjälp av HTML taggar. HTML5 är den senaste versionen av språket 

HTML (W3School, n.d b). 

1.4.3 CSS/CSS3 

Cascading style sheets (CSS) används för att definiera hur HTML elementen ska visas. CSS3 

är den senaste standarden inom CSS (W3School, n.d a). 

1.4.4 App 

App är en förkortning av applikation. En applikation är en mjukvara som körs på en enhet. 

Begreppet app har blivit mest kännetecknande för olika program som går att installera på 

smartphones. De olika operativsystemen till smartphones har då så kallade appaffärer där det 

går att ladda hem och installera appar (Karch, n.d.). 

1.4.5 Grids 

Är ett tankesätt som kan användas vid design av webbsidor med hjälp av CSS. Det innebär att 

webbsidans design delas in i ett rutnät där det sedan skapas områden där webbsidans innehåll 

placeras. Detta underlättar då det blir lättare att flytta runt de områden med innehåll som ska 

höra ihop genom att rutnätet anpassas. Detta är något som bör användas när responsive design 

ska implementeras eftersom det då blir möjligt att ändra storlek och position på dessa rutnät så 

att det passar olika enheters skärmstorlek (Marcotte, 2010). 

1.4.6 API 

API är en förkortning av Application programming interface som är ett gränssnitt med ett 

antal metoder och funktioner som underlättar kommunikationen med en specifik applikation 

(TechTerms, n.d).  

1.5 Presentation av verksamheterna 

1.5.1 Laget.se 

Laget.se är en hemsida för klubbar och lag inom svensk idrott. Laget.se är har existerat sen 

2004 och har växt till att idag vara den i särklass största aktören på området. Laget.se har sitt 

huvudkontor i centrala Örebro. På deras hemsida finns det möjlighet för lag att skapa en lag 

sida. Där har de sedan möjligheten att använda sig av administrations- och 

kommunikationsverktyg som exempelvis e-post- och SMS-utskick samt hantering av både det 

statliga och kommunala LOK-stödet. Laget.se är i nuläget en av Sveriges 15:e mest besökta 

sida.  

1.5.2 Nethouse 
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Nethouse är ett IT-konsultföretag som grundades 1998 i Örebro. Nethouse är ett snabbt 

växande företag som har 130 medarbetare och kontor i fem städer i Sverige. De erbjuder 

tjänster inom tre områden: systemutveckling, IT-infrastruktur, affärs- och 

verksamhetsutveckling. Genom kompetensen inom dessa tre områden kan Nethouse erbjuda 

sina kunder fullständiga IT lösningar. Affärs- och verksamhetsutvecklingens fokus ligger i att 

identifiera möjligheten där IT kan användas för att underlätta för företaget, IT-

infrastrukturdelen lägger grunden för IT lösningen som sedan realiseras genom 

systemutvecklingen. De har bred erfarenhet av webb- och server/klientutveckling och 

utvecklar det mesta i Microsoft .NET-miljö. 

1.6 Presentation av intervjupersoner 

1.6.1 R1 - Anders Sahlin  

Anders är utbildad dataingenjör och arbetar som IT-konsult på Nethouse i Örebro. Han har 4 

års erfarenhet inom webbutveckling och har mest utvecklat webbapplikationer. Det har 

mestadels varit klientprogrammering och gränssnitt med hjälp av HTML5 och javascript. 

1.6.2 R2 - Daniel Hammarin  

Daniel har en magisterexamen inom datateknik och arbetar som IT-konsult på Nethouse i 

Örebro. Han har 8 års erfarenhet inom systemutveckling och arbetar mest med gränssnitt och 

webbutveckling.  

1.6.3 R3 - Robin Ridderholt  

Robin har läst datavetenskapliga programmet med inriktning datateknik och sedan läst en 

tvåårig kvalificerad yrkesutbildning. Han har 5 års erfarenhet inom systemutveckling och 

arbetar som utvecklare på Laget.se. Hans tjänst är väldigt bred men huvudsakligen har det 

handlat om webbutveckling. 

2. PERSPEKTIV 

Här presenteras kort det perspektiv som har använts vid studien där en förklaring kring de 

centrala begreppen görs. 

Vi har under utbildningen lärt oss hur man kan gå tillväga för att utveckla en webbsida som är 

tillgänglig för flera enheter. Under utbildningen har även denna kunskap använts praktisk när 

vi jobbade med ett projekt där en responsiv webbsida var ett krav. Teknikerna som då 

användes var HTML5 och CSS3 för att anpassa webbsidan för olika upplösningar. Detta är 

något som blir viktigare hela tiden då de flesta har en smartphone, dator eller surfplatta och 

alla dessa har olika upplösningar. Det är viktigt för företagen att kunna nå ut till alla åldrar 

och kunder. 

Då vi vill få en djupare kunskap om vad som används i praktiken kommer vi även undersöka 

detta ur de yrkesaktivas perspektiv. Detta kommer ske genom intervjuer med utvecklare som 

arbetar med webbsidor och under intervjuerna kommer fokus ligga på vilken teknik de 

använder sig av och varför. Vi kommer även att fråga om vad de tror kommer att utvecklas i 

framtiden. 
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2.1 Centrala begrepp 

2.1.2 Responsive webbsida 

Responsive design är en webbsida som automatiskt anpassar sig efter storleken och 

upplösningen på en skärm. Detta leder till att webbsidan kan ses och fungera på flera olika 

enheter. Webbsidan ska exempelvis kunna användas på en smartphone med en liten skärm 

eller på en skärm med hög upplösning. 

2.1.3 Media queries 

Media queries är en del av CSS3 ramverket och används för att kolla enhetens media 

egenskaper. Media query kan bestå av en eller flera uttryck för att göra kontroller. Inom 

responsive design kan media queries användas för att kolla enhetens skärmstorlek och sedan 

använda olika CSS kod beroende på storleken. 

Några av de förhållanden som går att kontrollera med media queries är width, height, device-

width, max-device-height, orientation, aspect-ratio och grid W3C (2012) 

Exempel: 

@media screen and (max-device-width: 800px) { … } 

@media all and (orientation:landscape) { … } 

@media screen and (device-aspect-ratio: 1280/720) { … } 

2.2 Intressenter 

De intressenter som vi har identifierat är utvecklare och företag som ska utveckla en webbsida 

som ska vara tillgänglig för flera enheter. Det kan vara att de behöver information om vilka 

tekniker och tankesätt som finns innan de gör ett val. 

Vi har även identifierat oss själva som intressenter då vi är nyfikna på att se vilka olika 

metoder som finns och skillnaden mellan dessa. Vi vill även samla ihop kunskap så att det blir 

lättare att se den större bilden. Även andra informatikstudenter kan ses som intressenter då de 

kommer kunna utnyttja denna kunskap i deras framtida arbetsliv. 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Vi har valt att dela upp den tidigare forskningen i de olika samlingstekniker som vi har 

identifierat. Dessa tre samlingstekniker har sedan fått underrubriker om det har varit så att 

de har bestått av fler delar. 

3.2 Responsive Design 

Marcotte (2010) säger att istället för att separera innehållet för olika sorters enheter så bör 

aspekter av samma upplevelse skapas, som sedan anpassar sig efter enhetens egenskaper. Det 

ska skapas en optimal visningsupplevelse för de olika aspekterna samtidigt som det används 

standard teknologi så att webbsidan kan justeras och användas av alla de enheter som ska visa 

den.  

Flera författare (Marcotte, 2010; Mohorovičić, 2013) pratar om tre olika deltekniker för att 

uppnå responsive design. De pratar om att använda sig av media queries för att kolla enhetens 
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egenskaper, flexible grids för att möjliggöra flytande design och flexible images så att bilder 

ska kunna visas. De menar att med hjälp av dessa tekniker så kan det skapas en sida som har 

samma innehåll oberoende vilken enhet som används men som samtidigt ger en optimal 

användarupplevelse. 

3.2.1 Media Queries 

När vi läste Marcotte (2010) så berättar han om media queries framkomst. Han säger att 

media queries introducerades i CSS3 specifikationen och är att det är en vidareutveckling av 

taggen “media types”. Media types användes för att kolla vilken typ av enhet det var som 

användes. Detta var enligt Marcotte (2010) något som inte implementerades i webbläsare eller 

av enheternas utvecklare och det var många typer som inte implementerades fullt ut, i många 

fall ignorerades de helt. 

Enligt Marcotte (2010) kan media queries användas från CSS3 ramverket för att göra så att en 

webbsida kollar enhetens egenskaper. När kunskap om enhetens egenskaper finns så kan ett 

val göras av vad som ska användas beroende på de olika kontrollerna som har gjorts. W3C 

(2012) säger att media queries är logiska uttryck som antingen är sanna eller falska. Då media 

queries är logiska uttryck är det möjligt att använda flera uttryck i en följd som kontroller. 

Detta om användandet av de logiska uttrycken AND, NOT eller OR görs. 

Exempel på media queries: 

@media screen and (max-width: 800px) { ... } 

@media screen and (max-device-width: 800px) and (orientation: landscape) { … } 

@media screen and (device-aspect-ratio: 1280/720) { … } 

Vid användandet av media queries måste det enligt Doyle (2011) vid design för mobiler 

finnas i åtanke att webbläsare för mobiler har en virtual viewport. Detta innebär att 

webbsidorna som besöks med webbläsaren automatiskt skalas upp för användandet av icke 

anpassade webbsidor. Grigsby (2010) har ett exempel där han använder sig av Iphone 4 som 

har måtten 320x480, vid användandet av en virtual viewport så kommer måtten att ändras till 

640x960. Detta innebär att användandet av följande media queries kommer att få sidan att tro 

att vår Iphone har bredden 960px och därför använda sig av desktop.css, som skapats för sidor 

som ska visas på en desktop. 

@media screen and (max-width=1020px) {kod för att använda desktop.css} 

@media screen and (max-width=480px) {kod för att använda mobile.css} 

För att undvika detta problem går det enligt Doyle (2011) att bestämma vilken storlek 

enhetens viewport ska ha. Detta görs genom att skapa en viewport meta tag i CSSen, då går 

det att bestämma att den virtuella viewporten ska vara lika stor som enheten. Detta görs 

genom bestämmelsen att första gången sidan visas ska den vara fullt in zoomad. Detta görs 

med hjälp av att initial-scale=1 i viewport taggen. För att sedan förhindra att enhetens 

virtuella viewport återställs när det ändras till landscape mode används maximum-scale=1. 

Exempel på hur en viewport meta tag kan se ut: 

<Meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1" /> 

Mohorovičić (2013) tar upp nackdelar och potentiella problem med responsive design. Han 

säger att utvecklingen av en responsiv webbsida tar längre tid att utveckla och kommer att 

kosta 10-20% mer än en vanlig webbsida. Dock så behöver en responsive design lösning inte 

utveckla en separat lösning för andra sorters enheter. Mohorovičić (2013) tar även upp att det 
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finns webbläsare som inte är kompatibla med media queries och att det då inte fungerar att 

använda sig av en responsiv lösning. Men enligt Grigsby (2013) är de nyare webbläsare 

uppdaterade och de ska vara kompatibla med media queries vilket leder till att responsive 

design går att använda. 

Grigsby (2010) tar upp några problem som han ser med användandet av media queries. Han 

tar bland annat upp problemet med att användandet av display: none endast döljer webbsidans 

innehåll, men att de ändå laddas av webbläsaren. Vilket resulterar i att data som är onödig 

kommer att laddas ner vilket medför att sidan tar längre tid att ladda. Han diskuterar ett 

exempel på detta då han har testat att dölja bilder när sidan ska visas som en version för 

smartphones och även fast bilderna inte visas så laddas de ned. Mohorovičić (2013) tar även 

upp detta som ett problem då de flesta användare förväntar sig att sidan ska ladda på 4 

sekunder. Detta säger han är svårt att uppfylla för webbsidor som har mycket data som ska 

behandlas. Enligt Grigsby (2013) har det utvecklats ett annorlunda tankesätt vid utvecklingen 

av sidor som ska använda sig av responsive design. Det är ett mobile first tänk som har 

utvecklats och bör finnas vid användandet av responsiv design. Det innebär att designen 

skapas uppdelad för de olika storlekarna i CSSen, att användandet av media queries, 

JavaScript och HTML fragment görs, samt att implementeringen av responsiva bilder görs. 

Grigsby (2013) säger att om dessa aspekter kombineras för att minimera webbsidors innehåll 

kan en snabb responsive design med media queries göras på vilken sida som helst. Grigsby 

(2013) tar upp att det vanligtvis väljs att skapas olika versioner för de tre stora enhetstyperna 

smartphone, surfplatta och desktop. Detta då det finns många olika varianter av 

skärmstorlekar och användandet av någon form av responsive design är nödvändig. Enligt 

Mohorovičić (2013) är webbsidor som utvecklas i nuläget tänkta att användas på fler enheter 

och skärmupplösningar än någonsin. Därför måste utvecklare se till att sidan är flexibel och 

att den ger en bra upplevelse för användare av alla enheter. 

 “That’s why responsive design and the One Web approach is ascending. 

It’s the only durable, flexible and future-proof approach to building 

websites for today’s multi-screen world” (Savitz, E, 2012) 

3.2.2 Flexible Grid 

Flera artiklar (Mohorovičić, 2013;Harb, Kapellari, Luong, Spot, 2011) har identifierat flexible 

grids som en del av responsive design. Harb et al. (2011) beskriver det till och med som “one 

of the most important techniques to achieve responsive web design”. Mohorovičić (2013) 

förklarar att flexible grids innebär att webbsidan delas in i kolumner som har en relativbredd 

som de element som den innehåller sedan förhåller sig till. Mohorovičić säger att det med en 

relativbredd inte finns ett fast värde på bredden utan att den har ett värde som förändras 

beroende på storleken av behållarelementet. 

Relativa värden kan åstadkommas genom att bredd har ett procentvärde istället för pixlar eller 

att textstorleken på en sida bestäms med ett em värde istället för med pixlar. Detta leder till att 

kolumnerna och texten blir flexibla och kommer att justeras automatisk vid olika 

skärmupplösningar. Enligt Marcotte (2010) är flexible grids inte något som enbart kan 

användas för att göra en webbsida responsiv, för även om sidans element är flexibla med hjälp 

av procent och em kommer det vid låga skärmupplösningar att se konstigt ut då de det 

kommer att vara för trångt att ha flera kolumner.  

”Flexible design works well enough in the desktop-centric context for which 

it was designed, but isn’t optimized to extend far beyond that” (Marcotte 

(2010)) 
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När fluid grids implementeras går det enligt Marcotte (2009) att använda enheter som 

förhåller sig till andra element för att ange elementets storlek. Grids eller ett element där 

storleken bestäms med pixlar byts ut till procent. För att ta reda på antalet procent som bör 

användas utifrån antalet pixlar så föreslår Marcotte (2010) en formel för att ta reda på hur 

många procent det ska vara. 

      

       
       . 

Han säger att target ska vara det element som ska ändras, context är elementets behållare och 

resultat är antal procent i decimalform. Marcotte (2009) visar ett exempel med ett h1 element 

med bredden 700 pixlar där han delar det med behållaren som innesluter den som är 900 

pixlar och då blir resultatet 0,77, vilket är 77 %. Procentsatsen på h1 elementets bredd ska då 

ändras till 77 % och det kommer att leda till att elementets proportion behålls vid en 

skärmupplösningsförändring.  

3.2.3 Flexible images 

Mohorovičić (2013) tar upp att när webbsidor är anpassade för att användas på flera sorters 

enheter behövs det även göras en anpassning av innehållet. Han beskriver tre olika tekniker 

för att göra detta. Dessa tekniker är max-width på bildens storlek, att skapa flera versioner av 

bilden som används vid olika upplösningar på skärmen eller att använda sig av CSS cropping. 

Vid användning av max-width går det enligt Harb et al. (2011) att sätta bildens max bredd till 

100 %, vilket leder till att bildens storlek ändras i samband med att skärmupplösningen 

ändras. Enligt Grigsby (2010) bygger max-width på att bildens storlek är densamma som den 

största storleken som kommer att användas på webbsidan, denna kommer sedan skalas ned. 

Grigsby (2010) säger att genom att inte definiera bildens height och width så definieras en 

relativ storlek. Harb et.al. (2011) tar också upp detta och säger att den relativa storleken 

uppnås genom att den placeras i en behållare som tilldelas attributet max-width:100 %. De 

säger att det innebär att webbläsaren justerar storleken på bilden om det behövs och CSSen 

kommer då att guida den relativa storleken. Grigsby (2010) ser ett problem med denna teknik 

då det innebär att bildens storlek blir större än vad som är nödvändigt vid mindre 

skärmupplösningar. Detta då endast en bråkdel av bilden kommer att visas men hela bilden 

kommer att laddas ner. Vilket innebär att data som inte kommer användas laddas ner. 

Mohorovičić (2013) tar upp att ett sätt att åstadkomma flexibel images är genom att skapa 

flera versioner av bilden som ska användas för specifika upplösningar. Harb et al. (2011) tar 

även upp denna delteknik och kallar den multiple images. Multiple images innebär att skapa 

flera versioner av bilden och sedan ange vilken version av bilderna som ska visas med hjälp 

av media queries. Harb et al. (2011) hävdar att användandet av multiple images försäkrar 

dynamisk bildjustering och optimerad laddningstid. 

“You also need to size images appropriately. Don’t rely on browser 

scaling” (Apple (U.Å)) 

Harb et al. (2011) säger att det går att använda sig av CSS cropping för att ändra bilder 

dynamiskt. De förklarar att CSS cropping innebär att bilden blir beskärd för att passa den 

upplösning som den ska visas på. De beskriver att detta görs genom att bilden placeras i en 

behållare där höjden eller bredden är definierad och den andra har är relativ. Harb et al. 

(2011) förklarar att det är den flexibla delen som kommer att utföra beskärningen på bilden, 

detta genom att behållaren justerar sig efter omständigheterna och kommer då att dölja en del 

av bilden om det behövs. För att bestämma vilken av sidorna som kommer att bli beskärd går 

det att använda attributet float. 
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3.3 Subdomän 

Mohorovičić (2013) tar upp ett sätt att nå ut till flera olika sorters enheter, att skapa en 

subdomän som är framtagen specifikt för den sorts enhet som kommer att användas av 

användarna. Genom att skapa flera subdomäner av en webbsida kan en större grupp 

användare använda webbsidan. Mohorovičić (2013) förklarar att webbsidorna skapas separat 

på olika subdomäner vilket innebär att de får olika webbadresser (URL). Enligt Mohorovičić 

(2013) ska inte användaren behöva navigera mellan webbsidorna utan användaren ska 

automatiskt ska bli skickad till den version av sidan som är anpassad för användarens enhet.  

Mohorovičić (2013) beskriver ett problem som kan uppstå om det endast skapas två versioner 

av sidan. Om det är en version för smartphones och en för desktop och webbsidan används av 

en surfplatta så kommer användaren att bli skickad till versionen för smartphones. Detta då en 

version anpassad för surfplattor inte finns. För att lösa detta måste det skapas en version av 

sidan som är anpassad för surfplattor. Mohorovičić (2013) säger dock att fler versioner av en 

webbsida kommer öka risken för fel. Detta då varje version kräver underhåll och det är då lätt 

hänt att det i en av versionerna uppstår oväntade fel. 

Grigsby (2010) säger att det finns fördelar med att ha separat webbsida för smartphone i 

jämförelse med responsiv design. Grigsby (2010) utför tester som visar att responsiva 

webbsidor laddar ner data som inte visas på enheten. Dessa tester styrker Grigsby (2010) åsikt 

om att en subdomän för smartphones kan optimera storleken på webbsidans innehåll för 

smartphones. Detta leder till att den separata webbsidans laddningstid blir optimerad då 

onödig information inte laddas ner. 

3.4 App 

3.4.1 Webbapp 

Budiu (2013) förklarar att en webbapp egentligen inte är en riktig app utan att det egentligen 

är en webbsida. Dessa webbappar öppnas i webbläsaren som vilken webbsida som helst men 

ser ut och beter sig som native appar och är oftast skrivna i HTML5. De “installeras” på 

hemskärmen genom att bokmarkera webbsidan. Detta leder till en av fördelarna som Budiu 

(2013) tar upp i jämförelse med native- och hybridappar, att användaren inte behöver 

installera appen, dock tas det upp att bokmärken inte används ofta i mobilen. Det är dock fler 

fördelar Budiu (2013) tar upp som det faktum att människor, när de söker efter information, 

oftast gör detta genom att använda en sökmotor i webbläsaren istället för att gå in i en app 

affär för att hitta en app som de kan använda för att hitta informationen de söker. Eftersom 

webbappar inte finns i app affärer behöver inte heller utvecklarna oroa sig för de regler som 

dessa affärer kan ha på appens innehåll. Med tanke på att webbappar oftast skrivs i HTML5 

blir de plattformsoberoende och lättare att underhålla då de inte är svårare att underhålla en 

vanlig webbsida. Med detta sagt tar Budiu (2013) upp nackdelen med att webbappar inte kan 

utnyttja hela enhetens hårdvara även om det finns API som gör det möjligt att kommunicera 

med delar av enhetens hårdvara men även att webbappar inte fungerar lika bra i offlineläge 

som native appar. Grigsby (2011) tar upp en punkt som är värd att ha i åtanke, att länkar inte 

kan öppna appar. Han tar upp att det visserligen är möjligt på IOS och Android att öppna 

appar men båda dessa sätt skiljer sig åt och för att få detta att fungera behöver användaren ha 

appen installerad, vilket är något som inte går att kontrollera. Det är då en fördel att använda 

webbsidor då alla enheter kan öppna länkarna på samma sätt.  

3.4.2 Native app 
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Pastore (2012) förklarar att fördelen med att native appar är att det går att direkt kommunicera 

med enhetens hårdvara genom specifik kod. Harb et al. (2011) trycker även på denna punkt att 

en native appar bör utvecklas om det krävs djupare tillgång till enhetens hårdvara. Detta 

eftersom native appar kan ta fördel av hela enhetens processorkraft och även ger möjligheten 

för appen att köras i bakgrunden. Harb et al. (2011) framför samma nackdel som Pastore 

(2012) tar upp, vilken är att utvecklare, då det finns många plattformar och enheter, måste 

utveckla en native app för varje plattform för att inte utesluta några användare. Detta leder till 

ökade kostnader och längre utvecklingstider. Budiu (2013) tar även upp denna nackdel samt 

att det samma gäller vid underhåll och uppdateringar där dessa måste göras för varje version 

av appen. I samma artikel tar Budiu upp att det vid utveckling av native appar måste finnas i 

åtanke att appen måste installeras på enheten genom en appaffär. Dessa affärer har regler på 

innehåll och design som utvecklare måste följa. Detta kan påverka tiden och kostnaden på 

apputvecklingen då dessa regler kan vara något som inte uppfylls under utvecklingen och det 

då krävs ytterligare utvecklinstid för att åtgärda det. Sedan finns det en avgift som 

innehavaren av appaffären tar av apparnas prenumerationsintäkter. Till exempel har Apple en 

avgift på 30 % av prenumerationsintäkterna för apparna som finns på App Store vilket är en 

betydlig summa.  

Att native appar måste installeras på enheten är enligt Budiu (2013) något att ha i åtanke. 

Detta då det finns användare som inte gillar att installera appar på sin enhet och endast 

kommer att installera appen om de vet att de kommer att utnyttja den fullt ut. En anledning till 

detta är att de inte vill slösa det förvaringsutrymme apparna tar upp på enheten. En fördel 

Budiu tar upp med native appar, utöver hårdvarans tillgänglighet, är att de kan köras i offline-

läge utan de begräsningar HTML5 för tillfället har. 

3.4.3 Hybridapp 

Hybridappar tar enligt Budiu (2013) tillvara på fördelen med native appars tillgänglighet till 

enhetens hårdvara samt att den görs tillgänglig via plattformens app affär. Men till skillnad 

från native appar är de baserade på HTML5 som webbappar. Skillnaden mellan hybridappar 

och webbappar är dock att hybridappen har webbläsaren inbäddad i appen. Enligt Budiu 

(2013) använder företag oftast hybridappar för att göra en befintlig hemsida tillgänglig på en 

appaffär utan att behöva oroa sig för allt som utvecklingen av en specifik app medför. Att 

hybridappar är baserade på HTML gör det möjligt att återanvända HTML koden på flera 

plattformar vilket innebär reducerade utvecklingskostnader. Budiu (2013) tar upp verktyg som 

hjälper till att utveckla för flera plattformar, exempelvis PhoneGap. Även Pastore (2012) 

pratar om olika verktyg och beskriver dem som ramverk som möjliggör att med JavaScript 

och HTML få tillgång till enheters hårdvara och enhetsspecifika egenskaper. Hon säger att 

med hjälp av dessa ramverk kan en webbapp agera som en native app. Eftersom hybridappar 

måste installeras på enheten tar Budiu (2013) upp att det, precis som för native appar, finns 

människor som inte tycker om att installera appar på sin enhet samt att det måste hålla sig till 

appaffärernas regler. Hybridappar är enligt Budiu (2013) inte svårare att underhålla än en 

webbsida. 

4. METOD 

I följande avsnitt beskrivs de tillvägagångssätt som har valts i studien. Detta avslutar med en 

kritisk reflektion av utförandet av studien. 
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4.1 Val av metod 

När vi skulle bestämma vilken sorts studie vi skulle göra läste vi igenom vårt syfte och vår 

frågeställning och tittade om det passade bäst in på kvalitativ forskning eller kvantitativ 

forskning. När vi analyserade frågeställningen såg vi den som en undersökning för att skapa 

en förståelse om vilka tekniker det finns och vad som skiljer dem åt. Enligt Kvale (1997) 

menar han att en kvalitativ forsknings fokus ligger i att studera ett fenomens karaktär och 

egenskaper. Detta till skillnad från kvantitativ forskning som han beskriver har syfte att 

studera mängden av något. Bryman (2011) beskriver en kvalitativ undersökning som mer 

inriktad på ord än siffror. Med detta menar han att undersökningen ska innehålla åsikter från 

ett mindre antal personer som är insatta i det område som ska undersökas. Detta till skillnad 

från kvantitativ undersökning där det ska undersökas så många personer som möjligt. Bryman 

förklarar även att kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning ytterligare. Han 

säger att det i en kvalitativ undersökning skapas teorier utifrån det resultat som framkommer. 

Detta i jämförelse med en kvantitativ undersökning där det först skapas en teori och därefter 

samlas in information för att pröva teorin, detta för att se om den bekräftas eller motsägs.  

Kvale (1997) säger att den metod som väljs för en studie ska baseras på det syfte och 

frågeställningar som ligger i grunden för studien. Denna studie ska ge kunskap om vilka 

tekniker som finns för att göra webbsidor tillgängliga för olika sorters enheter, där 

professionellas erfarenheter och åsikter kring teknikerna ska inhämtas. Det ansågs då vara 

lämpligast att använda en kvalitativ metod då studiens syfte inte är att generalisera resultatet 

utan få en djupare kunskap om teknikerna. Detta genom att intervjupersonernas erfarenheter 

ska ge insikt om vilka tekniker som finns och vilka av dessa som används. 

4.1 Datainsamling 

När vi utförde denna studie valde vi att använda oss av två olika sätt för insamling av data. Vi 

satte oss in i forskning kring området och med detta ville vi identifiera olika tekniker och 

tankesätt som finns, vilka fördelar en teknik har, vilka nackdelar en teknik har och om den är 

anpassad för att användas vid ett visst scenario. Detta för att se vad det finns för teoretisk 

kunskap om området. Vi har även intervjua webbutvecklare som arbetar inom intresseområdet 

och sedan jämfört den teoretiska och praktiska kunskapen med varandra för att se om det 

finns skillnader och samband mellan dem. 

4.1.1 Litteraturstudie 

Att studera området som studien ska forska och den tidigare forskningen inom området är en 

av de viktigaste delarna av uppsatsskrivandet. Anledningen till detta är enligt Oates (2005) att 

ta fram bevis som styrker att ämnet är givande, att forskningen inte bara är en upprepning av 

tidigare forskning och om det är det varför, eller att forskningen har tagit fram ny kunskap. 

Litteraturstudien utgör grunden i forskningen och det är enligt Oates (2005) svårt att föreställa 

sig en uppsats utan referenser till någon litteratur. Enligt Webster och Watson (2002) är 

litteraturstudier begreppscentrerade och för att underlätta detta rekommenderar de att en tabell 

skapas där de begrepp som har framkommit under läsningen av litteraturen sammanställs. 

Detta rekommenderas även av Oates (2005) vilket leder till att det enkelt går att se vilka 

begrepp som tas upp av vilka artiklar. 

 

Responsive Design 
  

Subdomän App 
 Media Queries Flexible Grids Flexible Images Subdomän Native app Web app 

Figur 1 Begreppsmatris 
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De litteraturformer som har utnyttjats är böcker, vetenskapliga artiklar, webbsidor och 

bloggar. För att hitta de vetenskapliga artiklarna har sökningar i databaserna Summon, Google 

Scholar och Scopus gjorts. Det har då använts sökord som är beskrivande för det område som 

skulle undersökas och har ändrats beroende på de resultat som framkommit i tidigare 

sökningar. Exempel på sökord som har använts är “web developing” + “multiple devices”, 

“Responsive web design”, ”native app” + development, “Responsive web design”, 

“difference between mobile web and web app” och “Hybrid app” + development. 

4.1.1.1 Urval 

Enligt Oates (2005) ska det efter sökning göras en läsning av artiklarnas sammanfattning där 

en kritisk bedömning görs för att bedöma om det är relevant information för undersökningen. 

Med relevant information menas i detta fall om artiklarna innehåller användbar information 

om tekniker för att göra webbsidor tillgängliga för olika enheter. Detta är något som gjorts 

under studien där bedömningen efter att ha läst artikelns sammanfattning fastställde om det 

ansågs att den artikeln skulle ge värdefull information om området. 

De webbsidor och bloggar som har använts under litteraturstudien har tagits fram genom att ta 

del av de vetenskapliga artiklarnas referenser och sedan använda Google för att hitta dem. 

Enligt Oates (2005) måste forskare vara speciellt försiktig när fastställandet av websidor och 

bloggars värde eftersom vem som helst kan publicera vad som helst på internet. Oates tar upp 

några frågor som forskaren bör ställa sig för att fastställa värdet på de webbsidor som är 

tänkta att användas sig av. Han säger att en av dessa frågor är ”är hemsidan tydlig med vem 

som äger den och finns det någon kontaktinformation tillgänglig ifall man vill ställa en 

fråga?”. Dessa frågor har det reflekterats över och de har funnits i åtanke när det har gjorts 

sökningar med hjälp av Google. Detta har gjorts genom att ta reda på vem som har skrivit 

inlägget eller informationen, har denne person tidigare erfarenheter inom området eller ägs 

webbsidan av ett företag vars arbetsområde ligger inom system- eller webbutveckling. 

4.1.2 Intervjuer 

Då studien har en kvalitativ metod valdes det att göra kvalitativa intervjuer. När valet av 

vilken sorts intervju som skulle utföras valdes en semi strukturerad. Enligt Oates (2005) 

innebär en semi strukturerad intervju att ha ett antal förbestämda frågor som det går att utgå 

ifrån under intervjun. Han förklarar att frågeföljden i en semi strukturerad intervju inte 

behöver fastställas och att det kan tillkomma ytterligare frågor under intervjuns gång, detta 

om det under intervjun dyker upp ämnen som intervjuaren inte var förbered på. Detta ansågs 

vara passande för studiens syfte då intervjuerna var tvungna att anpassas beroende på vad 

intervjupersonen har för erfarenheter och åsikter. Detta tar även Bryman (2011) upp då han 

beskriver skillnaden på en kvalitativ intervju och en kvantitativ intervju är att 

tillvägagångssättet i en kvalitativ intervju brukar vara betydligt mindre strukturerad. Bryman 

(2011) tar även upp att de svar som erhålls i en kvalitativ intervju bör vara fylliga och 

detaljerade eftersom intresset är riktat mot intervjupersonens ståndpunkter och åsikter. 

Bryman (2011) säger att det under en kvalitativ intervju kan användas en intervjuguide eller 

ett frågeschema, denna guide kan dock förändras beroende på vad som framkommer under 

intervjun. Oates (2005) tar upp att intervjun bör börja med enkla öppna frågor som 

intervjupersonen lätt kan besvara. Detta ökar intervjupersonens trygghet då de får svara på 

frågor de har kunskap om. 

För att underlätta intervjuerna valdes det att skapas en intervjuguide där olika teman med 

frågor skrevs ner. Varje tema var en teknik och de kunde sedan väljas att fråga mer ingående 

om ett tema beroende på vad intervjupersonen hade för erfarenhet eller kunskap om dem.  
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De frågor som ställdes i början var allmänna för att skapa en trygghet hos intervjupersonen 

och för att få en bild av dennes erfarenheter, exempel på allmänna frågor var ”vad heter du”, 

”vad har du för utbildning” och ”berätta om dina erfarenheter”. När dessa frågor var 

besvarade så fanns det en bild av intervjupersonens erfarenheter och kunskap och det kunde 

då väljas vilka teman som skulle tas upp. För denna del av intervjun kunde frågorna vara var 

det en befintlig sida, hur länge pågick utvecklingen och tycker du att tekniken fungerar bättre 

i en viss situation. För att se hela frågeguiden se bilaga 2. Detta innebar att de intervjuer som 

genomfördes innehöll olika frågor men det som diskuterades blev relevant för studien. 

Oates (2005) tar upp att användandet av fältanteckningar, ljudinspelning eller videoinspelning 

är betydelsefullt vid intervjuer för att minnet kan vara opålitligt, det kan uppstå misstag eller 

att det finns fördomar som påverkar. Oates (2005) förklarar att när det används 

fältanteckningar kan det antecknas vad intervjupersonen säger och om i vilket sammanhang. 

När det används ljudinspelning kommer forskaren att kunna lyssna ordagrant på vad både 

intervjupersonen säger och den som håller i intervjun. När videoinspelning används kommer 

det som i ljudinspelning kunna lyssnas på allt som sägs samtidigt som det går att se den icke 

verbala kommunikationen så som ansiktsuttryck och gester. Oates säger att det går att 

använda sig av fler än en av dessa metoder samtidigt beroende på vilket sorts information som 

intervjun bör resultera i. 

För denna studie så valdes det att göras ljudinspelning och fältanteckningar. Detta utfördes i 

intervjun genom att en person höll i intervjun och ställde frågor och den andre person 

antecknade vad som diskuterades samtidigt som intervjun spelades in med hjälp av en 

ljudinspelningsenhet. Detta ansågs passande för studien då det vid analysen underlättar att 

kunna höra ordagrant vad som sades under intervjun. 

3.1.2.1 Urval 

De utifrån studiens syfte. Bryman (2011)  förklarar att målet med en kvalitativ undersökning 

personer som intervjuades under studien valdes ut genom att använda ett målinriktat urval. 

Enligt Bryman (2011) går ett målinriktat urval till genom att det ska väljas personer som har 

kunskap och erfarenhet som gör dem relevanta för att besvara studiens frågeställning. Detta 

bedöms vara den mest lämpade urvalstekniken är att göra en ingående analys där 

intervjupersonerna inte behöver vara representativt utvalda för att kunna ge en förståelse från 

flera olika målgrupper. Marlow och Boone (2010) förklarar att när urvalet baseras på 

nyckelinformanter ska forskaren använda sig av deltagare som har expertis inom studiens 

område för att samla in relevant data.  

För att hitta dessa relevanta personer att intervjua i studien kontaktades It-företag i Örebro 

med en förfrågan om de ville vara med i studien. Det var då tre företag som gav ett positivt 

svar att de hade en eller flera medarbetare som hade tid att intervjuas med kunskap och 

erfarenhet inom ämnet. När tid och datum för intervjuerna skulle fastställas, bokades det in 

intervjuer med två av företagen där ett av företagen hade två intervjupersoner och det andra 

hade en intervjupersonen. När det tredje företaget kontaktades angående tid och datum för 

intervju uteblev svar från dem. Ytterligare kontakt togs med företaget som inte svarat och de 

svarade då att de inte skulle hinna med att bli intervjuade då det hade fullt upp. Intervjuer med 

detta företag uteblev därför. 

Antal intervjupersoner för en studie kan variera. Kvale (2010) säger att antalet respondenter 

för en studie varierar beroende på vilket syfte studien har. Han säger att antalet respondenter 

bör vara större i en studie där syftet är att generalisera resultatet till skillnad från en studie där 

syftet är att skapa en förståelse av en eller flera personers upplevelse inom ett ämne. Kvale 

säger att det i vissa situationer kan var tillräckligt med en respondent för att få den 

information som krävs för en studie. Bryman (2011) tar upp samma saker som Kvale (2010) 
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och säger att det ska uppnås en teoretisk mättnad genom att tillräckligt många respondenter 

intervjuas. Han säger även att det i förhand är omöjligt att veta exakt hur många respondenter 

som krävs. Bryman tar upp en tumregel att ju bredare omfattning studien har och om det ska 

jämföras mellan flertal olika grupper kommer det att krävas ett större urval av respondenter.  

Till denna studie gjordes bedömningen att ett urval på 3 respondenter skulle ge en tillräckligt 

stor teoretiskt mättnad för att besvara studiens frågeställning. Detta då studiens syfte och 

frågeställning handlade om att skapa en koppling mellan litteratur och vad professionella har 

för åsikter om tekniker för att göra webbsidor tillgängliga för flera sorters enheter. Det ansågs 

inte vara nödvändigt att göra en generalisering av resultatet utan att framföra åsikter skulle var 

i fokus, detta innebär att ett behov av ett större antal respondenter inte var nödvändigt. Det 

som var i fokus var att förvärva information som var betydelsefull för studien och då krävs en 

mindre grupp respondenter. Ett mindre urval respondenter valdes även för att det då är möjligt 

att utföra djupgående intervjuer vilket inte skulle vara möjligt med ett större antal 

respondenter med den tidsram och resurser studien haft. 

4.2 Analys 

Efter intervjuerna bör de data som framtagits förberedas för analys, detta görs genom 

transkribering. Detta behöver göras enligt Oates (2005) för att det blir mycket enklare att leta 

igenom och analysera data när det finns nedskrivet. När transkriberingen av all data är utförd 

ska det enligt Oates (2005) läsas igenom för att få en överblick över helheten och sedan hitta 

teman. Bryman (2011) säger att detta angreppssätt kallas för “Tematisk analys” och säger att 

det är ett av de vanligaste sätten att analysera kvalitativ data. Enligt Oates (2005) ska sedan 

dessa delar kategoriseras och han förklarar två sätt som kategorier kan uppstå. Ett av dem är 

det induktiva angreppssättet vilket enligt Oates innebär att kategorier skapas utifrån det som 

framkommer utifrån datan. När detta är gjort kan det börja sökas efter sammanhang och 

kopplingar mellan de teman och kategorier som identifierats. 

På ovan beskrivna sätt har analysen av data som tagits fram under intervjuerna analyserats. 

Genom att läsa igenom transkriberingen har teman identifierats. Dessa teman har identifierats 

genom att fokusera på att hitta samband, likheter och skillnader i respondenternas svar. För att 

sedan härleda kategorier användes det ett induktivt angreppssätt med teknikerna som 

identifierats under litteraturstudien som utgångspunkt. Detta eftersom syftet med intervjuerna 

var att generera data om utvecklarnas åsikter som sedan skulle jämförs med den tidigare 

forskningen för att undersöka om det finns samband, likheter eller skillnader mellan dem. 

4.3 Etik 

Det är viktigt att ha etik i åtanke under studien, detta innebär att det ska tänkas på att de 

personer som intervjuas har rättigheter och att intervjuaren har ett ansvar gentemot 

respondenterna Oates (2005). I denna studie har detta realiserats genom att dels skriva ett 

informationsblad som respondenten fått tagit del av innan intervjun genomförts men även 

genom att vara medvetna om det ansvar som ligger på intervjuaren. Genom 

informationsbladet har respondenten informerats om dess rättigheter och även fått allmän 

information angående studien, för att se informationsbladet se bilaga 1. Enligt Oates (2005) 

har respondenterna rätt att ge ett informerat samtycke. Det innebär att respondenten, efter att 

ha tagit del av informationen, har möjlighet att ge sitt samtycke eller avböja. Detta har 

respondenterna fått möjlighet att göra genom informationsbladet de fick ta del av. Oates 

(2005) rekommenderar att det informerade samtycket även ska ges skriftligen, vilket samtliga 

respondenter i denna studie fick möjlighet att göra genom att underteckna informationsbladet. 

Detta informationsblad ska dock inte ses som ett bindande kontrakt då respondenterna har rätt 
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att avbryta intervjun, vilket även klargjordes i informationsbladet. Förutom dessa rättigheter 

klargjordes i enlighet med Oates (2005) även att respondenten har rätt att avböja, att vara 

anonym samt begära att det som sägs hanteras konfidentiellt. 

Genom att upplysa respondenterna med hjälp av informationsbladet har intervjuaren tagit det 

ansvar som krävs. Att intervjuaren har tagit sitt ansvar i denna studie kan styrkas genom det 

skriftliga samtycke respondenterna har gett eftersom detta visar på att samtliga respondenter 

fått möjligheten att ge sitt samtycke och att ingen vilseledning har skett. Det ligger även i 

intervjuarens ansvar att respektera de val som respondenterna tar angående dess rättigheter. 

Under denna studie valde dock inte respondenterna att, förutom att ge ett informerat 

samtycke, utnyttja några av de andra rättigheterna och det behövdes därför inte tas någon 

ytterligare ställning till dem.  

4.4 Kritisk reflektion  

4.4.1 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är en viktig aspekt inom vetenskapliga studier, vilket innebär att studiens 

resultat ska kunna överföras på personer som inte var respondenter i studien. Bryman (2011) 

beskriver generaliserbarhet som att en av studiens respondenter ska representera en större 

population. Detta för att kunna göra studien på en annan grupp respondenter och få ett 

liknande resultat. Detta säger Bryman är något som sällan görs i en kvalitativ studie för att det 

finns andra kriterier för urvalet av respondenter. Bryman föreslår istället att begreppet 

generaliserbarhet ska ersättas med ett annat begrepp, nämligen överförbarhet. Bryman (2011) 

förklarar att överförbarhets fokus ligger i att undersöka det som är unikt för de situationer och 

aspekter som denne undersöker. Forskaren skapar en detaljerad beskrivning av det område 

och miljö som undersöks och att andra forskare senare kan använda denna beskrivning för att 

bedöma om studiens resultat är överförbart till andra områden eller miljöer. 

Då denna studie är kvalitativt inriktad med ett målinriktat urval så kommer den inte att vara 

generaliserbar på en större population. Det som har gjorts i denna studie är att en presentation 

av respondenterna och de företag som de jobbar har gjorts samt att det framkommer citat från 

dem för att detaljerat och tydligt framföra vad de har för åsikter. Att ordagrant framföra vad 

respondenterna har sagt gjordes för att göra det möjligt för läsare att avgöra om denna studie 

är överförbar vid andra situationer. Detta val gjordes då studiens syfte var att undersöka vilka 

tekniker som finns och används för att göra webbsidor tillgängliga för flera sorters enheter. 

4.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet går ut på att undersökningen som sker i en studie är tillförlitlig. Bryman (2011) 

beskriver begreppet reliabilitet som att en undersökning ska kunna utföras igen vid ett senare 

tillfälle och få samma resultat. Inom kvalitativ forskning så förklarar Bryman (2011) att 

LeCompte & Goetz beskriver reliabilitet som ett kriterium som är svårt att uppfylla. Detta då 

en aspekt som gör en studie tillförlitlig är att den ska kunna upprepas vid ett senare tillfälle av 

andra personer och få samma resultat. De säger att detta är problematiskt då det inte går att 

frysa ett område så att området ser likadant ut vi ett senare tillfälle. En strategi som de föreslår 

som lösning för detta problem är att forskare som upprepar en undersökning ska sätta sig i en 

liknande roll som de forskare som gjorde undersökningen först. Detta för att kunna jämföra 

det nya resultatet med det gamla resultatet. Bryman (2011) föreslår ett alternativ begrepp som 

kan användas inom kvalitativ forskning, begreppet pålitlighet. Pålitlighet beskriver Bryman 

som att skapa en fullständig redogörelse av hur undersökningen har gått tillväga. Denna 
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redogörelse kan innehålla alla de faser som har funnits under undersökningsprocessen, 

problemformulering och dess tolkning, hur valet av respondenter gjorde och hur analysen av 

data gjordes.  

För att skapa reliabilitet till denna studie valdes det att göras en genomgång av hur 

undersökningsprocessen har gått till. Det har beskrivits i detalj hur olika val har gått till och 

varför det valet har gjorts.  Detta för att andra forskare vid ett senare tillfälle skall kunna 

utföra en upprepning av undersökningen. Det har även under studiens gång deltagits i 

seminarium med handledare och andra personer som gjort egna studier där åsikter om 

studiens utformning har diskuterats.  

4.4.3 Validitet 

Validitet i en studie innebär en bedömning om att de slutsatser som presenteras i en studie är 

sanna och hänger ihop med verkligheten. Kvale (1997) säger att validitet innebär bland annat 

att metodvalet ska stämma överens med det syfte som studien har. En annan viktig del av 

validitet är att respondenternas utsagor är sanna och att de slutsatser som presenteras ska vara 

logiskt framtagna utifrån den information som har framkommit under intervjuerna. Även 

Bryman (2011) tar upp validitet och han förklarar att de slutsatser och resultat som 

presenteras i en studie måste vara överstämmande med den teoretiska grund som framställs i 

studien. Bryman säger även att studiens slutsatser och resultat ska kunna generaliseras 

gentemot annan forskning. Han säger att i en kvalitativ forskning är validiteten en styrka då 

en långvarig närvaro i området säkerställer en hög grad av överensstämmelse mellan 

slutsatser och begrepp. 

Till denna studie har validitet skapats genom att frågeställningen som framtogs utifrån syftet 

har varit grunden för eftersökningen av tidigare forskning samt utformningen av 

intervjuguide. För att respondenterna ska få framföra sina åsikter utan att de tolkas har 

semistrukturerade intervjuer använts där respondenter får möjligheten att uttrycka sin egen 

sanning. Detta har sedan transkriberats för att behålla respondenternas egna uttryck och för att 

undvika att deras åsikter inte blir förvrängda på något sätt. Att de respondenter som har valts 

är personer som professionellt arbetar med att utveckla webbsidor stärker studiens validitet. 

Detta då de åsikter och erfarenheter som de har är relevanta för studiens syfte. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt följer en redovisning och analys av studiens resultat. Respondenterna har givits 

namnen R1, R2 samt R3. R1 och R2 betecknar respondenterna från Nethouse och R3 

betecknar respondenten från Laget.se. 

5.1 Vilka olika tekniker finns det? 

Under intervjuerna nämns inga nya tekniker utöver de tekniker som hittats under 

litteraturstudien. Detta tyder på att de tekniker som har hittats i den tidigare forskningen inom 

området är de tekniker som även respondenterna är medvetna om att det finns för att anpassa 

webbsidor. Vid frågan om respondenterna var medvetna om några tekniker som är på 

uppgång eller under utveckling var det ingen av de tillfrågade som hade någon ny teknik att 

berätta om vilket även tyder på att det är teknikerna som hittats under litteraturstudien som 

används. Det var gemensamt för alla de tillfrågade att ha åsikten att det, eftersom teknikerna 

fortfarande är under utveckling, finns möjlighet att utveckla och bli bättre på att utnyttja de 

befintliga teknikerna. 
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R1 - hm jag tror fortfarande mycket handlar om att man ska lära sig det här 

nya CSS3 och HTML5 liksom standarderna det är ju inte släppt än riktigt 

på riktigt än så att de kommer nog behöva sätta sig lite grann först och att 

alla webbläsare ska få fullt stöd 

Det som kom på tal under samtliga intervjuer var dock hjälpmedel som kan användas för att 

underlätta implementationen av dessa tekniker. Ramverk så som Twitters Bootstrap kom på 

tal under samtliga intervjuer, även ramverket LESS kom på tal i två av intervjuerna. Båda 

dessa CSS ramverk används för att underlätta implementeringen av responsive web design. 

Nedan citat visar att alla respondenter tycker att det i dagsläget är Bootstrap som används till 

störst del. 

R3 - just nu så känns det som att Twitters Bootstrap är det man ska välja 

R1 - jag tror att det är ganska välanvänt nu, Bootstrap i stora delar av ja 

webbutvecklings liksom svängen om man säger så just eftersom att det är 

Twitter som ligger bakom, dom har lagt ner mycket tid på det liksom och 

det känns väletablerat 

R2 - vi vill ju liksom man vill att den ska vara responsive på ett annat sätt, 

så det är mest så är de ju Bootstrap som gäller 

R1 förklarar att ramverk så som Bootstrap sköter anpassningen av websidans rutnät (grid) 

efter webbläsarens fönsterstorlek. Han säger att det är en bra grund för webbutvecklare att stå 

på för att det har väldigt bra stöd för responsive web design och att utvecklare kan förlita sig 

på att ramverket tar hand om anpassningen. Nedan citat visar hur detta kan användas i 

praktiken. 

R1 - man jobbar mycket med klasser, klassnamn som man kan sätta att här, 

det här är en rad med saker i och den har kolumner och sen då automatiskt 

så bara liksom beroende på hur stor webbläsaren är så förminskar den 

eller förstorar kolumnerna och sen lägger dom på rad och höjd så det är 

jätte stor hjälp vad det gäller responsive design liksom att man använder ett 

sånt här ramverk, till exempel Bootstrap 

Det som framkom under intervjuerna stämmer överens med den forskning som har 

undersökts. Under intervjuerna pratades det mest om användandet av responsive design 

genom användandet av ramverket Bootstrap som är ett stöd för att implementera responsiv 

design. Det uttrycks att tekniken responsiv design fortfarande är under utveckling och att det 

innebär att en fördjupning av användandet behöver göras i takt med att teknikerna mognar. 

Det framkom ingen för oss okänd teknik utan de tidigare identifierade teknikerna togs upp 

även av respondenterna. Respondenterna hade inte vetskap om det någon ny teknik som är på 

ingång. 

5.2 Vilka av dessa tekniker används i praktiken? 

Tekniken som hamnade mest i fokus under intervjuerna var responsive design. Detta beror på 

att det är denna teknik respondenterna använder i nuläget. Respondenterna har dock 

erfarenhet av andra tekniker då det har använt dem i tidigare projekt. Att använda subdomäner 

är en teknik som R3 har använt i tidigare projekt men som inte längre används då de har valt 

att använda responsive design istället. Subdomäner används inte längre av R3 för att det inte 

fungerar bättre än responsive design och är krångligare att underhålla då det handlar om 

separata projekt. Nedan citat beskriver detta. 
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R3 - Ja men då vart det en subdomän, det vart ett eget projekt när man 

pratar i Visual studio projekt och då var det ju så här att ja men nu har vi 

lagt till det här formuläret på desktopversionen och sen så lanserar man 

det. Sen så kommer användaren, men du jag kan ju inte göra det här i 

mobilen, nej just fan det skulle vi kunna göra liksom och det blir att man 

glömmer bort det. 

Dock påpekar R3 att det var ett tag sedan han använde subdomäner och att tekniken kan ha 

utvecklats till det bättre. R2 förklarar att det var populärt att använda subdomäner förut men 

att de nu försöker att undvika denna teknik. Även R1 ställer sig negativt till användning av 

subdomän, han menar att det är lätt att låsa in sig för mycket genom att endast ha en 

subdomän. Det kanske inte räcker med endast en webbsida anpassad för desktop och en 

subdomän anpassad för mobiler, eftersom det i så fall skulle behövas en ytterligare version av 

webbsidan anpassad för användare av surfplattor. Detta stämmer överens med Mohorovičić 

(2013) kritik mot användning av subdomäner. Alla dessa faktorer indikerar att subdomäner 

inte längre används av webbutvecklare. 

R2 - Ja alltså det var populärt att göra förut. Det försöker vi undvika, det 

känns, jag tycker då hamnar man återigen i att, det beror lite på hur ofta 

man byter ut på den där subdomänen. Hur mycket kodbas man kan dela 

men jag tycker att det är på väg ut. Om man tittar sig omkring bör din sida 

klara av att skala sig så pass snyggt att det inte ska spela nån roll 

egentligen. 

Förutom responsive design är även appar med i diskussionen vid val av teknik. Alla 

respondenter har haft appar i åtanke och tycker att det är ett tänkbart alternativ till responsive 

design. 

R3 - Ja absolut det är ju en diskussion som vi har haft här internt t.ex. och 

jag menar appar visst det är bra på många sätt liksom du kan kanske 

minimera datan du skickar liksom mellan klienten och server och sådana 

saker  

Under litteraturstudien har tre olika typer av appar presenterats och native appar är en av 

teknikerna som inte används av respondenterna. Skälen till att inte respondenterna utvecklar 

native appar varierar men några av skälen är brist på kompetens, budget och att kraven inte 

kräver en sådan lösning. Detta innebär dock inte att native appar inte används i praktiken utan 

alla respondenter medger att det finns tillfällen då native appar är ett av de bästa alternativen, 

respondenterna har bara inte utvecklat applikationer som har haft den typen av krav. Nedan 

citat beskriver vilka krav som kan berättiga valet av native app. 

R1 - ja det är ju liksom har man dom kraven på applikationen att okej jag 

måste kunna använda gyrot för att jag måste veta eller kompassen eller vad 

det nu kan vara då krävs det ju nästan att man använder till exempel 

PhoneGap eller bygger en native app. 

Webbappar och hybridappar är dock tekniker som har använts och finns i respondenternas 

åtanke vid val av teknik. Detta beror på att dessa tekniker ger webbutvecklarna möjligheten 

att få webbsidorna att se ut och bete sig som native appar. Kunderna har ibland krav på att det 

ska finnas en ikon på hemskärmen eller att webbsidan ska finnas på en appaffär och då är 

dessa tekniker ett oftast billigare alternativ till native appar. Utifrån intervjuerna och 

litteraturstudien kan utläsas att alla tekniker används i praktiken, dock framkommer även att 

subdomäner är föråldrat. R2 berättar att många webbsidor har gått ifrån att utnyttja 
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subdomäntekniken till att endast utgå från en samlad domän som skalas automatiskt vilket 

även styrker det faktum att subdomäner inte används i praktiken längre och är en föråldrad 

teknik. 

5.3 Är någon teknik mer lämpad att användas i en speciell situation? 

Under litteraturstudien togs både fördelar och nackdelar upp angående varje teknik. Detta 

tyder på att alla tekniker har sina svagheter och styrkor vilket gör att de lämpar sig bättre än 

andra tekniker i vissa situationer. Även under intervjuerna framkom att vissa tekniker lämpar 

sig bättre än andra i vissa situationer eftersom respondenterna också är medvetna om 

teknikernas fördelar och nackdelar. De tekniker som det är störst skillnad mellan är native 

appar, i viss mån även hybridappar och de resterande teknikerna. Detta beror på att dessa 

apptekniker har fördelar gentemot de andra teknikerna i möjligheten att utnyttja enheternas 

hårdvara. Det innebär att dessa tekniker är bättre lämpade i situationer då det är ett krav att 

applikationen utnyttjar enheternas hårdvara, vilket även Harb et al. (2011) anser. En annan 

situation då dessa tekniker är nödvändiga är om det är nödvändigt att applikationen 

distribueras via en appaffär. 

R1 - Har man dom kraven på applikationen att okej jag måste kunna 

använda gyrot för att jag måste veta eller kompassen eller vad det nu kan 

vara då krävs det ju nästan att man använder till exempel PhoneGap eller 

bygger en native app. 

Även om det i denna studie framstår som att subdomäner är en föråldrad teknik har den 

fortfarande ett användningsområde. Denna teknik skulle kunna vara ett alternativ i de fall då 

webbsidan har en tydlig målgrupp eller om webbsidan är riktad till en viss enhet. Det skulle 

till exempel kunna vara i situationer då webbsidan är riktad till en verksamhet där de anställda 

får en specifik smartphone som de ska använda. Genom att använda en subdomän finns då 

möjligheten att skapa en webbsida med innehåll som är specifika för en enhet och kan då ta 

del av de fördelar Grigsby (2010) påvisar, som beskrivs i ovan litteraturstudie. Nedan citat 

visar att detta är något som framkommit även under intervjuerna. 

R1 - ja kanske, den man behöver ha väldigt specifika funktioner för en 

mobilanpassade sidan liksom typ att man ska kunna ta kort med kameran 

eller scanna någonting eller vad som helst då kanske man, det är lättare att 

bygga den funktionaliteten i en separat site liksom istället för att behöva 

blanda ihop det i desktopsiten också. 

Utifrån respondenternas svar kan utläsas att resterande teknikerna, det vill säga responsive 

web design och webbappar, är lämpliga att använda när webbsidan ska vara flexibel och nå ut 

till en bred grupp användare. R2 tar upp att om det även är en kostnadsfråga är dessa tekniker 

ett i många fall billigare alternativ på grund av underhållskostnaderna, samt att regler och 

kostnader som appaffärer kan kräva undviks. Dessa regler riskerar att minska webbsidans 

flexibilitet. Till skillnad från Grigsby (2010) anser dock inte respondenterna att den främsta 

nackdelen med responsive web design är något problem i dagsläget på grund av den höga 

bandbredden och enheternas processorkraft De är dock medvetna om de konsekvenser väldigt 

innehållsrika webbsidor kan orsaka användarna. 

Utifrån analysen av intervjuerna och litteraturstudien kan konstateras att det finns tekniker 

som lämpar sig bättre för vissa utvecklingsprojekt. Det finns även tydliga samband mellan 

respondenternas åsikter och det som påpekats i den litteratur som studerats vilket även styrker 

detta faktum. 
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5.4 Varför väljs en teknik framför en annan? 

En faktor som väger tungt när webbutvecklare ska välja vilken teknik de ska tillämpa vid 

utveckling av webbsidor som ska vara tillgänglig på flera sorters enheter är tidigare 

erfarenheter och kompetens. Detta är något som både R1 och R3 påpekar under intervjuerna. 

Det innebär att tekniker väljs efter webbutvecklarnas starka sidor, vilket även medför att den 

befintliga kompetens som webbutvecklarna besitter utnyttjas. 

R3 - just kompetensen också internt det beror ju på självklart vad man sitter 

i för team liksom hade man haft samma produkt fast med ett annat team där 

man hade liksom två eller tre stycken som kanske var väldigt duktiga på Ios 

eller Android utveckling och, då hade man kanske kunna gjort, gjort en 

native plattform. 

R2 tog upp kunden som en avgörande faktor som har stor påverkan på det slutgiltiga valet av 

teknik vid externt finansierade utvecklingsprojekt. Närmare bestämt är det kunden och dennes 

budget som bestämmer vilken teknik som används. Det finns ett samband mellan den nackdel 

som Budiu (2013) tagit upp angående native appar och det exempel R2 tog upp som en möjlig 

anledning till varför kunder väljer en annan teknik än native appar. Nackdelen är att det 

behövs en native app för varje enskild plattform för att inte utelämna några användare. Det 

kan innebära ett längre och dyrare utvecklingsprojekt samt att de ökade 

underhållningskostnader som fler native appar medför måste tas med i beräkningen. Dessa 

kostnader är möjligtvis något kunden inte är villig att betala för och då väljer ett billigare 

alternativ istället. 

R2 - Ja det beror ofta på, i slutändan är det ju nästan alltid kundens pengar 

som styr och att det är väldigt dyrt för dem att underhålla minst tre stycken 

appar då, en för Windows, en för Android och en för Ios. 

Under intervjun berättade R3 varför de på Laget.se har valt att använda responsive web design 

istället för native appar. Dels saknar de kompetensen att utveckla native appar vilket de annars 

skulle behöva ta in konsulter för eller alternativt utbildas i vilket kostar pengar och tar tid. 

Den största anledningen till att de har valt responsive web design är dock utvecklingstempot 

och de problem som kan uppstå vid kodbasbyten. Med utvecklingstempo menas det faktum 

att de på Laget.se frekvent släpper mellan två till tre nya versioner av sin webbsida i veckan 

och anser att det inte finns en möjlighet för dem att hålla det tempot med native appar. 

Anledningen till detta är att de måste utveckla en version för varje plattform och de har inte 

resurserna för att underhålla dem. Om de väljer att utveckla native appar riskerar de att förlora 

den agilitet de i dagsläget har. De har även valt att använda sig av responsive web design på 

grund av att de tycker att det finns en risk i att byta kodbaser då det innebär att behöva sätta 

sig in i ett annat språk, en annan miljö samt tänka på hur det ska skrivas. Nedan citat beskriver 

detta. 

R3 - och får man då den kontext switchningen med en kodbas liksom att ja 

vad var det jag skulle göra, och sen ska man dessutom se, hur ska jag göra 

det för att nu har jag suttit och kodat c# i två veckor här liksom och nu ska 

jag koda java liksom eller ännu hemskare Objective-C som inte är världens 

vackraste språk men så är ju det en stor risk liksom istället 

Det är uppenbart att det finns många olika anledningar till varför webbutvecklare väljer en 

teknik framför en annan. Det kan vara anledningar som är specifika för ett visst företag eller 

anledningar som flera företag har gemensamt. Det känns som en självklarhet att utvecklarna 
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väljer den teknik de kan och är bra på och det märks utifrån intervjuerna att detta är något som 

tas med i beräkningarna vid val av teknik. En viktig aspekt som dök upp under en av 

intervjuerna är att det i många fall inte ens är upp till webbutvecklaren att välja teknik, utan 

det är kundens val. Detta eftersom det i många utvecklingsprojekt är kunden som står för 

betalningen och därmed den som bestämmer vilken teknik som kan användas utifrån deras 

budget. Även om alla de ovan beskrivna anledningar spelar roll är det kraven som är den 

aspekt som väger tyngst vid val av teknik. Utifrån alla intervjuer går det att utläsa att 

teknikerna i första hand väljs utifrån kraven på webbsidan, det kan vara krav från kunden, 

användaren eller från båda parter. 

6. DISKUSSION 

I detta avsnitt utförs en diskussion av studiens resultat och resultatet från undersökningen av 

den tidigare forskningen.  

6.1 Vilka olika tekniker finns det? 

Det som kan konstateras efter undersökningen är att det finns ett flertal tekniker för att göra 

webbsidor tillgängliga för flera sorters enheter. Det finns äldre tekniker har blivit anpassade 

för att lösa problemet sen finns det tekniker som är nya som har framtagits för att lösa 

problemet. De nya teknikerna är fortfarande under utveckling men det går att använda dem i 

dagens webbläsare.  

6.1.2 Responsive design 

En av de nya teknikerna som har kommit är responsive design, den går enligt Marcotte (2010) 

ut på att med hjälp av att använda sig av de nya funktionerna i HTML5 ramverket skapa flera 

olika CSS designer beroende på hur stor bredd enheten har. Den funktion som används kallas 

Media Queries. Grigsby (2010) tar upp att användandet av media queries medför risker som 

inte tidigare har funnits. Han tar upp att det endast döljer delar av sidan för att passa till en 

mindre skärm och att den delen som inte syns fortfarande laddas, vilket medför att 

laddningstiden blir längre och att onödig data laddas ner. Det är något som troligtvis inte 

märks på en dator i ett hem men på mobila enheter kan det vara ett problem då det oftast inte 

har lika stor processorkraft och ofta sämre uppkoppling. Under intervjuerna var detta något 

som intervjupersonen inte såg som ett problem, dock säger R1 att då denna teknik fortfarande 

är under utveckling kommer det att utvecklas ramverk och tankesätt för att effektivisera 

tekniken. Detta är något som vi kan se att Grigsby (2011) håller med om. Här har han ändrat 

sin kritiska synpunkt på responsive design då han har lärt sig nya sätt att använda sig av 

tekniken. Det är nu något som han ställer sig positivt till om det används på rätt sätt. 

Något som framkom under undersökningen är att det finns ett antal ramverk som kan 

användas, där det finns en färdig grundläggande mall som är responsiv. Då det är svårt att 

veta hur en responsive design ska göras för att den ska vara effektiv, har dessa hjälpmedel 

framtagits för att hjälpa till vid implementeringen av responsive design. Det framkom under 

alla intervjuer att det är ett alternativ vid implementation. 

6.1.3 Subdomän 

Subdomän är en teknik som har funnits länge och är egentligen inte tänkt att användas för att 

göra webbsidor tillgängliga för olika enheter. Tekniken användes från början till att dela upp 

en domän för att kunna ha flera olika webbsidor på samma domän. Det kan användas till att 
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möjliggöra att en sida finns på flera olika språk och med annat innehåll. En subdomän kan 

identifieras genom att titta på webbadressen då det finns ett prefix innan domännamnet. Det 

kan vara att domänen är www.webbsidenamn.com och en subdomän är 

www.a.webbsidenamn.com. 

När det började gå att använda smartphones för att använda sig av internet var det ofta väldigt 

svårt att se webbsidan, den var helt enkelt inte utvecklad för en så pass liten skärm som det 

var på telefonerna. Det som gjordes då var att en webbsida som var anpassad för att användas 

på smartphone utvecklades som användare skickades till när de använde sig av smartphones. 

Oftast så har mobilanpassade webbsidor prefixet ”m.”. Detta tar Mohorovičić (2013) och 

intervjupersonerna upp då de förklarar att vid användandet av subdomäner måste två 

uppsättningar av sidan utvecklas. De säger att det innebär att istället för att endast en sida 

behöver uppdateras kommer alla ändringar som görs behövas göras på två ställen. De ser detta 

som ett av de största problemen med användandet av subdomäner samtidigt som det är en av 

de största fördelarna. Detta då de separata webbsidornas innehåll kan optimeras för olika 

enheter. En annan aspekt som har uppstått på den senare tiden är att mobiltelefoner har olika 

storlek och upplösning på skärmarna. Det är något som gör att det inte längre går att skapa 

endast en sida för att passa alla mobiltelefoner utan att de måste fortfarande anpassa sig efter 

just den enheten som används. 

6.1.4 Appar 

En teknik som har uppkommit med att smartphones har uppstått är begreppet appar. När vi 

började denna studie var vi osäkra på om vi skulle se denna teknik som ett sätt att göra 

webbsidor tillgänglig på flera sorters enheter då det handlar om att göra sig tillgänglig på ett 

annat forum. Det valdes att inkludera appar då det framkom att det finns olika typer av 

apptekniker som möjliggör att utveckla för olika typer av smartphones simultant.  

6.1.4.1 Webbapp 

Denna appteknik är i grunden en webbsida som är uppbyggd för att likna en native app. Den 

öppnas genom webbläsaren och kräver ingen installation. För att ytterligare öka känslan av 

native app finns möjligheten att lägga till en ikon på hemskärmen genom att lägga till ett 

bokmärke. Att använda sig av denna teknik är något som har framkommit som ett alternativ 

för att utveckla direkt till de olika operativsystemen då en webbapp är en vanlig webbsida 

som ser ut som en app och kan användas av flera enheter genom webbläsaren. Det blir då en 

stor fördel då det endast blir ett ställe där uppdateringar och ändring görs, samt att de olika 

krav och regler som ägarna till appaffärerna kan kräva undviks. 

Ett problem som kan uppstå när utveckling av appar som inte är native appar är att 

integrationen med enhetens hårdvara minskar. Med native appar finns det funktioner i det 

programmeringsspråk som används av enheten för att använda sig av mobila enheters 

hårdvara så som kamera, gyrometer och GPS. Detta blir något som inte är lika lätt att göra i 

en webbapp detta då en webbapp inte använder sig av någon enhets programmeringsspråk, 

dock har de under intervjuerna framkommit att det finns APIer där det går att få tillgång till 

vissa av enheters hårdvarufunktioner. 

6.1.4.2 Native app 

Med begreppet app så är det första som många tänker på en så kallad native app. Det är en 

app som endast är tillgänglig för det operativsystem som används på smartphonen eller 

surfplatta genom appaffären. En native app har tillgång till enhetens hårdvarufunktioner, detta 

gör att en native app har tillgång till alla de funktioner som enheten har. Detta innebär att om 

det krävs att alla funktioner ska kunna användas är det en native app som bör utvecklas. Den 
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största nackdelen med att använda sig av native appar är att det endast är de användare som 

har det operativsystem som kommer ha tillgång till appen. Detta innebär att en stor del av del 

användarna kommer att lämnas utanför. För att göra sin app tillgänglig för de andra 

användarna måste det utvecklas till deras operativsystem som är ett annat språk. De språk som 

de tre största operativsystem använder är Android som använder Java, IOS som använder 

Objective-C och Windows phone som använder sig av C#. Så om en native app ska finnas 

tillgänglig för alla användare måste det finnas utvecklare med kunskap inom all de olika 

språken samt att varje app kräver underhållnig. 

6.1.4.3 Hybridapp 

En hybridapp är en kombination av en webbapp och en native app. Den byggs med HTML, 

CSS och Javascript men med hjälp av ramverk kan den paketeras som en native app och kan 

distribueras via appaffärer. Det går även att via ramverken få tillgång till enheternas 

hårdvarufunktioner oberoende av operativsystem. Detta gör att de utvecklare kan fokusera sig 

på ett projekt samtidigt som de når ut till alla användare. Detta gör att den inte har samma 

problem som en native app har, då den fungerar på alla operativsystem. 

6.2 Vilka av dessa tekniker används i praktiken? 

Det har framkommit att alla de identifierade teknikerna används i en viss utsträckning. Det vi 

kan se utifrån intervjuerna är att subdomäner var något som användes tidigare men som på 

senare tid används mindre. Detta kan bero på att tekniker som responsive design och appar 

inte var lika välutvecklade som de är i dagsläget eller att det saknades stöd för dem. Det har 

även under intervjuerna framkommit att verksamheter som tidigare använt subdomäner väljer 

att byta ut sin sida. Det som då brukar användas är att ha en sida som anpassas med hjälp av 

responsive design.  

Det har framkommit att webbsidor som har krävande funktionalitet troligare använder sig av 

en subdomän. Detta då mobila enheter kanske inte klarar av att köra de lösningar på 

funktioner som finns eller att de kräver annorlunda funktioner. Det kan då vara lättare att 

skilja sidorna åt för att onödiga funktioner inte ska finnas. Det har på senare tiden uppstått ett 

nytt problem med att använda sig av subdomäner. Det är att det finns ett stort utbud av olika 

skärmstorlekar och upplösningar som används av enheter. Detta gör att det inte går att göra en 

subdomän som fungerar på alla enheter. Det som kan användas som lösning på detta problem 

är att kombinera subdomänen med responsive design. Det vill säga att de funktioner som finns 

på sidan anpassas med subdomäner och att storleken på designen anpassar sig med hjälp av 

responsiv design beroende på vilken storlek enheten har. Denna lösning kan göra så att det är 

möjligt att ha två sidor som går att använda på datorer och som har en annan funktionalitet för 

smartphone och surfplattor där designen anpassar sig efter skärmen storlek.  

Det har under de senaste åren blivit populärt att ha en app som finns på appaffären. Detta var 

något som blev stort när smartphones kom och har sedan dess funnits kvar och det har blivit 

en självklarhet att de större sidorna har en app. I och med detta är tekniker för att skapa appar 

något som används i praktiken. Den teknik som väljs skiljer sig dock åt beroende på vilka 

krav som finns. Finns det som krav att appen ska vara tillgänglig för ett av operativsystemen 

kommer nog en native app troligtvis att utvecklas. Om det däremot är krav att appen ska 

finnas tillgänglig för så många användare som möjlig samtidigt som den ska utvecklas snabbt 

är det troligt att en hybridapp skapas. Om sidan har en responsive design lösning kommer det 

troligtvis att utvecklas till en hybridapp. Detta då den befintliga kod som finns till webbsidan 

kan användas för att paketeras genom ramverk. 
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Att skapa en webbapp är något som vanligtvis görs i kombination med en annan teknik. Det 

kan vara att en subdomän skapas och sidan har en design där den ser ut att vara en app. Det 

kan även vara när en responsiv webbsidas design förändras för att likna en native app mer än 

den ursprungliga sidan. Detta gör att webbsidan inte endast blir anpassningsbar utan även att 

den förändras för att användare ska känna igen sig, att användandet av sidan blir anpassat 

efter de vanor som finns vid användning av smartphones inte bara utseendemässigt utan även 

funktionsmässigt. 

6.3 Är någon teknik mer lämpad att användas i en speciell situation? 

Under studiens gång är det ett uttryck som har påträffats vid flera tillfällen. Detta uttryck är 

“There is no silver bullets”.  När det uttrycket översätts till svenska så blir det “Det finns inga 

silver kulor” och betyder att det inte finns någon teknik som går att använda i alla situationer. 

Även i undersökningen har detta varit ett fenomen som har uppstått. Där respondenterna har 

uttryckt sig att det inte är en teknik som alltid kan användas utan att en undersökning av 

kraven och den miljö som den är tänkt att användas i måste göras för att se den teknik som är 

bäst lämpad. 

Vi har under studien sett att alla tekniker har sina styrkor och svagheter, det har vi tolkat som 

att teknikerna passar bättre än andra i olika situationer. Responsive designs styrkor är 

flexibilitet, låg underhållningskostnad och i många fall kortare implementeringstid. Det 

innebär att den lämpar sig bättre i situationer då det är stor variation på användarna och 

enheterna som besöker webbsidan eftersom den anpassas efter dem. Då det endast är en 

webbsida som anpassas efter enheten är det bara en webbsida som behöver underhållas till 

skillnad från subdomäner. I många fall gäller det även native appar då de behöver utvecklas 

för flera plattformar för att nå ut till så bred publik som möjligt. Detta leder till att responsive 

design är att föredra i situationer då det ska vara enkelt och kostnadseffektivt att underhålla 

webbsidan. Är det ett krav på kort utvecklingstid är responsive design oftast den teknik som 

används. Detta på grund av att det finns många hjälpramverk som påpekats under intervjuerna 

som hjälper utvecklarna med att lägga grunden för tekniken som de sedan kan utgå ifrån. 

Webbappar är en teknik som är lämpad att använda i situationer då det finns krav på att 

webbsidan ska se ut som en native app utan risken för ökade underhållningsarbeten. Men även 

i de situationer kunden kräver att det ska finnas en ikon på hemskärmen men inte vill betala 

för att utveckla en native app. Denna teknik är även ett alternativ i de situationer då 

utvecklarna saknar kompetensen att utveckla native appar men det är ett krav att webbsidan 

ska se ut som en app, det kan även vara en kostnadsfråga. Native appar och hybridappar har 

däremot sina styrkor i möjligheten att utnyttja enheternas hårdvara vilket är tydligt utifrån 

studien. Det innebär att de lämpar sig bättre i situationer då detta är en prioritet. Även om 

hybridappar har tillgång till enheternas hårdvara menar Harb et al. (2011) att det ska utvecklas 

en native app om det är kritiskt att appen ska kunna ta del av enhetens hårdvara. I de 

situationer då webbsidan riktar sig till en specifik användare eller en specifik enhet är 

subdomän tekniken att föredra. Detta eftersom det då går att rikta subdomänen till en specifik 

enhet och då undvika att blanda in innehåll i subdomänen som annars är överflödig. Genom 

detta kan kortare laddningstider åstadkommas till skillnad från till exempel responsive design. 

6.4 Varför väljs en teknik framför en annan? 

När val av teknik ska göras finns det flera aspekter som påverkar beslutet. Det kan vara så att 

valet av teknik grundar sig i att utvecklarna tidigare har arbetat med en viss teknik. Det ger en 

möjlighet att undvika inlärningskurvan som en ny teknik medför. Detta innebär att projektets 

utvecklingstid kommer att minska. Samt om utvecklingsteamet har en befintlig kunskap om 
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en teknik som är tillräcklig för utvecklingen eliminerar det behovet av nya medarbetare. När 

det är ett krav att utvecklingen ska gå snabbt kan det vara en viktig aspekt. Förutom att tänka 

på den erfarenhet utvecklarna har bör det finnas i åtanke att teknikerna har fördelar och 

nackdelar när det gäller vilka krav beställaren har på funktionalitet, tid, pengar, vilka 

användare de vill nå ut till, om det är en befintlig sida och i så fall vad den befintliga sidan har 

för funktionalitet. Det som även bör finnas i åtanke är hur lång utvecklingstid som projektet 

har. Detta kommer att påverka vilken teknik som ska användas genom att vissa tekniker tar 

längre tid än andra. Ett exempel på detta är att det tar längre tid att utveckla tre native appar 

än att implementera responsive design på en webbsida. Dock så kan det från beställaren vara 

ett krav att det ska utvecklas native appar och då kommer projektet att ta längre tid om inte 

fler utvecklingsteam arbetar simultant. 

Något som inte får förbises är att kraven kan skilja sig beroende på vilken av versionerna av 

sidan som används. Detta då en smartphone och surfplatta har andra egenskaper än vad en 

traditionell dator har. Här är den stora skillnaden att mobila enheter har funktioner så som 

GPS, gyrometer, kompass, kamera och det går att ringa och skicka sms. Förutom kamera som 

finns på de flesta laptops är det funktioner som inte finns på datorer. Detta kan innebära att 

funktionalitet som går att ha på en sida tillgänglig för smartphones skiljer sig från dator 

versionen. För detta finns det tekniker som gör uppdelningen av funktionaliteten smidigare. 

Det kan även vara så att det är en befintlig sida som ska göras tillgänglig där det finns 

funktioner som kräver hög processorkapacitet och därmed inte bör finnas med på smartphones 

och surfplattor som har en lägre processorkapacitet. 

När dessa aspekter finns i åtanke kommer vissa av teknikera att kunna uteslutas, detta då de 

inte är kompatibla med de krav som ställs på utvecklingen. För att se vilken teknik som bör 

väljas måste en övervägning av fördelar och nackdelar göras gentemot kraven för att hitta den 

teknik som är mest lämpad att uppfylla kraven. 

7.1 SLUTSATS 

Den slutsats som vi har kommit fram till är att det med tanke på alla olika enheter och 

skärmupplösningar inte längre går att skapa en enda webbsida för att nå ut till alla användare 

med en tillfredsställande användarupplevelse. Det innebär att webbutvecklare bör använda sig 

av en teknik för att göra webbsidan tillgänglig på flera olika enheter för att åtgärda detta. 

Under studien har ett antal tekniker studerats och det har framkommit att alla har ett 

användningsområde eftersom alla tekniker har sina styrkor och svagheter. Att teknikerna har 

sina styrkor och svagheter leder även till att de lämpar sig bättre än andra tekniker i vissa 

situationer. En välanvänd teknik för att göra webbsidor tillgängliga på flera sorters enheter är 

responsive design som anpassar webbsidan beroende på de förhållanden som finns. Det är 

något som man bör använda sig av även om man väljer att dela upp webbsidan i olika 

subdomäner då de olika enhetstyperna har stor spridning i skärmupplösningar. Något som 

man bör ha i åtanke när man utvecklar en webbsida för smartphones är att det kan vara en 

fördel att skapa en webbapp för att användare ska känna igen sig i designen. 

Att skapa en native app är något som bör undvikas om det inte är en specifik funktion som 

utgör webbsidan och den endast är tänkt att användas på den smartphone som den utvecklas 

till. Det finns dock inget självklart val av teknik utan kraven på webbsidan samt 

webbutvecklarnas kompetens har stor inverkan på valet. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Information om medverkan i C-uppsatsintervju 

Tack för att Du valt att medverka i vår C-uppsats som berör ämnet att göra webbsidor 

tillgängliga på flera sorters enheter.  

 
Syftet med studien var att undersöka vilka tekniker som finns för att anpassa webbsidor för 

olika sorters enheter, samt om det finns fördelar och nackdelar med dessa tekniker. Det har 

även granskats på om ett speciellt tankesätt bör användas när webbsidor ska anpassas. 

Studiens frågeställningar är: 

 Vilka olika tekniker finns det? 

 Vilka av dessa tekniker används i praktiken? 

 Är någon teknik mer lämpad att användas i en speciell situation? 

 Varför väljs en teknik framför en annan? 

Du har valt att delta i en intervju om dina erfarenheter och åsikter kring ämnet. Intervjun 

kommer att spelas in för att säkerställa att resultatet blir riktigt. Din medverkan är frivillig och 

du är fri att avbryta när du så önskar. Du har rätt att vara anonym i din medverkan och det 

som sägs kommer endast användas för studiens syfte. Uppgifterna kommer att hanteras 

varsamt då det endast är vi som skriver uppsatsen och vår handledare som kommer att ha 

tillgång till vad som sägs under intervjun.  

En uppsats kommer att skrivas utifrån information som framkommer i intervjun och du har 

rätt, om du önskar, att ta del av texten innan den färdigställs.  

 

Jag har läst och godkänner härmed min medverkan  

 

________________________________  _____________________ 

Underskrift intervjuperson   Datum 

 

________________________________ 

Namnförtydligande intervjuperson 

□ Jag vill vara anonym i min medverkan  

Om du har frågor angående studien kan du kontakta oss  

Pontus Grönberg   Francisco Guerra Riveros  

 

_______________________________  _____________________________ 

e-mail: Gronberg.pontus@gmail.com  e-mail: Francisco.g.r@hotmail.com 

telefon: 070-577 09 97   telefon: 076-237 18 94 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Allmänt 

 Vad heter du? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du jobbat inom IT? 

 Hur länge har du jobbat på ”företag”? 

 Berätta om dina erfarenheter. 

o Berätta om dina erfarenheter inom web? 

 Vilka tekniker känner du till? 

o Responsiv design 

o Subdomän 

o Webb app 

o Native app 

o Hybrid app 

 Vilka tekniker har du arbetat med 

o Responsiv design 

o Subdomän 

o Webb app 

o Native app 

o Hybrid app 

 Hur gjordes valet av teknik? 

 Varför valdes den tekniken framför andra? 

 Hade du velat använda en annan teknik? 

o Varför? 

Responsiv design 

 Var det en befintlig sida? 

 Beskriv sidan? 

o Beskriv funktionerna som skulle finnas på sidan? 

 Hur länge pågick utvecklingen? 

 Hur många arbetade med sidan? 

 Vilka delar användes för att uppnå målet? 

 Tycker du att responsiv design fungerar bättre i en viss situation? 

 Användes ett mobile-first perspektiv eller desktop-first perspektiv. 

 Användes något hjälpmedel som underlättade användningen av tekniken? 

 Användes något tankesätt som underlättade användningen av tekniken? 

Subdomän 

 Var det en befintlig sida? 

 Beskriv sidan? 

o Beskriv funktionerna som skulle finnas på sidan? 

 Hur länge pågick utvecklingen? 

 Hur många arbetade med sidan? 

 Tycker du att subdomän fungerar bättre i en viss situation? 

 Användes något hjälpmedel som underlättade användningen av tekniken? 
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 Användes något tankesätt som underlättade användningen av tekniken? 

Webb app 

 Var det en befintlig sida? 

 Beskriv sidan? 

o Beskriv funktionerna som skulle finnas på sidan? 

 Hur länge pågick utvecklingen? 

 Hur många arbetade med sidan? 

 Tycker du att webb app fungerar bättre i en viss situation? 

 Användes något hjälpmedel som underlättade användningen av tekniken? 

 Användes något tankesätt som underlättade användningen av tekniken? 

Native app 

 Var det en befintlig sida? 

 Beskriv sidan som skulle göras om till app? 

 Beskriv funktionerna som skulle finnas på appen? 

 Hur länge pågick utvecklingen? 

 Hur många arbetade med sidan? 

 Tycker du att native app fungerar bättre i en viss situation? 

 Användes något hjälpmedel som underlättade användningen av tekniken? 

 Användes något tankesätt som underlättade användningen av tekniken? 

Hybrid app 

 Var det en befintlig sida? 

 Beskriv sidan som skulle göras om till app? 

 Beskriv funktionerna som skulle finnas på appen? 

 Hur länge pågick utvecklingen? 

 Hur många arbetade med sidan? 

 Tycker du att hybrid app fungerar bättre i en viss situation? 

 Användes något hjälpmedel som underlättade användningen av tekniken? 

 Användes något tankesätt som underlättade användningen av tekniken? 

Slutfrågor  

 Vet du om det utvecklas någon ny teknik för tillfället? 

 

 


