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Sammanfattning 
Idag är det vanligt att göra webbplatser som är responsiva. Flera responsiva front-end 
ramverk har dykt upp i samband med att användning av smarta mobiler och läsplattor 
ökat. Långsam laddning på mobila enheter är dock ett prestandaproblem som uppstått 
sedan vi började använda mobiler för att surfa. En anledning till den långsamma 
laddningen kan vara när bilder inte optimeras för olika skärmstorlekar. En lösning till 
det kan vara att använda responsiva bildtekniker. Den här studien undersöker vanliga 
front-end ramverks inbyggda bildtekniker för responsivitet och jämför dem med andra 
responsiva bildtekniker. Ett experiment genomförs där svarstider samlas in. Det visar 
sig att de bildtekniker som skickar storleksanpassade bilder till olika enheter erhåller 
snabbast svarstider.  

Nyckelord: [responsiva bildtekniker, Bootstrap, Foundation, srcset, data-
interchange, img-responsive, adaptive images] 
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1. Introduktion 
Idag används en mängd olika sorters enheter, till exempel olika smarta mobiler, läsplattor 
och datorer för att surfa. Utöver den mängd enheter med små skärmar som finns idag, så 
kommer det också allt större skärmar att ta hänsyn till vid webbutveckling (Majid, 
Kamaruddin & Mansor  2015). När skärmstorlekarna under 2000-talet blev fler började 
webbplatser göras responsiva. En ny sorts ramverk som skulle underlätta processen att 
implementera responsivitet dök upp, exempel på sådana ramverk är Bootstrap och 
Foundation.  

Ett prestandaproblem med dagens responsiva webbplatser är långsam laddning på mobila 
enheter (Mohorovičić 2013). De mobila enheterna möjliggör en rörlighet men ställer även 
krav på uppkoppling, överföringshastighet och mängden data som laddas ned. Enligt en 
studie gjord av Nielsen (1999) leder långsam responstid till lägre förtroende gentemot 
webbplatsen och resulterar vanligtvis i att man förlorar trafik till webbplatsen. För att erhålla 
en god användbarhet och användarupplevelse bör webbplatser optimeras för de olika 
enheterna (Perakakis, Ghinea & Thanou 2014). En undersökning av responsiva webbplatser 
utförd 2012-2013 (Podjarny, 2013) visar att 72% av alla webbplatser är lika stora oavsett 
vilken enhet som hämtar dem.  Den optimering som skulle kunna gynna mindre enheter har 
i mer än två tredjedelar av fallen ej utförts. Det innebär att samma högupplösta bilder som 
levereras till större enheter med hög skärmupplösning också levereras till mindre skärmar 
trots att de endast behöver lågupplösta bilder. Eftersom stora bilder är något som kan leda 
till långsam laddningshastighet (Mohorovičić 2013) kan det vara värt att optimera bilder för 
olika skärmstorlekar.  

Ett tekniskt experiment genomförs där frontend-ramverken Bootstraps och Foundations 
inbyggda tekniker för responsiva bilder jämförs med två andra responsiva bildtekniker. Valet 
av bildtekniker representerar fyra olika angreppsätt på responsiv bildhantering. Foundations 
Interchange är en javascript-komponent som hämtar storleksanpassade bilder. Bootstraps 
css-klass img-responsive gör bilder flytande, Adaptive Images är en php-lösning som 
automatiskt skalar om och sparar ett antal olika bildkällor och HTML5s srcset-attribut är en 
HTML5-standard som hanterar storleksanpassade bilder. 

Den kvantitativa studien mäter laddningstid eftersom forskning visar (Gehrke & Turban 
1999; Schenkman & Jönsson 2000; Cebi 2013;) att det är viktigt att optimera sina 
webbplatser så att de laddas snabbt. Motiv till att genomföra studien kommer från att det 
saknas forskning om responsiva bildtekniker och ramverkens inbyggda tekniker för 
responsiva bilder. En effektiv responsiv bildhanteringsmetod skulle kunna underlätta vid 
utveckling av webbplatser och frigöra tid och resurser som kan användas till annat. 
Slutanvändarna skulle eventuellt kunna få snabbare svarstider och mindre mängd 
nedladdad data som i förlängningen skulle kunna innebära ett resurssparande av exempelvis 
batteritid. 
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2. Bakgrund 
När smarta mobiler och läsplattor började användas ställdes det krav på att webbplatser 
skulle anpassas till olika skärmstorlekar. Idag behöver hänsyn tas till mindre skärmar med 
lägre upplösning men även större skärmar och högre upplösning än tidigare (Majid, 
Kamaruddin & Mansor  2015). En av dem som tog sig an utmaningen med att finna nya 
metoder för webbdesign anpassad till de nya enheterna var Ethan Marcotte som 2010 
myntade uttrycket responsiv webbdesign (Marcotte 2010). Responsivitet handlar i det här 
sammanhanget om att anpassa webbplatsen till olika skärmar. Responsivitetens popularitet 
medförde att front-end ramverk implementerade sådan funktionalitet, hjälpmedel för att 
förenkla arbete med responsiva webbplatser. Med de responsiva webbplatserna kom också 
problem som att mindre enheter tvingades ladda ned onödigt mycket data (Mohorovičić 
2013).  

2.1. Front-end ramverk 
Idag är det vanligt att ta hjälp av front-end ramverk när man bygger webbplatser (Gasston 
2013). Termen front-end ramverk kan dels syfta på fullfjädrade Javascript-ramverk som 
Angular.js och Ember.js, det kan också innebära mer designorienterade ramverk som 
exempelvis Bootstrap och Foundation (Shresta 2015). I den här uppsatsen handlar det om 
den senare varianten, designorienterade ramverk som i vissa sammanhang kallas för CSS-
ramverk eller HTML-ramverk. Front-end ramverk innehåller vanligtvis funktionalitet som  
responsivitet, återställning av webbläsare, typografi och fördefinierade element som 
exempelvis knappar, paneler etc. En fördel med att använda den här typen av ramverk är för 
att  spara tid och resurser, tid sparas framför allt i utvecklingsfasen (Fielding 2014; Smith 
2014) samt vid underhåll av webbplatser (Mohorovičić 2013; Jiang et al. 2014). Ramverken 
tillhandahåller sådant som vanligtvis behövs på en webbplats och tack vare dem behöver 
man inte göra om samma sak vid varje nytt projekt. Man ska inte vid varje nytt projekt 
behöva uppfinna hjulet igen (Fielding 2014). Front-end ramverken kan underlätta för en 
grupp av utvecklare att arbeta uniformt och hålla sig till samma principer vad gäller 
exempelvis kodstruktur och namngivning. Det är idag vanligt att ramverken innehåller 
funktionalitet för att underlätta skapandet av responsiva webbplatser, storlekar är då 
angivna med relativa mått och det finns fördefinierade media queries där stilar för olika 
skärmstorlekar kan definieras. Bland front-end ramverken finns dock inget standardiserat 
angreppssätt när det kommer till hantering utav bilder i ett responsivt sammanhang.  

2.1.1. Bootstrap & Foundation 
De två frontend-ramverk som undersöks här kallas för Bootstrap, skapat av två personer 
från Twitter 2010 (Bootstrap 2017-a), och Zurb Foundation, utvecklat av Zurb 2011 
(Foundation 2017-a). Anledningar till att just de två har valts ut är:  

1. Många känner till och använder dem (Smith 2014), särskilt Bootstrap har en stor 
användargrupp men Foundation är också känt bland utvecklare och webdesigners (se 
Appendix A).     

2. De är båda rejäla frontend-ramverk som innehåller ett komplett set av färdiga 
komponenter (knappar, paneler, navigationskomponenter, progress bars, alerts, formulär, 
dropdownmenyer etc.) och plugins, dokumentation, tutorials, olika teman samt andra 
resurser (Zervas, Trichos, Sampson & Li 2014; Nilesh 2014).  
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3. De har egna, ramverksspecifika, varianter på hur man kan hantera responsiva bilder, det 
vill säga Bootstraps css-klass img-responsive (Bootstrap 2017-b) och Foundations 
komponent Interchange (Foundation 2017-b). Dessa två varianter skiljer sig en hel del  åt 
från varandra och kan därför vara intressanta att undersöka. 

4. De är aktuella på så sätt att de är under utveckling, och uppdateras regelbundet.   

Bootstrap och Foundation är lika på så sätt att de förespråkar responsiv webbdesign med en 
mobile-first approach. Mobile-first approachen handlar om att man börjar med att utveckla 
webbplatsen så att den är optimerad för mobiler sedan bygger man vidare utåt och anpassar 
webbplatsen för större skärmar (Mohorovičić 2013). På så sätt kan man skapa en bas-css och 
sedan lägga till stilar och mer komponenter allt eftersom behov uppstår. Ramverken 
underlättar utvecklingsarbetet vid responsiv design eftersom deras klasser och regler 
innhåller ett fördefinierat responsivt beteende (Sinha & Karim 2015). 

Dessa ramverk tar sig som sagt an responsiva bilder på olika sätt. Bootstrap använder en 
enkel css-klass, img-responsive (Bootstrap 2017-b), som skalar om en bild i förhållande till 
sitt föräldraelement. Foundation har utvecklat en komponent som kallas för Interchange 
som kan användas för att skapa responsiva bilder på en webbplats (Foundation 2017-b). 
Med attributet data-interchange och javascript laddas olika versioner av samma bild till olika 
skärmstorlekar. Det finns för- och nackdelar med båda metoderna. Bootstraps img-
responsive är enkel att implementera och kräver ingen förändring av en vanlig img-tag. 
Foundations Interchange sparar på mängden nedladdad data genom att ladda små bilder till 
små skärmar och stora bilder till stora skärmar. Den här studien tittar närmre på hur 
laddningstider påverkas av dessa bild-tekniker. 

2.2. Responsivitet 
Bootstrap och Foundation erbjuder som sagt funktionalitet för att skapa responsiva 
webbplatser. Responsiv webbdesign handlar om att man anpassar webbplatser till de olika 
sorters enheter som slutanvändarna använder (Voutilainen, Salonen & Mikkonen 2015). 
Fördelar med att göra webbplatser responsiva är att slutanvändare möts av en webbplats 
som ska vara optimerad för just deras enhet, webbplatsen innehåller en och samma kodbas 
som anpassas till olika skärmar, uppdatering för alla enheter sker på ett och samma ställe 
och webbplatsen blir flexibel. Idag är det inte ovanligt att en person använder flera olika 
enheter och därmed olika skärmstorlekar under en och samma dag. Det dyker regelbundet 
upp nya skärmstorlekar på marknaden och med den responsiva approachen slipper man 
skapa olika versioner av en webbplats för varje enhet (Hughes, Armstrong, Jones & Crabb 
2015). Istället kan en webbplats anpassas till olika skärmstorlekar genom att skala om den 
beroende på vilken enhet som öppnar den. Figur 1 illustrerar hur det kan se ut när en och 
samma webbsida visas på olika enheter. 
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Figur 1. Omskalning av webbplats för att passa olika enheter (Rafizeldi 2013) 

Omskalning av webbplatsen sker genom användning av relativa mått som procent, em eller 
rem, samt med media queries som anger brytpunkter. En brytpunkt är en punkt då designen 
förändras, objekt och element arrangeras om, för att webbplatsen ska behålla ett visuellt 
tilltalande utseende (Sinha & Karim, 2015). Det finns inget konkret svar på exakt vilka 
brytpunkter man bör ha vid responsiv design, det är upp till webbdesignern att avgöra 
(Sinha & Karim, 2015). Det kan vara frestande att välja brytpunkter efter vilka enheter som 
slutanvändarna har, det är dock ingen långsiktig lösning. Nya enheter kommer ut på 
marknaden, samtidigt som äldre finns kvar, och olika sorters skärmstorlekar ser ut att 
fortsätta variera framöver. Brytpunkter bör anges så att designens visuella uttryck håller god 
kvalitet från minsta till största skärmstorlek webbplatsen kan tänkas visas på.   

Nedan följer en beskrivning av hur det kan gå till att arbeta responsivt: 

1. För enheter som är mindre än 640px i bredd —>  Ange att två behållare (containers), a och 
b, staplas ovanpå varandra. Varje behållare tar upp 100% av viewport-bredden. När skärmen 
sedan ökar över 640px blir behållarna för breda, innehållet ser inte längre bra ut. Då anges 
nya regler som ska gälla för skärmar som är större än 640px. 

2. För enheter som är större än 640px (men mindre än 992px) i bredd —> Ange att behållare 
a tar upp 20% av skärmen och behållare b tar upp 80% av skärmen. Behållarna befinner sig 
nu bredvid varandra.  

Den här typen av webbdesign, när innehållet arrangeras om vid olika brytpunkter, gör det 
möjligt att designa webbplatser även för framtida enheters skärmstorlekar. 

2.3. Användarfall för responsiv bildhantering 
HTML Working Group, WHATWG-medarbetare, RICG-gruppen och intresserade från 
allmänheten har arbetat med att ta fram en standardiserad lösning för responsiv 
bildhantering. Fyra användarfall har tagits fram som fungerar som en beskrivning över de 
krav som ställs på responsiva bildtekniker (W3C, Working Group Note 2013).  

Art direction-based selection - Ge möjlighet att leverera olika bilder, inte enbart samma bild 
i olika storlekar, till olika enheter. En bild som ser bra ut i stora format kan tappa sin effekt 
om den enbart skalas ned till en mindre skärm. När bilden ska visas på små skärmar kan den 
behöva beskäras för att lyfta fram det viktigaste i bilden. Ett annat art-direction exempel är 
när bilden innehåller text och texten blir oläsbar vid en nedskalning. Då kan en ny bild med 
större text behövas för visning på små skärmar.  
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Device-pixel-ratio-based selection - Idag finns det mobilskärmar med högre pixeldensitet än 
laptop-skärmar. Ju högre pixel-densitet en skärm klarar av, desto högre antal pixlar behöver 
en bild innehålla för att se bra ut på skärmen. Det krävs då två versioner av samma bild, en 
där antalet pixlar är det dubbla, för att tillgodose två till synes lika stora skärmar där den ena 
har en högre pixeldensitet.  

Viewport-based selection - Det ska vara möjligt att ange hur stor del av skärmen som bilden 
ska ta upp. På en mindre skärm kanske en bild ska fylla 100% av skärmen och på en större 
kanske en bild snarare ska ta upp 30% så att flera bilder då kan ligga jämsides.  

Image format-based selection - Bildvalet baseras på vilket format bilden har. Det ska vara 
möjligt att ange att om webbläsaren till exempel kan hantera bildformatet WebP, så ska det 
visas istället för en vanlig jpg-fil.  

2.4. Responsiva bildtekniker 
Responsiva bilder är som Kadlec (2013) uttrycker det; ”Ett olöst problem inom responsiv 
webbdesign och det har gjorts flera försök att lösa problemet” (Kap 5). Det svåra är att 
leverera den mest passande bilden till enheten som efterfrågar. Det finns flera faktorer att ta 
hänsyn till och olika sorters angreppssätt. Det finns mängder av olika skärmstorlekar och 
med ny teknik är det inte längre så enkelt som att likställa små skärmar med låg upplösning. 
Idag finns det mobiler som har högre upplösning än desktop-skärmar, men det behöver inte 
vara likställt med att det alltid ska levereras en högupplöst bild till de mobilerna. 
Slutanvändare använder internet på tunnelbanor och skogspromenader, i vissa fall leder 
miljön till låga hastigheter och kanske även en önskan från slutanvändaren om att spara 
kvarvarande batteritid. Vilka faktorer man tar hänsyn till ser som sagt olika ut beroende på 
vilken bildteknik som används. 

Några exempel på responsiva bildtekniker som tagits fram för att hantera bilder på 
responsiva webbplatser är HTML5s srcset-attribut (W3C, Recommendation 2016), Adaptive 
Image (Wilcox 2011) och HiSRC (Schmitt 2011). HTML5s srcset är en klientsides-teknik som 
kan användas för att ladda olika versioner av samma bild till olika enheter. I html-
dokumentet anges information om de olika bildfiler som finns tillgängliga, webbläsaren 
tolkar informationen och hämtar den mest lämpliga bilden. Adaptive Images är en 
serversides-teknik som använder .htaccess-filen, en php-fil och lite javascript för att skala 
om, cacha och skicka lämplig bild till enheten. HiSRC är en Jquery-plugin som först laddar 
en lågupplöst bildfil. Om HiSRC upptäcker bra förhållanden vad gäller bandbredd och 
skärmupplösning så laddas en högupplöst bild istället för den lågupplösta. Frontend-
ramverken Bootstrap och Foundation erbjuder egna lösningar för responsiva bilder, 
Bootstrap via klassen img-responsive (Bootstrap n.d-b) och Foundation via komponenten 
Interchange (Foundation n.d-b). Det finns alltså flera olika angreppssätt och olika sätt att 
hantera bilder responsivt.   

Gemensamt för flera nyare responsiva bildtekniker är att de tar hänsyn till vilken 
skärmupplösning enheten har. Dagens webbläsare är smarta och känner till och kan 
vidarebefodra en hel del information om vilken enhet som försöker nå en webblats. Flera 
bildtekniker använder sig av den information för att leverera en anpassad bild till den 
efterfrågande enheten. 
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2.4.1 HTML5s Srcset-attribut 
HTML5s srcset-attribut  föreslogs som ett nytt attribut till img-elementet under hösten 2014 
och ingår i W3C-rekommendationen från november 2016 (W3C, Recommendation 2016). 
Srcset kan användas för att hantera responsiva bilder och är en klientsideslösning som stöds 
av moderna webbläsare. Srcset kan användas när det finns ett behov av att visa samma bild i 
olika storlekar beroende på vilken enhet som efterfrågar. Srcset kan spara in mängden 
nedladdad data genom att skicka mindre bilder till mindre enheter. Ett srcset-attribut kan 
fyllas med flera bilder och för varje bild anges dess url följt av den pixel-bredd som bilden 
har, se figur nr 2.  

Figur 2. Exempel på använding av srcset-attributet. 

På figur nr 2 anges url för olika versioner av en bild samt deras pixelbredd, webbläsaren kan 
med den informationen välja den mest passande bilden att ladda ned. Hänsyn tas då till 
både skärmstorlek och pixeldensitet. Src-attributet används som fallback för äldre 
webbläsare.  

Fördelar med den här tekniken är att webbläsaren sköter mycket av tänkandet, du behöver 
inte själv räkna ut vilken bild som ska skickas till vilken typ av enhet. Srcset-tekniken tar till 
vara på det webbläsaren känner till om enheten som efterfrågar en sida och använder den 
informationen för att leverera en lämplig bild. Webbutvecklaren/designern behöver endast 
rada upp de olika bildversioner som finns tillgängliga och sedan väljer webbläsaren vilken 
version som lämpar sig bäst. Det är också enkelt att implementera Srcset på en ny webbplats. 

Srcset-attibutet kan även användas tillsammans med sizes-attributet eller med x-
deskriptorn. Med sizes-attributet kan man ange hur stor del av skärmen som bilden ska 
uppta, sizes=30vw innebär att bilden tar upp en yta av 30% på viewporten. När sizes-
attributet inte deklareras (som i figur 2) antar webbläsaren att sizes är lika med 100vw. X-
deskriptorn kan användas för att ange vilken pixeldensitet bilden har, exempelvis 1x, 2x eller 
3x. Pixeldensitet handlar om hur många pixlar som får plats på en viss yta. Nedan ser vi två 
gröna rektanglar som täcks av ett svart rutnät.  Rektanglarna har samma ytstorlek, men olika 
antal rutor. På samma sätt kan två lika stora, låt oss säga 13tums-skärmar hantera olika 
många pixlar. Srcset-tekniken förstår att det är skillnad på fysisk skärmstorlek och skärmens 
pixeldensitet.  
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Figur 3. Exempel på olika pixeldensitet.  

Srcset kan hantera alla användarfall som beskrivs under kap 2.3 förutom art-direction 
baserat val av bild, när ett sådant behov finns rekommenderas istället använding av picture-
elementet. Utvecklingen av HTML5s picture-element och srcset-attribut har skett på grund 
av behovet av en standardiserad effektiv hantering av responsiva bilder. Idag finns det stöd 
för den här typen av användning av picture och srcset i de senaste webbläsarna. För de 
projekt som behöver stöd för både nya och äldre webbläsare, går det att använda polyfillen 
PictureFill.  

2.4.2 Adaptive Images 
Adaptive Image är en bildteknik som använder PHP och Apache för att leverera anpassade 
bilder till olika enheter (Wilcox 2011). När en webbplats med adaptive images laddas skapas 
först en session cookie med besökarens skärmstorlek i pixlar, se figur 4.  

Figur 4. En session cookie med enhetens skärmstorlek i pixlar sparas. 

När en img-tag upptäcks skickas en förfrågan om bilden till servern, cookien med skärminfo 
skickas också till servern. Servern tar emot bildförfrågan och kollar i .htaccess-filen om det 
finns några speciella instruktioner där. I .htaccess-filen står det att alla förfrågningar om 
JPG, GIF eller PNG-filer ska skickas till adaptive-images.php-filen istället, se figur 5. 

Figur 5. I .htaccess-filen anges vart bildfils-förfrågningar ska skickas. 

PHP-scriptet letar reda på cookien som exempelvis säger att enheten som vill komma åt 
webbplatsen har en skärmstorlek på 480 px. PHP-scriptet söker sedan upp vilka media 
query-storlekar som angetts och bestämmer vilken av dem som bäst matchar användarens 
skärmstorlek. I mappen ai-cache finns de bildfiler som redan hämtats vid något tidigare 
tillfälle, bildfiler i ai-cache-mappen är redan omskalade, storleksanpassade. Scriptet letar i 
ai-cache/480-mappen efter en redan omskalad bild, låt oss säga att det inte finns någon 
sparad bild med korrekt storlek. Scriptet letar då upp originalbilden och skalar om den till 
480 pixlar i bredd så att det finns en sparad bild i korrekt storlek till nästa besökare.  
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Fördelar med adaptive-images är att det inte krävs någon ändring av en vanlig img-tag och 
att scriptet automatiskt skapar de olika bildversionerna som behövs. När en bild väl har 
skalats om för en viss skärmstorlek så sparas den i ai-cache-mappen och behöver inte skalas 
om igen för varje ny besökare. En nackdel med den här bildtekniken kan vara att den kräver 
PHP och Apache för att fungera. 

2.4.3 Foundations Interchange 
Foundation har ett attribut, data-interchange, som kan användas med img-taggen för att 
ladda anpassade bilder till olika enheter (Foundation n.d-b). Interchange fungerar med hjälp 
av javascript, det har en annan syntax än picture-elementet och srcset-attributet men löser 
problemet på ett liknande sätt. Små bilder skickas till små skärmar och större bilder till 
större skärmar. Figur 6 visar hur data-interchange-attributets syntax ser ut. 

Figur 6. Exempel på användning av Foundations Interchange. 

Precis som med HTML5s picture och srcset är tanken att Foundations attribut data-
interchange ska användas för minska storleken på det som laddas ned på enheter med 
lågupplösta skärmar och på så sätt förbättra laddningshastigheter. Nackdel med den här 
tekniken är att en vanlig img-tag behöver anpassas till den syntax som visas ovan.   

2.4.4 Bootstraps Img-responsive 
Bootstraps klass img-responsive kan användas på img-elementet för att skapa en typ av 
responsivitet hos bilder (Bootstrap n.d-b). Det här är en äldre variant på responsiv 
bildteknik som innebär att bilden görs flytande genom att placeras i en behållare (container) 
där man säger att bildens max-bredd är lika med 100%. Bilden följer då med behållaren om 
den skalas upp eller ned.  Figur 7 visar CSS-regler som gäller för klassen img-responsive.  

Figur 7. Css-regler för klassen img-responsive. 

Originalbilden bör då vara anpassad efter högsta tänkbara kvalitetsbehov för att det ska gå 
att ge en garanti för god bildkvalitet. Den här bildtekniken innebär att bilden skalas om 
beroende på vilken enhet som öppnar webbplatsen, bildens faktiska storlek ändras dock 
aldrig. Med img-responsive laddas alltså samma mängd data oavsett vilken enhet som 
öppnar bilden. Fördelen med den här tekniken är att den är enkel att implementera, den 
kräver endast att man anger att bilden ska ha den här css-klassen. Problemet med den här 
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tekniken är att samma bild levereras till alla olika enheter, i flera fall skickas en onödigt stor 
bild, och ingen hänsyn tas till olika skärmupplösningar. 

2.5. Laddningstid & användarupplevelse 
En viktig faktor för att öka webbplatsers användbarhet är att de laddas snabbt 
(Constantinides 2004).  Forskning visar att ju längre slutanvändaren måste vänta på att en 
sida laddas, desto mer missnöjd blir hen (Egger, Hossfeld, Schatz & Fiedler 2012). Men det 
är mer komplext än så, den upplevda laddningstiden är subjektiv. Om slutanvändaren 
känner till att något som laddas ned har en stor filstorlek kan hen tolerera en längre väntetid. 
Ett positivt visuellt intryck kan också bidra till högre tolerans inför väntetid (Lindgaard, 
Fernandes, Dudek & Brown 2006).  

Flera faktorer kan påverka laddningstider och därmed även användarupplevelsen. 
Laddningstider påverkas av exempelvis serverhastighet och bandbredd, det är sådant som 
webbutvecklare inte direkt kan göra något åt (Gehrke & Turban 1999), däremot kan de 
påverka andra faktorer som exempelvis webbplatsens storlek. Det finns olika synsätt kring 
hur man bör hantera webbplatsers storlek och minska mängden data som laddas ned. Det 
finns studier där rekommendationen är att minimera grafik på webbplatsen, begränsa 
användning av animeringar, ge slutanvändaren alternativet att endast ladda text och strunta 
i bilder (Gehrke & Turban 1999). När en fotograf behöver en portfolio eller en e-handelsbutik 
behöver en produktsida kan det vara svårt att motivera det förhållningssättet.  

Långsamma laddningar bör dock åtgärdas eftersom slutanvändarnas upplevelse av en 
webbplats går hand i hand med laddningstiden (Galletta, Henry, McCoy & Polak 2004). 
Långa laddningstider kan resultera i  att slutanvändarna tappar intresset och i värsta fall 
lämnar webbplatsen (Hoxmeier & DiCesare 2000). Då det ej är möjligt att förkorta 
laddningstiden finns möjlighet att ge feedback, exempelvis via dialog eller progress-bars, till 
slutanvändaren för att behålla intresse  (Galletta et al. 2004). I vissa fall kan laddningstider 
förbättras efter en storsädning av webbplatsen och dess bakomliggande system, gamla 
lösningar kan ersättas av nya och delar som ej används kan tas bort.  

En studie från 2013 (Mohorovičić 2013) visar att långsam laddning på mobila enheter är ett 
stort prestandaproblem för responsiva webbplatser. Problemet kan bottna i flera orsaker, 
exempelvis kan det faktum att mobilanvändare är rörliga och utsätts för begränsande 
faktorer i miljön bidra till sämre hastigheter. Det kan även handla om storlek på den 
datamängd som laddas ned på olika enheter. Mohorovičić (2013) visar statistik från 2013 där 
72% av alla webbplatser har ungefär samma storlek när den visas på mobilen som när den 
visas på desktopskärmar. Resultatet antyder att mindre enheter som mobiler laddar ned 
onödigt mycket data. Mohorovičić (2013) menar att stora bilder är en av hastighetsbovarna,  
bilder med en upplösning anpassad för desktopskärmar som laddas ned på lågupplösta 
mobilskärmar. Thiagarajans (2012) studier visar att webbplatser med många och tunga 
bilder även har en negativ påverkan på batteritid hos mobila enheter. Ända sedan 2010 när 
webbplatser började göras responsiva har bildhanteringen på sådana webbplatser 
diskuterats. Det finns ännu ingen självklar, standardiserad lösning på den här typen av 
prestandaförlust. Det finns dock olika sorters responsiva bildtekniker som tar sig an 
problemet. De olika responsiva bildteknikerna kan vara en del av en lösning till problemet 
med långsamma laddningstider. Ännu kan man dock ej på ett vetenskapligt plan uttala sig 
om bildteknikernas effektivitet i olika situationer. 
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3. Problemformulering  
Det problem som undersöks i denna studie handlar om att öka kunskapen kring ramverk och 
responsiva bildtekniker för att kunna motivera val av ramverk och lämpliga tillägg vid 
utveckling av responsiva webbplatser.  

Idag är det vanligt att arbeta responsivt och använda front-end ramverk som exempelvis 
Bootstrap och Foundation (Gasston 2013; Zervas et al. 2014) som båda innehåller verktyg 
för att hantera bilder responsivt. Långsam laddning av webbplatser på mobila enheter är ett 
prestandaproblem för responsiva webbplatser (Mohorovičić 2013). Långsam laddning leder 
till lägre förtroende gentemot webbplatsen och kan resultera i att man förlorar trafik till 
webbplatsen (Nielsen 1999). Även små skillnader i hastighet kan ha en betydande påverkan 
på hur användare reagerar på webbplatser (Galletta et al. 2004). Responsiva bildtekniker 
har utvecklats för att hantera problemet med långsam laddning av bilder. Exempel på en 
responsiv bildteknik är användning av HTML5s srcset-attribut. Med srcset-attributet kan 
man säga till webbläsaren att ladda storleksanpassade bilder till olika sorters enheter.  

Problemet är att det saknas forskning kring hur ramverkens inbyggda tekniker för att skapa 
responsiva bilder skiljer sig från andra responsiva bildtekniker. 

Problemställningen är:  

Hur förhåller sig ramverken Bootstrap och Foundation och deras inbyggda responsiva 
bildtekniker jämfört med användning av andra responsiva bildtekniker som HTML5s 
srcset-attribut och Adaptive Images? 

Det är av intresse att undersöka laddningshastighet vid användning av olika responsiva 
bildtekniker. En sådan undersöknings värde ligger i att kunna motivera val av lämplig 
bildteknik vid utveckling av responsiva webbplatser. 

Frågeställningar relaterade till problemställningen och som guidar undersökningen är: 

1. Vilka laddningshastigheter erhålls vid användning av ramverket Foundation och 
dess inbyggda attribut data-interchange? 

2. Vilka laddningshastigheter erhålls vid användning av ramverket Bootstrap och 
dess inbyggda attribut img-responsive? 

3. Vilka laddningshastigheter erhålls vid användning av html-attributet srcset  

 a. tillsammans med Bootstrap? 

 b. tillsammans med Foundation? 

4. Vilka laddningshastigheter erhålls vid användning av Adaptive Images 

 a. tillsammans med Bootstrap? 

 b. tillsammans med Foundation? 
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3.1. Metodbeskrivning 
En kvantitativ metod innebär att den data som samlas in för analys består av, eller 
konverteras till, siffror (Blaikie 2003; Eliasson 2013). Kvalitativa metoder analyserar data 
bestående av sådant som går att beskriva med ord. Den vetenskapliga metoden som används 
här är kvantitativ och undersökningsmetoden består utav ett experiment. Valet av metod 
baseras på de riktlinjer som Blaikie (2003) tillhandahåller och utgår ifrån de 
forskningsfrågor som ställts samt hur datan som samlas in ser ut. Frågeställningar som 
relaterar till problemet söker svar på vilka laddningshastigheter som erhålls i olika 
sammanhang, laddningshastigheter är kvantifierbar data. Frågorna är ställda på ett sådant 
vis att de kan besvaras med en kvantitativ metod. Variablerna som används i 
undersökningen är utav sådan karaktär att de lämpar sig att använda i ett experiment. De 
fungerar i förhållande till undersökningens syfte som är att motivera val av ramverk med 
lämplig bildteknik. 

Undersökningsmetoden experiment innebär att något fenomen mäts, sedan modifieras 
någon aspekt, sedan mäts samma fenomen för att se om något har förändrats  (Blaikie 
2003). När experiment utförs ska ett samband etableras mellan variabler där en variabel ses 
som orsaken och en annan som effekten (Blaikie 2003). I den här undersökningen ses 
variabeln bildteknik som orsaken och variabeln laddningshastighet är effekten som blir utav 
orsaken. Variablerna kan även förklaras som beroende och oberoende där den oberoende 
variabeln påverkar den beroende variabeln (Eliasson  2013). Laddningshastigheten är den 
beroende variabeln, bildtekniker som srcset, adaptive images, data-interchange, img-
responsive är oberoende. Laddningshastigheten beror då på vilken bildteknik som används.  

Mätning av laddningshastighet utförs med hjälp av ett script som använder Navigation 
Timing API-t. Tidtagning startar vid navigationStart och avslutas vid loadEventEnd. Varje 
mätning genomförs 100 gånger och sedan beräknas ett medelvärde som får representera den 
mätningen. Ett konfidensintervall med konfidensgrad 95% beräknas för att kunna redogöra 
för den statistiska osäkerheten med det urval som gjorts.  

Två webbplatser skapas, en med Bootstrap som grund och en med Foundation som grund. 
De responsiva bildtekniker som testas är Srcset med Bootstrap och Foundation, Adaptive 
Images med Bootstrap och Foundation, data-interchange med Foundation samt img-
responsive med Bootstrap. För att testa Foundations data-interchange, Adaptive Images 
samt Srcset-metoden skapas sex olika versioner av varje bild. Det finns ingen regel som säger 
hur många storlekar av varje bild som bör finnas tillgängliga, det är upp till webbdesignern 
att avgöra. En undersökning av olika alternativ visade att det kan löna sig att spara ner fler 
varianter av samma bild (Grigsby 2015). Varje webbläsare kommer endast att hämta en utav 
bilderna, den som bäst lämpar sig för den efterfrågande enheten. Ju fler bildstorlekar som 
finns tillgängliga, desto närmre går det att komma varje enhets enskilda storleksbehov. 
Arbetsbördan av att skapa olika versioner av samma bild vägs emot fördelen att webbläsaren 
har många valmöjligheter och slutsatsen blir att sex stycken bildversioner per bild är ett 
lämpligt antal. När Bootstraps img-responsive testas är alla bilder anpassade till den största 
tänkta skärmupplösningen (1920*1200px). Testerna undersöker hur lång tid det tar att 
ladda bilderna i olika webbläsare samt i olika enheter.  

3.1.2 Metoddiskussion 
Det finns styrkor och svagheter med alla metoder, för den här undersökningen har valet av 
metod grundats på de forskningsfrågor som ställs. Andra vetenskapliga metoder som går att 
applicera på Datalogi är exempelvis Litteraturstudier och Användarstudier. Responsiva 
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bildtekniker är ej undersökta i tillräckligt omfång på en vetenskaplig nivå för att det ska gå 
att bedriva litteraturstudier. Användarstudier skulle kunna användas som ett komplement 
till experimentet eftersom faktorn som undersöks är laddningshastighet, något som 
användare är intresserade av. Ett experiment är dock att föredra som metod eftersom det 
inte finns vetenskapliga siffror som visar hur laddningshastigheter skiljer sig mellan olika 
bildtekniker i front-end ramverk. Ett resultat som visar på stora skillnader i 
laddningshastighet skulle sedan kunna kompletteras med användarstudier om det visar sig 
finnas ett sådant behov. 

Precis som Byström (1992) säger så är styrkan med experimentet att det ger oss ökad 
möjlighet att uttala oss om orsakssamband. Experimentet ger data där eventuella samband 
mellan bildtekniker och laddningshastigheter kan visas. Sådan data kan sedan underlätta 
valet av bildteknik för utvecklare.   

Svagheten är att en kvantitativ metod som mäter laddningshastighet säger ingenting om den 
enskilde slutanvändarens upplevelse av webbplatserna där mätningarna utförs. 
Slutanvändarnas perspektiv är viktigt och kan komma att diskuteras vidare som ett förslag 
under avsnittet ”framtida arbete”.   

En annan svaghet är svårigheten att ta alla faktorer i beaktning, något som är viktigt att göra 
inom experiment (Blaikie 2003). Det kan finnas saker i bakgrunden som påverkar mätningar 
eller andra faktorer som exempelvis enhetens ålder kan spela in. En diskussion kring 
svårigheter som denna kommer att tas upp under diskussions-delen. 

3.1.3 Forskningsetik  
Hänsyn har tagits till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; Informationskravet, 
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet, Nyttjandekravet. För att utföra den här studien 
krävs inga tester på djur eller människor varför ingen djupare diskussion kring varje princip 
behövs.  

Undersökningens återupprepbarhet kommer att tillgodoses i största möjliga mån. 
Information gällande utrustning och teknologier som används, kod som skrivs, 
webbläsarversion och annan teknisk information som kan vara av nytta kommer att 
redovisas här. Möjligheten att repetera experimentet under de omständigheter som sker idag 
kommer troligtvis att minskas ju längre tid som går. Teknisk utveckling går hela tiden framåt 
och förutsättningar förändras, den här typen av undersökningar är färskvara. 
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4. Projektbeskrivning  

4.1. Implementation av webbplats 
En enkel webbplats skapas vars mappstruktur består av gemensamma css- javascript- php- 
och bildfiler samt varsin individuell mapp till vardera ramverk. Den senaste versionen av 
Bootstrap och Foundation, med kompilerade css- och javascript-filer, installeras och laddas 
upp som olika menyval på den webbplats som skapas. Delar av mappstrukturen syns i Figur 
8. Bootstraps och Foundations respektive mapp innehåller ramverksspecifika css- och 
javascriptfiler samt html-filer för de bildtekniker som testas. 

 Figur 8. Mappstruktur. 

Onödiga element som kan påverka laddningshastigheten har rensats bort. Sidorna är 
avskalade och innehåller endast en meny för att kunna ta sig runt bland olika ramverk och 
bildtekniker, en beskrivande rubrik och 10 st bilder. Figur 9 visar hur webbplatsen ser ut.  

Figur 9. Webbplatsen öppnad på en desktopskärm. 

#  13



På varje sida visas tio bilder under huvudrubriken som anger det aktuella ramverket och 
bildtekniken. Bilderna är optimerade till kvalitetsgrad 80 eftersom det ger en betydligt 
mindre filstorlek utan att bilden för den skull ser dålig ut. Bilderna sparas ned i sex olika 
storlekar (320x240, 640x480, 960x720, 1280x960, 1600x1200, 1920x1440) se figur 10.  

 

 

 

Figur 10. Varje bild sparas i sex olika storlekar.  

4.2. Testmiljö 
Mätningar i den här studien utfördes på riktiga mobiler, läsplattor och datorer. Delamaro, 
Vincenzi och Maldonado (2006) menar att prestandatester som mäter laddningstid bör 
utföras på riktiga enheter för att komma så nära den verkliga miljön som möjligt. Idag finns 
möjligheten att simulera olika enheter vilket kan ge fördelen att antalet enheter som testas 
kan bli fler. Nackdelen med sådana simulatorer är att de inte alltid har möjlighet att spegla 
en verklig miljö, något som varit viktigt i den här studien. 

Webbläsarna konfigurerades så att cachen rensades mellan varje ny sidladdning. Det 
innebär att klienten ännu inte har några sparade resurser från webbplatsen och mätningarna 
efterliknar ett scenario där en slutanvändare besöker webbplatsen för första gången. Det är 
ett kritiskt tillfälle som, beroende på tiden det tar att ladda sidan, kan vara avgörande för om 
slutanvändaren återvänder eller ej. Cachade sidor förväntas ladda snabbt, ocachad data tar 
längre tid och kan eventuellt ge resultat som är mer intressanta att diskutera i den här 
kontexten.  
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Laddningstider för varje sidladdning skrevs ut i console-loggen med hjälp av ett enkelt script 
som placerades i html-dokumentets head-tag, se figur 13. Webbläsare erbjuder idag egna 
utvecklarverktyg som som loggar bland annat laddningstider men dessa valdes bort som 
mätinstrument för att behålla kontroll över tidtagningen. När tester utfördes på Android-
enheten kopplades den samman med en laptop för att få tillgång till Chromes 
utvecklarverktyg. Samma sak gäller för tester på iOS-enheten men då användes istället 
Safaris webbgranskare. 

Parallellt med mätningar på varje specifik enhet utfördes regelbundna kontroller av 
bandbredd. Var femte minut kontrollerades nedladdningshastighet och då kontrollen visat 
på en stabil hastighet under pågående mätningar sparades dessa mätningar. Vid några 
tillfällen visade kontroll av nedladdningshastigheten på vitt skiljda siffror under tiden då 
mätningen skedde. En faktor som kan ha påverkat förändrad nedladdningshastighet kan 
exempelvis vara att fler enheter än den som för tillfället utför mätningar har kopplats på och 
använder sig av nätverket. Vid sådana tillfällen räknas mätningarna som ogiltiga och måste 
avslutas i förtid för att göras om vid ett annat tillfälle.  

4.3. Undersökta variabler 
Mätningar utfördes på ett antal variabler i olika sammansättningar; Bildteknik, Ramverk, 
Enhet samt Webbläsare. Tabell 1 ger en överblick över de variabler som undersöktes. För en 
mer utförlig beskrivning av hur de undersökta variablerna hänger samman, se Appendix B.  

Tabell 1. Beskrivning av variabler som undersöks.

Ramverken utgör en grund för studien på vilken olika bildtekniker appliceras. Mätningar 
sker på olika enheter samt i olika webbläsare. Enheter som används är iMac 27tum, 
Macbook Pro 13tum, iPad3 9,7tum samt Samsung Galaxy S3 4,8tum. Webbläsare som 
används är Google Chrome, Firefox och Safari. Valet av webbläsare baseras på statistik från 
Statcounter om de mest använda webbläsarna i världen senaste året (se Appendix C). 
Statistiken är ej vetenskapligt utförd och bör ses som en indikation på hur det ligger till 
snarare än en konklusion. Kärnan i responsiva bildtekniker ligger i att anpassa bilder till 
olika miljöer och därför är det viktigt att mätningar utförs på enheter med olika 
skärmupplösning. Läsplattor och mobiler undersöktes både i liggande och stående positition 

Ramverk Foundation 6 Bootstrap 3.3.6

Bildteknik Interchange 
(Foundation)

Img-responsive 
(Bootstrap)

Srcset 
(HTML5)

Adaptive Images
(PHP)

Enhet iMac 27tum, 
från mitten av 2011.
OS X Yosemite, 
10.10.5
Skärmupplösning: 
2560x1440

Macbook Pro 
13tum, 
från tidigt 2011.
OS X El Capitan,
10.11.4
Skärmupplösning: 
1280x800

iPad2 9,7tum,
från 2011
iOS 9.3.1
Skärmupplösnin
g: 
1024x768

Samsung Galaxy 
S3 4.8tum, från 
2012.
Android 4.0.4
Skärmupplösning: 
720x1280

Webbläsar
e

Google Chrome
v. 50.0.2661.102

Firefox
v. 46.0.1

Safari
v 9.1
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för att ta reda på hur bildteknikerna reagerar på det.  En nackdel med enheterna i den här 
studien är att det saknats tillgång till högdensitetsskärmar och därför kan studien inte 
säkerställa hur bildteknikerna hanterar sådant. 

Figur 11. Variabler som utgör mätmiljön och hur de hänger samman. 

Figur nr 11 visar hur de variabler som utgjorde mätmiljön hänger samman. Laddningstid 
mättes på 48 unika sammansättningar av dessa variabler som genomgick 100+10 mätningar 
vardera. Sammanlagt utfördes 4800 mätningar och 480 extramätningar som kan användas 
om det skulle uppstå spikar. Valet av antal mätningar per unik variabelsammansättning har 
uppskattats i enlighet med Byströms (1992, s. 255) råd om att göra en kostnadsberäkning 
över hur stort material som kan samlas in och analyseras. Utöver kostnadsberäkningen 
gjordes ett antagande om att antalet mätningar per sammansättning är nog. Antagandet 
baserades på tidigare erfarenhet av laddningstids-mätning och hur variansen mellan olika 
tider sett ut då. 

4.4. Tidtagning 
Laddningshastigheter kan mätas på olika sätt, i den här studien användes ett API som kallas 
Navigation Timing (W3C, Recommendation 2012). Navigation Timing API:t användes 
eftersom den kan ge detaljerade och noggranna resultat och numera är en W3C-
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rekommendation. API:t innehåller tidtagnings-attribut som kan användas för att ta reda på 
tiden det tar att ladda olika resurser. Attributen delar upp en hämtning i 21 olika steg, eller 
event, och kan tex visa tiden det tar för en förfrågan till servern att gå igenom, eller tiden det 
tar från det att sidan mottages från servern till dess att den är fullt laddad på klienten. API:t 
gör det möjligt för utvecklare att finna flaskhalsar och se exakt vad de behöver arbeta med 
för att öka prestandan. 

Mätningar i den här studien använder attributen navigationStart och loadEventEnd i ett 
script som kör igång varje gång en navigering till sidan sker. navigationStart är ett attribut 
som returnerar tiden omedelbart efter att föregående sida kört unload-eventet och då det ej 
finns någon föregående sida returnerar attributet samma värde som fetchStart (W3C, 
Recommendation 2012). loadEventEnd returnerar tiden när det aktuella dokumentet helt 
och hållet har laddats färdigt. När onload-eventet är avslutat, sidan har laddats färdigt, 
sparas den aktuella tiden i ett performance-timing objekt. Sedan subtraheras tiden då 
navigeringen påbörjades och kvar blir en siffra som representerar sidans laddningstid i 
millisekunder. Siffran skrivs ut i console-loggen, se figur 12.  

Figur 12. Tidtagning med Navigation Timing 

Det finns många gratis-verktyg som kan användas för benchmarking och som erbjuder fler 
funktioner än det ni ser här ovan. Valet att använda ett enkelt script framför något färdigt 
benchmarking-verktyg togs för att behålla kontroll över vad som sker. Webbläsarnas egna 
utvecklarverktyg användes också för att läsa av console-loggen och för att se mängden 
nedladdad data,  eventuella varningar och annat som kan vara av intresse. 

4.5. Pilotstudie 
En pilotstudie verkar förberedande inför huvudstudien och utfördes för att underlätta 
kommande arbete. Det kan dyka upp oväntade saker eller sådant som behöver ändras och då 
är det enklare att göra det efter en teststudie i mindre skala än att behöva göra om själva 
huvudstudien (Eliasson 2013, s43). I den här pilotstudien utfördes mätningar på ett mindre 
antal enheter än i huvudstudien. Fortsättningsvis redovisas de delar av pilotstudien som 
ledde till förändring och förbättring inför huvudstudien. 
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4.5.1 Progressionsexempel: Tidtagningsevent 
Vid inledande mätningar mättes, förutom tiden mellan navigationStart och loadEventEnd, 
nio ytterligare event från navigationtiming-APIt, se figur 13. Tiderna sparades i ett kalkylark 
och analyserades inför fortsatta mätningar. 

Figur 13. En tidig version av tidtagningen. 

Tabell 2 visar hur många millisekunder olika event i en sidladdning tar. Utav dessa första 
mätningar kan utläsas att det som i tabellen kallas processing tar mycket tid. Det är här som 
webbläsaren parsar HTML-dokumentet och alla resurser laddas ned. Övriga event vid en 
sidladdning går betydligt snabbare. 

Tabell 2. Inledande mätresultat, tider för olika event i Navigation Timing-APIt.

Fördelen med dessa mätningar var att de gav en bra överblick över sidladdningens olika 
beståndsdelar. Det som främst är av värde för att besvara frågeställningen är dock hela 
processen, från att navigering sker till dess att onload-eventet har körts. Fortsatta mätningar 
kommer därför endast leverera tider för det som i tabellen ovan kallas för Fulltime, från 
navigationStart till och med loadEventEnd. 

Unload Redirect App Cache DNS TCP Request Response Processing Loadevent Full time

0 0 5 4 15 20 12 2068 70 2226
0 0 7 0 2 15 12 2022 3 2073
0 0 9 0 1 17 12 1937 3 1989
0 0 6 0 2 14 13 2770 3 2819
0 0 7 0 3 16 14 2197 3 2248
0 0 5 2 9 13 11 2833 3 2885
0 0 0 0 0 14 11 2948 3 2998
0 0 6 0 5 13 13 1929 3 1977
0 0 8 0 3 17 13 2630 2 2680
0 0 7 0 2 15 13 2292 2 2338
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4.5.2 Progressionsexempel: Bildoptimering 
20 st pilotstudie-mätningar gjordes på enheten MacBook Pro 13tum med webbläsaren 
Chrome. Vardera ramverk testades med de olika bildteknikerna. Resultatet utav 
mätningarna var oväntade eftersom bildtekniken Adaptive Images visade på betydligt 
snabbare tider än övriga bildtekniker, se figur 14. Förväntningar var att Adaptive Images, 
Foundations Interchange samt Srcset-tekniken borde visa liknande resultat eftersom de 
utgår från samma strategi, att leverera olika bilder till olika enheter. 

Figur 14. Adaptive Images gör sidladdningar snabbare än övriga tekniker. 

Vid en analys av resultatet kom det fram att Adaptive Images använder sig av en 
optimeringsmetod som skiljer sig från hur övriga bilder optimeras. Alla bilder är 
komprimerade med Photoshops Save For Web-funktion i kvalitet 80. Samtidigt har 
adaptive-images.php-filen konfigurerats så att när Adaptive Images-tekniken används ska 
bilder optimeras med bildkvalitet 80 även där. Det visar sig dock att metoden för hur 
komprimering till bildkvalitet 80 ser ut skiljer sig åt mellan Adaptive Images och Photoshop. 
De bilder som Adaptive Images skapar får en mindre storlek än de som sparats i Photoshop 
och mindre mängd nedladdad data innebär  snabbare laddningstider.  

En kommande jämförelse av de olika teknikerna måste bygga på att de testats under lika 
villkor. Adaptive Images cachar och bilder på servern första gången någon besöker sidan 
från en ny enhet. Alla övriga besökare från en liknande enhet får ta del av de bilder som nu 
finns cachade och komprimerade på servern. Det är efter att den inledande server-
cachningen har skett som tidtagningen i den här studien sker. Med anledning av detta anses 
det som en rimlig lösning att byta ut de bilder som Adaptive Images komprimerat mot bilder 
som genomgått samma  komprimeringsmetod som övriga bildtekniker.  

4.5.3 Progressionsexempel: Hantering av spikar 
Ett dataset med kvantitativ data kan innehålla spikar. Det är värden som är mycket högre 
eller lägre än de flesta övriga värden (Blaikie 2003, s133). På ett linjediagram visar sig spikar 

#  19



som enstaka höga berg eller låga sänkor bland den övriga datan som följer ett annat 
mönster. Spikar bör hanteras på något sätt eftersom beräkningar utförda på data som 
innehåller spikar kan ge missvisande resultat. Pilotstudiens mätningar visar sig innehålla 
spikar, en djupdykning i tillgänglig litteratur resulterar i en förståelse för vad spikar är och 
hur de kan hanteras. Det är viktigt att tillvägagångssättet redovisas eftersom ursprungsdatan 
förändras och bör tolkas utefter den manipulation som skett. I huvudstudien genomförs 100 
mätningar på varje unik sammansättning av variabler. Dessutom sker 10 extra mätningar 
som används för att ersätta eventuella spikar som dyker upp. Nedan visas två diagram, till 
vänster med spikar och till höger utan, se figur 15. Diagramens data kommer från mätningar 
på Foundation, med bildteknik Srcset på enheten iMac med Chrome som webbläsare. 
Diagramen är exempel på när spikar är enkla att finna. I vissa fall är det svårare att peka ut 
vad som är spikar. 

Figur 15. Stapeldiagram med och utan spikar.  

I den här studien används en kombinerad metod för att hitta spikar. Steg ett är en 
matematisk beräkning som följs av åt av steg två där datans punktdiagram analyseras. För 
att hitta extremt höga eller låga värden beräknas först det interkvartila omfånget, IQR, 
(Blaikie 2003, s78), se figur 16. Datan sorteras då och delas upp i fjärdedelar. Den lägre 
kvartilen, Q1, befinner sig vid 25% och den högre kvartilen, Q3, befinner sig vid 75%  då hela 
datasetet ses som en 100-procentig skala. 

Figur 16. Det interkvartila omfånget, IQR. 

Det interkvartila omfånget är den data som befinner sig mellan Q1 och Q3 och dess 
mittpunkt är medianen. Nu är det dags att bestämma vilka gränsvärden som ska gälla för 
vad som är ett normalt värde och vad som är ett extremt värde, en spik. Ett vanligt 
tillvägagångssätt, och det som används i den här studien, är att se data som är mer än 1.5 
gånger det interkvartila omfånget, antingen lägre än första kvartilen eller högre än den tredje 
kvartilen, som extrema värden. Därmed är steg ett avklarat. Steg två är nödvändigt men 
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något problematiskt eftersom det inbegriper en viss subjektivitet. Blaikie (2003, s133) 
poängterar hur svårt det är att hantera spikar eftersom det inte finns någon regel som gäller 
för alla. Varje dataset är unikt och borttagning av spikar kommer att skilja sig åt beroende på 
vem som gör det. I den här studien kompletteras varje spik-beräkning med en analys av 
datasetets diagram. I de fall då det går att se mönster i spridningen av punkter där variansen 
är konstant räknas de ej som spikar, se figur 17.  

Figur 17. Punktdiagram som används till spikanalys. 

Figur nr 17 finns med som ett exempel på då interkvartilberäkning inte räcker som metod för 
att finna spikar. Diagramets data kommer från mätningar på Foundation med bildteknik 
Srcset på enheten Samsung Galaxy med webbläsaren Chrome. Y-axeln anger laddningstid i 
millisekunder. Enligt interkvartilberäkning är 11 av 100 värden, allt över 1742 ms, spikar. 
När datan visas i ett punktdiagram går det att se ett mönster i spridningen av punkter. 
Mönstret finns med genom hela diagramet och det enda tydligt extrema värdet är det på 
punkt 2767ms. Vid sådana här fall, då det finns några värden som sticker ut från mängden 
men som gör det med en konstant varians har bedömningen gjorts att de tillhör den normala 
datan och följaktligen inte är spikar. 
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5. Utvärdering 
Kap 5 inleds med en presentation av studiens resultat som åtföljs av en analys samt 
slutsatser som kan dras därav. Den studie som utförts undersöker olika responsiva 
bildtekniker i en kontext tillsammans med två responsiva front-end ramverk. Laddningstider 
mäts på Foundation och Bootstraps egna responsiva bildtekniker, Interchange och Img-
responsive. Två andra responsiva bildtekniker, HTML5s Srcset samt Adaptive Images, 
appliceras på vardera ramverk och laddningstider mäts även där. För varje unik 
kombination av olika variabler (Ramverk, Bildteknik, Enhet och Webbläsare) utförs 100 
mätningar av laddningstid samt 10 extramätningar som kan användas för hantering av 
spikar. I de fall då enhetens skärm är vändbar, iPad2 samt Samsung Galaxy S3, skedde 
mätningar i både landskaps- samt porträtt-läget. Fortsättningsvis följer en presentation av 
det resultat som den insamlade mätdatan frambringat.   

5.1. Presentation av undersökning 
Undersökningens resultat presenteras genom visa den eller de bilder som har hämtats av de 
olika bildteknikerna samt den enhet som mätningen utförts på. Sedan visas ett 
stapeldiagram  där X-axeln visar den totala laddningstiden i millisekunder, varje diagram 
startar på 0 och går upp till 6000 millisekunder, och Y-axeln anger de olika ramverk och 
bildtekniker som undersöks. Diagramen har delats upp efter de olika enheter som mätningar 
utförts på. Varje stapel representerar det ramverk och den bildteknik som mätningen utförts 
på. En stapel innehåller medelvärdet från 100 mätningar. Medelvärdet har tagits fram efter 
att spik-hantering skett, läs mer om det i kap 4.5.3. Ett konfidensintervall med 
konfidensgrad 95% har beräknats till varje mätning och kan ses som en smal linje i toppen 
av varje stapel. Det går då att säga med 95% säkerhet att medelvärdet alltid kommer att ligga 
inom värdena för linjen, oavsett hur många fler mätningar som utförs. I de fall då 
jämförelser mellan bildtekniker görs grundar sig de argument som här framförs på vad t-
tester sagt om de två datamängder som representerar vardera bildteknik. 

Figur 18 illustrerar grunden till stapeldiagramet i figur 19. Till vänster visas den bild som 
hämtas av alla bildtekniker och till höger den enhet som mätningar utförs på. 
Undersökningens urval av möjliga bildstorlekar att hämta består av 6 olika storlekar som 
sträcker sig mellan en upplösning på 640x480 pixlar (minsta bilden) och 1920x1440 pixlar 
(största bildstorleken). Mätningar utfördes först på enheten iMac 27tum med en upplösning 
på 2560 x 1440 pixlar. Samtliga bildtekniker laddar här ned den största bildstorleken som 
har en upplösning på 1920 x 1440 pixlar.  
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 Figur 18. Alla bildtekniker hämtar samma bild till iMac-enheten. 

Figur 19. Svarstider för mätningar utförda på iMac. 

Stapeldiagramet, se figur 19, visar resultatet utav mätningar utförda på iMac. Diagramet är 
uppdelat i två delar där övre halvan representerar mätningar gjorda med Chrome som 
webbläsare och nedre halvan representerar mätningar gjorda med Firefox som webbläsare. 
Varje stapel representerar en bildteknik som applicerats på ett ramverk. Ju längre staplarna 
är, desto längre tid har det tagit att ladda sidan. Mätningarna utav laddningstid utfördes i en 
miljö där bandbredden låg omkring 21Mbit/s. 
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Figur 20 illustrerar grunden till stapeldiagramet i figur 22. Mätningar utfördes på enheten 
MacBook Pro 13tum med en upplösning på 1280x800 pixlar. Endast Bootstraps bildteknik 
Img-responsive laddar ned de största bilderna som har en upplösning på 1920 x 1440 pixlar. 
Övriga bildtekniker laddar ned bilder med upplösningen 1280x960 pixlar.  

Figur 20. Bilder som hämtas till enheten MacBook Pro. 

 Figur 21. Svarstider för mätningar utförda på MacBook Pro. 

Figur 21 visar mätningar som utförts på enheten Macbook Pro där diagramet är uppdelat på 
samma sätt som i figur 19, övre halvan är mätt i webbläsaren Chrome och nedre halvan i 
Firefox. X-axeln går även här från 0-6 sekunder och gör också det i kommande diagram som 
visar laddningstider, detta för att underlätta vid jämförelse mellan olika diagram. 
Mätningarna till figur 21 utfördes i en miljö där bandbredden låg omkring 47Mbit/s.  
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Figur 22 illustrerar hur olika bilder hämtas beroende på om en läsplatta står upp eller ligger 
ned. I liggande läge är alla bildtekniker utom Bootstraps Img-responsive överens om att en 
bildupplösning på 1280x960 pixlar är lämplig. Bootstraps Img-responsive hämtar bilder 
med högst upplösning i samtliga fall av studien. När läsplattan befinner sig i stående läge ser 
det annorlunda ut. Bildtekniken Adaptive Images väljer då att hämta samma bildupplösning 
som i liggande läge, 1280x960 pixlar. Srcset-tekniken och Foundations Interchange däremot 
anser att det räcker med bilder med lägre upplösning, 960x720 pixlar, i stående läge. 
Enheten, iPad2, har en skärmupplösning på 1024x768 pixlar.  

Figur 22. Bilder som hämtas med enheten iPad2 i liggande samt stående läge. 

Figur 23. Svarstider för mätningar utförda på enheten iPad2. 

Figur 23 ser något annorlunda ut än de två föregående. Här är mätningarna utförda i en och 
samma webbläsare, Safari. Diagramet är trots det uppdelat i två där den övre delen visar 
mätningar utförda på en liggande iPad2 och de nedre staplarna är mätningar utförda på en 
stående iPad2. Mätningarna utfördes i en miljö där bandbredden låg omkring 27Mbit/s.  
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Figur 24.  Bildteknikerna hämtar olika bilder när mobilen är i liggande läge.  

Figur 25. Svarstider för mätningar utförda på enheten Samsung Galaxy S3. 

Figur nr 24 och 25 visar resultatet av de mätningar som utförts på enheten Samsung Galaxy 
S3 i webbläsaren Chrome. Enheten har en skärmupplösning på 720x1280 pixlar. När 
enheten befinner sig i stående läge så hämtar alla bildtekniker utom Bootstraps Img-
responsive bilder med upplösningen 640x480 pixlar. Adaptive Images gör likadant när 
enheten befinner sig i liggande läge. Foundations Interchange väljer att hämta bilder i en 
storlek större än så, 960x720 pixlar och Srcset-tekniken hämtar bilder med upplösning 
1280x960 pixlar när enheten är liggande. Figur 26 visar de laddningstider som erhålls med 
Samsung Galaxy S3 i liggande och stående position. Använd webbläsare är Chrome. Dessa 
mätningar utfördes i en miljö där bandbredden låg omkring 40Mbit/s. 

#  26



5.2. Analys  
Studiens resultat bekräftar det som Mohorovičić (2013) visar, att mängden data har en 
avgörande påverkan på laddningshastigheter. Perakakis, Ghinea & Thanou (2014) menar att 
webbplatser bör optimeras för olika enheter och den här studiens resultat visar exempel på 
hur en sådan optimering skulle kunna se ut. Vi ser att de bildtekniker som hämtar 
storleksanpassade bilder ger snabbast laddningstider. Interchange, Adaptive Images och 
Srcset hämtar olika bilder beroende på vilken enhet som gör förfrågan, men hämtningen 
sker på olika sätt. Det ser ut att spela mindre roll hur bilderna hämtas; via PHP, Javascript 
eller HTML5, och mer roll att bilden är storleksanpassad till enheten. Bootstraps Img-
responsive som hämtar samma bild, med upplösningen 1920x1440 pixlar, vid alla mätningar 
presterar svagare än övriga tekniker. Ju mindre enheten är, desto längre blir avståndet 
mellan Img-responsive och övriga bildteknikers laddningstider.  

Resultatet är relaterat till, och i enlighet med, andra studier inom ämnet. Ett exempel är 
Thiagarajans (2012) studie där man undersöker olika saker som kan påverka batteritid på 
mobiler. Där ser man att onödigt stora och tunga bilder som laddas ned till små enheter har 
en negativ påverkan på batteritid. De stora bilderna är även i den här studien det som 
påverkar negativt fast i en kontext där det är laddningshastigheter som mäts.  

Mätningar på de mindre enheterna, iPad2 med skärmupplösning 1024x768 pixlar och 
Samsung Galaxy S3 med skärmupplösning 720x1280 pixlar, ger intressanta resultat. Där, se 
figur 23 och 25 med tillhörande diagram, syns det hur Adaptive Images gör sitt val av vilken 
bild som ska hämtas. Adaptive Images ser inte ut att ta hänsyn till när enheten vänds, från 
stående till liggande läge eller vice versa, utan utgår från det första angivna pixelmåttet för 
enheterna och hämtar samma bildstorlek till båda lägena. Srcset och Interchange resonerar 
annorlunda och hämtar en större bild när enheten befinner sig i liggande läge och en mindre 
bild när enheten är stående.  

5.3. Slutsatser 
En slutsats som kan dras av resultatet är att valet av ramverk, Bootstrap eller Foundation, 
inte har någon betydande påverkan på laddningstider.  De bakomliggande ramverken har 
ungefär samma storlek och de ser inte ut att påverka laddningstiderna på olika sätt. En 
annan slutsats som dras är att storleksanpassning av bilder har betydande effekt på 
laddningstider. Tre av de bildteknikerna som undersöks (Srcset, Adaptive Images, 
Foundations Interchange) visar liknande laddningshastigheter. Gemensamt för dem är att 
alla levererar bilder i olika storlek beroende på vad som efterfrågas. Bootstraps Img-
responsive, det vill säga Bootstraps egna bildteknik för att skapa responsiva bilder, skickar 
samma bild till samtliga enheter och ger i det här sammanhanget längre laddningstider än 
övriga bildtekniker. Bildtekniken Img-responsive kan möjligtvis vara en lämplig lösning för 
att skapa responsiva bilder på en webbplats om den kompletteras med något ytterligare 
tillägg, det säger inte den här studien något om. Undersökningens resultat leder således till 
följande slutsatser: 

1. Bildtekniker som levererar storleksanpassade bilder till olika enheter är att föredra 
framför bildtekniker som skickar samma bild till alla olika enheter.  

2. Valet av ramverk, Bootstrap eller Foundation, har ingen betydande påverkan på 
laddningstider.  
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3. Hur bilderna hämtas (via PHP, Javascript eller HTML5), har ingen betydande 
påverkan på laddningstider. 

4.  Val av webbläsare (Chrome, Firefox, Safari), har ingen betydande påverkan på 
laddningstider. 
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6. Avslutande diskussion 

6.1. Sammanfattning 
Kapitlet tar upp det svåra med att göra en sådan här undersökning och ge ett konkret svar 
angående vilken bildteknik som bör användas när. Flera av bildteknikerna visade liknande 
laddningstider. Snabba laddningstider är viktigt för användarna men forskning visar också 
att den upplevda laddningstiden är subjektiv. Hur påverkar det undersökningen? Finns det 
andra faktorer som bör undersökas för att kunna ge ett bra svar angående de olika 
bildteknikerna?    

6.2. Diskussion 
Frågeställningar som relaterar till problemställningen besvaras genom att laddningstider 
samlas in och undersöks. Man kan nöja sig där och säga som under föregående kapitel (kap 
5.3 Slutsatser) att slutsatsen är att bildtekniker som levererar olika bilder till olika enheter är 
att föredra och att de båda undersökta ramverken har liknande effekt på laddningstid. Det är 
dock mer komplext än så. Vi har sett flera exempel på forskning som visar att snabba 
hastigheter är positivt, och att användare blir upprörda ju längre tid det tar att ladda en 
webbplats (Constantinides 2004; Gehrke & Turban 1999; Schenkman & Jönsson 2000; Cebi 
2013; Egger et al. 2012). Vi strävar efter snabba laddningstider men har också förstått att 
den upplevda laddningstiden kan se olika ut beroende på faktorer som exempelvis vem som 
tittar på en webbplats och vilken typ av webbplats det handlar om (Egger et al. 2012; 
Lindgaard et al. 2006). Om den upplevda laddningstiden är subjektiv, betyder det då att man 
bör lägga ett lägre värde i de uppmätta laddningstiderna? Bör man kanske titta på fler 
aspekter än enbart laddningstid för att kunna ge ett mer fullständigt svar angående vilken 
bildteknik som bör användas? Forskningen visar ofta på flera faktorer som gemensamt 
bidrar till god användbarhet och kundnöjdhet, förutom laddningshastighet finns det flera 
andra faktorer som påverkar (Lindgaard et al 2006; Gehrke & Turban 1999; Constantinides 
2004;). För att kunna ge konkreta råd och tips angående användning av olika bildtekniker 
kanske man behöver titta på dem utifrån fler vinklar än vilken som laddar en webbsida 
snabbast. Man kanske bör undersöka saker som vilken utvecklingmiljö arbetar vi i, hur ser 
behovet av framtidssäkring ut, vad har vi för tidsplan och budget, hur stort är arbetet som 
behöver göras, vilken roll ska bilderna ha på vår webbplats? Kanske behöver man närma sig 
de olika bildteknikerna på ett annorlunda sätt och titta på dem från ett bredare perspektiv.  

Adaptive Images är en teknik som endast kan användas i en PHP-miljö. Fördelar med 
tekniken är att den enkelt går att byta ut om något annan, bättre metod, skulle dyka upp. Du 
slipper skapa egna versioner av alla bilder eftersom Adaptive Images gör det åt dig. En 
nackdel är att det kan uppstå ett cookie race condition eftersom det inte går att garantera att 
cookien med information om skärmupplösning skickas innan en bild efterfrågas. En annan 
nackdel är att Adaptive Images inte kommer att fungera om du använder ett Content 
Delivery Network, CDN, för att leverera din webbplats. Det finns några saker att tänka på 
inför valet av den här tekniken. Har vi en snäv tidsplan, är budgeten låg, består projektet av 
en redan existerande webbplats med mängder av bilder som behöver bli responsiva, används 
PHP? Om sådana frågor besvaras med ja kan Adaptive Images vara en lämplig lösning tills 
vidare. Grundaren Matt Wilcox menar att Adaptive Images kan vara en bra lösning vid vissa 
tillfällen men rekommenderar nu själv användning av HTML5s picture, srcset och sizes för 
personer som bygger nya webbplatser.  
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Srcset-attributet är en enkel lösning att implementera när en ny webbplats skapas. Attributet 
appliceras endast på en vanlig img-tag, inget javascript eller php behövs. Det blir mer 
krävande om tekniken ska appliceras på en redan existerande webbplats eftersom alla img-
taggar behöver förändras och olika versioner av varje bild måste skapas. En slutsats som kan 
dras av studiens resultat är att Srcset-tekniken förstår sig på och kan ta hänsyn till vändbara 
enheter och leverera olika bilder beroende på enhetens position, stående eller liggande. På så 
sätt verkar den vara något smartare än Adaptive Images. Saker att tänka på inför ett 
eventuellt val av den här tekniken är exempelvis, arbetar vi med en redan existerande 
webbplats eller en helt ny? Hur många olika versioner behövs av varje bild och vilka 
pixeldimensioner ska de olika versionerna ha? Frågor som dessa kan fungera som en 
guidning i rätt riktning.  

Foundations Interchange visar på lika goda laddningstider som Adaptive Images och Srcset 
och kan därför ses som ett bra alternativ. Frågor att fundera på vid valet är exempelvis; 
varför ägna sig åt att lära sig en ny syntax när det redan finns ett alternativ där inga 
förändringar av img-taggen behövs och där olika bildversioner skapas automatiskt (Adaptive 
Images)? Och om det inte är några problem att ändra på img-taggen varför inte bara 
använda en W3C-rekommenderad teknik (Srcset) istället? En aspekt som valet kan grundas 
på är den om vana från tidigare arbete. Är man van vid något så är det enklare att välja det 
än något som är nytt och främmande. En anledning till att välja Foundation och Interchange 
kan vara om det är något man känner sig trygg med eftersom man arbetat med det tidigare.  

Bootstraps Img-responsive är svår att motivera som ett gott val efter den här studiens 
resultat. Eftersom experimentet är utformat så att img-responsive alltid hämtar de största 
bilderna får tekniken också de längsta laddningstiderna, något som användarna inte 
uppskattar (Galleta et al. 2004). Img-responsive kan eventuellt vara en enkel lösning vid 
tillfällen då laddningstid inte är något problem, eller då endast enstaka bilder ska visas. En 
slutsats som kan dras i och med studiens resultat är dock att img-responsive inte är en 
responsiv bildteknik att räkna med när webbplatsen ska visas på flera olika enheter och då 
behöver leverera anpassade bilder till olika skärmar.   

6.3. Forskningsetisk diskussion 
Det är viktigt att sådana här arbeten följer de etiska riktlinjer som råder. Vilka det är varierar 
beroende på kontext. När mätningar utförs och data samlas in behöver man fundera på vad 
för slags data det handlar om och varifrån den kommer. Är det känsliga uppgifter? Kan 
någon person komma till skada om det här publiceras? Man måste ha respekt för de som 
medverkar i en studie. Forskningsetik är ett brett ämne där även trovärdighet har en 
betydande roll. Under arbetets gång har det funnits en strävan efter att vara transparent, 
vilket har lett till vissa ställningstaganden. Ett exempel är då datan som togs fram i samband 
med mätningar innehöll spikar. Eftersom spikhantering innebär en viss form av 
datamanipulering (Blaikie 2003, s133) har det varit viktigt att noggrannt redovisa hur det 
gick till. I Appendix (Appendix D-L) finns koden till webbplatsen som skapats tillgänglig och 
förhoppningsvis är det en faktor som bidrar till att skapa trovärdighet och återupprepbarhet 
hos arbetet. Antalet mätningar, 100st per unik sammansättning av faktorer, är också något 
som påverkar arbetets trovärdighet. Inom Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1997) finns 
begreppet mättnad som jag anser vara applicerbart i det här sammanhanget. Siffran 100 
valdes eftersom det fanns en mättnad i resultatet när en sidladdning utförts 100 gånger på 
rad. Tiden det tog att ladda sidan förändrades inte, enstaka spikar uppstod här och där 
under hela mätningen men inget nytt eller oväntat inträffade. Huruvida en sådan mättnad 
upptäcks eller ej kan öka eller minska trovärdigheten.  
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Forskningsetik är inte alltid enkelt, svart eller vitt. Det kan ses som positivt att mätningar 
utförts i flera olika webbläsare med flera olika enheter eftersom det då går att utesluta att en 
specifik webbläsare eller enhet är orsak till resultaten. Det kan också vara ett problem, ur ett 
forskningsetiskt perspektiv, att de enheter som använts är de personliga som funnits 
tillgängliga vid datainsamlings-tillfället.  

Resultatet visar tydligast en hastighetsvinst vid använding av mindre enheter (mobil och 
läsplatta) med bildtekniker som hämtar storleksanpassade bilder. Ur ett forskningsetiskt 
perspektiv kan det här då ses som en möjlighet för användaren som inte behöver ladda ned 
onödigt mycket data till sin enhet. Vänder man på det och tittar på merjobbet som det kan 
innebära för webutvecklare att arbeta på det här sättet, då är det inte lika självklart längre. 
Kanske är det bättre att fortsätta arbeta som man gör och vänta tills det kommer något 
bättre sätt att hantera bilder i en responsiv kontext. Det kan också ur ett forskningsetisk 
perspektiv vara problematiskt att göra precis det här, skriva om hur vi ska använda oss av 
arbetets resultat. Forskning är till för att människor ska få ny kunskap och sedan kunna 
agera utifrån det. Det är inte forskningens sak att tala om hur forskningen ska användas. 

6.4. Arbetets relevans 
Inom webbutveckling sker förändringar snabbt och om en snar framtid kan de ramverk och 
bildtekniker som undersöks här vara inaktuella. Intresset för en sådan här undersökning bör 
således främst ligga nära i tiden. Bootstrap, Foundation eller Adaptive Images kanske är 
bortglömda imorgon men arbetssättet där man använder olika ramverk och bildtekniker i 
webbutvecklingen bör finnas kvar ett tag framöver. Värdet i en sådan här undersökning kan 
ligga i den enkla anledningen att uppmärksamma ämnet, att webbutvecklare påminns om att 
deras val av bildhantering kan ha en avgörande effekt på laddningstider. Vi känner till att 
webbplatser med många och tunga bilder har en negativ påverkan på batteritid hos mobila 
enheter (Thiagarajans 2012). Användning av smarta mobiler kommer troligtvis inte minska 
de kommande åren, inte heller användarnas krav på sådant lång batteritid och krispigt 
högupplösta skärmar. Arbetet kan ses som relevant därför att webbplatser som sysslar med 
e-handel vanligtvis innehåller mycket bilder och behöver därmed en effektiv bildhantering. 
Det är idag vanligt förekommande att kunder handlar på nätet och en e-handelswebbplats 
laddningshastighet kan vara avgörande för om kunder stannar kvar och köper något eller 
lämnar sidan (Gherke & Turban 1999). 

En undersökning som den här kan i sig själv inte påverka eller förändra samhället i stort. 
Den kan dock tillsammans med flera andra arbeten på samma nivå finnas med och bidra till 
att ge ett aktualitetsperspektiv på webbutveckling och datalogi. Det kan i sin tur ha en 
påverkan på samhället i stort, kanske inte den mest konkreta men trots allt någon slags 
betydelse för dagens samhälle.  

6.3. Framtida arbete 
Det som möjligtvis går att ta med sig från detta arbete vidare in i framtiden är arbetets 
kärna. Arbetet handlar om att visa bilder på webben och att göra det effektivt. I ett kortare 
perspektiv skulle fortsättningen kunna innebära att gräva djupare i HTML5s image-attribut 
och även titta på vad olika typer av bilder har för effekt på laddningshastigheter. Ett företag 
som fortsätter på detta arbetet skulle kunna fortsätta genom att undersöka ett större antal 
bildtekniker. Om företaget är av ett sådant slag att det har inflytande över branschen (tex 
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Google) skulle den kunskap de då får kunna användas för att skapa klara riktlinjer kring hur 
bildhantering på webben bör se ut. Eventuellt skulle de kunna använda den kunskap de får 
till att utveckla ett nytt verktyg som är perfekt och som tillfredställer allas behov. Det 
kommer sannolikt inte att inträffa och det kanske är lika bra det. Det finns nämligen något 
värdefullt i att ha den djungeln av olika hjälp-verktyg som finns idag, både när det gäller 
olika ramverk men även bildtekniker. Tack vare att det finns möjlighet att göra olika val kan 
varje projekt använda något verktyg som är specifikt anpassat till just det projektet. De 
många olika ramverken och bildteknikerna som finns bidrar också till att skapa en 
konkurenssituation vilket är en hälsosam faktor. Våra företag skapar bättre produkter därför 
att det finns andra företag som de kan konkurera med. Konkurenssituationen kan också leda 
till att standarder utvecklas vilket skulle vara värdefullt när det handlar om bildhantering.  
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A. Bootstrap och Foundation 
Bootstrap och Foundation anses vara så pass vanliga att de båda är kända bland utvecklare 
och webdesigners. Det baseras på följande information.  

Tisdagen den 31 Maj 2016 ger en sökning på Github bland stjärnmärkta repositories följande 
resultat: 

Bootstrap ligger på 2:a plats med 96 678 stjärnor. 

Foundation hamnar på 45:e plats med 23 437 stjärnor.  

Sökningen letar upp ”most starred repositories” och visar ett resultat med sammanlagt  
1,468,434 stycken repositories. Informationen har hämtats tisdagen den 31 maj 2016. 
https://github.com/search?p=1&q=stars%3A%3E1&s=stars&type=Repositories 

Enligt builtwith.com finns det idag (Tisdagen den 31 Maj 2016) 7,123,666 st websidor som 
använder Bootstrap och  224,151 st webbsidor som använder Foundation. 

Informationen har hämtats tisdagen den 31 maj 2016. builtwith.com/docinfo/Twitter-
Bootstrap och builtwith.com/framework/Foundation . 
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B. Unika sammansättningar av variabler 
Följande är de unika sammansättningar av variabler som undersöks. 

Ramverk Bildteknik Enhet Webbläsare

1. Foundation Interchange iMac Chrome

2. Foundation Srcset iMac Chrome

3. Foundation Adaptive Images iMac Chrome

4. Bootstrap Img-responsive iMac Chrome

5. Bootstrap Srcset iMac Chrome

6. Bootstrap Adaptive Images iMac Chrome

Ramverk Bildteknik Enhet Webbläsare

1. Foundation Interchange iMac Firefox

2. Foundation Srcset iMac Firefox

3. Foundation Adaptive Images iMac Firefox

4. Bootstrap Img-responsive iMac Firefox

5. Bootstrap Srcset iMac Firefox

6. Bootstrap Adaptive Images iMac Firefox

Ramverk Bildteknik Enhet Webbläsare

1. Foundation Interchange Macbook Pro Chrome

2. Foundation Srcset Macbook Pro Chrome

3. Foundation Adaptive Images Macbook Pro Chrome

4. Bootstrap Img-responsive Macbook Pro Chrome

5. Bootstrap Srcset Macbook Pro Chrome

6. Bootstrap Adaptive Images Macbook Pro Chrome

Ramverk Bildteknik Enhet Webbläsare

1. Foundation Interchange Macbook Pro Firefox

2. Foundation Srcset Macbook Pro Firefox

3. Foundation Adaptive Images Macbook Pro Firefox

4. Bootstrap Img-responsive Macbook Pro Firefox

5. Bootstrap Srcset Macbook Pro Firefox
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6. Bootstrap Adaptive Images Macbook Pro Firefox

Ramverk Bildteknik Enhet Webbläsare

Ramverk Bildteknik Enhet Webbläsare

1. Foundation Interchange iPad3, Liggande Safari

2. Foundation Srcset iPad3, Liggande Safari

3. Foundation Adaptive Images iPad3, Liggande Safari

4. Bootstrap Img-responsive iPad3, Liggande Safari

5. Bootstrap Srcset iPad3, Liggande Safari

6. Bootstrap Adaptive Images iPad3, Liggande Safari

Ramverk Bildteknik Enhet Webbläsare

1. Foundation Interchange iPad3, Stående Safari

2. Foundation Srcset iPad3, Stående Safari

3. Foundation Adaptive Images iPad3, Stående Safari

4. Bootstrap Img-responsive iPad3, Stående Safari

5. Bootstrap Srcset iPad3, Stående Safari

6. Bootstrap Adaptive Images iPad3, Stående Safari

Ramverk Bildteknik Enhet Webbläsare

1. Foundation Interchange Samsung Galaxy S3
Liggande

Chrome

2. Foundation Srcset Samsung Galaxy S3
Liggande

Chrome

3. Foundation Adaptive Images Samsung Galaxy S3
Liggande

Chrome

4. Bootstrap Img-responsive Samsung Galaxy S3
Liggande

Chrome

5. Bootstrap Srcset Samsung Galaxy S3
Liggande

Chrome

6. Bootstrap Adaptive Images Samsung Galaxy S3
Liggande

Chrome

Ramverk Bildteknik Enhet Webbläsare

1. Foundation Interchange Samsung Galaxy S3
Stående

Chrome
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2. Foundation Srcset Samsung Galaxy S3
Stående

Chrome

3. Foundation Adaptive Images Samsung Galaxy S3
Stående

Chrome

4. Bootstrap Img-responsive Samsung Galaxy S3
Stående

Chrome

5. Bootstrap Srcset Samsung Galaxy S3
Stående

Chrome

6. Bootstrap Adaptive Images Samsung Galaxy S3
Stående

Chrome

Ramverk Bildteknik Enhet Webbläsare

#  40



C. Statistik från Statcounter 
Länkar till statistik från StatCounter. Mest använda webbläsare på olika enheter: 

Desktop: http://gs.statcounter.com/#desktop-browser-ww-monthly-201503-201603 

Tablet: http://gs.statcounter.com/#tablet-browser-ww-monthly-201503-201603 

Mobile: http://gs.statcounter.com/#mobile_browser-ww-monthly-201503-201603 

#  41

http://gs.statcounter.com/#desktop-browser-ww-monthly-201503-201603
http://gs.statcounter.com/#tablet-browser-ww-monthly-201503-201603
http://gs.statcounter.com/#mobile_browser-ww-monthly-201503-201603


D. foundataion-data-interchange.html 
<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"> 

    <meta name="description" content=""> 

    <meta name="author" content=""> 

    <title>Foundation data-interchange</title> 

    <!-- font-awesome —> 

   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/
font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css"> 

    <!-- Custom CSS --> 

    <link href="../css/normalize.css" rel="stylesheet"> 

    <link href="../css/myStyle.css" rel="stylesheet"> 

    <!-- Foundation CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css"> 

</head> 

<body> 

<!-- Navigation --> 

<a id="touch-menu" class="mobile-menu" href="#"><i class="fa fa-bars 
fa-fw"></i>Menu</a>   

<nav class="menu"> 

    <ul> 

       <li><a href=”../index.html">Home</a></li> 

     <li><a href="../bootstrap/bootstrap-img-responsive.html">Boots. 
Img-responsive</a></li> 

    <li><a href="../bootstrap/bootstrap-srcset.html">Boots. Srcset</
a></li> 

    <li><a href="../bootstrap/bootstrap-adaptive-images.html">Boots. 
Adaptive Images</a></li> 

      <li class="active"><a href="#">Found. Interchange</a></li> 
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      <li><a href="foundation-srcset.html">Found. Srcset</a></li> 

   <li><a href="foundation-adaptive-images.html">Found. Adaptive 
Images</a></li> 

    </ul> 

</nav> 

<div class="row"> 

  <div class="large-12 columns"> 

    <h1 class="text-center">Foundation data-interchange</h1> 

  </div> 

</div>  

    <div class="row"> 

        <div class="large-12 columns text-center"> 

           <img data-interchange="[../img/320/001-320.jpg, 
xsmall],[../img/640/001-640.jpg, small],[../img/
960/001-960.jpg, medium],[../img/1280/001-1280.jpg, large],  
[../img/1600/001-1600.jpg, xlarge],[../img/1920/001-1920.jpg, 
xxlarge]"> 

            <img data-interchange="[../img/320/002-320.jpg, xsmall], 
[../img/640/002-640.jpg, small], [../img/960/002-960.jpg, medium], 
[../img/1280/002-1280.jpg, large], [../img/1600/002-1600.jpg, 
xlarge], [../img/1920/002-1920.jpg, xxlarge]"> 

            <img data-interchange="[../img/320/003-320.jpg, xsmall], 
[../img/640/003-640.jpg, small], [../img/960/003-960.jpg, medium], 
[../../img/1280/003-1280.jpg, large], [../img/1600/003-1600.jpg, 
xlarge], [../img/1920/003-1920.jpg, xxlarge]"> 

            <img data-interchange="[../img/320/004-320.jpg, xsmall], 
[../img/640/004-640.jpg, small], [../img/960/004-960.jpg, medium], 
[../img/1280/004-1280.jpg, large], [../img/1600/004-1600.jpg, 
xlarge], [../img/1920/004-1920.jpg, xxlarge]"> 

           <img data-interchange="[../../img/320/005-320.jpg, 
xsmall], [../img/640/005-640.jpg, small], [../img/960/005-960.jpg, 
medium], [../../img/1280/005-1280.jpg, large], [../img/
1600/005-1600.jpg, xlarge], [../../img/1920/005-1920.jpg, xxlarge]"> 

            <img data-interchange="[../img/320/006-320.jpg, xsmall], 
[../../img/640/006-640.jpg, small], [../img/960/006-960.jpg, 
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medium], [../img/1280/006-1280.jpg, large], [../img/
1600/006-1600.jpg, xlarge], [../img/1920/006-1920.jpg, xxlarge]"> 

            <img data-interchange="[../img/320/007-320.jpg, xsmall], 
[../img/640/007-640.jpg, small], [../../img/960/007-960.jpg, 
medium], [../img/1280/007-1280.jpg, large], [../img/
1600/007-1600.jpg, xlarge], [../img/1920/007-1920.jpg, xxlarge]"> 

            <img data-interchange="[../img/320/008-320.jpg, xsmall], 
[../img/640/008-640.jpg, small], [../../img/960/008-960.jpg, 
medium], [../img/1280/008-1280.jpg, large], [../img/
1600/008-1600.jpg, xlarge], [../img/1920/008-1920.jpg, xxlarge]"> 

            <img data-interchange="[../../img/320/009-320.jpg, 
xsmall], [../img/640/009-640.jpg, small], [../img/960/009-960.jpg, 
medium], [../img/1280/009-1280.jpg, large], [../img/
1600/009-1600.jpg, xlarge], [../img/1920/009-1920.jpg, xxlarge]"> 

            <img data-interchange="[../img/320/010-320.jpg, xsmall], 
[../../../img/640/010-640.jpg, small], [../../img/960/010-960.jpg, 
medium], [../img/1280/010-1280.jpg, large], [../img/
1600/010-1600.jpg, xlarge], [../img/1920/010-1920.jpg, xxlarge]"> 

        </div> 

    </div> 

<!-- jquery --> 

  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/
jquery.min.js"></script> 

<!-- Foundation js --> 

<script src="js/vendor/what-input.js"></script> 

<script src="js/vendor/foundation.js"></script> 

<script src="js/app.js"></script> 

<!-- custom js --> 

<script src="../js/qualifiedcrap.js"></script> 

</body> 

</html>     
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E. foundation-srcset-html 
<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"> 

    <title>Foundation srcset</title> 

    <!-- font-awesome --> 

  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-
awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css"> 

    <!-- Custom CSS --> 

    <link href="../css/normalize.css" rel="stylesheet"> 

    <link href="../css/myStyle.css" rel="stylesheet"> 

    <!-- Foundation CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css"> 

</head> 

<body> 

<!-- Navigation --> 

<a id="touch-menu" class="mobile-menu" href="#"><i class="fa fa-bars 
fa-fw"></i>Menu</a>   

<nav class="menu"> 

    <ul> 

        <li><a href="../index.html">Home</a></li> 

      < l i > < a h r e f = " . . / b o o t s t r a p / b o o t s t r a p - i m g -
responsive.html">Boots. Img-responsive</a></li> 

     <li><a href="../bootstrap/bootstrap-srcset.html">Boots. 
Srcset</a></li> 

     <li><a href="../bootstrap/bootstrap-adaptive-
images.html">Boots. Adaptive Images</a></li> 

   <li><a href="foundation-data-interchange.html">Found. 
Interchange</a></li> 

        <li class="active"><a href="#">Found. Srcset</a></li> 
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       <li><a href="foundation-adaptive-images.html">Found. Adaptive 
Images</a></li> 

    </ul> 

</nav> 

<div class="row"> 

  <div class="large-12 columns"> 

    <h1 class="text-center">Foundation srcset</h1> 

  </div>   

</div>    

<div class="row"> 

  <div class="large-12 columns text-center"> 

        <img srcset="../img/1920/001-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/001-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/001-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/001-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/001-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/001-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/001-1920.jpg" 

              alt="Image 01"> 

         

        <img srcset="../img/1920/002-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/002-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/002-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/002-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/002-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/002-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/002-1920.jpg" 

              alt="Image 02"> 

         

        <img srcset="../img/1920/003-1920.jpg  1920w,  
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                     ../img/1600/003-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/003-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/003-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/003-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/003-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/003-1920.jpg" 

              alt="Image 03"> 

         

        <img srcset="../img/1920/004-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/004-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/004-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/004-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/004-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/004-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/004-1920.jpg" 

              alt="Image 04">  

        

        <img srcset="../img/1920/005-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/005-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/005-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/005-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/005-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/005-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/005-1920.jpg" 

              alt="Image 05">  

         

        <img srcset="../img/1920/006-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/006-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/006-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/006-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/006-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/006-320.jpg     320w"        
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              src="../img/1920/006-1920.jpg" 

              alt="Image 06">  

               

        <img srcset="../img/1920/007-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/007-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/007-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/007-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/007-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/007-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/007-1920.jpg" 

              alt="Image 07">  

               

        <img srcset="../img/1920/008-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/008-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/008-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/008-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/008-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/008-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/008-1920.jpg" 

              alt="Image 08">  

               

        <img srcset="../img/1920/009-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/009-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/009-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/009-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/009-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/009-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/009-1920.jpg" 

              alt="Image 09">   

        <img srcset="../img/1920/010-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/010-1600.jpg  1600w, 
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                     ../img/1280/010-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/010-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/010-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/010-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/010-1920.jpg" 

             alt="Image 10">          

  </div> 

</div> 

<!-- jquery --> 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/
jquery.min.js"></script> 

<!-- Foundation js --> 

<script src="js/vendor/what-input.js"></script> 

<script src="js/vendor/foundation.js"></script> 

<script src="js/app.js"></script> 

<!-- custom js --> 

<script src="../js/qualifiedcrap.js"></script> 

</body> 

</html>     
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F. foundation-adaptive-images.html 
<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<script>document.cookie='resolution='+Math.max(screen.width,screen.h
eight)+'; path=/';</script> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"> 

    <title>Foundation Adaptive Images</title> 

    <!-- font-awesome --> 

   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/
font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css"> 

    <!-- Custom CSS --> 

    <link href="../css/normalize.css" rel="stylesheet"> 

    <link href="../css/myStyle.css" rel="stylesheet"> 

    <!-- Foundation CSS --> 

    <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css"> 

</head> 

<body> 

<!-- Navigation --> 

<a id="touch-menu" class="mobile-menu" href="#"><i class="fa fa-bars 
fa-fw"></i>Menu</a>   

<nav class="menu"> 

    <ul> 

        <li><a href="../index.html">Home</a></li> 

        <li><a href="../bootstrap/bootstrap-img-
responsive.html">Boots. Img-responsive</a></li> 

        <li><a href="../bootstrap/bootstrap-srcset.html">Boots. 
Srcset</a></li> 

        <li><a href="../bootstrap/bootstrap-adaptive-
images.html">Boots. Adaptive Images</a></li> 

        <li><a href="foundation-data-interchange.html">Found. 
Interchange</a></li> 
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        <li><a href="foundation-srcset.html">Found. Srcset</a></li> 

        <li class="active"><a href="#">Found. Adaptive Images</a></
li> 

    </ul> 

</nav> 

<div class="row"> 

  <div class="large-12 columns"> 

    <h1 class="text-center">Foundation adaptive images</h1> 

  </div> 

</div>  

    <div class="row container"> 

        <div class="large-12 columns text-center"> 

            <img src="../images-ai/001.jpg" alt=""></img> 

            <img src="../images-ai/002.jpg" alt=""></img> 

            <img src="../images-ai/003.jpg" alt=""></img> 

            <img src="../images-ai/004.jpg" alt=""></img> 

            <img src="../images-ai/005.jpg" alt=""></img> 

            <img src="../images-ai/006.jpg" alt=""></img> 

            <img src="../images-ai/007.jpg" alt=""></img> 

            <img src="../images-ai/008.jpg" alt=""></img> 

            <img src="../images-ai/009.jpg" alt=""></img> 

            <img src="../images-ai/010.jpg" alt=""></img> 

        </div> 

    </div> 

 <!-- jquery --> 

 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/
jquery.min.js"></script> 

<!-- Foundation js --> 

<script src="js/vendor/what-input.js"></script> 

<script src="js/vendor/foundation.js"></script> 

<script src="js/app.js"></script> 

<!-- custom js --> 
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<script src="../js/qualifiedcrap.js"></script> 

</body> 

</html>     
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G. bootstrap-img-responsive.html 
<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

   <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"> 

    <meta name="description" content=""> 

    <meta name="author" content=""> 

    <title>Bootstrap img-responsive</title> 

    <!-- font-awesome --> 

    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/
font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css"> 

    <!-- Custom CSS --> 

    <link href="../css/normalize.css" rel="stylesheet"> 

    <link href="../css/myStyle.css" rel="stylesheet"> 

    <!-- Bootstrap CSS --> 

    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 

</head> 

<body> 

    <!-- Navigation --> 

    <a id="touch-menu" class="mobile-menu" href="#"><i class="fa fa-
bars fa-fw"></i>Menu</a>   

    <nav class="menu"> 

        <ul> 

            <li><a href="../index.html">Home</a></li> 

            <li class="active"><a href="#">Boots. Img-responsive</
a></li> 

            <li><a href="bootstrap-srcset.html">Boots. Srcset</a></
li> 

            <li><a href="bootstrap-adaptive-images.html">Boots. 
Adaptive Images</a></li> 
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            <li><a href="../foundation/foundation-data-
interchange.html">Found. Interchange</a></li> 

            <li><a href="../foundation/foundation-
srcset.html">Found. Srcset</a></li> 

            <li><a href="../foundation/foundation-adaptive-
images.html">Found. Adaptive Images</a></li> 

        </ul> 

    </nav> 

     

 <!-- Page Content --> 

  <div class="container"> 

    <div class="row"> 

      <div class="col-lg-12 text-center"> 

        <h1>Bootstrap img-responsive</h1> 

      </div><!-- /.col --> 

    </div><!-- /.row --> 

  </div><!-- /.container --> 

<div class="container"> 

  <div class="row"> 

    <div class="col-lg-12"> 

      <img class="img-responsive"         

            src="../img/1920/001-1920.jpg" 

            alt="Image 01"> 

       

      <img class="img-responsive"  

            src="../../img/1920/002-1920.jpg" 

            alt="Image 02"> 

       

      <img class="img-responsive"  

            src="../img/1920/003-1920.jpg" 

            alt="Image 03"> 
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      <img class="img-responsive"  

            src="../img/1920/004-1920.jpg" 

            alt="Image 04">  

             

      <img class="img-responsive"  

            src="../../img/1920/005-1920.jpg" 

            alt="Image 05">  

             

      <img class="img-responsive"  

            src="../img/1920/006-1920.jpg" 

            alt="Image 06">  

             

      <img class="img-responsive"  

            src="../img/1920/007-1920.jpg" 

            alt="Image 07">  

             

      <img class="img-responsive"  

            src="../img/1920/008-1920.jpg" 

            alt="Image 08">  

             

      <img class="img-responsive"  

            src="../img/1920/009-1920.jpg" 

            alt="Image 09">   

      <img class="img-responsive"  

            src="../img/1920/010-1920.jpg" 

            alt="Image 10">                                                      

    </div><!-- /.col-lg-12 -->          

  </div> <!-- /.row -->  

</div> <!-- /.container -->      

 <!-- jquery --> 
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    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/
1.12.0/jquery.min.js"></script> 

<!-- custom js --> 

<script src="../js/qualifiedcrap.js"></script> 

<!-- Bootstrap Core JavaScript --> 

<script src="js/bootstrap.js"></script> 

</body> 

</html>     
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H. bootstrap-srcset.html 
<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"> 

    <title>Bootstrap srcset</title> 

    <!-- font-awesome --> 

    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/
font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css"> 

    <!-- Custom CSS --> 

    <link href="../css/normalize.css" rel="stylesheet"> 

    <link href="../css/myStyle.css" rel="stylesheet"> 

    <!-- Bootstrap CSS --> 

    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 

</head> 

<body> 

    <!-- Navigation --> 

    <a id="touch-menu" class="mobile-menu" href="#"><i class="fa fa-
bars fa-fw"></i>Menu</a>   

    <nav class="menu"> 

        <ul> 

            <li><a href="../index.html">Home</a></li> 

            <li><a href="bootstrap-img-responsive.html">Boots. Img-
responsive</a></li> 

            <li class="active"><a href="#">Boots. Srcset</a></li> 

            <li><a href="bootstrap-adaptive-images.html">Boots. 
Adaptive Images</a></li> 

            <li><a href="../foundation/foundation-data-
interchange.html">Found. Interchange</a></li> 

            <li><a href="../foundation/foundation-
srcset.html">Found. Srcset</a></li> 
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            <li><a href="../foundation/foundation-adaptive-
images.html">Found. Adaptive Images</a></li> 

        </ul> 

    </nav>   

 <!-- Page Content --> 

  <div class="container"> 

    <div class="row"> 

      <div class="col-lg-12 text-center"> 

        <h1>Bootstrap srcset</h1> 

      </div><!-- /.col --> 

    </div><!-- /.row --> 

  </div><!-- /.container --> 

  <div class="container"> 

    <div class="row"> 

      <div class="col-lg-12"> 

        <img class="img-responsive"   

             srcset="../img/1920/001-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/001-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/001-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/001-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/001-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/001-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/001-1920.jpg" 

              alt="Image 01"> 

         

        <img class="img-responsive"   

             srcset="../img/1920/002-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/002-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/002-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/002-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/002-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/002-320.jpg     320w"        
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              src="../img/1920/002-1920.jpg" 

              alt="Image 02"> 

         

        <img class="img-responsive"   

             srcset="../img/1920/003-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/003-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/003-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/003-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/003-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/003-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/003-1920.jpg" 

              alt="Image 03"> 

         

        <img class="img-responsive"  

             srcset="../img/1920/004-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/004-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/004-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/004-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/004-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/004-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/004-1920.jpg" 

              alt="Image 04">  

        

        <img class="img-responsive"   

             srcset="../img/1920/005-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/005-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/005-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/005-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/005-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/005-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/005-1920.jpg" 

              alt="Image 05">  
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        <img class="img-responsive"  

             srcset="../img/1920/006-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/006-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/006-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/006-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/006-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/006-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/006-1920.jpg" 

              alt="Image 06">  

               

        <img class="img-responsive"   

             srcset="../img/1920/007-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/007-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/007-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/007-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/007-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/007-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/007-1920.jpg" 

              alt="Image 07">  

               

        <img class="img-responsive"   

             srcset="../img/1920/008-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/008-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/008-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/008-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/008-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/008-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/008-1920.jpg" 

              alt="Image 08">  

               

        <img class="img-responsive"   
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             srcset="../img/1920/009-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/009-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/009-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/009-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/009-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/009-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/009-1920.jpg" 

              alt="Image 09">   

        <img class="img-responsive"   

             srcset="../img/1920/010-1920.jpg  1920w,  

                     ../img/1600/010-1600.jpg  1600w, 

                     ../img/1280/010-1280.jpg  1280w, 

                     ../img/960/010-960.jpg     960w, 

                     ../img/640/010-640.jpg     640w, 

                     ../img/320/010-320.jpg     320w"        

              src="../img/1920/010-1920.jpg" 

              alt="Image 10">                                                    

      </div><!-- /.col-lg-12 -->          

    </div> <!-- /.row --> 

  </div> <!-- /.container -->   

<!-- jquery --> 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/
jquery.min.js"></script> 

<!-- Bootstrap Core JavaScript --> 

<script src="js/bootstrap.js"></script> 

<!-- custom js --> 

<script src="../js/testing.js"></script> 

<script src="../js/qualifiedcrap.js"></script> 

<!-- Downloaded version of Bootstrap: bootstrap-3.3.6-dist --> 

</body> 

</html>     
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I. bootstrap-adaptive-images.html 
<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<script>document.cookie='resolution='+Math.max(screen.width,screen.h
eight)+'; path=/';</script> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1"> 

    <title>Bootstrap Adaptive Images</title> 

    <!-- font-awesome --> 

    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/
font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css"> 

    <!-- Custom CSS --> 

    <link href="../css/normalize.css" rel="stylesheet"> 

    <link href="../css/myStyle.css" rel="stylesheet"> 

    <!-- Bootstrap CSS --> 

    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 

</head> 

<body> 

    <!-- Navigation --> 

    <a id="touch-menu" class="mobile-menu" href="#"><i class="fa fa-
bars fa-fw"></i>Menu</a>   

    <nav class="menu"> 

        <ul> 

            <li><a href="../index.html">Home</a></li> 

            <li><a href="bootstrap-img-responsive.html">Boots. Img-
responsive</a></li> 

            <li><a href="bootstrap-srcset.html">Boots. Srcset</a></
li> 

            <li class="active"><a href="#">Boots. Adaptive Images</
a></li> 
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            <li><a href="../foundation/foundation-data-
interchange.html">Found. Interchange</a></li> 

            <li><a href="../foundation/foundation-
srcset.html">Found. Srcset</a></li> 

            <li><a href="../foundation/foundation-adaptive-
images.html">Found. Adaptive Images</a></li> 

        </ul> 

    </nav> 

 <!-- Page Content --> 

  <div class="container"> 

    <div class="row"> 

      <div class="col-lg-12 text-center"> 

        <h1>Bootstrap Adaptive Images</h1> 

      </div><!-- /.col --> 

    </div><!-- /.row --> 

  </div><!-- /.container --> 

   

<div class="container"> 

  <div class="row"> 

   <div class="col-lg-12"> 

    <img class="img-responsive" src="../images-ai/001.jpg" alt=""></
img> 

    <img class="img-responsive" src="../images-ai/002.jpg" alt=""></
img> 

    <img class="img-responsive" src="../images-ai/003.jpg" alt=""></
img> 

    <img class="img-responsive" src="../images-ai/004.jpg" alt=""></
img> 

    <img class="img-responsive" src="../images-ai/005.jpg" alt=""></
img> 

    <img class="img-responsive" src="../images-ai/006.jpg" alt=""></
img> 

    <img class="img-responsive" src="../images-ai/007.jpg" alt=""></
img> 

    <img class="img-responsive" src="../images-ai/008.jpg" alt=""></
img> 
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    <img class="img-responsive" src="../images-ai/009.jpg" alt=""></
img> 

    <img class="img-responsive" src="../images-ai/010.jpg" alt=""></
img>           

      </div><!-- /.col-lg-12 -->          

    </div> <!-- /.row --> 

  </div> <!-- /.container —> 

  

 <!-- jquery --> 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/
jquery.min.js"></script> 

<!-- custom js --> 

<script src="../js/qualifiedcrap.js"></script> 

<!-- Bootstrap Core JavaScript --> 

<script src="js/bootstrap.js"></script> 

<!-- Downloaded version of Bootstrap: bootstrap-3.3.6-dist --> 

</body> 

</html>     
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J. qualifiedcrap.js 

//Timing function on document load. 

window.onload = function(){ 

  setTimeout(function(){ 

    var t = performance.timing; 

    console.log(t.loadEventEnd - t.navigationStart); 

  }, 0); 

}   

//Toggle mobile menu  

$(document).ready(function(){  

    var touch   = $('#touch-menu'); 

    var menu    = $('.menu'); 

  

    $(touch).on('click', function(e) { 

        e.preventDefault(); 

        menu.slideToggle(); 

    }); 

     

    $(window).resize(function(){ 

        var w = $(window).width(); 

        if(w > 767 && menu.is(':hidden')) { 

            menu.removeAttr('style'); 

        } 

    }); 

         

//Active link in navigation 

$(function() { 

      $( 'nav ul li a' ).on( 'click', function() { 
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            $
(this).parent().addClass('active').siblings().removeClass('active')     

      }); 

}); 

//Early timing function not used in end product/final webpage 

$(".testbutton").click(function(){ 

  window.location.reload(); 

  var t = window.performance.timing; 

  var unload = t.unloadEventEnd - t.unloadEventStart; 

  var redirect = t.redirectEnd - t.redirectStart; 

  var appCache = t.domainLookupStart - t.fetchStart; 

  var dns = t.domainLookupEnd - t.domainLookupStart; 

  var tcp = t.connectEnd - t.connectStart; 

  var ttfb = t.responseStart - t.connectEnd; 

  var basePage = t.responseEnd - t.responseStart; 

  var frontEnd = t.loadEventStart - t.responseEnd; 

  var fullTime = t.loadEventEnd - t.navigationStart; 

  console.log(unload + "," + redirect + "," + appCache + "," + dns + 
"," + tcp + "," + ttfb + "," + basePage + "," + frontEnd + "," + 
fullTime + "," + " \n"); 

  }); 

//Local storage function, not used in end product/final webpage  

$(".emptycookie").click(function(){ 

  localStorage.clear();  

}); 

$(".showcookie").click(function(){ 

  var i; 

  console.log("local storage"); 

    for (i = 0; i < localStorage.length; i++)   { 

 c o n s o l e . l o g ( l o c a l S t o r a g e . k e y ( i ) + " = " + 
localStorage.getItem(localStorage.key(i))); 

    } }); }); 
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K. myStyle.css 
/* CSS */ 

@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,300); 

*{  

 -webkit-box-sizing: border-box; /* Safari/Chrome, other WebKit 
*/ 

 -moz-box-sizing: border-box;    /* Firefox, other Gecko */ 

 box-sizing: border-box;         /* Opera/IE 8+ */ 

} 

html{ 

 margin:0; 

 padding: 0; 

} 

body { 

 padding: 0; 

 margin:0; 

 font-family: 'Lato', sans-serif; 

 font-weight: 300;  

} 

/********** Top navigation ******************/ 

nav { 

 text-align: right; 

 background: #444; 

} 

nav ul { 

 display: inline-block; 
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 margin: 0; 

} 

nav ul li { 

 float: left; 

 display: inline-block; 

 padding-top: 1em; 

 padding-bottom: 1em; 

} 

nav ul li a { 

 color: #FFF; 

 text-decoration: none; 

 padding:1em;   

} 

nav ul li:hover { 

  background-color: #C0C0C0; 

} 

nav ul li.active { 

  background-color: #fff; 

  color: #444; 

} 

nav ul li.active a { 

  color: #444; 

} 

a.mobile-menu { 
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 display: none; 

} 

#gallery-holder { 

 margin: 0 auto; 

} 

img { 

 margin:0 auto; 

 margin-bottom: 10px; 

} 

.text-center { 

  text-align: center;  

} 

@media screen and (max-width:54em) { 

   nav { 

    width: 100%; 

    text-align: center; 

    display: none; 

   } 

   nav ul { 

    width: 100%; 

    margin:0; 

    padding: 0; 

  } 
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  nav ul li { 

    display: block; 

    width: 100%; 

    padding-right: 0; 

    padding-left: 0; 

  } 

  nav ul li a { 

    width: 100%; 

    text-align: center; 

  } 

a.mobile-menu { 

 display: block; 

 width: 100%; 

 color: #FFF; 

 text-decoration: none; 

 padding:1em; 

 background-color: #444; 

} 

.container { 

 padding-left: 15px; 

 padding-right: 15px; 

 margin-right: 0 auto; 

} 
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L. normalize.css 
/*! normalize.css v4.0.0 | MIT License | github.com/necolas/
normalize.css */ 

/** 

 * 1. Change the default font family in all browsers (opinionated). 

 * 2. Prevent adjustments of font size after orientation changes in 
IE and iOS. 

 */ 

html { 

  font-family: sans-serif; /* 1 */ 

  -ms-text-size-adjust: 100%; /* 2 */ 

  -webkit-text-size-adjust: 100%; /* 2 */ 

} 

/** 

 * Remove the margin in all browsers (opinionated). 

 */ 

body { 

  margin: 0; 

} 

/* HTML5 display definitions 

   
====================================================================
====== */ 

/** 

 * Add the correct display in IE 9-. 

 * 1. Add the correct display in Edge, IE, and Firefox. 

 * 2. Add the correct display in IE. 

 */ 
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article, 

aside, 

details, /* 1 */ 

figcaption, 

figure, 

footer, 

header, 

main, /* 2 */ 

menu, 

nav, 

section, 

summary { /* 1 */ 

  display: block; 

} 

/** 

 * Add the correct display in IE 9-. 

 */ 

audio, 

canvas, 

progress, 

video { 

  display: inline-block; 

} 

/** 

 * Add the correct display in iOS 4-7. 

 */ 

audio:not([controls]) { 
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  display: none; 

  height: 0; 

} 

/** 

 * Add the correct vertical alignment in Chrome, Firefox, and Opera. 

 */ 

progress { 

  vertical-align: baseline; 

} 

/** 

 * Add the correct display in IE 10-. 

 * 1. Add the correct display in IE. 

 */ 

template, /* 1 */ 

[hidden] { 

  display: none; 

} 

/* Links 

   
====================================================================
====== */ 

/** 

 * Remove the gray background on active links in IE 10. 

 */ 

a { 

  background-color: transparent; 
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} 

/** 

 * Remove the outline on focused links when they are also active or 
hovered 

 * in all browsers (opinionated). 

 */ 

a:active, 

a:hover { 

  outline-width: 0; 

} 

/* Text-level semantics 

   
====================================================================
====== */ 

/** 

 * 1. Remove the bottom border in Firefox 39-. 

 * 2. Add the correct text decoration in Chrome, Edge, IE, Opera, 
and Safari. 

 */ 

abbr[title] { 

  border-bottom: none; /* 1 */ 

  text-decoration: underline; /* 2 */ 

  text-decoration: underline dotted; /* 2 */ 

} 

/** 

 * Prevent the duplicate application of `bolder` by the next rule in 
Safari 6. 

 */ 
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b, 

strong { 

  font-weight: inherit; 

} 

/** 

 * Add the correct font weight in Chrome, Edge, and Safari. 

 */ 

b, 

strong { 

  font-weight: bolder; 

} 

/** 

 * Add the correct font style in Android 4.3-. 

 */ 

dfn { 

  font-style: italic; 

} 

/** 

 * Correct the font size and margin on `h1` elements within 
`section` and 

 * `article` contexts in Chrome, Firefox, and Safari. 

 */ 

h1 { 

  font-size: 2em; 

  margin: 0.67em 0; 
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} 

/** 

 * Add the correct background and color in IE 9-. 

 */ 

mark { 

  background-color: #ff0; 

  color: #000; 

} 

/** 

 * Add the correct font size in all browsers. 

 */ 

small { 

  font-size: 80%; 

} 

/** 

 * Prevent `sub` and `sup` elements from affecting the line height 
in 

 * all browsers. 

 */ 

sub, 

sup { 

  font-size: 75%; 

  line-height: 0; 

  position: relative; 

  vertical-align: baseline; 

} 
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sub { 

  bottom: -0.25em; 

} 

sup { 

  top: -0.5em; 

} 

/* Embedded content 

   
====================================================================
====== */ 

/** 

 * Remove the border on images inside links in IE 10-. 

 */ 

img { 

  border-style: none; 

} 

/** 

 * Hide the overflow in IE. 

 */ 

svg:not(:root) { 

  overflow: hidden; 

} 

/* Grouping content 

   
====================================================================
====== */ 
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/** 

 * 1. Correct the inheritance and scaling of font size in all 
browsers. 

 * 2. Correct the odd `em` font sizing in all browsers. 

 */ 

code, 

kbd, 

pre, 

samp { 

  font-family: monospace, monospace; /* 1 */ 

  font-size: 1em; /* 2 */ 

} 

/** 

 * Add the correct margin in IE 8. 

 */ 

figure { 

  margin: 1em 40px; 

} 

/** 

 * 1. Add the correct box sizing in Firefox. 

 * 2. Show the overflow in Edge and IE. 

 */ 

hr { 

  box-sizing: content-box; /* 1 */ 

  height: 0; /* 1 */ 

  overflow: visible; /* 2 */ 
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} 

/* Forms 

   
====================================================================
====== */ 

/** 

 * Change font properties to `inherit` in all browsers 
(opinionated). 

 */ 

button, 

input, 

select, 

textarea { 

  font: inherit; 

} 

/** 

 * Restore the font weight unset by the previous rule. 

 */ 

optgroup { 

  font-weight: bold; 

} 

/** 

 * Show the overflow in IE. 

 * 1. Show the overflow in Edge. 

 * 2. Show the overflow in Edge, Firefox, and IE. 

 */ 
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button, 

input, /* 1 */ 

select { /* 2 */ 

  overflow: visible; 

} 

/** 

 * Remove the margin in Safari. 

 * 1. Remove the margin in Firefox and Safari. 

 */ 

button, 

input, 

select, 

textarea { /* 1 */ 

  margin: 0; 

} 

/** 

 * Remove the inheritence of text transform in Edge, Firefox, and 
IE. 

 * 1. Remove the inheritence of text transform in Firefox. 

 */ 

button, 

select { /* 1 */ 

  text-transform: none; 

} 

/** 

 * Change the cursor in all browsers (opinionated). 

 */ 
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button, 

[type="button"], 

[type="reset"], 

[type="submit"] { 

  cursor: pointer; 

} 

/** 

 * Restore the default cursor to disabled elements unset by the 
previous rule. 

 */ 

[disabled] { 

  cursor: default; 

} 

/** 

 * 1. Prevent a WebKit bug where (2) destroys native `audio` and 
`video` 

 *    controls in Android 4. 

 * 2. Correct the inability to style clickable types in iOS. 

 */ 

button, 

html [type="button"], /* 1 */ 

[type="reset"], 

[type="submit"] { 

  -webkit-appearance: button; /* 2 */ 

} 

/** 

 * Remove the inner border and padding in Firefox. 
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 */ 

button::-moz-focus-inner, 

input::-moz-focus-inner { 

  border: 0; 

  padding: 0; 

} 

/** 

 * Restore the focus styles unset by the previous rule. 

 */ 

button:-moz-focusring, 

input:-moz-focusring { 

  outline: 1px dotted ButtonText; 

} 

/** 

 * Change the border, margin, and padding in all browsers 
(opinionated). 

 */ 

fieldset { 

  border: 1px solid #c0c0c0; 

  margin: 0 2px; 

  padding: 0.35em 0.625em 0.75em; 

} 

/** 

 * 1. Correct the text wrapping in Edge and IE. 

 * 2. Correct the color inheritance from `fieldset` elements in IE. 

 * 3. Remove the padding so developers are not caught out when they 
zero out 
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 *    `fieldset` elements in all browsers. 

 */ 

legend { 

  box-sizing: border-box; /* 1 */ 

  color: inherit; /* 2 */ 

  display: table; /* 1 */ 

  max-width: 100%; /* 1 */ 

  padding: 0; /* 3 */ 

  white-space: normal; /* 1 */ 

} 

/** 

 * Remove the default vertical scrollbar in IE. 

 */ 

textarea { 

  overflow: auto; 

} 

/** 

 * 1. Add the correct box sizing in IE 10-. 

 * 2. Remove the padding in IE 10-. 

 */ 

[type="checkbox"], 

[type="radio"] { 

  box-sizing: border-box; /* 1 */ 

  padding: 0; /* 2 */ 

} 

/** 
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 * Correct the cursor style of increment and decrement buttons in 
Chrome. 

 */ 

[type="number"]::-webkit-inner-spin-button, 

[type="number"]::-webkit-outer-spin-button { 

  height: auto; 

} 

/** 

 * Correct the odd appearance of search inputs in Chrome and Safari. 

 */ 

[type="search"] { 

  -webkit-appearance: textfield; 

} 

/** 

 * Remove the inner padding and cancel buttons in Chrome on OS X and 

 * Safari on OS X. 

 */ 

[type="search"]::-webkit-search-cancel-button, 

[type="search"]::-webkit-search-decoration { 

  -webkit-appearance: none; 

} 
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