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Hemsidor besöks allt oftare från olika typer av apparater, allt från smarttelefoner
och läsplattor till bärbara datorer och bredbilds–TV.
Det är viktigt att den underliggande teknologin för struktur och presentation av
hemsidor tillräckligt bra kan visa en sida för olika skärmtyper. Det visar sig att det
är svårt att trygga detta behov med de standarder och konventioner som råder i
HTML (HyperText Markup Language) och CSS (Cascading Style Sheets).
Teknikens framfart har lett till att vi behöver nya metoder för att säkerställa
framtidens behov.
Detta arbete utgår ifrån XHTML (Extensible HyperText Markup Language) och
CSS, eftersom dessa torde vara de senaste fastställda standarder för tillfället. Med
denna utgångspunkt presenteras följande webbdesign (eng. Responsive Web
Design, RWD) som är en metod för att få webbsidor att visas korrekt på olika
skärmar.
Nyckelord: HTML, XHTML, CSS, följande webbdesign, RWD	
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1	
  Introduktion	
  
	
  
I detta kapitel tar jag upp bakgrunden till det som avhandlingen handlar om, och
de vanligaste typerna av webbsidor presenteras.

1.1	
  Bakgrund	
  
För tio år sedan, när smarttelefoner och läsplattor ännu inte hade blivit vanliga,
användes webben nästan uteslutande av PC–användare. Kraven på webbsidorna
var annorlunda då det fanns färre apparater att designa för och färre upplösningar
att ta i beaktande. När smarttelefonerna och läsplattorna gjorde entré, började
samtidigt en övergångsperiod. Nu möts vi av små mobila skärmar, medelstora
skärmar hos läsplattor och gigantiska skärmar i smart–TVn. De apparater vi
använder dagligen blir mindre och större samtidigt. Detta betyder att vi måste
förändra vårt tankesätt för hur vi designar hemsidor. Redan i år (2013) förväntas
de mobilt uppkopplade enheterna att överstiga antalet människor i världen
[CIS2013]. I Indien har redan de mobila enheterna tagit över när det gäller
nätanvändning [BUS2012]. Vi är således ingalunda på väg tillbaka till 2000–talet.
Använder man en mobiltelefon och surfar in på t.ex. en nyhetssida idag, erbjuds
man ofta att istället besöka en skild mobilsida som är anpassad för en mindre
upplösning. Frågan är då, ska vi verkligen skapa en skräddarsydd lösning för varje
apparat eller webbläsare som uppstår? Eller finns det andra tillvägagångssätt?
Dessa frågor utgör grunden för detta arbete.

1.2	
  Olika	
  typer	
  av	
  webbsidor	
  
Här presenteras kort de vanligaste varianterna av webbsidor.
1.2.1	
  Vanlig	
  webbsida	
  
	
  
Då man surfar in på t.ex. sin skolas webbplats är sidan man möts av oftast en helt
vanlig webbsida som i grund och botten utgörs av filer som är skrivna i HTML.
Webbsidor kan ha olika struktur och utseende som bestäms av upplägget i
HTML–koden och med hjälp av stilmallar [THO2010]. Dessa går jag in på mera i
detalj i kommande kapitel.
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Väldigt ofta är hemsidor också gjorda för en bestämd skärmupplösning, för att
innehållet skall synnas tydligt och användaren ska få en så bra upplevelse som
möjligt. Så länge man har en skärm som är stor nog att sidan passar in är allt frid
och fröjd. Det finns dock de som kan hamna i kläm när de råkar ut för en
webbsida som är anpassad för en större skärm än man själv har. Exempelvis de
som använder smarttelefoner för att surfa på webben. Vad som inträffar beror
mycket på vilken webbläsare man använder. Vanligen syns endast en liten del av
hela sidan att man måste använda pekrullning i olika led. En annan möjlighet är
att hela sidan visas, men innehållet är allt för litet att text inte syns tillräckligt bra.
Även om dessa sidor fungerar bra för användare av bärbara eller stationära
datorer, vill man gärna nå ut till en större målgrupp.
1.2.2	
  Mobil	
  webbsida	
  
	
  
Många företag väljer att också satsa på de mobila kunderna genom att ha en
separat webbsida som fungerar bättre för mindre skärmar, och där layouten är
mera optimerad. Ifjol (2012) växte den globala mobila datatrafiken med 70 %.
Vid slutet av fjolåret nådde mängden data 855 petabytes per månad. Det innebär
att att mängden mobil datatrafik var nästan tolv gånger mängden internet trafik år
2000 [CIS2013]. Eftersom en allt större mängd människor väljer att använda
mobilen när de surfar, har den mobila webbutvecklingen blivit mera aktuell.
Mobila webbsidor skapas på precis samma sätt som vanliga hemsidor, och det är
främst stilmallen som sätter definitionerna för hur sidans layout blir. Den mobila
sidan kan man antingen referera till separat när man besöker den vanliga sidan,
eller så kan man i stilmallen använda <link>–elementets media–attribut för att
specificera olika apparater som en sida ska fungera för (se Figur 1) [THO2010].

	
  
	
  

	
  

Figur 1: Media–attribut som specificerar stilmall för olika apparater.
På rad 9 finns en referens till en stilmall som är applicerbar för mobila besökare
av en hemsida. Problemet är att detta inte är entydigt. Det definieras inte klart
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vilka skärmstorlekar som uppfyller "handheld". Detta går jag in på djupare i
kapitel tre om följande webbdesign.
1.2.3	
  Webbapplikation	
  
Det sätts allt mera värde i en god användarupplevelse när man surfar till en
hemsida. Navigering och placering av kritiska länkar får allt större betydelse.
Samtidigt vill man minimera laddningstiden och få det att se snyggt ut
[ETH2011]. Ett alternativ som börjar bli mera vanligt i dagens läge är att man
laddar ner en webbapplikation. Begreppet "app" används ofta synonymt med
webbapplikation. En app är alltså ett tillämpningsprogram till skillnad från
sysemprogram som används internt av ett operativsystem. Termen myntades
egentligen i samband med smarttelefonernas framfart och kopplas därför främst
ihop med mobila enheter. De främsta aktörerna inom mobila operativsystem
tillhandahåller en portal för appar ämnad enbart för deras egna operativsystem.
Företaget Apple han en portal vid namn App Store som har appar både för deras
operativsystem OS X och deras mobila plattform iOS. Vid fjolårets (2012)
Worldwide Developers Conference framkom det att Apple har ca 650 000 appar
tillgängliga [MAC2012]. Google Play är en motsvarande onlinebutik för enheter
som kör Android–operativsystemet och har i stort sett lika många tillgänliga
appar. För att sätta mängden appar i perspektiv kan man jämföra med Microsofts
Market Place för Windows Phone, som enligt Windows Phone Developer Blog
vid slutet av 2012 hade ca 150 000 appar.
Webbapplikationer har sina för– och nackdelar. De goda sidorna är att man oftast
får en snabb och behaglig användarupplevelse. Däremot krävs det mera arbete att
skriva en webbapplikation, eftersom man måste utveckla en version för varje
operativsystem. I denna avhandling söks en mera universell metod som är
tillämpbar och fungerar för alla apparater och operativsystem. Webben är den
teknologi som fungerar för alla plattformar.
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1.3	
  Avhandlingens	
  begränsningar	
  och	
  struktur	
  
Fokus i detta arbete ligger på de utmaningar som uppstår då man vill skapa en
webbsida vars layout passar på alla de apparater som en besökare kan tänkas
använda. Jag har begränsat mig till (X)HTML och CSS eftersom dessa två
teknologier är de mest essentiella när det kommer till visning av nätsidor.
Syftet med avhandlingen är att reda ut hur följande webbdesign kan användas för
att webbsidor ska visas korrekt på olika skärmstorlekar. Efter introduktionen som
givits i detta kapitel, presenteras webbstandarder i kapitel två. I det tredje kapitlet
diskuterar jag olika layout–modeller och deras för– och nackdelar. I kapitel fyra
tas följande webbdesign upp som avhandligen främst inriktar sig på. Här gås de
tre huvudkoncepten för följande webbdesign igenom och för– och nackdelar
diskuteras. Slutligen i det sista kapitlet reflekterar jag över huruvida följande
webbdesign är framtidens väg eller inte.

2	
  Webbstandarder	
  
I det här kapitlet ges bakgrundsinformation och historia kring HTML och CSS
som sedan kommer att leda in på de problem som finns i och med gamla
standarder och konventioner.

2.1	
  W3C	
  
	
  
W3C (World Wide Web Consortium) är den organisation som utfärdar standarder
för webben. Till deras ansvarsområde hör bl.a. HTML, XHTML, HTTP
(HyperText Transfer Protocol) och XML (Extensible Markup Language). De
erbjuder också verktyg som kan verifiera om ett doument är konsistent och
uppfyller en viss standard [BIL2002].
	
  

2.2	
  HTML	
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HyperText Markup Language (HTML hädanefter) är ett märkspråk som används
för att ge struktur åt webbsidor. Begreppet "markup" kommer från att man
markerar sin text med såkallade taggar för att styra hur innehållet skall presenteras
när en sida hämtas av en webbläsare. "Hypertext" betyder att man kan länka till
andra sidor från sin hemsida [THO2010].

	
  

	
  

	
  

Figur 2: Basstruktur hos en HTML-fil.
Innehållet under den öppnande <html>–taggen informerar webbläsaren om att det
är en HTML–sida som skall visas (se Figur 2). <head>–elementet innehåller
information om sidan, exempelvis dess titel. Under <body> kommer all
information och struktur för själva webbsidan [THO2010]. Det är inte möjligt att
definera egna element och attribut, eftersom särskilda akademiska och industriella
kommitéer har fastslagit syntax och semantik för hur HTML ska användas.
Genom den gemensamma färdplanen för HTML kan företag själv välja hur de vill
implemetera sin webbläsare. Detta har också visat sig vara problematiskt, i
synnerhet under version 3.0 (1995) av HTML då det uppstod ett webbläsarkrig
mellan Netscape och Internet Explorer. Företagen valde själva vad de ville
implementera och vad de utelämnade från standarden, samtidigt som de lade till
egna insticksprogram och tillägg [BIL2002]. Som webbprogrammerare hamnade
man i värsta fall att utveckla två separata webbsidor kompatibla med respektive
webbläsare.
Basstrukturen ovan är inte tillräcklig, eftersom webbläsaren behöver mera
administrativ information om hur sidan skall visas. Detta har att göra med att
många webbsidor följer gamla standarder av HTML som inte längre borde

	
  

5	
  

	
  
användas. I de tidiga versionerna innehöll HTML både struktur och presentation,
något som det blev ändring på under HTML 4.0 som introducerades 1998, där
W3C försökte etablera en standard med vilken man separerade på struktur och
presentation till två skilda språk. Kort därefter (1999) kom version 4.1 ut med små
förbättringar som sedan efterträddes (2000) av XHTML 1.0 som är den officiella
versionen idag [THO2010].

	
  

	
  
Figur 3: Basstruktur med dokumenttypsdefinition.
För att komplettera basstrukturen i Figur 2 så har en dokumenttypsdefinition lagts
till på rad 1 (se Figur 3). En dokumenttypsdefinition används för att berätta för
webbläsaren vilken version och standard man har valt att använda så att den skall
veta att man inte t.ex. använder en föråldrad version, vilket den annars antar.
<meta>-taggen på rad 4 är också viktig, eftersom den informerar om vilken
teckenkodning man använder [THO2010]. Genom att ge webbläsaren väsentlig
information om sidan så försäkrar man sig om att den med större sannolikhet är
konsistent på de flesta webbläsare.

2.3	
  CSS	
  	
  
Stilmallar (Cascading Style Sheets, CSS) används för att styra utseendet på den
struktur som ett märkspråk bygger upp. CSS som fenomen är ganska nytt, CSS1
etablerades som standard 1996 och kort därefter, 1998, efterträddes den av CSS2.
I början var intresset för CSS ganska lamt och webbläsarstödet trögt. Man hade
ännu inte lyckats få upp ögonen för fördelarna med att separera struktur och
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presentation. HTML–koden bestod ofta av komplexa och nästlade tabeller blandat
med mycket uppmärkning [THO2010]. Man kan implementera stilmallar på två
sätt. Ett sätt är att direkt i HTML–koden under <head> infoga ett <style>–element
där man definierar stil för sidan (se Figur 4).

	
  

	
  

	
  

Figur 4: <style>–elementet under head i HTML–filen.
Det är dock mera vanligt att man har en skild fil där all CSS är definierad. Då
använder man istället ett <link>–element som refererar till ett externt dokument
som innehåller alla regler för CSS (se Figur 5).
	
  

	
  

	
  

Figur 5: <link>–elementet med referens till CSS–filen.
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Med stilmallar får man bättre kontroll över layouten, samtidigt som den blir
lättare att underhålla. CSS3 är den senaste standarden, som jag också kommer att
använda mig av i exemplen [W3S2013].

3	
  Olika	
  layout–modeller	
  
	
  
I traditionella böcker om HTML lärs det ofta ut att man skall använda pixlar när
man bestämmer bredd och höjd för designen av hemsidor. Detta grundar sig på att
en datorskärm har en viss upplösning som anges i pixlar per tum, det vanligaste
pixelmåttet har varit 1024x768 [IDG2012]. Det uppstår dock problem när man
använder fasta mått som pixlar. T.ex. när en webbsida är gjord för skärmar av
storlek 1024x768 ska visas på skärmar med lägre upplösning, exempelvis mobila
enheter eller läsplattor.
En hemsidas gestaltning kan variera ganska mycket, och det beror i många fall på
hur man vill visa innehållet på sidan. I det här kapitlet går jag igenom olika
layout–modeller och de problemställningar som dyker upp. Vi skall se på tre olika
alternativ.
	
  

3.1	
  Flytande	
  layout	
  
	
  
I detta avsnitt skall vi se exempel på användningen av en s.k. "flytande layout".
Det betyder att sidan expanderar för att fylla ut bredden, oberoende hur man
ändrar storleken på webbläsarfönstret. Att använda det här designmönstret är bra
många gånger eftersom man kan utnyttja hela webbläsarfönstret.
Ett alternativ är att ha en sida som bygger på en kolumn där allt innehåll visas från
topp till botten (se Figur 6). Det är också vanligt att ha en mera komprimerad vy
med två kolumner där huvudinnehållet finns i ena kolumnen och t.ex.
menyinnehåll i den andra. I det första fallet går allt ganska smärtfritt. Problem
dyker däremot oftast upp i det andra fallet med två kolumner, när man försöker
ändra storleken på webbläsarfönstret.
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Figur 6: Exempelsida1 med en kolumn.

Exempelsida1 i Figur 6 har all information i en enda kolumn och den fungerar bra
även om man ändrar storleken på webbläsarfönstret. Texten trycks ihop vartefter
man ändrar på sidbredden (se Figur 7).

	
  

	
  

	
  

Figur 7: Exempelsida1 där webbläsarfönstret är smalare.
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Orsaken till att texten komprimeras i webbläsarfönstret när fönsterstorleken
ändras, är att webbläsaren använder ett visst placeringsflöde (eng. "flow")
beroende på hurudant element det är frågan om [THO2010]. Kod för
Exempelsida1 med en kolumn finns i Bilaga 1.
Hittills är det inga problem med Exempelsida1. Om man däremot vill övergå till
en sida med två kolumner istället för en enda kolumn stöter man på problem om
man försöker ändra storleken på webbläsarfönstret. För att åstadkomma en sida
med två kolumner flyttas Sidebar–delen i Figur 7 parallellt med huvudinnehållet. I
Figur 8 nedan illustreras Exempelsida1 genom att att ha två kolumner istället för
en.

	
  

	
  
Figur 8: Exempelsida1 med två kolumner.
På samma sätt komprimeras texten i den vänstra kolumnen om man ändra
stoleken på webbläsarfönstret (se Figur 9).
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Figur 9: Exempelsida1 med två kolumner där webbläsarfönstret är smalare.
I den här versionen av Exempelsida1 expanderar huvudinnehållet i den första
kolumnen medan den andra kolumnen hålls statisk och texten trycks ihop. Det är
kanske inte den bästa lösningen eftersom huvudinnehållet helst prioriteras. Det
går också att implementera sidan på det sättet att huvudinnehållet hålls statiskt
och den andra kolumnen tillåts expandera. Informationsmässigt är det bättre den
vägen, men designmässigt är det bättre som det är nu.
Koden för den nya versionen av Exempelsida1 (med två kolumner) finns i Bilaga
2. De ändringar som gjorts jämfört med den tidigare versionen är att XHTML–
koden för sidebar–elementet har flyttats direkt under header–elementet. I CSS–
delen har width–egenskapen lagts till under #sidebar med värdet 280px, en float–
egenskap med värdet right har lagts till för att berätta var på sidan kolumnen skall
finnas. I #main har margin–egenskapen ändrats till 0px 330px 10px 10px för att
passa ihop med storleken på sidebar–elementet. Slutligen har en clear–egenskap
lagts till under footer–elementet som gör att inget innehåll får finnas till höger om
den.	
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3.2	
  Jello	
  layout	
  
	
  
En s.k. "jello layout" kan användas om man vill ha sin layout låst så att den ser ut
som den ska oberoende hur man ändrar bredden på webbläsarfönstret. Detta löser
en del av problemen med att ha en flytande layout och är en sorts hybrid mellan
låst och flytande design. För att exemplifiera detta används Exempelsida1 som
utgångspunkt. I Figur 10 finns en jello–version av Exempelsida1.

	
  

	
  

	
  

Figur 10: Exempelsida1 med jello–layout.

I Figur 11 ser man att sidan hålls låst fast webbläsarfönstret ändrar storlek.
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Figur 11: Exempelsida1 med jello–layout där webbläsarfönstret är smalare.
Koden för jello–layout finns i Bilaga 3. De ändringar som gjorts är att en ny
<div> har lagts till med id "content" som omger alla element i <body>. I
stilmallen definieras en fast bredd och genom att sätta margin–left och margin–
right till auto får man sidan centrerad.
Problemet med denna layout är att innehållet inte tillåts expandera så att hela
webbläsarrutan fylls.

3.3	
  Absolut	
  layout	
  
	
  
En annan metod för att definiera layouten är att använda absolut placering istället
för flytande placering. Här används float–egenskapen inte alls. Istället bestämmer
man exakta positioner för elementen. En nackdel är att clear–egenskapen inte kan
användas med absolut positionering. Det orsakar att footern inte kan placeras på
samma sätt. Istället kan den t.ex. placeras så den täcker main.
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4	
  Följande	
  webbdesign	
  
	
  
Termen följande webbdesign (eng. Responsive Web Design) myntades av
webbdesignern och författaren Ethan Marcotte. Tekniker som flytande rutnät
(eng. fluid grids), mediaförfrågningar (eng. media queries) och flexibla bilder
(eng. flexible images) har redan funnits till före detta, men Marcotte förenade dem
på ett sätt som har förändrat vårt tankesätt på webbdesign [ETH2011]. I det här
kapitlet nås kulmen av denna avhandling. De centrala delarna för följande
webbdesign gås igenom. Illustrationer i form av exempel ges för att få bättre
förståelse för hur det fungerar.

4.1	
  Den	
  ultimata	
  webbsidan	
  
	
  
Hittils har olika sätt att designa hemsidor presenterats. Med de metoderna kan
man skapa välfungerande sidor för vanliga PC–datorer. Problem blir det dock när
en sådan hemsida besöks från t.ex. en mobil enhet som sidan inte är anpassad för.
Även om det finns stilmallar ämnat för detta kan man inte vara säker på att det
fungerar för alla enheter. Det behövs bättre medel, något som de tre
huvudkoncepten i följande webbdesign kan användas för.
De flesta smarttelefoner kommer i dagens läge förinstallerade med någon form av
webbläsare. Använder man t.ex. Apples webbläsare Sarafi på sin dator och
besöker en webbsida som verkar fungera som den ska, behöver det inte betyda att
den ser lika bra ut på en iPhone med Safari som webbläsare. Vanligtvis blir text
och bild väldigt liten att man måste zooma, eller så blir det för stort att man måste
använda pekrullning i olika led. Inbäddade videoklipp kan också få problem att
visas. Med RWD anpassar sig layouten enligt användarens webbläsare. Beroende
på olika förhållanden som fönsterstorlek, orientation av skärmen eller
sidförhållande (eng. aspect ratio), används stilmallar för olika omständigheter.
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Samma XHTML och CSS ges oberoende webbläsare, CSS mediaförfrågningar
avgör vilken stilmall som skall användas.
Stilmallarna konstrueras ofta på ett sådant sätt att användarupplevelsen blir så bra
och behaglig som möjligt. Navigeringen bör vara simpel och tydlig. Prioriteringar
görs ofta på layouten så att t.ex. sidor med flera kolumner ommöbleras, att de
stackar på varandra så att man endast behöver bläddra vertikalt. Man bör ha i
åtanke att text och effekter som kräver musklickningar kan vara svåra att
handskas med när man använder finger som styrmedel.
Mediaförfrågningar används för att avgöra vilken stilmall som ska användas,
baserat på olika aspekter som hör till webbläsaren.
Flytande rutnät, genom att använda proportionella mått istället för absoluta för
layoutens olika element.
Flexibla bilder för proportionell skalning med resten av layouten.

4.2	
  Koncept	
  för	
  följande	
  webbdesign	
  
	
  
Följande webbdesign illustreras bäst genom exempel. I Figur 12 finns en icke–
responsiv och statisk webbsida med tre kolumner och en inbyggd youtube–video.
Sidan skall transformeras till en sida som uppfyller måtten för en mobilsida, som
sedan skall bli responsiv.
	
  

	
  
Figur 12: Exempelsida2 en icke–responsiv statisk webbsida med tre kolumner.
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Det som ska göras på Exempelsida2 är att kolumnerna ska lagras på hög ovanför
varandra istället för att vara utbredda i sidled som det är nu. Källkoden för denna
sida finns i bilaga 4. För att få sidan bättre anpassad för mobila enheter börjar man
med att analysera den nuvarande strukturen, eftersom vissa delar måste möbleras
om strukturellt. För de delarna skapas en stilmall som bättre lämpar sig för mobila
förhållanden. Med hjälp av mediaförfrågningar väljs sedan rätt stilmall
[ETH2011].
Man kan börja med att modifiera den strukturella delen i stilmallen som finns
under kommentaren "/* Structure*/" i bilaga 4. För tillfället är sidan 960 pixlar
bred, detta reduceras till 320 som är mera anpassad för en skärm hos en
mobiltelefon. Istället för att ha tre kolumner ska de stackas under varandra så
layouten endast består an en enda kolumn. Detta ändras i ".column" så att den har
värdet "margin: 10px 0;" vilket gör att vi får endast en kolumn. För att få
navigations–fältet jämnt uppdelat tar man det nuvarande värdet 320px och delar
det med 3. Värdet på ".navigation" sätts till "106.6667px". Sidebar left och
Sidebar right kan raderas ur stilmallen, dessa ska inte längre definieras att finnas
med värdet "float: left" respektive "float: right". Till slut ändras värdet på "#main"
till 320px som är den sökta bredden vi vill ha på sidan. I Figur 13 ser vi resultatet
av de förändringar som gjorts. Det återstår ännu lite jobb för att få den responsiv.
	
  

	
  
Figur 13: Exempelsida2 med en en kolumn och bredd på 320 pixlar.
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4.1.1	
  Mediaförfrågningar	
  
	
  
För att ta steget mot en följande webbdesign behövs mediaförfrågningar. Med
hjälp av dessa avgörs vilken del av stilmallen som ska användas. Det krävs endast
en fil för stilmallen, där en del av strukturen är gemensam. Sedan sätts CSS för
den mobila sidan i en avgränsning och den vanliga CSS:en sätts i en annan
avgränsning. Vilken som väljs bestäms sedan av villkoren på mediaförfrågan
[ETH2011].
I kapitel ett gick jag igenom <link>–elementets media–attribut (se figur 1). På
motsvarande sätt kan man direkt i stilmallen specificera detta. Då ser syntaxen lite
annorlunda ut:
@media screen { /* regler som ska gälla för "screen" */ }
"Screen" kallas mediatyp. Mediatyper kan också ha olika egenskaper, t.ex. "minwidth" och "orientation" [W3C2012]. Mediaförfrågningar är logiska uttryck som
evaluerar dessa mediatyper baserade på förhållanden hos användarens webbläsare.
I bilaga 6 finns en version av en stilmall som kombinerar olika regler för CSS
beroende på skärmstorlek. De mediaförfrågningar som använts är @media screen
AND (max-width: 1137px) för mobilt, p.g.a. skärmens utökade bredd i
landskapsläge, och @media scren AND (min-width: 1138px) för större skärmar. I
XHTML–filen måste en ny <meta>–tagg läggas till med ett viewport–attribut:
<meta name="viewport" content "width=device-width, initial-scale=1" />. Detta
grundar sig på att när Apple lanserade sin iPhone 2007, skapade de ett nytt attribut
för den mobila versionen av webbläsaren Safaris meta–elelemnt. Detta på grund
av att telefonens skärm har en upplösning på 320x480, medan Safari visar
webbsidor i 980 pixlar [ETH2011]. I praktiken betyder det här att Safari ritar upp
en webbsida i 980 pixlar och sedan komprimerar den så att den skall passa in på
mobilens upplösning. Genom att använda en viewport kan man själv bestämma
över standardbeteendet.
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Om man med en iPhone 5 besöker denna hemsida, ser den ut som i figur Figur 13.
Med en större webbläsare ser den ut som i Figur 12.
4.1.2	
  Flytande	
  rutnät	
  
	
  
Ett flytande rutnät använder relativa mått för bredden istället för absoluta värden,
så att innehållet på sidan flyter och anpassas bra till olika skärmstorlekar. Det
kvarstår fortfarande en del problem med hemsidan. Layouten är inte proportionellt
anpassbar ännu och youtube–videon är för bred. Man vill inte behöva skriva en
skild stilmall för varje tänkbar upplösning. Det som behöver göras är att
konvertera den pixelbaserade layouten till ett flytande rutnät som följer
proportionella mått, och ändra textstorleken under <body>–taggen så att den är
100 % och kan skala upp eller ner proportionellt.
För att konvertera en pixelbaserad design till en procentuell enhet använder man
denna formel:	
  
	
  
target / context = result
Där "target" är det element som man vill konvertera från pixlar till procent, och
"context" är den del som innehåller elementet [ETH2011]. I det här fallet är sidan
totalt 960 pixlar bred, enligt formeln blir 960 / 960 = 100 %. Den vänstra och den
högra kolumnen är båda 240 pixlar och blir således 240 / 960 = 25 %. Den
mittersta kolumnen utnyttjar inte flödet på sidan, därför måste båda värdena för
"margin" konverteras separat, 250 / 960 = 26,0416667 % och 260 / 960 =
27,0833333 %. Bredden för ".column" blir 10 / 960 = 1,04166667 %. Och för
".navigation" blir det 320 / 960 = 33,333333 %. På motsvarande sätt görs det
stilmallen för mobiltelefoner. Samtidigt kan man uppdatera texten under <body>
som är gemensam: "font: 100% "Copperplate / Copperplate Gothic Light",
Georgia, "Times New Roman", sans-serif;". Hittils har youtube–videon varit
inbäddad genom en föråldrad kod som kan ändras till: "<iframe
src="http://www.youtube.com/embed/TPmb7xHCLO0?rel=0" frameborder="0"
width="100%" height="450"></iframe> " [YOU2013]. Resultatet av detta syns i
Figur 14, 15 och 16.
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Figur 14: Exempelsida2 i webbläsaren Firefox där fönsterstorleken är smalare.
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Figur 15: Exempelsida2 i webbläsaren Firefox med bredare fönsterstorlek.
	
  

	
  
Figur 16: Exempelsida2 i webbläsaren Safari på iPhone 5 i landskapsvy.
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4.1.3	
  Flexibla	
  bilder	
  
	
  
Med flexibla bilder menas att bilder som är större än sin förälders element på
bredden inte överstiger denna gräns. Istället blir de skalbara i proportion till
förälderns dimensioner. Med ett väldigt enkelt knep i CSS kan man åstadkomma
detta:
img {
max-width: 100%;
}
Det här knepet upptäcktes först av designern Richard Rutter. Genom att sätta
max-width till 100% tillåts img–elementet skala upp och ner i storlek så länge den
är mindre än sin förälders storlek. Om den skulle bli större än sin förälder så
tvingas den av "max-width: 100%" att krympa till samma bredd som sin förälder
[ETH2011]. I Exempelsida2 används inga direkta bilder som detta kunde
illustreras med, men det finns flera media–element, t.ex. embed, object och video.

4.1.4	
  För–	
  och	
  nackdelar	
  
Som med alla webbteknologier finns det både för– och nackdelar. När det gäller
följande webbdesign kan det kanske kännas arbetssamt i början för den som lär
sig detta koncept, och det tar sin tid som med allt annat. Om man som konsument
i dagens läge får välja mellan en traditionell lågbudget hemsida och en separat
mobil version, en webbapplikation eller en följande webbdesign, blir det i det
långa loppet mest lönsamt med en sida för RWD [9DO2013]. Den traditionella
webbsidan är allt för begränsad, och i och med nya enheter som ständigt träder in
på marknaden blir det svårt att hinna ikapp med att uppdatera webbsidan.
Webbapplikationer förutsätter att man har en version för varje operativsystem,
som i sig kräver kunskap inom flera olika programmeringsspråk. En väldesignad
RWD–sida klarar lättast av nya enheter i och med anpassningsförmågan den
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besitter. Det spelar ingen roll vilket operativsystem eller webbläsare användaren
har, sidan fungerar lika bra oberoende.
Med RWD hamnar man också göra prioriteringar på hur innehållet skall visas på
en sida. T.ex. en nyhetssida vill kanske prioritera nyheterna på startsidan så att
dessa kommer först i ordningen på skärmen. Med en webbapplikation kan man
styra innehållet mera galant genom funktionella navigeringsmenyer.
Prestandamässigt är webbapplikationer kanske lite bättre och kan effektivare
utnyttja bandbredd och processorkraft. En nackdel med konceptet för flexibla
bilder hos RWD, är trots att bilderna skalas ner i pixelstorlek förändras inte deras
faktiska filstorlek, vilket innebär att bilderna tar lika länge för webbläsaren att
laddas in.

5	
  Avslutning	
  
I den här avhandlingen har jag rett ut de problemställningar som finns i samband
med skapandet av en webbsida, som bör kunna visas korrekt och se bra ut i alla
tänkbara webbläsare och apparater. I början av avhandlingen gick jag igenom
olika typer av webbsidor samt hur man får en hemsida att fungera som den ska i
en webbläsare, genom att följa de standarder och konventioner som är aktuella
och vedertagna i märkspråket HTML. Teman som handlar om layout–modeller
där man utnyttjar stilmallar på olika sätt, har gåtts igenom med konkreta och
illustrerande exempel för att lyfta fram problemen hos olika designvarianter.
Skillnaden mellan en webbsida och en webbapplikation har retts ut. Där jag dragit
slutsatsen att arbetsbördan blir för tung om man skall skräddarsy en
webbapplikation för varje operativsystem. Tanken med att ha en separat
mobilwebbsida har också avfärdats. Det känns som om man går bakåt i tiden
precis som under webbens tidiga ålder när webbutvecklare ibland hamnade skapa
separata hemsidor för olika webbläsare, på grund av konflikter med
webbstandarder. Med dessa motiveringar avklarade går jag in på konceptet med
följande webbdesgin. Här kombinerar jag det bästa av vad som gåtts igenom och
introducerar samtidigt nya verktyg, med vars hjälp man kan skapa sidor som både
fungerar i alla webbläsare och som även fungerar korrekt oberoende av
skärmstorlek. Bilder med hemsidor som exempel där följande webbdesign
använts finns bland figurerna.
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6	
  Bilagor	
  
	
  
Bilaga	
  1.	
  Kod	
  för	
  Exempelsida1	
  med	
  en	
  kolumn.	
  
XHTML	
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<title>Exempelsida1</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="exempelcss1.css" />
</head>
<body>
<div id="header">
<img src="images/header.gif" alt="header" />
</div>
<div id="main">
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<h1>Heading</h1>
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<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
</div>
<div id="sidebar">
<h1>Sidebar</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
</div>
<div id="footer">
<img src="images/footer.gif" alt="footer" />
</div>
</body>
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</html>

	
  
CSS	
  
body {
background-color: black;
font-family:

Georgia, "Times New Roman", Times, serif;

font-size:

small;

margin:

0px;

}
#header {
background-color: #675c47;
margin:

10px;

height:

108px;

}
#main {
background:

#efe5d0 url(images/Background1.gif) top left;

font-size:

105%;

padding:

15px;

margin:

0px 10px 10px 10px;

}
#sidebar {
background:

#efe5d0 url(images/Background1.gif) bottom right;

font-size:

105%;

padding:

15px;

margin:

0px 10px 10px 10px;

}
#footer {
background-color: #675c47;
margin:

10px;

height:

108px;

}
h1 {
font-size:

120%;

color:

black;

}

	
  
Bilaga	
  2.	
  Kod	
  för	
  Exempelsida1	
  med	
  två	
  kolumner.	
  
XHTML	
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<title>Exempelsida1</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="exempelcss1.css" />
</head>
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<body>
<div id="header">
<img src="images/header.gif" alt="header" />
</div>
<div id="sidebar">
<h1>Sidebar</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
</div>
<div id="main">
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
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nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
</div>
<div id="footer">
<img src="images/footer.gif" alt="footer" />
</div>
</body>
</html>

	
  
CSS	
  
body {
background-color: black;
font-family:

Georgia, "Times New Roman", Times, serif;

font-size:

small;

margin:

0px;

}
#header {
background-color: #675c47;
margin:

10px;

height:

108px;

}
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#main {
background:

#efe5d0 url(images/Background1.gif) top left;

font-size:

105%;

padding:

15px;

margin:

0px 330px 10px 10px; /* 3 added */

}
#sidebar {
background:

#efe5d0 url(images/Background1.gif) bottom right;

font-size:

105%;

padding:

15px;

margin:

0px 10px 10px 10px;

width: 280px; /* 1 added */
float: right; /* 2 added */
}
#footer {
background-color: #675c47;
margin:

10px;

height:

108px;

clear: right; /* 4 added */
}
h1 {
font-size:

120%;

color:

black;

}

	
  
Bilaga	
  3.	
  Exempelsida1	
  med	
  jello–layout.	
  
XHTML	
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<title>Exempelsida1</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="exempelcss1.css" />
</head>
<body>
<div id="content">
<div id="header">
<img src="images/header.gif" alt="header" />
</div>
<div id="sidebar">
<h1>Sidebar</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
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officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
</div>
<div id="main">
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
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<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<h1>Heading</h1>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
</div>
<div id="footer">
<img src="images/footer.gif" alt="footer" />
</div>
</div>
</body>
</html>

	
  
CSS	
  
	
  
body {
background-color: black;
font-family:

Georgia, "Times New Roman", Times, serif;

font-size:

small;

margin:

0px;

}
#content {
width:

800px;

padding-top:

5px;

padding-bottom:

5px;

background-color: black;
margin-left:

auto;

margin-right:

auto;

}
#header {
background-color: #675c47;
margin:

10px;

height:

108px;

}
#main {

	
  

background:

#efe5d0 url(images/Background1.gif) top left;

font-size:

105%;
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padding:

15px;

margin:

0px 330px 10px 10px; /* 3 added */

}
#sidebar {
background:

#efe5d0 url(images/Background1.gif) bottom right;

font-size:

105%;

padding:

15px;

margin:

0px 10px 10px 10px;

width: 280px; /* 1 added */
float: right; /* 2 added */
}
#footer {
background-color: #675c47;
margin:

10px;

height:

108px;

clear: right; /* 4 added */
}
h1 {
font-size:

120%;

color:

black;

}

Bilaga	
  4:	
  Kod	
  för	
  Exempelsida2	
  
XHTML	
  
	
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Exempelsida2</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css" />
</head>
<body>
<div class="header">
</div>
<div class="navigation">
<ul>
<li>Left</li>
<li>Main</li>
<li>Right</li>
</ul>
</div>
<div id="sbarleft" class="column">
<h2>Sidebar left</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
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nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
</div>
<div id="sbarright" class="column">
<h2>Sidebar right</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
</div>
<div id="main" class="column">
<h2>Main</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
<p>
<object width="450" height="315"><param name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/TPmb7xHCLO0?hl=en_US&amp;version=3&amp;rel=0"></pa
ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param
name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed
src="http://www.youtube.com/v/TPmb7xHCLO0?hl=en_US&amp;version=3&amp;rel=0"
type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="315"
allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
</div>
<div class="footer">
<p>Footer</p>
</div>
</body>
</html>

CSS	
  
	
  
* {
margin: 0;
padding: 0;
}
body {
background: #807c79;
color: black;
font-family: "Copperplate / Copperplate Gothic Light", sans-serif;
}
p {
margin: 0.5em 0.25em;
}
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h1 {
font-size: 1.75em;
border: solid #594846;
border-width: 2px 0;
padding: 0.25em;
text-align: center;
font-variant: normal;
}
h2 {
text-align: center;
font-variant: normal;
}
.navigation {
background-color:#6b6967;
border-bottom: 2px solid;
}
.navigation ul li {
text-align: center;
display: block;
float: left;
padding: 0.25em 0;
}
.navigation li {
color: white;
font-variant: normal;
text-decoration: none;
}
.footer {
background-color: #6b6967;
text-align: center;
padding: .5em 0;
}
.footer p {
color: white;
font-variant: normal;
text-decoration: none;
}
/* Structure */
body, .header, .navigation, .footer {
width: 960px;
}
.header, .navigation, .footer {
clear: both;
}
.column {
margin: 10px 10px 0 0;
}
.navigation {
min-height: 30px;
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}
.navigation ul li {
width: 320px; /* 960/3 */
}
.header {
background:url(images/logo.png) no-repeat;
height: 200px;
}
#sbarleft {
width: 240px;
float: left;
}
#sbarright {
width: 240px;
float: right;
}
#main {
margin: 10px 260px 0 250px;
width: 460px;
}

Bilaga	
  5:	
  Kod	
  för	
  Exempelsida2	
  med	
  320	
  pixlar.	
  
CSS	
  (XHTML	
  samma	
  som	
  i	
  bilaga	
  4)	
  
	
  
* {
margin: 0;
padding: 0;
}
body {
background: #807c79;
color: black;
font-family: "Copperplate / Copperplate Gothic Light", sans-serif;
}
p {
margin: 0.5em 0.25em;
}
h1 {
font-size: 1.75em;
border: solid #594846;
border-width: 2px 0;
padding: 0.25em;
text-align: center;
font-variant: normal;
}
h2 {
text-align: center;
font-variant: normal;
}
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.navigation {
background-color:#6b6967;
border-bottom: 2px solid;
}
.navigation ul li {
text-align: center;
display: block;
float: left;
padding: 0.25em 0;
}
.navigation li {
color: white;
font-variant: normal;
text-decoration: none;
}
.footer {
background-color: #6b6967;
text-align: center;
padding: .5em 0;
}
.footer p {
color: white;
font-variant: normal;
text-decoration: none;
}
/* Struktur */
body, .header, .navigation, .footer {
width: 320px; /* ändrad till en typisk bredd på skärmar för mobiltelefoner */
}
.header, .navigation, .footer {
clear: both;
}
.column {
margin: 10px 0; /* behöver endast kolumner i vertikalled */
}
.navigation {
min-height: 30px;
}
.navigation ul li {
width: 106.6667px; /* 320/3 */
}
.header {
background:url(images/logo.png) no-repeat;
height: 200px;
}
#main {
width: 320px; /* behöver endast denna bredd */
}
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Bilaga	
  6:	
  Kod	
  för	
  Exempelsida2	
  	
  
XHTML	
  
	
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content "width=device-width, initial-scale=1" />
<title>Exempelsida2</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css" />
</head>
<body>
<div class="header">
</div>
<div class="navigation">
<ul>
<li>Left</li>
<li>Main</li>
<li>Right</li>
</ul>
</div>
<div id="sbarleft" class="column">
<h2>Sidebar left</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
</div>
<div id="sbarright" class="column">
<h2>Sidebar right</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
</div>
<div id="main" class="column">
<h2>Main</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
<p>
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<object width="450" height="315"><param name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/TPmb7xHCLO0?hl=en_US&amp;version=3&amp;rel=0"></pa
ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param
name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed
src="http://www.youtube.com/v/TPmb7xHCLO0?hl=en_US&amp;version=3&amp;rel=0"
type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="315"
allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
</div>
<div class="footer">
<p>Footer</p>
</div>
</body>
</html>

CSS	
  (kombinerad	
  mobil–	
  och	
  desktopversion)	
  
	
  
* {
margin: 0;
padding: 0;
}
body {
background: #807c79;
color: black;
font-family: "Copperplate / Copperplate Gothic Light", sans-serif;
}
p {
margin: 0.5em 0.25em;
}
h1 {
font-size: 1.75em;
border: solid #594846;
border-width: 2px 0;
padding: 0.25em;
text-align: center;
font-variant: normal;
}
h2 {
text-align: center;
font-variant: normal;
}
.navigation {
background-color:#6b6967;
border-bottom: 2px solid;
}
.navigation ul li {
text-align: center;
display: block;
float: left;
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padding: 0.25em 0;
}
.navigation li {
color: white;
font-variant: normal;
text-decoration: none;
}
.footer {
background-color: #6b6967;
text-align: center;
padding: .5em 0;
}
.footer p {
color: white;
font-variant: normal;
text-decoration: none;
}
/* Gemensam struktur */
.header, .navigation, .footer {
clear: both;
}
.header {
background:url(images/logo.png) no-repeat;
height: 200px;
}
.navigation {
min-height: 30px;
}
/* Struktur för mobiltelefon */
@media screen AND (max-width: 1137px) {
body, .header, .navigation, .footer {
width: 320px; /* ändrad till en typisk bredd på skärmar för mobiltelefoner */
}
.column {
margin: 10px 0; /* behöver endast kolumner i vertikalled */
}
.navigation ul li {
width: 106.6667px; /* 320/3 */
}
#main {
width: 320px; /* behöver endast denna bredd */
}
}
/* Struktur för desktop */
@media screen AND (min-width: 1138px) {
body, .header, .navigation, .footer {
width: 960px;
}
.column {
margin: 10px 10px 0 0;
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}
.navigation ul li {
width: 320px; /* 960/3 */
}
#sbarleft {
width: 240px;
float: left;
}
#sbarright {
width: 240px;
float: right;
}
#main {
margin: 10px 260px 0 250px;
width: 460px;
}
}

Bilaga	
  7:	
  Kod	
  för	
  Exempelsida2.	
  
XHTML	
  
	
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content "width=device-width, initial-scale=1" />
<title>Exempelsida2</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css" />
</head>
<body>
<div class="header">
</div>
<div class="navigation">
<ul>
<li>Left</li>
<li>Main</li>
<li>Right</li>
</ul>
</div>
<div id="sbarleft" class="column">
<h2>Sidebar left</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
</div>
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<div id="sbarright" class="column">
<h2>Sidebar right</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
</div>
<div id="main" class="column">
<h2>Main</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/TPmb7xHCLO0?rel=0" frameborder="0"
width="100%" height="450"></iframe>
</div>
<div class="footer">
<p>Footer</p>
</div>
</body>
</html>

CSS	
  
	
  
* {
margin: 0;
padding: 0;
}
body {
background: #807c79;
color: black;
font: 100% "Copperplate / Copperplate Gothic Light", Georgia, "Times New
Roman", sans-serif;
}
p {
margin: 0.5em 0.25em;
}
h1 {
font-size: 1.75em;
border: solid #594846;
border-width: 2px 0;
padding: 0.25em;
text-align: center;
font-variant: normal;
}
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h2 {
text-align: center;
font-variant: normal;
}
.navigation {
background-color:#6b6967;
border-bottom: 2px solid;
}
.navigation ul li {
text-align: center;
display: block;
float: left;
padding: 0.25em 0;
}
.navigation li {
color: white;
font-variant: normal;
text-decoration: none;
}
.footer {
background-color: #6b6967;
text-align: center;
padding: .5em 0;
}
.footer p {
color: white;
font-variant: normal;
text-decoration: none;
}
/* Gemensam struktur */
.header, .navigation, .footer {
clear: both;
}
.header {
background:url(images/logo.png) no-repeat;
height: 200px;
}
.navigation {
min-height: 30px;
}
img, object {
max-width: 100%;
}
.navigation ul li {
width: 33.333333%; /* 960/3 */
}
body, .header, .navigation, .footer {
width: 100%;
}
/* Struktur för desktop */
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@media screen and (min-width: 1138px) {
.column {
margin: 10px 1.04166667% 0 0;
}
#sbarleft {
width: 25%;
float: left;
}
#sbarright {
width: 25%;
float: right;
}
#main {
margin: 10px 27.0833333% 0 26.0416667%;
}
}
/* Struktur för mobiltelefon */
@media screen and (max-width:1137px) {
.column {
margin: 1em 0; /* behöver endast kolumner i vertikalled */
}
#main #sbarright #sbarleft {
width: 100%; /* behöver endast denna bredd */
}
}
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