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Sammanfattning 

Idag utförs arbete ofta på resande fot och då används smarta telefoner och surfplat-
tor istället för datorer. Dessa skärmar är oftast mindre än vad en datorskärm är. Där-
för efterfrågas en mer dynamisk design av webbsidor som anpassar sig till storleken 
på skärmen. Webbsidans statiska design var 1000 pixlar bred och innehöll många 
tabeller vilket skulle få plats i den dynamiska designen med en minsta bredd på 320 
pixlar. En del viktig information behövde även lyftas fram och göras tydligare. Det 
implementerades en ny CSS-mall samt flera nya JavaScript. En del HTML justerades 
för att passa den nya CSS-mallen. Eftersom en del viktig information behövdes pre-
senteras tydligare skapades en helt ny flik. Innehållet blev driftinformation relaterat 
till den inloggade kunden. Efter simuleringarna i Chrome verifierades responsivite-
ten av sidorna på alla skärmstorlekar. Implementeringen av AJAX gjorde att de lång-
samma sidorna svarade direkt, men förbättrade inte den totala laddtiden. För att 
förbättra den skulle en back-end optimering behöva utföras. Projektets webbsida fu-
gerade enligt önskemål.  
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Abstract 

In today´s society people are working more and more while travelling, which makes 
them use smartphones and tablets instead of laptops. These screens are usually 
smaller than a laptop screen. That is why a more dynamic web design has been re-
quested in order to fit the screen on the device being used. The static webpage’s width 
was 1000 pixels and the goal was to fit all the tables and information in the respon-
sive version with a width of 320 pixels. Important information also had to be moved 
to a different page in order to make it more visible. A new CSS-template was imple-
mented and several new Java Scripts followed by finer adjustments to the HTML 
code. Since some information had to be more visible to the user, a new tab was cre-
ated in order to fulfill this demand. The new tab contained information about “Net-
work Status” only related to the signed in user. After simulating the webpage in 
Chrome the responsiveness of the page was confirmed on all screen sizes. Sending 
the webpage asynchronously made the slow pages respond instantly but the total 
loading time was still slow. To fix this, back-end programming would have been re-
quired. The project’s webpage fulfilled all the requirements.  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Idag används så kallade smarta telefoner till det mesta. De används i privatlivet men 
också till stor del inom arbetslivet och är ett bra verktyg för att kunna kommunicera 
samt hantera olika typer av ärenden. Smarta telefoner har varierande skärmstorle-
kar, men brukar vara ungefär fem tum stor. En hemsida som är designad för storle-
ken av en datorskärm blir svår att navigera med en smart telefon. En mindre skärm 
begränsar storleken på det som ska visas vilket gör att stora tabeller med många ko-
lumner och rader samt stora grafer blir svåra att visa på ett lämpligt sätt.  

En stor del av arbetet kommer bli att förstå den nuvarande webbsidan och hur den 
är byggd. Användarna av webbsidan har olika tjänster och rättigheter. Den visar där-
för olika information för olika användare. Den funktionen samt möjligheten att byta 
språk skall bibehållas i den responsiva versionen.  

Data i form av stora tabeller och grafer kommer behöva presenteras på en mindre 
skärm. Stora mängder data kommer också behöva hämtas och användaren måste få 
någon form av indikation på att det är något som hämtas.  

DGCs existerande kundportal har för närvarandet en del viktig information till kun-
derna som är svår att hitta. Den ska flyttas och göras tydligare samt mer lättåtkomlig 
för användaren. 

1.2 Målsättning 
Målet är att ta fram en väl fungerande och mobilanpassad hemsida där kunder lätt 
kan hantera ärenden, se statistik, stora tabeller och grafer utifrån en noggrann analys 
av existerande metoder och den nuvarande kundportalen. Portalen ska även moder-
niseras och det nya som skrivs ska skrivas i HTML5. Asynkron hämtning av webbsi-
dor ska implementeras på utvalda sidor där mycket data hämtas och där tiden för att 
hämta informationen kan ta lång tid. Skillnaden i laddtider ska mätas och analyse-
ras. 

De nuvarande sex huvudsidorna med innehåll samt den nya driftinformationssidan 
skall byggas om till en responsiv design. Totalt sju sidor ska göras responsiva. En 
responsiv hemsida som anpassas till vad som ska visas beroende på skärmstorlek 
med ett väl anpassat ramverk som hämtar data stegvis. Det presenteras för använ-
daren och skulle vara ett bra komplement till de statiska som finns idag. Responsiv 
betyder att webbsidan svarar direkt om skärmstorleken ändras. Den styrs med vill-
kor som ställs med hjälp av mediaquery i CSS-mallen. De två sistnämnda begreppen 
förklaras utförligare senare i rapporten. För att sidan ska klassificeras som responsiv 
ska den fungera att använda på alla typer enheter med en minsta bredd från 320 
pixlar (Iphone 4) till  en större tablett på 768 pixlar (Ipad). 
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1.3 Avgränsningar 
Den tid som är avsedd för examensarbetet är 10 veckors heltidsstudier för två stu-
denter. Endast existerande programspråk och programmeringsmiljö kommer an-
vändas i projektet vilket är CSS, HTML4, HMTL5, AJAX, media query, jQuery, Java-
Script och Razor. Endast huvudsidorna kommer göras responsiva då de övriga inte 
hinns med inom tidsramen. Eftersom att ombyggnationen inte blir fullstädning 
kommer inga riktiga användare kunna testa den. Alla sidor och dess underliggande 
sidor måste färdigställas innan ändringarna kan gå live. Arbetet kommer att begrän-
sas till justeringar i front-end och inget kommer göras i back-end. 

1.4 Författarens bidrag till examensarbetet 
Arvid Bodin arbetade på rapporten samt framtagningen av den responsiva websidan. 
Fredrik Nilsson arbetade också på rapporten samt framtagningen av den repsonsiva 
websidan. Hela arbetet utfördes därför gemensamt. Under examensarbetet fick 
gruppen teknisk hjälp av handledaren från DGC. 
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2 Teori och bakgrund 

Behovet och användandet av webstandarder har ökat de senaste åren i takt med ett 
ökat användande av webbapplikationer. Det har även lett till att fler typer av enheter 
används när en hemsida besöks. För att användaren ska kunna utföra sina ärenden 
enkelt behöver webbsidan då använda en responsiv design. För att en webbsida ska 
vara responsiv behövs HTML, CSS och JavaScript. [1]. I det här kapitlet beskrivs den 
fakta och teoretisk bakgrund som användes under projektet. 

2.1 Responsiv design 
Webbsidor byggts på liknande sätt i över 20 år [2]. I början byggdes de främst till 
datorer då webbläsare i mobiltelefoner sällan var kapabla att visa mer än textbase-
rade hemsidor. Utvecklarna skapade därför vanligtvis webbsidor med en statisk upp-
lösning på 1024 pixlar på bredden respektive 800 på höjden. Hade skärmen högre 
upplösning blev det vitt på sidorna, se Figur 1 höger del eller om upplösningen var 
lägre fick användaren scrolla, se Figur 1 vänster del. Även om CSS färdigställdes år 
1996 var det inte förrän år 2003 som det började implementeras[2 ]. Då var det för 
att göra hemsidorna lättare att underhålla och för en snyggare mer modern design. 

Figur 1. Höger del visar en statisk sida där webbläsarens uppösning är 320*220 pixlar. Vänster del visar en del av webbläsaren med en 
upplösning som är större än den statiska bredden på sidan. 

Det var inte förrän Apple släppte sin första Iphonen som en mobilwebbläsare gav 
användaren samma möjligheter som på en dator. En telefon hålls primärt i ett verti-
kalt läge och får därför motsatta proportioner mot en normal datorskärm som van-
ligtvis är placerad horisontellt. Det nya kravet från användare fick utvecklarna att 
börja bygga nya separata websidor designade endast för telefoner. Dessa hemsidor 
blev ofta funktionsmässigt inte lika bra som datorversionen[2].  

Med CSS3 som släpptes år 2010 kom möjligheten att använda media queries (besk-
rivs i mer detalj senare) som gör det möjligt att kunna applicera olika anpassade de-
signer beroende på bland annat en enhets skärmstorlek. Istället för att behöva un-
derhålla två separata hemsidor med separat HTML kod kan samma nu användas. 
Det blir inte bara lättare att underhålla webbsidan, utan funktionaliteten blir den 
samma för stationära och mobila användare om en smart och responsiv design im-
plementeras[3]. 
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Responsiv design innebär att webbsidan är adaptiv och kan leverera bra funktion-
alitet till alla typer av enheter oavsett upplösning eller proportion. För att kunna 
uppfylla dessa krav kan den statiska pixelbaserade designen inte längre användas. 
Istället måste relationerna och placeringen av sektioner göras med procent. Då blir 
designen inte statisk utan ett förhållande, till exempel om bredden på en sektion är 
satt till 50 % kommer den alltid att vara hälften av dess maximala bredd. Det är inte 
endast bredden som ska vara dynamisk för att en hemsida ska bli responsiv. Vissa 
objekt på sidan kan inte göras hur små som helst utan att bli oanvändbara eller oläs-
bara. Ett exempel på detta är en bred tabell med många kolumner. För att göra en 
bred tabell användbar i en mobil webbläsare där bredden är begränsad finns det 
några tekniker:  

 Kolumner som inte är lika viktiga tas bort.  
 Tabellen kan behålla sin bredd men den blir istället scrollbar i sidled. 
 Är det rätt typ av data kan den visas som ett diagram istället. 

Fler tekniker och en jämförelse av några metoder som skulle kunna passa DGC:s 
kundportal tabeller beskrivs i kapitel 3. 

2.2 XML (Extensible Markup Language) 
XML är ett textbaserat format som representerar strukturerad information av exem-
pelvis dokument, data, konfigurationer, böcker, transaktioner och fakturor et cetera. 
Det kommer ursprungligen från ett äldre standardformat kallat SGML (ISO 8879), 
men har modifierats för att passa webbapplikationer bättre. 

XML används för att dela information mellan program, människor och mellan dato-
rer och människor både lokalt och över större nätverk[4].  

2.3 HTML (HyperText Markup Language) 
HTML är en typ av programspråk och utgör strukturen för en webbsida samt är en 
av grundstenarna till websidor och web-applikationer. HTML möjliggör även: 

 Onlinepublicering av dokument innehållande sidhuvud, text, tabeller/listor, 
foton och sidfot et cetera. 

 Hämta information online via hypertext-länkar. 
 Skapa formulär som kan hantera transaktioner med tjänster på distans, söka 

efter information och e-handel et cetera. 
 Uppspelning av videoklipp, ljudklipp och andra applikationer direkt på en 

websida. 

Med HTML kan skaparen av dokumentet beskriva strukturen på varje sida. Det görs 
med hjälp av inbyggda delar i programspråket som exempelvis tabeller, paragrafer 
och listor[5]. Sedan HTML togs fram år 1991 har det kommit nyare versioner där 
vissa bland annat kombinerar syntax från olika språk[6].  
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XHTML kom år 2000 och är en variant av HTML som använder syntaxen från XML 
(Exstensible Markup Language), men innehåller fortfarande alla element (title, body 
et cetera) [6]. Den enda skillnaden från HTML är att syntaxen skiljer sig något. För-
delen med XHTML är att det är en XML-applikation vilket gör att verktyg från XML 
går att använda. I Figur 2 visas verktyget XSLT och hur en översättning går till från 
flera XML-filer till en PDF. 

Figur 2. Översättning av input till PDF med hjälp av verktyget XSLT. 

Språket XSLT är till för att göra om XML dokument till antingen nya XML-, text- 
eller HTML-dokument. Med hjälp av XSLT 2.0 kan processorer hantera inte bara 
XML utan även allt som liknar XML: relationsdatabaser, geografiska informations-
system, filsystem, alltså vad som helst som XSLT-processorn kan bygga från en XDM 
instans. I vissa fall kan XSLT 2.0 processorer arbeta direkt från databasen av XDM 
instanser. Det gör att den blir extremt kraftfull eftersom den kan hantera flera filer 
av olika format samtidigt och behandla allt som XML filer.  

2.3.1 HTML4 struktur 
HTML4 bygger på två generella element som används för att dela upp websidan i 
olika delar. Det är <div> och <span> där div-taggen är till för att dela upp allt i block 
medan span-taggen är till för att dela upp sektioner av så kallat ”inline content” och 
gruppera det [7].  Ett div-element kan innehålla flera div-element och span-element. 
Ursprungligen när elementen skapas finns inga medfödda specifikationer om posit-
ionering, storlek eller dylikt. Det finns heller inga namn utan elementen specificeras 
med klass eller id. För att elementen sedan ska kunna användas på ett effektivt sätt 
stylas de med hjälp av CSS eller manipulering från JavaScript.  

2.3.2 HTML5 struktur 
I HTML5 som är den senaste versionen av HTML och kom ut 2014 har det lagts 
mycket energi på att ta fram bra semantik för att strukturen på webbplatser ska bli 
lättare att tolka[7]. HTML4 där all struktur bygger på namngivna div-element vet 
inte en maskin vad som är sidhuvud eller sidfot. En tydligare semantik gör att en 
maskin vet vad som är meny, nyhet eller bloggpost vilket finns i HTML5.  

Att få en maskin att kunna tolka vad som är vad i HTML4 går att lösa med hjälp av 
kod. Däremot kommer den bara kunna tolka det den är programmerad för eftersom 
webbutvecklare i olika länder benämner sina element olika.  
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Div och Span används fortfarande fast inte i samma utsträckning. De nya elementen 
i HMTL5 är (se Figur 3): 

 <section>: Används till att gruppera artiklar eller beskriva olika sektioner av 
en artikel. 

 <article>: Innehåller något som skulle kunna passa för sig själv. 

 <header>: Hanterar sidhuvudets innehåll. 

 <footer>: Hanterar sidfotens innehåll. 

 <nav>: Hanterar menyn för navigering och annan navigering. 

 <aside>: Innehåller det som är relaterat till huvudinnehållet men som inte är 
centralt till flödet. [7] 

Figur 3.  Visar den nya semantiken för HTML5 

<section> 
Sections är till för att skilja på olika funktionsområden, ämnesområden eller för att 
dela upp en större artikel i flera delar. I Figur 3 visas hur en uppdelning kan gå till 
där ”sidebar1” är en sektion och <main> är en sektion. <Section> är fortfarande ge-
nerell men har väldigt mycket mer semantisk betydelse än div-elementet. [7] 

<article> 
Trots att <article> är relaterad till <section> finns det fortfarande en markant skill-
nad. <Article> används till delar som har en egen betydelse som exempelvis blog-
ginlägg, videos, bilder och nyhetsartiklar. För att urskilja vad som ska vara <article>. 
Då är en bra regel ”sådant som går att läsa separat”. [7] 

<header> och <footer> 
Deras uppgift är att positionera ut allt som tillhör sidhuvudet och sidfoten. Normalt 
brukar det vara en logotyp i sidhuvudet och en copyrightnotis i sidfoten. Ibland kan 
flera sidhuvuden och sidfötter användas. De kan då bakas in <article> där det be-
hövs. [7] 
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<nav> 
Nav-elementet ska innehålla länkar, sökformulär eller liknande för att kunna navi-
gera till andra sidor eller delar av den aktuella sidan. Reklam i form av sponsrade 
länkar ska inte inkluderas i nav-elementet. [7] 

<aside> 
Det här elementet är lämpligt att använda till saker som hör till huvudinnehållet på 
sidan, men som inte passar in i det löpande flödet. Kan vara en personbeskrivning 
av ägaren till exempelvis en blogg.[7]  

HTML5 stöds av alla moderna webbläsare. Även äldre webbläsare kan hantera 
HTML5 eftersom de tolkar saker de inte förstår som så kallade ”inline elements”. Det 
finns en begränsning dock och det är att IE 8 och äldre inte tillåter styling av okända 
element.[8]  

2.4 MVC 
Model View Controller är ett modernt sätt att strukturera upp applikationers mjuk-
vara. Det delar upp mjukvaran i tre distinkta lager där varje lager har en egen uppgift 
se Figur 4. Det dokumenterades första gången 1978 av Trygve Reenskaug som an-
vände det i ett projekt hos Xerox PARC. [9]  

Figur 4. Blockschema över relationerna i Model View Controller. 

En stor fördel med MVC är att alla lager är fristående vilket gör att flera views går 
att koppla till en model. Ett exempel på när olika views används med en model är 
vid skapa, läs, uppdatera och radera kommandon. Det finns program som exempel-
vis Visual Studios vilket förenklar användningen av MVC strukturen. Som tidigare 
nämnt är alla lager fristående vilket gör att även view och controller är separerade. 
Då kan utvecklaren ändra (i controller) hur en applikation ska reagera på använda-
rens inputs utan behöva ändra i view där användaren arbetar. Det går även att ändra 
utseendet i view utan att något ändras i controller.  

Controller Model View 
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2.4.1 Modell 
Lagret model representerar endast data och logik. Därför räcker det med att den bara 
består av ett objekt. Det kan också vara mycket mer komplext och ha flera grupper 
bestående av olika objekt. En modell kan vara kopplad till flera vyer.[9] 

2.4.2 Vy 
Lagret view är det som användaren får se och är kopplat till någon modell som 
nämndes ovan. Användaren kan få data visat samt redigera den i detta lager. Det här 
lagret ska alltid visa tillståndet av modellen.[9] 

2.4.3 Kontroller 
Det här lagret kallas för controller och fungerar som en slags länk mellan view och 
model. Den är programmerad för att tolka användarinputs och möjliggöra att använ-
daren kan kommunicera med systemet.[9]  

2.4.4 MVC regler 
MVC strukturen har regler för hur lagerna får kommunicera med varandra. Här 
listas några tillåtna sätt för kommunikation: 

 Användare får prata med en views. 
 Views får prata med controllers. 
 Controllers får prata med views. 
 Controllers får kommunicera med andra controllers. 
 Controllers får kommunicera med en model. 

Otillåtna sätt att kommunicera: 

 Användare får inte prata direkt med controllers. 
 Användare får inte prata direkt med en model. 
 Views får inte prata med andra views. 
 Views får inte prata med en model. 
 Models får inte prata med andra models. 

2.5 ASP.NET Web Forms 
ASP.NET Web Forms är en del av ASP.NETs ramverk för webbapplikationer som 
finns med i Visual Studios. Web Forms är sidor som användaren hämtar via webb-
läsaren. När användaren hämtar en sida kompileras och körs den på en server av 
ramverket. Ramverket genererar HTML-koden som webbläsaren sedan kan tolka. 
Web forms stödjer en funktion som kallas för ”drag and drop” där föremål kan 
skapas i en visuell miljö som sedan görs om till HTML-, CSS- och JavaScript-kod. [1] 

2.6 CSS 
Cascading Style Sheets och är ett system för att beskriva och applicera design in-
formation till HTML sektioner. Standarden framtaget och underhålls av World Wide 
Web Consortium (W3C)[10].   
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2.6.1 CSS Syntax och Selektorer 
För att kunna applicera den specificerade designen måste webbläsaren kunna avgöra 
vilken del av CSS koden som ska beskriva vilken eller vilka HTML sektioner. Detta 
gör webbläsare med hjälp av en selektor[11]. Selektorn är en sträng som jämförs mot 
HTML sektionens tag samt dess id och eller klass. Efter selektorn kommer den rela-
terande design informationen enligt figur [5]. 

Figur 5. Visar ett exempel på en CSS selektor som sätter typsnittsstorleken och färgen på texten i en HTML sektion av typen strong. 

2.6.2 En hemsida utan CSS 
HTML beskriver vad en sida ska visa. För att denna information ska kunna visas med 
en design måste en layout definieras. Utan CSS krävs det att varje HTML sektion får 
sin egen layout-information. Denna upprepning använder onödig bandbredd varje 
gång en sida ska ladda då HTML koden snabbt blir mycket lång. Webbsidan blir även 
svårare att underhålla då alla sektioner måste uppdateras om en designändring ska 
göras[12]. 

2.6.3 CSS underlättar och effektiviserar 
Istället för att ange designinformationen i HTML sektionerna kan den skrivas i en 
<style> sektion i html filen eller i en separat CSS-fil. Det gör att koden inte behöver 
upprepas utan kan riktas och delas med hjälp av CSS selektorerna [10]. En HTML 
sektion tilldelas en klass om den ska tillhöra en grupp av element som ska dela 
samma designinformation. Sektionen tilldelas ett id om tanken är att designen skall 
vara unik. Klass- och id taggarna används inte bara av CSS:en utan också av t.ex. 
JavaScripts jQuery för att välja sektioner. Nedan är ett exempel på hur en HTML 
sektion med klassen ”rubrik” tilldelas en design från CSS-filen.  

HTML:  <div class=”rubrik”>Detta är en rubrik</div> 
Css: .rubrik {possition: fixed; margin-top: 100px;} 

Större hemsidor kan bestå av flera hundra HTML sektioner. Då kommer de matcha 
mot flera selektorer i CSS koden. Webbläsaren löser det genom att den väljer ut den 
mest specifika CSS selectorn för en viss sektion[13]. Ett exempel på det skulle kunna 
vara en HTML sektion som har en klass och ett id: class=”enClass” och id=”ettId”. 
Denna sektion kommer matcha mot .enClass{…} och #ettId{…} i CSS koden. Skulle 
selektorn #ettId.enClass{…} finnas angiven i CSS koden skulle dess information pri-
oriteras över de andra eftersom att den är mer specifik. Det vill säga om .enClass{} 
anger en position till höger, men #ettId.enClass{} anger en till vänster kommer sekt-
ionen hamna på vänster sida. Det ger möjligheten att tilldela alla knappar en gemen-
sam design, men när musen hålls ovanför någon knapp kan den få en ändrad design 
under tiden muspekaren hålls över den HTML sektionen. Designändring sker endast 
på knappen som matchar mot .hover selektorn under tiden muspekaren hålls över 
knappen. 
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2.6.4  Media Queries 
För att utvecklare inte skulle behöva skapa och underhålla flera sidor för olika en-
heter introducerades media queries i CSS3. Med hjälp av media queries kan olika 
delar av CSS koden användas när en valfri parameter uppfylls. Denna parameter 
skulle till exempel kunna vara bredden på klients webbläsare i pixlar. Är bredden 
under gränsen utvecklaren valt appliceras en annan design som då kan vara anpas-
sad för den bredden. Eftersom samma HTML kod används med flera olika CSS mal-
lar behövs endast en sidas innehåll underhållas för flera olika typer av enheter[14]. 
Möjligheten att lätt kunna särskilja användare utifrån enheterna de använder när de 
besöker sidan är vital för att kunna applicera och implementerar en effektiv och re-
sponsiv design av webbsidan. 

2.7 JavaScript 
JavaScript är ett tolkat objekt-orienterat programmeringsspråk. Det används för att 
göra hemsidor mer interaktiva genom att koden kan modifiera sidan när en använ-
dare gör någonting. JavaScript standarden skapades av Ecma International år 
1997[15].  

JavaScript skapades från början för validering av inmatningar på en hemsida[15]. 
Validering av formulär på klienten är viktigt för att göra en hemsida mer responsiv 
för användare. Till exempel när personuppgifter ska fyllas i kan JavaScript imple-
menteras för att validera att informationen i de olika fälten inte skiljer sig från vad 
det bör innehålla. Exempelvis att fältet för ett telefonnummer har korrekt struktur 
och det inte innehåller något annat än siffror. Hemsidan blir mer responsiv då vali-
deringen kan utföras i användarens webbläsare och direkt meddela användaren om 
något inte stämmer. Istället för att informationen skall skickas till servern och vali-
deras där för att sedan skicka om hela sidan ifall något skulle vara fel. 

2.7.1 Ett tolkat språk 
JavaScript är ett tolkat programmeringsspråk. Detta betyder att koden inte kompi-
leras helt innan programmet startas. Kompilering betyder att en kompilator går ige-
nom och gör om källkoden till en kod som processorn kan exekvera (ofta maskin-
kod). När koden är kompilerad kan processorn exekvera den. Men den är då specifik 
för just det systemet och skulle en ändring i källkoden behöva göras måste allt kom-
pileras om. För att en webbläsare inte ska behöva kompilera all kod varje gång en 
sida med JavaScript hämtas används en tolk[15]. Eftersom att JavaScripts-källkod 
inte kan exekveras direkt krävs det att tolken kan tolka och realtidskompilera den 
vid behov. Skulle en addering av kod göras behöver koden inte kompileras direkt 
utan först succesivt när användaren interagera med de skriptade sektionerna av 
webbsidan.  

2.7.2 Implementering 
JavaScript kan implementeras på samma sätt som CSS, antingen i en separat fil eller 
mellan två <script> taggar direkt i html koden. Att använda en extern JavaScript-fil 
(.js) är till fördel eftersom samma kod kan användas på flera webbsidor. Detta sparar 
bandbredd då JavaScript-koden skulle behöva skickas med varje sidas HTML-kod. 
Script filen kan lagras temporärt hos användaren (cache). Servern behöver därför 
inte skicka den när en annan sida som också innehåller samma skript ska laddas. En 
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separat fil underlättar om en ändring skall göras till skriptet. Istället för att behöva 
hitta och utföra ändringen på alla separata ställen i de olika sidornas HTML-kod be-
höver endast koden i den externa filen ändars[15]. 

2.8 jQuery 
År 2001 släppte Microsoft Internet Explorer 6 (IE6) som blev standardwebbläsaren 
i Windows XP och därmed den största webbläsaren med 85%[16] marknadsandelar. 
Efter några år utan konkurrens började Mozilla hota med sin webbläsare Firefox och 
Microsoft återupptog då utvecklingen av IE och släppte år 2006 IE7. Den nya vers-
ionen innehöll många buggar, egenimplementerade funktioner samt tekniker. 
Denna uppdelning skapade problem för JavaScriptutvecklarna då den större delen 
av tiden spenderades på att får de olika scripten att fungera på de olika versionerna 
av IE samt Firefox. Istället för att spendera tid på det började utvecklarna skapa egna 
ramverk som kunde göra utvecklingen plattformsoberoende. Vissa valde att släppa 
deras ramverk till allmänheten. Bland de populäraste blev MooTools, Prototype men 
framför allt jQuery[17]. jQuery skapades som ett verktyg för att underlätta server och 
klient kommunikation men gör idag nästan alla aspekter av JavaScript lättare[17].  

2.8.1 Syntax 
För att påbörja en jQuery funktion behöver antingen jQuery() eller $() skrivas. Inn-
anför parentesen kan element eller en sektion väljas genom att typen, klassen eller 
id:t skrivs mellan citattecken[18]. Nedan är ett exempel på hur jQuery objektet ele-
ment skapas och i det placeras en lista med alla <a/> sektioner från HTML ko-
den[18]: 

var elements = $("a"); 

Antingen kan en variabel skapas för att lagra ett jQuery-objekt alternativt kan 
systemminne sparas genom att använda en temporär referens. Denna temporära re-
ferens kan direkt utföra en uppgift som sedan städas upp av Garbage collectorn. 
Detta skrivs enligt exemplet nedan som ändrar färgen på texten i sektioner med ID:t 
”#myDiv” till röd. 

$("#myDiv").css("color", "red");   

2.9 AJAX 
Sedan introduktionen av bland annat JavaScript  har webbsidor och webbläsare bli-
vit allt mer kapabla[19]. Det har fått till följd att webbsidor blivit allt större och mer 
avancerade. Ett problem som dyker upp när en webbserver måste prata med en eller 
flera andra servrar för att samla ihop information är långa laddtider. Utan AJAX 
(Asynchronous JavaScript and XML) måste webbservern vänta på svar med inform-
ationen innan den kan skicka den resulterande HTML koden, webbsidan, till använ-
daren[19]. För användaren ser sidan icke responsiv under tiden den laddar. Ofta 
skulle användaren tro att någonting gått fel under väntetiden och uppdatera sidan 
igen. Det skulle resultera i att processen börjar om. Med Ajax kan istället webbser-
vern direkt utan att vänta på den externa servern skicka webbsidan utan informat-
ionen. Istället för att inget händer när användaren tycker på en länk laddas sidan 
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direkt och en liten ladd-indikator kan visas där informationen saknas. Detta ger in-
trycket av en snabb respons och lägre väntetider. När webbservern därefter får in-
formationen kan den skickas till användaren och läggas till utan att ladda om sidan.  

Ett annat exempel där denna asynkrona hämtning av webbsidor är användbart är en 
knapp som ska hämta en graf eller göra en sökning. Istället för att ladda om hela 
webbsidan kan den del av sidan som ska ändras skickas från server utan att använ-
daren ser något. När den nya delen av sidan är mottagen uppdateras delen eller de-
larna av sidan med den nya informationen.  

2.10 Tidigare arbeten 
Flera rapporter och böcker finns redan om hur en responsiv hemsida utvecklas. 
Många av rapporterna har ingen webbsida att utgå ifrån och kan därför göra anpass-
ningar som inte detta projekt kan eftersom sidan redan existerar.  

Ett tidigare projekt som utförde en liknande uppgift är ”Från fixed till responsiv” av 
Viktor Andersson på Södertörns högskola[20]. I projektet skulle den statiska sidan 
Projects & Staff göras responsiv. Sidan är ett managementsystem som företaget 
Ayond AB använder internt för att bland annat visa hur mycket tid som personalen 
registrerat. Eftersom sidan hade en statisk satt bredd på hela 1200pixlar och elemen-
ten på sidan är små var den inte användbar på mobila enheter utan att zooma in. I 
rapporten utförs en förstudie för användarintervjuer, användarupplevelse (user ex-
perience) och PACT-analys. Intervjuerna användes för att undersöka hur använ-
darna upplevde den nya sidan och PACT-analysen användes för att göra designen 
människokoncentrerad. Det vill säga endast det som behövs för att kunna utföra 
uppgiften behövs. 

Resultatet av projektet blev en mobilanpassad responsiv sida som tog bort det stora 
antalet kolumner efter varje namn. Istället fick användaren klicka på ett namn för 
att expandera och visa den personens information, för att det skulle kunna passa alla 
skärmstorlekar. En expanderande meny implementerades i den responsiva vers-
ionen av sidan. Ingen asynkron hämtning av information implementerades även om 
det kunde gjort sidan snabbare. Det genom att hämta den information som behövdes 
för raden användaren ville expandera. Istället hämtas tabellen och all data vid första 
laddning. [20] 
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3 Metoder och resultat 

I det här kapitlet kommer det tas upp vilka metoder och programspråk som valts till 
examenarbetet. Det baseras på vad som lämpar sig bäst för att lösa problemställ-
ningen, men hänsyn tas till företagets krav. Två intervjuer kommer att presenteras 
under kapitel 3 för att bekräfta samt få åsikter gällande lösningsmetodiken. Sedan 
kommer en mer grundlig genomgång av hur metoderna implementerats samt vilket 
resultat det givit. Resultatet kommer att presenteras med hjälp av bilder bestående 
av urklipp från webbsidan samt resultatet från laddtidstestet av Ajax . Hypotesen 
verifierades med hjälp av att implementera en prototyp av webbsidan som i sin tur 
simulerades för de olika skärmstorlekarna. 

3.1 Valda programspråk och metodik 
Webbsidor bygger i grunden på programspråket HTML som finns i olika versioner. 
DGCs statiska webbsida använde HTML, CSS, JS, JQuery, AJAX och Razor-kod. 
Därför skulle även den nya responsiva sidan designas utifrån dessa förutsättningar.  

3.1.1 HTML version 
DGCs existerande webbsida var byggd i HTML4 och den senaste versionen av HTML 
som fanns var HTML5. Eftersom DGCs kundportal innehåller väldigt många under-
sidor och arbetet som skulle utföras handlar om att göra webbsidan responsiv skulle 
de flesta justeringarna behöva utföras i CSS-mallarna. De sidor som behövde skapas 
på nytt skrevs med HTML5. Övriga sidorna där mindre justeringar utfördes skrevs 
med HTML4. HTML5 ger en bättre och mer enhetlig struktur då endast div-taggar 
används i HTML4 för att strukturera upp webbsidan. Div-taggarna namnges av ut-
vecklaren själv och kan bli ologiska och svåra att tolka för andra utvecklare. I HMTL5 
däremot fanns nya element (bland annat article och section) samt de vanliga div-
taggarna som gjorde det lättare att följa en enklare struktur. Eftersom att inte alla 
sidor skulle hinna göras om var det viktigt att strukturen var lätt att följa.   

3.1.2 CSS 
Eftersom i princip alla webbsidor vid skrivande av rapporten använde någon form 
av CSS och den nuvarande webbsidan hos DGC även gjorde det var valet att använda 
CSS självklart. Det förenklade skapandet av olika stilar på webbsidan då CSS kunde 
skrivas både direkt i HTML-dokumenten och i separat CSS-dokument. Det gick även 
att implementera MediaQuery i CSS-dokumentet vilket gjorde att ett villkor går att 
ställa när den nya CSS-koden skulle gälla. I Figur 6 visas hur en sida med CSS kunde 
se ut.  
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Figur 6. Visar sidan med CSS. 

I Figur 7 visas en sida utan CSS. Det CSS alltså gjorde är att den stylar webbsidan 
med olika färger, typsnitt, bilder et cetera. Som visas nedan finns ingen bakgrund, 
förinställt typsnitt eller liknande.  

Figur 7. Visar sidan utan CSS. 

3.1.3 JQuery 
JQuery var ett av de ramverk som redan användes hos DGC. Det fanns inladdade 
bibliotek som innehöll det projektet krävde för att kunna skapa olika element på 
webbsidan som exempelvis menyn. Därför användes JQuery till att lösa denna bit.  
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3.1.4 AJAX 
DGC levererar många tjänster som datakom, telefoni samt it-drift. Dessa tjänster var 
spridda över många servrar med allt från drift, övervakning av driften och lagring. 
När kunder sedan besökte portalen måste information från flera olika servrar samlas 
ihop innan sidan var redo att skickas till användarens webbläsare.  För att använda-
ren inte skulle behöva vänta tiotals sekunder innan hemsidan reagerade på ett klick 
kunde informationen hämtas asynkront med hjälp av Ajax. Det innebar att den 
kunde hämta två olika processer samtidigt oberoende av varandra. Då kunde exem-
pelvis en sida laddas in samtidigt som information som ska visas på sidan hämtades 
parallellt.  

3.1.5 Razor-kod 
Den responsiva webbsidan byggde i grunden på ett MVC-mönster som var skrivet 
med razor-kod. Eftersom projektet begränsades till endast front-end var det inget 
som ändras i back-end logiken utan den existerande implementerades även till den 
nya webbsidan.  

3.2 Design 
DGC’s kundportal hade en design som var anpassad för dess statiska uppbyggnad. 
Alla marginaler, bredder, höjder och förhållanden var angivna med ett värde i antal 
pixlar. Antalet pixlar tar inte hänsyn till storleken på skärmen eller orientering. CSS-
koden nedan anger hur hög och vilka marginaler page header delen av kundportalen 
skulle använda. Eftersom ingen bredd angavs blev den automatiskt det som den 
ärvde från den utanpåliggande HTML sektionen. Vilket i det här fallet var page 
wrapper. Bredden blev därför lika bred som sidan, 1000 pixlar. 

#page_header { 

    position: relative; 

     height: 164px; 

     padding: 0px 28px 0 28px; 

     margin: 0; 

} 

Positionen var hur en sektion skulle visas i relation till resten av sidan och skärmen 
samt dess placering på z axeln(djupet). Page_header fick positionen satt till relativ 
från koden ovan. Det gjorde att den följde med samt blev en del av sidan och lämnade 
därför skärmen om användaren scrollade nedåt. Ett alternativ var att sätta posit-
ionen till fixerad. Då stannade den kvar i relation till användarens skräm. Scrollade 
användaren nedåt och header var satt till fixed stannade den kvar där den var på 
skärmen medan resten av sidan passerade bakom den.  

För att göra hemsidan responsiv skulle den och dess innehåll passa alla vanliga 
skärmstorlekar och proportioner. Den minsta bredden som planerade att stödjas och 
som vid projektets utförande ansågs som den minsta vanliga enheten var Iphone 4 
med en bredd på 320px. Eftersom den statiska webbsidan fungerade designmässigt 
bra för surfplattor samt datorer behövde den inte byggas om. En bild på den stora 
statiska hemsidan visas i Figur 8.  
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Figur 8. Visar den statiska hemsidan med en bredd på 1050 pixlar. Till höger och vänster om webbsidan kan den grå streckade margina-
len som fyller bredden av skärmen ses eftersom att sidans bredd är 1000 pixlar.  

När skärmbredden går under 768 pixlar i bredd började den statiska versionen bli 
svår att använda då användaren behövde scrolla vertikalt för att se alla delar av 
webbsidan, se Figur 9. 

Figur 9. När bredden var mindre än 768 pixlar försvann hela element av sidan. 

Därför valdes 768 pixlar som övre gräns där webbsidan övergick från statisk till att 
bli responsiv och dynamisk. Ändringen i design gjordes med hjälp av en media query 
som när den uppfylldes applicerade en annan del av CSS mallen. Den nya delen fick 
högre prioritet och valdes då istället för den andra gamla informationen enligt koden 
nedan: 

 @media(max-width: 768px){} 

Spannet som webbsidan var responsiv och funktionell blev därför spannet mellan 
320 och 768 pixlar. Inom spannet kunde flera statiska designer skapas eller en dy-
namisk för att göra webbsidan responsiv. Att göra en dynamisk design visade sig be-
roende på innehållet på sidan vara svårare än att göra flera statiska. Eftersom många 
sidor byggdes om var det effektivast att göra den dynamisk då den dynamiska koden 
användes på flera sidor. 
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3.2.1 Menyalternativ 
Menyn på den statiska sidan fungerade bra på datorer, men var statisk och för bred 
för att passa alla enheter. För att en meny skulle passa mindre skärmbredder place-
rades alla flikar under varandra. Elementen placerades under varandra när skärm-
bredden minskades och webbsidorna blev stora på höjden. Om menyn på den dyna-
miska versionen placerades högst upp behövde användaren scrolla dit för att nå me-
nyn. Istället gömdes menyn och dess val i en så kallad ”hamburgare” och tog då ett 
litet vertikalt utrymme och kunde följa med toppen av skärmen när användaren 
scrollade, se Figur 10. 

Figur 10. Visar ett exempel hur en hamburgare-meny ikon kan se ut. 

Menyns funktionalitet testades på många olika sätt. Några förslag som togs fram be-
skrivs här näst. Det första var att låta menyn expandera nedåt och flytta ner resten 
av sidan, se Figur 11. Metoden var lätt att implementera eftersom menysektionen 
endast behövde expanderas när användaren klickade på den. Menyns position kunde 
sättas som relativ då den alltid hade samma plats på webbsidan. Problemet var att 
användaren behövde scrolla högst upp för att nå menyn eftersom positionen var re-
lativ till webbsidan. 

Figur 11. Visar ett exempel på en expanderande meny som flyttar ner sidan. 

Alternativ två tillät menyn att expanderar nedåt, men istället för att flytta ner sidan 
placerades den över den i z-axeln, se Figur 12. Det gjordes med positionen satt till 
fixerad vilket fick den att stanna kvar på skärmen när användaren scrollade på webb-
sidan.  

Figur 12. Visar ett exempel med en expanderad meny som är placerad ovanför resten av hemsidan. 
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Det sista alternativet var att låta hela webbsidan glida åt sidan när användaren klick-
ade på menyn, enligt Figur 13. Det krävde något mer JavaScript, men fungerade väl 
om många val-alternativ krävdes. 

Figur 13. Visar hur sidan har flyttats åt höger och därför utanför skärmen för användaren. 

3.3 Menyimplementation 
Först implementerades menyn placerad högst upp på websidan, se Figur 14. Ef-
tersom den alltid var högst upp på sidan behövde användaren scrolla hela vägen upp 
på för att kunna nå menyn. Genom att låta menyn följa med när användaren scrol-
lade slapp den gå hela vägen upp till toppen för att byta sida. 

Figur 14. Visar menyn expanderad och hur den har flyttat ner sidan. 
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För att menyn skulle kunna följa med när användaren scrollade behövde positionen 
på menysektionen vara satt till fixerad, se Figur 15. Var den fixerad hela tiden fast-
nade den högst upp på skärmen, även när användaren var högst upp på sidan och 
överlappade därför med bland annat loggan och användarens inloggningsnamn. 

Figur 15. Högra, visar hur den expanderade menyn går ut över resten av webbsidan. Vänster, visar hu menyn följer med när användaren 
scrollar nedåt. 

 För att menyn inte skulle täcka loggan när användaren var högst upp på webbsidan 
sattes positionen till relativ. Sedan när användaren scrollat ner såpass långt att me-
nyn försvann från skärmen behövde den övergå till att bli fixerad högst upp på skär-
men. Det genomfördes med hjälp av ett JavaScript som kollade marginalen mellan 
menysektionen och toppen på skärmen när användaren scrollade, se Figur 16. 

Figur 16. Den röda pilen visar avståndet mellan menysektionen (röd ruta) och toppen på skärmen. 

Blev marginalen noll pixlar var menyn på väg att lämna skärmen och positionen sat-
tes då till fixerad. Det utfördes med hjälp av jQuery koden nedan: 

$(window).scroll(function () { 

    if (jQuery(window).scrollTop() > 124) { 

        $("#menu").addClass("scroll"); 

    } 

    else { 

        $("#menu").removeClass("scroll");} 

    } 

}); 

 

Funktionen i .scroll på första raden kördes när webbläsaren märkte att användaren 
scrollade. Sedan utfördes en jämförelse i if-satsen som kollar om användaren hade 
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scrollat mer än 124 pixlar från toppen av sidan. 124 pixlar var marginalen ovanför 
menyn när användaren befann sig högst upp. När marginalen blev större än 124 pix-
lar började menyn lämna skärmen. Befann sig användaren 125 eller mer pixlar från 
toppen tilldelades meny klassen scroll som ändrade positionen till fixerad, enligt 
CSS-koden nedan: 
 

#menu.scroll { 

    position: fixed; 

} 

 

Hade användaren inte scrollat ner långt nog för att dölja delar av menyn (<125 pixlar 
från toppen) exekverades else-satsen som tog bort klassen och gjorde menyn relativt 
placerad igen.  

Ett annat alternativ till den expanderande menyn var den meny som flyttade webb-
sidan åt höger för att visa menyalternativen, se Figur 17. För att flytta sidan åt höger 
krävdes en animation. Animationen placerades i samma funktion som exekverades 
när användaren klickade på menysektionen.  

Figur 17. Visar hur sidan har flyttats åt höger för att visa menyn. 

Gemensamt för alla versioner av menyn var att de skulle dra nytta av att minimeras 
när användaren försökte scrolla samtidigt som de var expanderade. Det gjordes ge-
nom att i samma funktion som avgjorde menyns position också avgjorde om menyn 
var expanderad och då minimerades den enligt koden nedan: 

 if ($("#menu").hasClass("extended ")) { 
    $("#menu").removeClass("extended"); 

} 

Efter att menyalternativen testats valdes att använda den som expanderade nedåt då 
denna upplevdes som mest responsiv samt att den passade designmässigt bäst med 
den existerande designen. 
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3.4 Tabeller 
Att visa tabelldata på en liten skärm på ett bra sätt var en utmaning. Det fanns inget 
konkret vad som var bäst. Nedan följer några exempel på hur datan hade kunnat 
visas i tabellformat.  

Figur 18. Visar en tabell där användaren själv får välja vilka kolumner som ska visas. 

Tabellen som visas i Figur 18 visar ett exempel där användaren själv valde vad som 
skulle visas i tabellen. Detta var bra eftersom webbplatsen hade ca 400 unika använ-
dare varje dag.  

Figur 19. Visar en tabell där användaren kan scrolla hela tabellen i sidled. 

I Figur 19 är hela tabellen skrollbar vilket gjorde att oavsett hur mycket text som 
fanns i varje kolumn eller rad kunde det visas. Typen av tabell lämpade sig väldigt 
bra på en liten skärm då det inte gjorde något om bara två kolumner syntes från 
början. En nackdel var att kolumn ett ofta var den kolumn med mest betydelse och 
när hela tabellen skrollades i sidled försvann den utom synhåll.  
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Figur 20. Visar en tabell där användaren kan scrolla hela tabellen förutom första kolumnen i sidled. 

Figur 20 visar en tabell där första kolumnen var statisk och resten av kolumnerna 
var skrollbara i sidled. Fördelen med den var att kolumn ett som oftast var den vik-
tigaste alltid var på samma plats. Det gjorde att tabellen blev enkel att följa trots att 
den skrollades i sidled.  

Den sista typen av tabell visas i Figur 21. Den listade all information som annars 
fördelades ut i olika kolumner i en och samma kolumn fast över flera rader istället. 
Det här sättet var väldigt tydlig och fungerade bra på en liten skärm. 

Figur 21. Visar tabelltypen där varje rad tilldelades flera rader istället för kolumner.  

Tabellen som gick att skrolla i sidled var den som valdes till projektet, se Figur 19. 
En statisk förstakolumn passade inte eftersom informationen i tabellerna varierade 
från sida till sida. Att användaren skulle bocka i den information den ville se lämpade 
sig inte heller då användaren ibland ville se mer än vad som fick plats på skärmen. 
Den sista tabellen där allt lades i samma kolumn lämpade sig inte heller då tabellen 
skulle ha blivit extremt lång i vissa fall. Beslutet baserades delvis på resultatet från 
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en intervju med en person som hade tidigare erfarenheter kring användandet av ta-
beller.   

3.5 Intervjuer om tabelldatas utformning 
En del forskning säger att det finns tre olika typer av intervjuer. Den första är ostruk-
turerad intervju och då finns det ett fåtal förberedda frågor. Tanken är att resten av 
frågorna ska komma löpande undertiden intervjun fortlöper och ge personen som 
blir intervjuad en större möjlighet att prata fritt. Den andra typen av intervju är 
strukturerad och då är i princip hela intervjun planerad. Det kan vara ett bra sätt 
eftersom alla frågor kan planeras i detalj innan intervjun. Sen är den tredje typen av 
intervju semi-strukturerad och det är ett mellanting mellan de två nämnda ovan. [21] 

Syftet med intervjuerna var att få fler åsikter kring olika lösningsmetoder för tabell-
data samt uppbyggnaden av webbsidan. 

Person ett hade erfarenhet kring webbdesign och hade utvecklat delar av den tidigare 
versionen av kundportalen. Personen arbetade även med systemutveckling på DGC. 
Person två hade erfarenhet av att använda den tidigare versionen av kundportalen 
samt erfarenhet inom webbutveckling.  

3.5.1 Intervju för olika lösningsmetoder 
För det här projektet valdes den förstnämnda typen av intervjun eftersom den skulle 
ge personen som blev intervjuad möjlighet att prata mer fritt. Då inte all kunskap 
fanns inför projektet resulterade det i att flera olika metoder om tillvägagångsätt 
nämndes.   

Resultatet blev att intervjun gav en del viktigt information om den nuvarande hem-
sidan samt olika metoder på hur person ett i fråga själv skulle ha angripit problemet. 
Förslag på olika typer av responsiv design gavs som bland annat flexbox och boots-
trap.  

3.5.2 Intervju för val av sätt att visa tabelldata 
I den här intervjun lades tre olika förslag fram på olika sätt att visa tabelldata. Person 
två intervjuades efter att ha testat de olika tabell-metoderna för att ge ett utlåtande. 
Metod ett var att ha en statisk förstakolumn och resterande tabell var skrollbar i sid-
led. Metod två var att ha en tabell som var helt skrollbar i sidled samt en liten ani-
mering som visar användaren att den kan röra sig i sidled. Den tredje och sista me-
toden var att ha en flik där användaren fick bocka i de alternativ för vilken data som 
skulle visas i tabellen.  

Metod två var den som person två tyckte var bäst då den var helt skrollbar i sidled 
och mycket data kunde visas samtidigt. Eftersom tabellernas rader var i olika nyan-
ser gick det lätt att följa varje rad trots att den rördes i sidled.  
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3.6 Driftinformation 
Den nya fliken adderades till de redan existerande flikarna, se Figur 22. Eftersom 
hemsidan fanns i en Engelsk och en Svensk variant lades inte strängarna inte till i 
HTML-koden utan i två resursfiler, en Engelsk och en Svensk. Med hjälp av Razor 
kod valde då webbservern rätt resursfil beroende på vad användaren valt för språk. 

Figur 22. Visar den nya fliken på en dator. Eftersom att sidan var responsiv blev den användarvänlig på alla skärmstorlekar. 

Innan själva sidan började byggas skapades modellen som samlar ihop all driftin-
formation relaterad till en kund. Med hjälp av en redan definierad metod erhölls en 
lista av NotificationEntries relaterade till den kunden. En NotificationEnrtry var en 
klass för underhållsarbete eller driftstörningar. Eftersom en stage-server användes 
istället för en live var det svårt att veta om någon driftstörning eller underhållsarbete 
var planerat för kunden vid tillfället stage-servern hade gjort sin kopia. Istället skap-
ades några egna mock-störningar samt underhållsarbeten vilket innebar att de inte 
var riktiga driftstörningar utan bara manuellt skapade för att kunna testa och skapa 
sidan. Det gjordes genom att en lista skapades av NotificationEntries och dess data-
medlemmar som alltid returnerades när metoden anropades, koden visas i bilaga 1. 

Nästa steg sorterades listan till två. Eftersom metoden returnerade en lista med både 
driftstörningar och underhållsarbeten delades den upp i två separata listor för att 
kunna placeras i respektive tabell, se Figur 22. Listan sorterades enkelt då varje No-
tificationEntry hade en datamedlem NotificationEntryTypeId som var satt till 
noll för en driftstörning samt ett för ett underhållsarbete. 

Med det här två listorna skapades en sida med två tabeller, se Figur 23. Två tabeller 
valdes eftersom olika kolumner var önskvärt beroende på om driftinformationen 
gällde en driftstörning eller underhållsarbete.   

Figur 23. Visar de två tabellerna och dess kategorier. 
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3.7 Ajax implementering 
För att Ajax skulle kunna implementeras på driftinformationssidan behövde det fast-
ställas vilken del av sidan som tog tid att hämta för servern. I det här fallet var det 
redan känt att metoden som returnerade listan med alla NotificationEntries relate-
rade till en kund tog lång tid. Då kunde en ny HTML-fil skapas, en så kallas partial-
vy, dit allt relaterat till tabellerna flyttades. Eftersom det var tabellerna som skulle 
fyllas med listorna av NotificationEntries. I den första HTML-filen lades istället för 
tabellerna ett ajax anrop med hjälp av Razor kod. Koden visar en sträng med vad 
som laddas och en roterande indikator för användaren, se Figur 24. Ett test utfördes 
sedan på respons och laddtider före och efter ajax implementationen. Testet gjordes 
på tre olika kunder som hade olika mycket förbindelser och har därför olika mycket 
driftinformation relaterat till sig. 

Figur 24. Visar hur användaren indikeras att sidan fortfarande laddar istället för att inget händer när fliken trycks. 

3.8 Resultatet av den responsiva webbsidan 
I den här delen av metoder och resultat kommer resultatet att presenteras. Webbsi-
dan kommer att styckas upp och resultatet förklaras del för del.  

Metoden för att få varje sida responsiv följde samma tillvägagångssätt. Tabellernas 
rader gjordes i två olika färger. En ljus nyans och en mörkare som visades var annan 
för att användaren lättare skulle kunna följa en rad över flera kolumner, se Figur 25. 

Figur 25. Visar hur var annan rad i tabellerna är ljusa och mörka för att lättare kunna följa den rad som är sökt. 

3.8.1 Repsonsivitet 
Med hjälp av webbläsaren Google Chromes  simulerings funktion kunde olika skär-
mar simuleras. Allt från Iphone 4 (320 pixlar) till den senaste Iphone 6S samt Google 
Nexus 6P testades genomgående på alla sju sidor som gjordes responsiva. Alla 
skärmstorlekar som nämndes i målsättning fungerade som förväntat. 
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3.8.2 Menyn 
I Figur 26 visas ett grafiskt resultat av webbsidans startsida. Menyn som implemen-
terades på webbsidan var expanderbar nedåt. Den minimerades automatiskt vid 
scroll, musklick eller när användaren klickade på någon av länkarna i menyn. 

Figur 26. Visar förstasidan som användaren kommer till när den loggar in på kundportalen.  

3.8.3 Hem 
Sidan fick behålla nästan alla delar som desktopsversionen hade förutom nyhetsde-
len (se bilaga 2). Eftersom sökrutan ansågs vara en av de viktigaste delarna lades den 
högst upp på sidan. Knapparna för ärendehantering placerades under varandra samt 
gjordes skalbara för att få plats. Tabellen för övervakade enheter gjordes även den 
skalbar och möjligheten att scrolla i sidled applicerades.  

3.8.4 Tjänster 
Denna flik innehöll inga tabeller eller andra element förutom listorna som går att se 
i bilaga 3. Dessa gjordes skalbara för att passa alla skärmstorlekar. Om texten i listan 
var längre än vad skärmen var bred skapades en ny rad där texten fortsatte. Det går 
att se i bilaga 4. Ingenting togs bort från denna sida utan allt skalades endast om.  

Flikarna ärenden, dokument, ekonomi och kontakt var alla likadana som fliken 
tjänster och därmed resultatet. Innehållet var ej detsamma, men det var applicerat 
på samma sätt i form av listor, se bilaga 5.  

3.8.5 Mitt konto 
Sidan ”mitt konto” fick behålla allt från desktopversionen då det gick att göra skal-
bart istället för att behöva ta bort viktiga delar för kunder som önskade att använda 
mobilen istället. Två listor samt en tabell skalades ner. Tabellen gjordes scrollbar, se 
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bilaga 6. Det fanns även en undersida med ett formulär för att byta lösenord som 
även det gjordes skalbart beroende på skärmen.  

3.8.6 Driftinformation 
Den färdiga sidan visas i Figur 27. Eftersom att informationen i kolumnen Ort blev 
mycket lång och därför flera rader tvingades den in på en rad. Användaren får an-
tingen trycka på ärendenumret som är en länk eller hålla musen över kolumnen för 
att se all information. Efter sidoscroll implementerats på tabellerna blev sidan re-
sponsiv, se bilaga 7. 

Figur 27. Visar den färdiga driftinformationssidan på en dator. Med riktiga störningar från stage-servern. 

3.8.7 Ajax 
För att användaren inte skulle behöva vänta en längre tid efter att driftinformations-
fliken tryckts implementerades Ajax. Sidan laddar nu direkt och en roterande indi-
kator plus sträng meddelar användaren att sidan laddar. I tabell 1 nedan visas resul-
taten från respons- och ladd tids testestet. 

Tabell 1. Här visas resultatet från mätningarna som gjordes på sidan före och efter att Ajax implementerades.  

 

 

 

 

 

   

 Kund 1 Kund 2 Kund 3 

Respons med Ajax 1,01 s 1,75 s 1,78 s 

Ladd tid med Ajax 22,67 s 18,82 s 18,84 s 

Respons utan Ajax 21,25 s 20,55 s 18,45 s 

Ladd tid utan Ajax 21,25 s 20,55 s 18,45 s 
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4 Analys och diskussion 

I det här kapitlet diskuteras och analyseras resultatet, lösningsmetoderna samt vilka 
alternativa metoder som kunde ha använts. Det kommer även tas upp hur det här 
examensarbetet bidrar eller inte bidrar till en hållbar utveckling utifrån ett samhäl-
leligt, ekonomiskt, miljömässig och etiskt perspektiv.  

4.1 Responsiv design 
Eftersom ingen statisk positionering användes där det inte skulle kunde alla sidor 
användas av alla typer av skärmar som skulle stödjas. Det ledde även också till att 
sidan mjukt skalade om vid en ändring av skärmbredden. Det enda hoppet som 
skedde var vid övergången mellan den gamla statiska sidan till den nya responsiva 
versionen. Hoppen vid övergången mellan den statiska och den responsiva gick ej att 
undvika eftersom den statiska versionen skulle fortsätta att användas. Skulle kund-
portalen byggts om från grunden skulle ingen hopp vid övergången uppstå eftersom 
att versionen för datorn också skulle vara responsiv. Med all funktionalitet som 
webbsidan hade skulle det vara ett projekt för många fler personer under en längre 
tid. 

Det fanns som nämnt i avgränsningar inte möjlighet för kunder att testa sidan live 
eftersom hela webbsidan inte skulle bli helt färdig under projektet. Då riktiga använ-
dare aldrig hade möjlighet att testa den repsonsiva designen kunde inte en fullstän-
dig utvärdering av hur användarupplevelsen var göras. Det skulle kunna bidragit till 
förbättringar som kunde gjorts inte utfördes. 

Sidan använde i den statiska versionen två bilder högst upp. Den ena var DGC logo-
typen och den andra deras slogan. För att de inte skulle överlappa när skärmbredden 
minskade togs logotypen bort under projektet. En ny responsivt anpassad logotyp 
samt slogan skulle behövt tas fram. Den nya logotypen färdigställdes inte i tid för att 
hinna implementeras under projektet. 

4.2 Val av tabell 
I metoden nämns fyra olika förslag på tabeller där sedan en slutligen valdes till pro-
jektet. Tre av de nämnda hade alla en sak gemensamt och det var att de gick att 
scrolla i sidled. Den fjärde skiljde sig från de andra tre genom att istället för ha en 
rad med flera kolumner innehållande information visades all information i samma 
kolumn fast på flera rader. Den var därför väldigt tydlig och det blev svårt att missa 
information när allt visades samtidigt. Nackdelen med den här lösningen var att en 
tabell med väldigt mycket information skulle bli extremt jobbig att navigera i om det 
som efterfrågades fanns långt ner i listan. Användaren skulle då behöva scrolla en 
längre bit för att komma rätt. Den tabellen som valdes som var scrollbar i sidled har 
även den för- och nackdelar. Gruppen valde att implementera en animation för att 
användaren tydligt skulle förstå att tabellen gick att scrolla i sidled. Denna animation 
rörde sig endast när användaren scrollade till den punkt där tabellen visades. Risken 
med den här typen av lösning var att animationen skulle kunna missas och en oerfa-
ren användare skulle då inte veta att tabellen gick att scrolla i sidled för att visa all 
information.  



 
 
 
 
30  |  ANALYS OCH DISKUSSION 

Vid en jämförelse med tidigare arbeten har personen i fråga då valt att användaren 
måste klicka på en rad för att expandera informationen under den raden[20]. Det 
var en bra lösning för det arbetet, men var mindre lämpligt i det här examensarbetet. 
Det berodde på att användarna av DGCs kundportal ibland behövde se flera rader på 
samma gång för att kunna jämföra. Då var det effektivare att scrolla i sidled och sam-
tidigt se flera rader. 

Tabellerna kunde gjorts ännu bättre genom att använda de bästa från de olika meto-
derna. Till exempel skulle metoden att välja vilka kolumner som skulle visas använ-
das i kombination med den helt scrollbara metoden. Även metoden med en statisk 
första kolumn skulle kunna kombineras men då med hjälp av ett skript som avgör 
bredden på den första kolumnen. Var bredden under en bestämd gräns passar det 
att använda den statiska första kolumnen. Annars tog den upp för mycket av skärm-
bredden.  

4.3 Val av meny 
Menyn gick att utforma på flera olika sätt. Gruppen testade några olika typer av me-
nyer samt hur menyn skulle reagera på olika inputs från användaren. Vid en jämfö-
relse med tidigare arbete användes en meny som utseendemässigt såg likadan ut. 
Funktionen var den samma hos båda menyerna. De expanderade neråt vid ett 
musklick från användaren. Genom att sedan klicka på den rubriken som var aktuell 
för användaren öppnades en ny sida. Det som skiljde de två menyerna var att den 
som skapades för det här projektet följde med högst upp på skärmen hela tiden me-
dan i det tidigare arbetet krävdes att användaren var högst upp på sidan för att se 
menyn. Att den inte följde med kunde på ett sätt vara positivt då det lämnade mer 
plats på skärmen för annan information. Däremot var det inte lika användarvänligt 
att behöva scrolla upp hela vägen till toppen för att byta sida. Med menyn som an-
vändes för det här projektet åkte den med hela tiden. Det gjorde att användaren alltid 
snabbt kunde komma åt menyn, men istället förlorade lite skärmstorlek. På en smart 
telefon med en mindre skärm som exempelvis Iphone 4 skulle den här menyn kunna 
upplevas som för stor när den följer med på skärmen. 

4.4 Implementationen av Ajax 
Eftersom att laddtiderna på sidan var långa behövde AJAX implementeras för att 
användaren inte skulle tro att någonting gått fel och försöka ladda igen. Implemen-
tationen förkortade inte tiden för att laddat klart sidan helt. Det tog totalt sätt i snitt 
någon sekund längre eftersom att den tomma sidan först behövde laddas för att se-
dan utföra AJAX anropet till servern att hämta listorna med information. De långa 
laddtiderna berodde på att stora delar av back-end systemet skapades när DGC inte 
hade lika många kunder och förbindelser. Det hade med tiden inte skalat bra. Det är 
därför inte bara driftinformationssidan som är långsam utan många andra datakom-
munikations-relaterade sidor. 

4.5 Driftinformation 
Driftinformationssidan skapades för att kunderna tidigare var tvungna att själva få 
reda på att en förbindelse var nere. Det var endast möjligt att avgöra om den förbin-
delsen var påverkad av en störning genom att gå in på just den förbindelsen och titta 
i listan med relaterade ärenden. Istället valde kunderna att titta på DGC allmänna 
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sida för driftinformation och underhållsarbeten. Den sidan var öppen för allmän-
heten och är därför inte lika detaljerad eller specifik. Den beskrev endast vilket stadie 
störningen eller underhållsarbetet är i och vilka städer det påverkar. Med den nya 
sidan kunde istället kunden trycka på fliken och se allt relaterat till någon av deras 
förbindelser. Listorna är sorterade med aktiva driftstörningar samt planerade un-
derhållsarbeten överst. Samhälleliga aspekter 

4.6 Samhälleliga aspekter 
Projektets lösning krävde ingen ny hårdvara utan endast mjukvara skapades och 
uppdaterades. Därför behövdes inga komponenter tas fram vilket inte bidrog till 
framtida utsläpp från eventuell nyproduktion eller transport.  

Med en responsiv kundportal kan kunder enklare nå den när de vill. Det möjliggjorde 
för arbete på resande fot. Mer arbete kunde utföras eftersom det gick snabbare att 
navigera portalen på en telefon. Att kundportalen alltid gick att nå skulle kunna bidra 
till stress hos vissa personer eftersom att det alltid gick att utföra arbete. Andra per-
soner skulle det kunna uppleva det som lugnande att veta att portalen går att nå 
överallt.  

4.7 Framtida arbeten 
Ett framtida arbete skulle vara applicering en bootstrap med modifikationer. Appli-
ceras en bootstrap rakt av skulle webbsidan designmässigt se ut som många andra 
sidor, men med en modifiering skulle den kunna personifieras. Ett annat alternativt 
skulle vara att bygga om hela sidan och göra den responsiv från grunden. 

En ombyggnation eller optimering av back-end kommunikationen skulle behövas för 
att förbättra prestandan på webbsidan och andra tjänster. 
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5 Slutsatser 

Alla målen uppnåddes inom tidsramen för projektet med de avgränsningar som sat-
tes. I projektet gjordes kundportalen och dess  huvudsidor responsiva. Olika metoder 
för hur tabelldata kunde visas på små skärmar skapades och testades. Alla metoder 
hade för och nackdelar. Metoden där hela tabellen gick att scrolla i sidled lämpade 
sig bäst för  kundportalen eftersom storleken och innehållet varierade mycket mellan 
de olika sidorna. Med den valda metoden kunde samma typ av tabell tillämpas ge-
nomgående på kundportalen vilket gjorde den mer användarvänlig. En ny sida med 
driftinformation skapades för att lättare avgöra om och vilka av en kunds förbindel-
ser som var påverkade av en driftstörning eller underhållsarbete. Den nya webbsi-
dans laddtider och många andra var långa. Laddtiderna skulle kunnat förbättras ge-
nom en optimering av serverkommunikationen och dess anrop mot databaserna. 
Inom tidsramen för det här projektet fanns det inte möjlighet till någon back-end 
optimering. Behovet av denna optimering var DGC medvetna om och hade planer på 
att genomföra. Olika metoder för hur den responsiva menyn skulle fungera utfördes 
och testades. Kombinationen av en vertikalt expanderande meny som följer med 
skärmen när användaren scrollar samt att den automatiskt minimeras när använ-
dare scrollar var den som användes.  

Funktionaliteten jämfördes med det tidigare arbetet samt andra responsiva webbsi-
dor. Projektets webbsida fungerade likvärdigt med dem, men hade den byggts från 
grunden med ett mobilanpassat ramverk gjorts mer resurssnål, ännu mer dynamisk 
samt gjort framtida utbyggnationer lättare.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

public List<NotificationEntry> GetNotificationEntriesByExternalCus-

tomer() 

        { 

            return new List<NotificationEntry>() { 

                new NotificationEntry() { 

                    NotificationEntryId = 123, 

                    TicketNumber = "INC00000123", 

                    Location = "Stockholm", 

                    StartDate = DateTime.Now, 

                    EndDate = DateTime.Now, 

 

                    NotifactionEntryFaultTypeId = 1, 

 

                    NotificationEntryStatusId = 1, 

                    NotificationEntryTypeId = 1, //Driftstörning 

 

                    AffectedServices = new List<AffectedService> 

                    { 

                        new AffectedService() 

                            { 

 

                                Name = "Connection 1 D ", 

                                DgcCode = "DGC-127845", 

                                Description = "Test Site 1", 

                                ReferenceId ="FB-12389716" 

                            }, 

                        new AffectedService() 

                            { 

                                Name = "Connection 2 D ", 

                                DgcCode = "DGC-459837", 

                                Description = "Test Site 2", 

                                ReferenceId ="FB-12389716" 

                            }, 

                        new AffectedService() 

                            { 

                                Name = "Connection 3 D", 

                                DgcCode = "DGC-114973", 

                                Description = "Test Site 3", 

                                ReferenceId ="FB-12389716" 

                            } 

                    } 

 

                } 

} 
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Bilaga 2 

 

Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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