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Abstract 
 
Purpose – The purpose of this report is to find out which frameworks and methods are most 
popular and most widely used, as well as web developers' views on the hamburgermenu. 
 
Method – In order to answer the questions in our report we used the methods quantitative 
statistical processing, quantitative analysis of data collected via survey and qualitative 
interviews with web developers. The study was conducted to find out which frameworks and 
methods are most popular and used most, as well as how web developers look at the 
hamburgermenu. This was done by analyzing the popularity and usage of different frameworks 
as well as interviewing web developers who work with it daily. 
 
Findings – The results of the report are based on the data collected through the processing of 
the statistics, the analysis of the survey, and the interviews performed. The result shows which 
frameworks are most popular and those that are most used. The following table shows the 
ranking: 
 

Most popular Most used 

1. Bootstrap 1. Bootstrap 

2. Semantic UI 2. Foundation 

3. Materialize 3. Materialize 

4. Material Design Lite 4. Material Design Lite 

5. Foundation 5. Semantic UI 

 
The results of the interviews showed that most of the web developers interviewed used a 
framework when they created a website, either an existing or one of their own. It was also a 
practice to use the same framework in the company, although the way it was used was different 
from developer to developer. All developers had a mobile-first thought in mind, although it was 
not always a priority.  
 
It was also found in the study that everyone had a basic idea behind the choice of framework, 
but only one who had performed a study on which one would suit them best. 
 
All web developers interviewed thought that the hamburger menu was boring and bad from a 
user experience perspective. But everyone also agreed that because it is so widely used and has 
been for a couple of years, users have learned what it means and therefore fulfills its purpose. 
 
Implications – The use of the results is primarily linked to individuals or companies that work 
with web development, but can also be used by private individuals. For the report's primary 
target group, the results will give an increased understanding of the most used framework and 
an increased understanding of why these are used. Private individuals can use the result in the 
same way.  
 
Limitations – The limitations we receive in this study are that we cannot make any 
conclusions about companies and web developers in other parts of the country using the same 
framework or methods as the local ones we interviewed. Nor can we make any conclusions 
about why Bootstrap is the most popular and most widely used framework. We can only 
speculate why with the empirical we gathered through the interviews. 
 
A major limitation is also the lack of interviews when we only got answers from 6 of the 10 
companies we contacted, of whom 4 would like to participate in the interview. More general 
conclusions could have been drawn if more companies had been interviewed. 
 
Keywords – Framework, Web Development, Responsive Web Design, Interaction Design, 
User Experience, Bootstrap, Foundation, Materialize, Material Design Lite, Semantic UI  
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Sammanfattning 
 
Syfte – Syftet med denna rapport är att ta reda på vilka ramverk och metoder som är populärast 
och mest använda, samt webbutvecklares syn på hamburgermenyn. 
 
Metod – För att besvara frågeställningarna används metoderna kvantitativ bearbetning av 
statistik, kvantitativ analys av data insamlad via survey samt kvalitativa intervjuer med 
webbutvecklare. Studien genomfördes för att ta reda på vilka ramverk och metoder som är 
populärast och används mest, samt hur webbutvecklare ser på hamburgermenyn. Detta gjordes 
genom att analysera olika ramverks popularitet och användande samt att intervjua 
webbutvecklare som arbetar med det dagligen. 
 
Resultat – Rapportens resultat är baserat på den data som samlats in genom bearbetningen 
av statistiken, analysen av survey, samt de intervjuer som utfördes. Resultatet visar vilka 
ramverk som är populärast samt vilka som används mest. Följande tabell visar rangordningen: 
 

Populärast Mest använt 

1. Bootstrap 1. Bootstrap 

2. Semantic UI 2. Foundation 

3. Materialize 3. Materialize 

4. Material Design Lite 4. Material Design Lite 

5. Foundation 5. Semantic UI 

 
Resultatet av intervjuerna visade att majoriteten av de webbutvecklare som intervjuades 
använde ett ramverk när de skapade en hemsida, antingen ett existerande eller ett eget skapat. 
Det var också praxis att använda samma ramverk i företaget, även om sättet man arbetade med 
det kunde skilja sig från utvecklare till utvecklare. Samtliga utvecklare hade ett mobile-first tänk 
i åtanke, även om det inte alltid prioriterades.  
 
Det framgick även i studien att samtliga hade en grundtanke bakom valet av ramverk, men det 
var endast en som faktiskt hade utfört en undersökning om vilket som skulle passa dem bäst. 
 
Samtliga webbutvecklare som intervjuades tyckte att hamburgermenyn var tråkig och dålig ur 
ett användarupplevelseperspektiv. Men samtliga tyckte även att eftersom den används så brett 
och har gjort i ett par år så har användare lärt sig vad den innebär och fyller därför sitt syfte. 
 
Implikationer – Resultatets användningsområden är främst kopplade till personer eller 
företag som arbetar med webbutveckling men kommer även att kunna användas av 
privatpersoner. För rapportens primära målgrupp kommer resultatet att ge en ökad förståelse 
för vilka ramverk som används mest samt en ökad förståelse för varför dessa används. 
Privatpersoner kan använda resultatet på samma sätt.  
 
Begränsningar – Begränsningarna som vi får i denna studie är att vi inte kan dra några 
slutsatser om företag och webbutvecklare i andra delar av landet använder sig av samma 
ramverk eller metoder som de lokala vi intervjuat. Vi kan heller inte dra några slutsatser om 
varför Bootstrap är det mest populära och mest använda ramverket. Vi kan endast spekulera 
om varför med hjälp av den empiri vi samlat in via intervjuerna. 
 
En stor begränsning är även bristen av intervjuer då vi endast fick kontakt med 6 av de 10 
företag som vi kontaktade, varav 4 stycken ville ställa upp på att delta i intervju. Fler generella 
slutsatser hade kunnat dras om fler företag hade ställt upp på intervjuer. 
 
Nyckelord – Ramverk, Webbutveckling, Responsiv webbdesign, Interaktionsdesign, 
Användarupplevelse, Bootstrap, Foundation, Materialize, Material Design Lite, Semantic UI  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

 Bakgrund 
År 2015 fanns det 1.86 miljarder människor som använde smartphones och det beräknas vara 
2.87 miljarder människor som använder smartphones år 2020.1 Under 2016 så kopplade 78 
procent av den svenska befolkningen upp sig mot internet via sin smartphone, 65 procent varje 
dag.2  I en undersökning av Guy Podjarny från 2014 så var endast 12 procent av 1000 hemsidor 
responsiva.3 Pure Oxygen Labs gjorde en liknande undersökning 2013 med 100 hemsidor 
listade på Fortune 500 där endast 11 procent av dessa var responsiva.4  
 
Kollar man på hur e-handeln utvecklats de senaste åren så ser man tydligt att fler och fler väljer 
att köpa varor på internet istället för i affären, under 2016 var det hela 89 procent som valde att 
handla på nätet och 51 procent av dessa genom en mobil enhet.5 Användarna ställer höga krav 
på att hemsidan de besöker ska vara responsiv. I en undersökning av SurveyMonkey från 2013 
så svarade 40 procent att de lämnar hemsidan om den inte är mobilvänlig.6 I DIBS årliga 
rapport om e-handel, mobil handel och betalningar från 2016 så svarade 41 procent att de valt 
att avbryta ett köp på en hemsida om den inte var mobilanpassad.7 
 
I samband med denna utveckling så har flera olika ramverk skapats under de senaste åren för 
att förenkla processen med att skapa en responsiv webbsida. Ett ramverk, inom 
webbutveckling, är ett paket som består av en struktur av filer och mappar med standardiserad 
kod och används oftast som grund när man börjar utveckla en webbplats. De flesta hemsidor 
har en liknande struktur och målet med dessa ramverk är att innehålla en kodstruktur som går 
att återanvända så att utvecklare inte behöver koda samma kod för varje nytt projekt. Detta för 
att inte behöva återuppfinna hjulet varje gång man ska göra en webbplats. Några av dessa 
ramverk är Bootstrap, Foundation och Semantic UI.8 
 
Ett exempel på återanvändande av element inom webbutveckling är hamburgermenyn, en 
metod för att dölja, eller förminska, en lång meny i mindre skärmstorlekar. Man byter ut menyn 
mot en knapp eller ikon, vanligtvis placerat i ett av de två övre hörnen i ett grafiskt interface9 

som normalt har formen av tre parallella horisontala linjer (till exempel ☰).10 Den är döpt efter 
likheten mellan lagren i en hamburgare, pannkaka eller en korv i ett bröd.11 Genom att klicka 
på denna ikon/knapp så visas den dolda menyn.12 Hamburgermenyn har under de senaste åren 
mötts av mycket kritik.13 Däribland att den inte är självbeskrivande och att den bidrar till att 
viktig information göms undan, samt att den kräver fler steg än nödvändigt.14 

                                                             
1 https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/ 
2 http://www.soi2016.se/sammanfattning/ 
3 http://www.guypo.com/rwd-ratio-in-top-100000-websites-refined/ 
4https://pureoxygenlabs.com/research-two-thirds-of-the-fortune-100-are-not-mobile-
optimized-for-google/ 
5 http://www.dibspayment.com/sites/corp/files/files/SE/NEH_SE_2016_WEB.pdf 
6http://www.iacquire.com/blog/mobile-behavior-big-game-seating-a-study-with-
surveymonkey 
7 http://www.dibspayment.com/sites/corp/files/files/SE/NEH_SE_2016_WEB.pdf 
8 https://www.awwwards.com/what-are-frameworks-22-best-responsive-css-frameworks-for-
web-design.html 
9https://www.theatlantic.com/product/archive/2014/08/the-hamburger-menu-
debate/379145/ 
10 http://gizmodo.com/who-designed-the-iconic-hamburger-icon-1555438787 
11 https://blogs.wsj.com/digits/2013/03/18/whats-a-hamburger-button-a-guide-to-app/ 
12https://www.theatlantic.com/product/archive/2014/08/the-hamburger-menu-
debate/379145/ 
13 https://techcrunch.com/2014/05/24/before-the-hamburger-button-kills-you/ 
14 https://lmjabreu.com/post/why-and-how-to-avoid-hamburger-menus/ 
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 Problembeskrivning 
I samband med att användandet av smartphones och surfplattor ökar kan man besöka 
webbplatser via flera olika enheter som har olika skärmstorlekar. För att kunna ge sina kunder 
och användare en god användarupplevelse behöver webbplatser och applikationer vara 
responsiva, vilket betyder att de är designade för att anpassas skalmässigt till flera enheter. Det 
finns idag flera ramverk och metoder att använda sig av för att ta fram responsiva webbplatser 
och applikationer. Det finns inget tydligt svar på vilket ramverk eller vilken metod som är bäst 
att använda sig av, vilket har lett till att denna studie är framtagen för att se vilka ramverk som 
används mest och varför de används. Det framgår även i bakgrunden att hamburgermenyn har 
fått möta mycket kritik och att den kanske inte är den bästa lösningen på problemet, därför 
kommer denna studie även att undersöka hur webbutvecklare ställer sig till dess användning. 

 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår det att det existerar många ramverk och metoder för att ta fram 
responsiva webbplatser och applikationer. Men det finns ingen tidigare studie som visar vilka 
som är mest använda och varför. Hamburgermenyn har varit en enkel lösning men har fått 
mycket kritik som lett till att den kanske inte är den bästa. Därmed är syftet med denna studie: 
 

Att ta reda på vilka ramverk och metoder som är populärast och mest 
använda, samt webbutvecklares syn på hamburgermenyn. 

 
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. Det finns många ramverk 
att använda för att ta fram responsiva webbplatser och applikationer därmed är studiens första 
frågeställning: 
 

[1] Vilka ramverk är populärast och mest använda? 

Webbutvecklare lär och använder sig av olika ramverk och metoder för att ta fram responsiva 
webbplatser och applikationer. Därmed är studiens andra frågeställning: 
 

[2] Vad använder webbyråer i Jönköping sig av för ramverk och metoder när de tar fram 
responsiva webbplatser och applikationer? Varför använder de sig av dessa? 

Hamburgermenyn har mött mycket kritik och blivit ifrågasatt om den bör användas vid 
responsiv design. Därmed studiens tredje frågeställning: 

[3] Vad tycker webbutvecklare om hamburgermenyn? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer vi bland annat att 
analysera och jämföra insamlade data från olika webbplatser. Vi kommer även intervjua flera 
webbutvecklare och samla information i form av en survey. Med hjälp av den sammanställda 
datan kommer vi sedan kunna analysera och besvara studiens syfte. 

 Omfång och avgränsningar 
Studien är avgränsad till att endast behandla ramverk för webbutveckling som handlar om hur 
man skapar responsiv CSS-kod. Studien tar därför inte upp ramverk för webbutveckling som 
handlar om kod som genereras genom JavaScript.  
 
Studien är avgränsad till att endast analysera de 5 mest använda ramverken, dessa 5 är 
framtagna ur en datainsamling i 4.1 samt en survey i 4.2. 

 Disposition 
Vidare i rapporten beskrivs metoderna som använts för datainsamling och hur den 
efterföljande analysen genomförts. Därefter presenteras det teoretiska ramverk som ligger till 
grund för studien. Sedan presenteras den insamlade empirin med efterföljande resultat och 
analys. Rapporten avslutas med undersökningens diskussion och slutsatser. Källor och bilagor 
finns presenterade i rapportens slut. 
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 Begreppsdefinitioner 
JavaScript 
Ett objektorienterat språk, och används mest som scriptspråk för hemsidor, ofta förkortat JS.15  
 
GitHub 
Ett webbhotell för utvecklingsprojekt som använder versionshanteringssystemet Git.16 Det 
utsågs 2011 till det populäraste webbhotellet för lagring av öppen källkod.17  
 
Google Trends 
Ett verktyg skapat av Google som är kopplat till deras sökverktyg där man kan analysera hur 
frekvent ett visst ord eller fras söks efter över hela världen. 

 

                                                             
15 https://developer.mozilla.org/sv-SE/docs/Web/JavaScript 
16 https://github.com/ 
17https://web.archive.org/web/20120530022611/http://www.readwriteweb.com/hack/2011/
06/github-has-passed-sourceforge.php 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 
besvara studiens frågeställningar. Tabell 1 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder. 
 
Tabell 1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 

Frågeställning Metod 

Vilka ramverk är populärast och mest 
använda? 

Kvantitativ bearbetning & kvantitativ analys 

Vad använder webbyråer i Jönköping sig 
av för ramverk och metoder när de tar 

fram responsiva webbplatser och 
applikationer? Varför använder de sig av 

dessa? 

Kvalitativ intervju 

Vad tycker webbutvecklare om 
hamburgermenyn? 

Kvalitativ intervju 

 
För att besvara studiens första frågeställning har statistik samlats in om de olika ramverkens 
popularitet i GitHub och jämfört denna statistik med hur frekvent dessa ramverk söks efter i 
Google genom Google Trends. Statistik har även samlats in från söktjänsten Builtwith för att 
sedan kunna dra en slutsats genom en kvantitativ bearbetning av den insamlade statistiken. 
Data har även samlats in i form av en survey för att göra en kvantitativ analys och dra en slutsats 
beroende på de samband som uppkommit med den slutsats som uppkommit ur den 
kvantitativa bearbetningen. 
  
För att besvara studiens andra och tredje frågeställning har en kvalitativ intervju av sex stycken 
webbutvecklare skett, där tre stycken intervjuades samtidigt, för att undersöka och jämföra hur 
dessa går till väga vid framtagandet av webbplatser och applikationer responsiva för flera 
enheter och skärmstorlekar samt ta reda på vad dessa tycker om hamburgermenyn. 

 Arbetsprocessen 
Se studiens fullständiga arbetsprocess i figur 1 längre ner. 

1. Studien startades med att definiera bakgrund och problem för att sedan formulera 
studiens syfte samt frågeställningar. 

2. Studiens teoretiska ramverk formades. 

3. Metoder för att besvara studiens frågeställningar valdes. 

4. Datainsamling via en kvantitativ bearbetning genomfördes. 

5. Utformning av survey till kvantitativ analys. 

6. Datainsamling i form av survey genomfördes. 

7. Insamlad data sammanställdes i studiens empiri. 

8. Kvalitativ intervju av webbutvecklare genomfördes. 

9. Insamlad data från intervjuerna sammanställdes i studiens empiri. 

10. Den insamlade datan analyserades för att forma studiens resultat. 

11. Diskussion och slutsats tog fram i studiens sista steg som är baserat på studiens analys. 
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Figur 1 Studiens arbetsprocess 
 

 

 Ansats 
Studien är förankrad till den empiri som samlats in, den är induktiv och inte framtagen med 
utgångspunkt i någon befintlig teori.18 

 Datainsamling 
Arbetets datainsamling bestod av litteraturstudier men även insamling av statistik från GitHub 
och Google Trends som sedan gick igenom en kvantitativ bearbetning, en kvantitativ analys av 
data insamlad i form av en survey samt en kvalitativ intervju. 

2.4.1 Kvantitativ bearbetning 
Metoden kvantitativ bearbetning används för att analysera, ordna och beskriva den deskriptiva 
statistik som samlats in. Genom metoden kan man sedan generalisera vilka ramverk som är 
populärast och används mest.19 

2.4.2 Kvantitativ analys 
För att göra en kvantitativ analys samlades data in via en survey med hög grad av 
standardisering och strukturering. Surveyn bestod av en fråga med flera fasta svarsalternativ.20 

2.4.3 Kvalitativ intervju 
Syftet med att hålla kvalitativa semistrukturerade intervjuer var för att samla och identifiera 
egenskaper kring framtagandet av anpassade webbplatser. Eftersom intervjuerna hölls 
semistrukturerade skapades en konversation mellan intervjuare och intervjuperson. 
Intervjuare styrde konversationen genom ett antal frågor som tagits fram för att besvara 
studiens frågeställningar i en bestämd form och höll därför en hög grad av standardisering.21 

 Dataanalys 
Studien har genomförts med tre olika analysmetoder. En kvantitativ bearbetning av statistik 
från GitHub och Google Trends, en kvantitativ analys från insamlad data via en survey samt en 
kvalitativ intervju. Se tabell 2 nedan. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18 Patel, Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 23–24. 
19 Patel, Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 111. 
20 Patel, Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 79. 
21 Patel, Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 81–85. 
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Tabell 2 Studiens dataanalys 
 

Metod Analysmetod 

Statistik Kvantitativ bearbetning 

Survey Kvantitativ analys 

Intervju Kvalitativ intervju 

 

2.5.1 Kvantitativ bearbetning 
Vid den kvantitativa bearbetningen har insamlad statistik om olika ramverk, från bland annat 
GitHub, Google Trends och Builtwith, sammanställts i diagram och tabeller. Med dessa 
diagram och tabeller har man sedan analyserat för att hitta samband mellan ramverkens 
popularitet samt användning. 

2.5.2 Survey 
En survey valdes att publiceras i Facebook gruppen ”Gränssnittsutveckling”, gruppen 
innehåller webbutvecklare och designers som dagligen arbetar med webbutveckling som hobby 
eller professionellt. Gruppen valdes för att samla in trovärdig data från en grupp där de som 
svarade på surveyn var insatta i ämnet och därmed förstod frågan. 
 
Surveyn bestod av endast en fråga med flera fasta svarsalternativ: 
 

”Vilket CSS framework använder du mest i jobbet/privat?” 
 
Framework är i denna fråga detsamma som ramverk. 
 
Tillsammans med den insamlade datan analyserades sedan den data som samlats in från den 
kvantitativa bearbetningen för att ta fram en lista som visade vilket ramverk som är det mest 
använda. 

2.5.3 Kvalitativ intervju 
De kvalitativa intervjuerna valdes att utföras med lokala webbyråer. Detta för att bekvämt 
kunna ha intervjuerna ansikte mot ansikte och för att enkelt hålla en öppen diskussion med den 
intervjuade. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och sammanställas. Av 
sammanställningen av intervjuerna utförs sedan en analys för att besvara studiens andra 
frågeställning. 
 
Se bilaga 2 för intervjufrågor. 

 Trovärdighet 
För att studien ska hålla en hög validitet valde man att surveyn skulle nå till en grupp personer 
som arbetade inom studiens ämne. Samma beslut togs angående vilka företag som skulle 
intervjuas.  

 
För att ge den insamlade datan från intervjuerna en hög trovärdighet har uppsatsens 
handledare tagit del av frågorna som ställdes vid intervjuerna för att försäkra att frågorna skulle 
ge svar av den kvalité som eftersöktes. 
 
Intervjuerna spelades in via en mobiltelefon samtidigt som huvudpunkter från intervjun 
antecknades. Detta för att sedan kunna transkribera intervjuerna utifrån dessa inspelningar 
och möjliggöra en repetition ifall någonting var otydligt. 
 
Det finns en risk att uppsatsens intersubjektivitet har påverkats på ett negativt sätt som en följd 
av att det genomförts ett begränsat antal intervjuer, vilket kan påverka trovärdigheten av datan. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Tabell 3 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd 
teori. 
 
Tabell 3 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

Frågeställning Teori 

Vilka ramverk är populärast och mest 
använda? 

Ramverk 

Vad använder webbyråer i Jönköping sig 
av för ramverk och metoder när de tar 

fram responsiva webbplatser och 
applikationer? Varför använder de sig av 

dessa? 

Responsiv design 

Vad tycker webbutvecklare om 
hamburgermenyn? 

Interaktionsdesign 
User Experience 

 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka ramverk är populärast och 
mest använda?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Ramverk. Ramverk 
behandlas därför att ordets betydelse är relativt brett och behöver därför specificeras. Ramverk 
som är relevant för denna studie är endast de som är framtagna att användas för 
webbutveckling. 
 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vad använder webbyråer i 
Jönköping sig av för ramverk och metoder när de tar fram responsiva webbplatser och 
applikationer? Varför använder de sig av dessa?” beskrivs följande områden i det teoretiska 
ramverket: Responsiv design. Responsiv design behandlas därför att ge förståelse om vad det 
är och varför ramverk används. 
 
För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen ”Vad tycker webbutvecklare om 
hamburgermenyn?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Interaktionsdesign 
och User Experience. Interaktionsdesign behandlas för att ge förståelse om vad en interaktion 
är och hur det bidrar till en god användarupplevelse. User Experience behandlas därför att ge 
förståelse om vad det är samt hur det samarbetar med interaktionsdesign. 

 Interaktionsdesign 
Besökare och användare av webbplatser/applikationer behöver ofta integrera med den för att 
utföra det som målet med besöket är. Interaktionsdesign handlar om att designa interaktiva 
produkter som hjälper människors sätt att kommunicera och integrera i vardagen, men det 
handlar även om att ge användaren en god användarupplevelse. Med en god 
användarupplevelse kan en produkt förbättra och förstärka hur människor arbetar, 
kommunicerar och interagerar.22 
 
 

                                                             
22 Y. Rogers, H. Sharp & J. Preece, INTERACTION DESIGN: beyond human-computer 
interaction 



 

8 

 User Experience 
User Experience, eller på svenska användarupplevelse, kan definieras på två sätt. Den första är 
användarens uppfattning och respons som ges vid användning eller förväntad användning av 
en interaktiv produkt. Men det kan även handla om vilka känslor som användaren får av att 
använda produkten. Det finns något som kallas för användarupplevelsekurvan som påverkar 
beroende på användarens känslor, vid positiva känslor går kurvan upp vilket betyder att 
användarupplevelsen är god men vid negativa känslor går kurvan ner och betyder att det är en 
mindre god användarupplevelse. Skulle kurvan gå ner “för mycket” eller ofta betyder det att 
produkten har en dålig användarupplevelse och användaren kommer troligen inte använda 
produkten igen. Nackdelen med att designa en produkt beroende på användarens känslor är 
självklart att alla människor är annorlunda och reagerar annorlunda på olika situationer och 
sammanhang. En framgångsrik användarupplevelse sker om användaren ser din lösning, 
produkt eller tjänst som relevant och kan smidigt utföra sin uppgift.23 

3.3.1 Mobile Reachability 
Mobile Reachability är ett koncept om hur användare når olika ytor på sin mobil. Enligt statistik 
från UXmatters så håller 49% av mobilanvändare sin mobil med en hand24, detta ger dessa 
användare en specifik yta de kan nå med sin tumme för att komma åt innehåll.   
 

 
 
Figur 2 Reachability (Medium, 2015) 

 Responsiv design 
Responsiv design, i de flesta fall webbdesign, är en metod för att presentera information på ett 
användarvänligt sätt oberoende av vad det är för enhet som informationen visas i. Webbplatsen 
anpassar utefter vad det är för enhet den besöks på med målet att en användare ska få samma 
upplevelse oavsett om de besöker en hemsida genom sin mobil, surfplatta eller dator.25 
 
Det som behövs för att skapa en responsiv hemsida, om man pratar om front-end layout, är tre 
ingredienser: En flexibel, rutnäts-baserad layout, flexibla bilder och media, och media 
queries.26 
 

                                                             
23 Christian Kraft, User Experience Innovation: User Centered Design that Works 
24http://www.uxmatters.com/mt/archives/2013/02/how-do-users-really-hold-mobile-
devices.php 
25   https://alistapart.com/article/responsive-web-design 
26 http://www.reprosol.be/sites/reprosol.beta.the-aim.be/files/responsive-webdesign(ethan-
marcotte).pdf 
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3.4.1 En flexibel, rutnäts-baserad layout 
Majoriteten av alla hemsidor på internet är uppbyggda i ett rutnät, bestående av kolumner och 
rader. Innan smartphones existerade behövde webbdesigners och webbutvecklare inte bry sig 
om att behöva anpassa den hemsidan de byggde till olika storlekar, alla hade ändå samma 
minimum upplösning på sin Pc-skärm; 800x600. Man kunde skräddarsy varenda liten pixel på 
sin webbplats genom att använda direkta pixlar i koden och hemsidan skulle se exakt likadan 
ut om man besökte den från en annan dator. Men sen kom smartphones som förändrade helt 
hur webbdesigners och webbutvecklare arbetar med hemsidor. Nu behöver de ta hänsyn till alla 
olika skärmstorlekar som existerar, detta görs på bäst sätt genom att byta ut sina fasta pixlar 
mot flexibla procentenheter som justerar sig dynamiskt beroende på vad den besökande 
enheten har för skärmupplösning.27 

3.4.2 Flexibla bilder och media 
En fullt responsiv hemsida har utöver sin rutnätslayout även applicerat procentenheter på sina 
bilder och media så att även dessa justeras dynamiskt, eller så att de göms helt och hållet på en 
mindre upplösning. Detta för att ge besökaren en så användarvänlig upplevelse som möjligt.28 

3.4.3 Media queries 
Media queries är en CSS-modul som introducerades i CSS3.29 Dessa består av en valfri media 
typ och noll eller flera uttryck som begränsar stilarkens räckvidd genom att använda 
mediefunktioner, t.ex. bredd, höjd och färg. Genom att tillämpa dessa finns möjligheten att 
skräddarsy presentationen av en hemsidas innehåll för ett visst utbud av skärmstorlekar utan 
att behöva ändra själva innehållet.30 

3.4.3.1 Mobile-first 

Mobile-first är ett koncept som går ut på att först optimera en hemsida för mobiler och sedan 
utöka den med mer avancerade funktioner för större skärmstorlekar. Börja smått och sedan 
utöka. Detta för att försäkra sig om att det innehåll man vill visa även kommer vara synligt i en 
mindre skärmstorlek.31 

 Ramverk 
Ett ramverk är en uppsättning begrepp, praxis och kriterier som används för att lösa vanliga 
problem som sedan kan användas som referens till att lösa nya problem inom samma område. 
Inom webbdesign kan ett ramverk beskrivas som ett paket som består av en struktur av filer 
och mappar med standardiserad kod. Detta paket används sedan för att stödja utvecklingen av 
webbplatser och/eller används som grund när man börjar utveckla en webbplats.32 Denna 
studie fokuserar främst på ramverk relaterade till CSS, eller front-end utveckling.  
  

                                                             
27 http://www.reprosol.be/sites/reprosol.beta.the-aim.be/files/responsive-webdesign(ethan-
marcotte).pdf 
28 http://www.reprosol.be/sites/reprosol.beta.the-aim.be/files/responsive-webdesign(ethan-
marcotte).pdf 
29   https://www.w3schools.com/css/css_rwd_mediaqueries.asp 
30 http://www.reprosol.be/sites/reprosol.beta.the-aim.be/files/responsive-webdesign(ethan-
marcotte).pdf 
31 Luke Wroblewski, Mobile First 
32 https://www.awwwards.com/what-are-frameworks-22-best-responsive-css-frameworks-
for-web-design.html 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 

 Ramverkens popularitet 
Nedan presenteras en sammanfattning av den empiri som samlats in. 

4.1.1 Antal stjärnor på GitHub 
På webbhotellet GitHub kan användare visa att de gillar ett projekt genom att ge projektet en 
stjärna, liknande ett gilla-system som finns på de flesta hemsidor där man lägger upp egen 
skapat material. Genom att titta på varje ramverks projektsida på GitHub kan man få fram en 
lista med de 10 mest populära ramverken på GitHub, se tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4 Ramverks popularitet 
 

Ramverk GitHub stjärnor [hämtat 2/5 2017] 

1. Bootstrap 110,035 

2. Semantic UI 34,474 

3. Material Design Lite 27,071 

4. Materialize 26,170 

5. Foundation 25,354 

6. Material UI 25,214 

7. Pure.css 16,504 

8. Bulma 14,901 

9. Skeleton 13,943 

10. uikit 9,237 

 
För att se en fullständig lista över de ramverk denna studie sökt igenom på GitHub, se bilaga 1. 

4.1.2 Google Trend 
Google har en tjänst där man kan jämföra hur frekvent olika ord eller fraser söks efter globalt i 
deras söktjänst. Genom att plocka ut de 5 mest populära ramverken på GitHub och jämföra hur 
ofta dessa söks efter i Google kan man få en tydligare bild av hur populära dessa ramverk är. 
Detta fungerar genom att analysera hur ofta de sökord man fyller i har sökts efter proportionellt 
till hur många sökningar som skett totalt på Google under samma tidsperiod. Y-axeln visar 
intresse värdet för sökordet och X-axeln visar tidslinjen. Denna datainsamling är uppdelad i två 
figurer för att tydligare se skillnaden på ramverken, där Bootstrap är bortplockad i figur 4. Y-
axeln kommer därför alltid att vara mellan 0–100 och de olika sökorden som fylls i kan variera 
i intresse jämfört med de resterande sökorden man fyllt i. Därför har sökorden i figur 4 högre 
intressevärde än i figur 3. 
 
Se figur 3 och 4 på nästa sida. 
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Figur 3 Diagram över sökfrekvensen på de 5 populäraste ramverken 
 

 
 
 
Figur 4 Diagram över sökfrekvensen på de 4 näst populäraste ramverken 
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 Ramverkens användning 

4.2.1 Builtwith 
Builtwith är en form av söktjänst som spårar vad hemsidor använder för widgets, ramverk, 
innehållshanteringssystem, annonsörer, webstandarder, webbservrar, med flera.33 
 
Genom att använda denna tjänst för att se hur många hemsidor som använder de 5 mest 
populära ramverken enligt GitHubs användare, så får man fram följande resultat, se tabell 5 
nedan. 
 
Tabell 5 Ramverk på aktiva hemsidor 
 

Ramverk Antal hemsidor [hämtat 2/5 2017] 

Bootstrap 12,804,808 

Semantic UI 12,031 

Material Design Lite 12,096 

Materialize 42,750 

Foundation 283,192 

 

 Survey-undersökning 
I surveyundersökningen som publicerades i en Facebook grupp med över 1,800 antal personer 
samlades 215 antal svar in. Frågan i surveyn bestod av följande: 
 

”Vilket CSS framework använder du mest i jobbet/privat?” 
 
I figur 5 nedan visas den sammanställda datan. 
 
Figur 5 Cirkeldiagram 
 

 

                                                             
33 https://builtwith.com/about 
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 Intervju 
Nedan presenteras en sammanfattning av den empiri som samlats in. Fyra stycken intervjuer 
genomfördes men är under den här rubriken sammanställt. I en av intervjuerna så intervjuades 
tre personer samtidigt, i sammanställningen nedan beskrivs dessa tre som en deltagare. Se 
bilaga 3–6 för transkriberade intervjuer. 
 
Hur går ni tillväga när ni skapar en webbsida eller webbapp? Mobile-first? 
Samtliga har mobile-first i åtanke när de bygger en webbsida eller en webbapp, men fokus ligger 
inte alltid på det.  
 
Använder ni något CSS ramverk eller kodar ni allt från grunden? 
Två av de som intervjuades använder till största del Bootstrap. De andra två använder 
egenskapade ramverk som används inom företaget. 
 
Varför gör ni så? Ligger det någon tanke eller undersökning bakom det eller har 
det bara blivit så? 
En av de som intervjuades hade tidigare gjort en undersökning om vilket ramverk de skulle 
använda och kommit fram till att Bootstrap var mest lämpat. 
 
En var anti-Bootstrap och kände sig låst kreativt och tyckte det var enklare att jobba med ett 
ramverk man själv skapat. 
 
En hade efter att ha kodat många hemsidor och använt de flesta ramverk kommit fram till att 
det var bäst att ta de delar man gillar från olika ramverk och skapa ett eget. 
 
En var relativt nyanställd i företaget och hade inte så bra koll på varför Bootstrap hade valts, 
men gissade på att det var p.g.a. att det var enkelt att lära sig och implementera. 
 
Är det praxis att göra så hos er eller gör alla utvecklare annorlunda? 
Hos samtliga så var det praxis att alla arbetade på ungefär samma sätt, men det kunde skilja sig 
lite i vissa projekt. 
 
Om det är praxis; Vem bestämmer hur ni ska göra? 
Hos samtliga så var det utvecklarna som bestämde hur de skulle jobba och med vad för ramverk. 
Cheferna var sällan inkluderade i denna diskussion. 
 
Vad tycker du är viktigt att tänka på när man tar fram en responsiv webbsida? 
Samtliga tyckte det var viktigt att man började med att tänka smått, mobile-first, och sen skala 
uppåt i arbetsprocessen. Detta för att vara säker på att hemsidan alltid kommer se bra ut i 
mobilen och kommunicera det innehåll som hemsidan är syftad till. 
 
Hur många CSS Media Query brytpunkter brukar du använda? 
En använde de brytpunkter som finns inbyggda i Bootstrap. 
 
Resterande tre använde vanligtvis 3 stycken brytpunkter, där två utav de intervjuade kunde 
använda fler beroende på projektets budget. 
 
Vad tycker du om hamburgermenyn? 
Samtliga uttryckte att det var enklast att göra så, både rent tekniskt och användarvänligt då de 
flesta användare idag vet vad en hamburgermeny är och vad den gör. Samtliga uttryckte också 
att det kanske inte är den bästa eller roligaste lösningen men den uppfyller sitt syfte. 
 
Om ni får en kund som absolut inte vill ha en hamburgermeny, hur löser ni det 
då? Har ni några andra alternativ? 
Tre av de intervjuade hade aldrig varit med om en sådan händelse och hade egentligen aldrig 
haft en diskussion om det. 
 
Men endast två av de fyra hade några andra alternativ eller lösningar ifall ett sådant problem 
skulle uppstå.  
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 

 Vilka ramverk är populärast och mest använda? 
Genom en kvantitativ bearbetning och analys av insamlad statistik samt insamlad empiri från 
Survey skapas följande tabell där ramverken rangordnats från 1–5, där 1 är det bästa och 5 är 
det sämsta beroende på popularitet och användning.  
 
Se tabell 6 nedan: 
 
Tabell 6 Ramverkens sammanställda popularitet och användning 
 

Ramverk 
GitHub 
Stjärnor 

Google 
Trends 

Builtwith Survey 

Bootstrap 1 1 1 1 

Semantic UI 2 2 5 4 

Material Design Lite 3 5 4 3 

Materialize 4 3 3 4 

Foundation 5 4 2 2 

 
GitHub stjärnor och Google Trends speglar på hur populärt ett ramverk är medan statistik från 
Builtwith och insamlad data från Survey speglar på hur mycket ramverken används. I tabellen 
ser man tydligt att det som är populärast inte alltid är det mest använda.  
 
Semantic UI hamnar sist när man kollar på rent användande, men om man tar dess nuvarande 
popularitet och intresse i åtanke så ser man klart och tydligt att den är på andra plats efter 
Bootstrap. Man kan också se att trots att Foundation är det näst mest använda ramverken, med 
hästlängder dessutom, så är dess popularitet bland webbutvecklare inte lika stark. Bootstrap 
och Foundation släpptes ungefär samtidigt3435 och var under de första åren de enda två 
alternativen när det kom till ramverk, därav deras stora användning på webbplatser än idag. 
Kollar man på tabell 6 ovan så kan man spekulera om Foundation kommer bytas ut mot 
modernare ramverk och tappa sin stora användarbas om några år. Frågan man då kan ställa sig 
är varför Foundations popularitet sjunker när Bootstrap behåller sin position på topp i dem 
mätningar som utförts i denna studie, när de båda ramverken är relativt lika när det kommer 
till vad de innehåller och erbjuder. 
 
Genom att kolla på tabell 6 har följande tabell som visar rangordningen mellan de olika 
ramverken i popularitet och användande tagits fram. Se tabell 7 nedan. 
 
Tabell 7 Ramverkens rangordning i popularitet och användande 
 

Populärast Mest använt 

1. Bootstrap 1. Bootstrap 

2. Semantic UI 2. Foundation 

3. Materialize 3. Materialize 

4. Material Design Lite 4. Material Design Lite 

5. Foundation 5. Semantic UI 

 

                                                             
34 http://foundation.zurb.com/ 
35 http://getbootstrap.com/about/ 
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 Vad använder webbyråer i Jönköping sig av för ramverk och 
metoder när de tar fram responsiva webbplatser och applikationer? 
Varför använder de sig av dessa? 

5.2.1 Vad använder webbyråer i Jönköping sig av för ramverk och metoder när de 
tar fram responsiva webbplatser och applikationer? 
Från den insamlade empirin genom de kvalitativa intervjuerna i 4.3 analyseras att hälften av 
webbutvecklarna som intervjuats använder sig av ramverket Bootstrap. Bootstrap är även de 
mest populära och mest använda ramverket inom webbutveckling som analyserades i 5.1. De 
webbutvecklare som inte använde sig av Bootstrap använde sig av ramverk som de själva hade 
tagit fram i de företag de arbetar på. 

 
Webbutvecklare försöker att ta fram webbplatser och applikationer genom ett mobile-first tänk 
även om de inte alltid börjar med att skapa produkten ur ett mobilläge. Det handlar mycket om 
att analysera vad webbplatsen eller applikationens syfte är, vilken information som behöver 
synas och hur den informationen kan visas på bästa sätt oavsett skärmens storlek. Därmed är 
ramverkets agerande vid responsiv design viktigt för att kunna utföra den design som ansetts 
bäst för kunden och användaren för en speciell produkt. Av empirin som sammanställts 
konstateras att Bootstrap fungerar för de flesta men de finns även dem som inte vill låsa sig och 
därmed gör något personligt och kreativt. 

5.2.2 Varför använder de sig av dessa? 
Vid de kvalitativa intervjuerna ställdes det flera frågor om varför webbutvecklarna arbetade på 
de sätt som de gör i företaget och om det var praxis på deras arbetsplats. Alla webbutvecklare 
som blev intervjuade menade att det var praxis att använda sig av ramverket men att arbetet 
kunde se olika ut beroende på vad de själva kände sig bekväma med. 

 
Det som var intressant att se var att utvecklarna själva bestämde hur de ville jobba, utan att 
deras chefer hade något att säga till om och i vissa fall inte ens var insatta i hur deras anställda 
arbetade så länge de fick fram en bra slutprodukt. Det var även lite överraskande att alla inte 
arbetade på samma sätt, det hade varit intressant att få veta vad som händer om två utvecklare 
som arbetar på olika sätt skulle arbeta tillsammans på samma projekt, fast efter varandra. 
Skulle den andre försöka implementera sin egen stil ovanpå den förstes eller skulle den andre 
få byta till den förstes arbetsstil och fortsätta på samma sätt?  
 
Flera webbutvecklare testade olika ramverk för att hitta något som de kände sig bekväma att 
arbeta med. Några samlade det som de trivdes med från de olika ramverken för att skapa ett 
eget och andra valde att använda Bootstrap för att ramverket innehåller allt som man kan 
tänkas behöva när man producerar webbplatser och applikationer, oavsett hur stor eller liten 
produkten är. Det finns webbutvecklare som även gjort undersökningar om vilket ramverk som 
används mest och som innehöll det som de behövde för att producera sina webbplatser och 
applikationer. Resultatet för den undersökningen var att använda sig av Bootstrap. Det som var 
intressant här var att endast en faktiskt hade gjort en undersökning för att få reda på vilket 
ramverk som skulle passa dem bäst. De andra hade antingen hoppat på Bootstrap-tåget för 
enkelhetens skull eller skapat sina egna ramverk utefter vad de gillade hos alla ramverk de 
testat.  
 
Analyserar man det som webbutvecklarna sagt ser vi att de inte börjat använda sina ramverk av 
en slump. De har på något sätt kommit fram till vad de vill använda för att kunna ge bäst resultat 
till sina kunder samt känna sig bekväm med sin arbetsprocess. 
 
Alla som intervjuades har ändå en tanke bakom sina val som är kopplade till hur bra 
användarupplevelse besökaren får när de besöker de hemsidor som dessa utvecklare har byggt. 
De har alltid User Experience och Interaktionsdesign i åtanke när de tar fram webbplatser. 
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 Vad tycker webbutvecklare om hamburgermenyn? 
I intervjuerna ser man tydligt att webbutvecklare står ganska negativt ställda till användandet 
av hamburgermenyn. Den gömmer undan viktig information som egentligen kanske ska vara 
det första man ser när man kommer in på en webbplats eller applikation. På grund av detta 
påverkas interaktionsdesignen och användarens användarupplevelse försämras. En utav de 
intervjuade sade: 
  

“Det är en tråkig lösning på ett viktigt problem.”  
 
Däremot så fyller hamburgermenyn sitt syfte eftersom den har använts så brett inom responsiv 
design vilket bidragit med att användare lärt sig vad den innebär. 
  
Dagens mobiler blir allt större och detta gör att en hamburgermeny överst på sidan även kan 
bli svår att komma åt om du endast kan använda en hand. För att motarbeta användandet av 
hamburgermeny försöker webbutvecklare hitta nya sätt att visa menyn utan att gömma den. En 
av metoderna är att flytta menyn till botten av skärmen, detta bidrar till en enkel 
interaktionsdesign och en bättre användarupplevelse eftersom du når hela menyn med tummen 
trots att du håller mobilen med en hand, som går att se i figur 2 i kapitel 3.3.1.
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 Resultat 
Studiens slutliga resultat blev liknande det resultat som vi förväntat oss. Vi är väl medvetna om 
Bootstraps storlek och popularitet vilket inte gjorde oss speciellt överraskade när det visade sig 
vara det mest använda ramverket. Vi ansåg att webbutvecklare vi intervjuade hade mycket bra 
idéer och tankar kring ämnet. De nämnde flera gånger att även om Bootstrap innehåller allt 
man kan tänkas behöva tar det tyvärr väldigt mycket plats när man inte använder allt. Vilket 
ledde till att några valde att skapa egna ramverk som endast innehöll det nödvändigaste och 
som inte tog med det som inte används.  

 
Något vi blev mer intresserade av var den stora skillnaden mellan vissa ramverks popularitet 
som inte alls matchade med dess användande vilket syntes väldigt tydligt mellan Foundation 
och Semantic UI. Detta kan bero på när ramverken skapats och om det yngre hunnit visa sin 
kapacitet till de utvecklare som redan använder det äldre ramverket. 
 
Webbutvecklare har en negativ ställning till hamburgermenyn och vill hitta en bättre lösning 
på detta problem, en av dessa lösningar är att flytta menyn till botten av skärmen så den 
efterliknar den meny vi normalt sett ser i mobilapplikationer för att underlätta för användaren 
att nå till menyn. Frågan man då kan ställa sig är om menyer på webbplatser i mobilvyn i 
framtiden kommer vara mer liknande de vi normalt ser i appar idag. Ur ett rent 
användarupplevelseperspektiv så är det ju helt självklart att ha menyn i botten av skärmen där 
den är lättare att nå till. 

 Implikationer 
Resultatets användningsområden är främst kopplade till personer eller företag som arbetar 
med webbutveckling men kommer även att kunna användas av privatpersoner. För rapportens 
primära målgrupp kommer användningsområdet att vara en ökad förståelse för vilka ramverk 
som används mest samt en ökad förståelse för varför dessa används. Privatpersoner kan 
använda resultatet på samma sätt.  

 Begränsningar 
Begränsningarna som vi får i denna studie är att vi inte kan dra några slutsatser om företag och 
webbutvecklare i andra delar av landet använder sig av samma ramverk eller metoder som dem 
lokala vi intervjuat. Vi kan inte heller dra några slutsatser om varför Bootstrap är det mest 
populära och mest använda ramverket. Vi kan endast spekulera varför med hjälp av den empiri 
vi samlat in via intervjuerna. 

 
En stor begränsning är även bristen av intervjuer då vi endast fick kontakt med 6 av 10 företag 
som vi kontaktade, varav 4 ville ställa upp på att delta i intervju. Fler generella slutsatser hade 
kunnat dras om fler företag hade ställt upp på intervjuer. 

 Slutsatser och rekommendationer 
De slutsatser vi kan dra av denna studie är att Bootstrap är det mest populära och mest använda 
CSS ramverket. Använder webbyråer i Jönköping inte Bootstrap använder de gärna ett eget 
ramverk eller en annan metod för responsiv design. Vi kan även dra en slutsats om att 
hamburgermenyn behöver ändras eller bytas bort då den ur ett användarupplevelseperspektiv 
inte är en bra lösning, man kan istället välja att lägga en menyrad i botten av skärmen som är 
enklare att nå till. 

 
Det vi kan rekommendera utifrån studien är att Bootstrap är det ledande ramverket inom 
webbutveckling. Men tänk över vad du verkligen behöver för dina projekt, är Bootstrap värt den 
storlek och tyngd som den medför, eller fungerar ett mer simpelt ramverk som till exempel 
Semantic UI? 
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 Vidare forskning 
Från studien skulle man kunna göra en vidare forskning om ramverkens skillnader. Det kanske 
finns en koppling till varför utvecklare som inte använder Bootstrap gärna använder sig av ett 
eget ramverk eller annan metod. Vill man fördjupa sig mer i Interaktionsdesign och User 
Experience kan man se skillnader på om designen som skapas via ett ramverk är lika 
användarvänligt i jämförelse med något man designat fram med egen kod. På så sätt kan man 
även dra en slutsats om det är bättre att skräddarsy sin design för en god användarupplevelse 
än ramverkets färdiga filer för att bygga upp webbplatser/applikationer. 

 
Man hade även kunnat utöka arbetet till att analysera hur många utvecklare som använder en 
preprocessor när de skriver CSS kod, samt om de använder några metodologier, till exempel 
BEM, när de namnger sina klasser. 
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Bilaga 1 

Tabell över de ramverk som analyserats utefter antal GitHub stjärnor 

 

Ramverk Antal GitHub stjärnor [hämtat 2/5 2017] 

1. Bootstrap 110,035 

2. Semantic UI 34,474 

3. Material Design Lite 27,071 

4. Materialize 26,170 

5. Foundation 25,354 

6. Material UI 25,214 

7. Pure.css 16,504 

8. Bulma 14,901 

9. Skeleton 13,946 

10. UIkit 9,237 

11. Spectre 3,879 

12. Susy 3,734 

13. 960gs 3,279 

14. GroundworkCSS 1,687 

15. kube 992 

16. Helium 989 

17. minCSS 952 

18. InuitCSS 733 

19. mini.CSS 58 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

 

 Hur går ni tillväga när ni skapar en webbsida eller webbapp? Mobile-first?  

 

 Använder ni något CSS ramverk eller kodar ni allt från grunden? 

 

 Varför gör ni så? Ligger det någon tanke eller undersökning bakom det eller har det 
bara blivit så? 

 

 Är det praxis att göra så hos er eller gör alla utvecklare annorlunda? 

 

 Om det är praxis; Vem bestämmer hur ni ska göra? 

 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på när man tar fram en responsiv webbsida? 

 

 Hur många CSS Media Query brytpunkter brukar du använda? 

 

 Vad tycker du om hamburgermenyn? 

 

 Om ni får en kund som absolut inte vill ha en hamburgermeny, hur löser ni det då? Har 
ni några andra alternativ? 
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Bilaga 3 

Transkriberad intervju, Deltagare 1–3 (23–24 år, UX-designer/webbutvecklare) 
 
Hur går ni tillväga när ni skapar en webbsida eller webbapp? Mobile-first? 
Deltagare 3:  Enligt vår design standard så kör vi mobile-first. 
Deltagare 2:  Vi vill köra mobile-first, men… 
Deltagare 3:  ...Sen blir inte verkligheten sån. 
Deltagare 2:  Det blir desktop-first när vi utvecklar men jag vet inte hur det blir när ni 

designar? 
Deltagare 1:  Blir det inte olika? Vi försöker göra det, kan man säga. Men det är snarare så 

att vi har mobile-first tänket än att vi designar mobile-first i första skedet. Och 
även när vi gör markup. Vi gör ju inte informationssidor. Men då gör vi liksom 
mobile-first tänket men vi gör nästan alltid desktop-first, när det väl kommer 
till webben. Annars har vi ju appar som alltid är mobile-first. Men att skala 
uppåt, klart bättre! 

 
Använder ni något CSS ramverk eller kodar ni allt från grunden? 
Deltagare 1:  Vi kör en kombination. Använder Bootstrap. 
 
Varför gör ni så? Ligger det någon tanke eller undersökning bakom det eller har 
det bara blivit så? 
Deltagare 1:  Vi gjorde en undersökning för ett år sedan med bästa ramverk och kom fram 

till att Bootstrap var det smidigaste att jobba med, tyckte jag och min kollega 
Johan. Innan vi gjorde denna undersökning så hade jag endast suttit i ren CSS-
kod och Johan hade testat lite olika ramverk. Vi kastade oss därefter in i 
Bootstrap i våran egen hemsida och satte och guidelines och så använder vi en 
guideline när vi bygger webbapplikationer. 

Deltagare 3:  Jag har mest jobbat med Skeleton innan, det är liknande fast mer lightweight, 
och sämre gridsystem. 

Deltagare 1:  Aa, men det är mest gridsystemet man gillar, det är därför man använder ett 
ramverk. Allt annat är ju utbytbart, men gridsystemet och fixar till floats är det 
man vill åt. 
 

Är det praxis att göra så hos er eller gör alla utvecklare annorlunda? 
Deltagare 1:  Det är praxis hos mig och sen gör alla andra lite olika. 
Deltagare 2:  Fast vi drar ju alltid in Bootstrap, och jQuery, trots att jag inte vill det. 
 
Om det är praxis; Vem bestämmer hur ni ska göra? 
Deltagare 1:  Det är vi. 
Deltagare 3:  Vi hade en genomgång i våra arbetsflöden för någon vecka sedan och vår VD 

var inte ens med på det. Utan det var vi som grupp som bestämde ihop. 
 

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man tar fram en responsiv webbsida? 
Deltagare 3:  Ett fel som jag gör ofta är jag börjar testa på små storlekar för sent i processen, 

vilket medför att man få sitta med lite tråkiga fixar i det sista istället för att vara 
snabbare på att testa kontinuerligt rakt in i små enheter. 

Deltagare 1:  Att bygga den (webbsidan) del för del, och testa den del för del. 
Deltagare 2:  Det blir lätt att man bygger den ordentligt på desktop först och 
sen sitter man i mobilen och testar och inser att den här gradienten funkar ju 
inte alls. 

Deltagare 3:  Det blir ju ofta problem när man börjar stort och skalar ner i viewport-size och 
såna grejer. 
 

Hur många CSS Media Query brytpunkter brukar du använda? 
Deltagare 3:  Vi kör Bootstraps inbyggda. 
Deltagare 1:  Vi bygger ju alla generell CSS för mobilen och sen bygger man större med 

Media Queries, så vi använder alltid min-width på Media Queries. 
 

Vad tycker du om hamburgermenyn? 
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Deltagare 1:  Nu sitter den ju hos de flesta, så nu funkar den. Den gör ju sitt syfte liksom. 
Men det är ett väldigt tråkigt sätt att displaya en meny på. 

Deltagare 2:  Det är en tråkig lösning på ett viktigt problem. 
Deltagare 1:  Vi har ju börjat köra även på hemsidor dem här iPhone app lösningen med en 

bar som ligger i botten, och det är mycket mer bekvämt i handen. 
Deltagare 3:  Nu när enheter blir större och såna grejer med så är det mycket mer accessible 

och sådär. 
Deltagare 1:  ...Att inte ha i översta hörnet ja. 
Deltagare 2:  Man kan ju inte ligga i sängen och använda en hamburgermeny liksom, då 

tappar man ju mobilen. 
 

Om ni får en kund som absolut inte vill ha en hamburgermeny, hur löser ni det 
då? Har ni några andra alternativ? 
Deltagare 3:  Det har nog aldrig hänt, tror jag. 
Deltagare 2:  Vi gör nog en bar i botten då och lägger allt i den. 
Deltagare 3:  Men vi brukar ofta i de större projekten så har vi ofta möjlighet att iterera fram 

designen med kunden så att de vet varför vi gör som vi gör. 
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Bilaga 4 
Transkriberad intervju, Deltagare 4 (26 år, UX-designer) 
 
Hur går ni tillväga när ni skapar en webbsida eller webbapp? Mobile-first? 
Det första är väl att ofta så brukar kunden kontakta oss för vi brukar inte jaga kunder, de 
flesta är Jönköpings baserade men vi kan även få kunder från Göteborg då vi har ett kontor 
där med. Då sitter vi först och främst och bestämmer vad det är kunden vill ha, om det är en 
helt ny sida eller om de vill uppdatera en befintlig sida. Vi fokuserar mycket på e-handel, så 
det är ofta stora e-handelssidor. Så man måste tänka igenom steg-för-steg hur vi ska lösa det 
på ett bra sätt. Så då sitter projektledarna med i det och sen kommer jag in eller den andra 
UX-designern som sitter i Göteborg, då har antingen de (kunden) ett koncept från en 
reklambyrå med en skiss på en hemsida som säger “Vi vill ha det här. Koda det.”, och då gör vi 
det. Jag gör front-end delen och sen har vi andra som gör back-end delen. Eller så vill kunden 
att vi ska göra designen och då är vi med och bestämmer från grunden hur det ska vara. 
 
Vi försöker ha ett mobile-first tänk, men det är rätt svårt för man får massa idéer för hur det 
ska se ut men sen när det blir fullskaligt så får man tänka ner ganska mycket, speciellt med e-
handel kan jag tycka det är ganska svårt ibland att då få det snyggt i mobilen när man tänker 
hur kassa är uppbyggd och hur produkterna visas med sina artikelnummer och massa annan 
data. Man måste tänka på det. Jag är ganska nyanställd och företaget har inte haft någon 
designer innan mig så innan det så var det back-end kodarna som designade så hela tänket 
med mobile-first är ganska nytt för hela företaget. Så jag försöker lyfta de här viktiga design 
delarna. 
 
Använder ni något CSS ramverk eller kodar ni allt från grunden? 
Vi kör väldigt mycket Bootstrap när det ska vara just responsivt, men annars kodar vi det 
mesta själva från grunden. Men just när det kommer till att vara responsivt använder vi 
Bootstrap. Vår UX-designer i Göteborg har byggt ett eget ramverk, liknande Bootstrap, men 
som är mycket tunnare. Bootstrap är ju bra men det är väldigt mycket skit som hänger med. 
Så vi har börjat nu på senaste tiden att implementera det nya ramverket på våra sidor.  
 
Varför gör ni så? Ligger det någon tanke eller undersökning bakom det eller har 
det bara blivit så? 
Det har bara blivit så tror jag. Det viktiga är att det ska fungera och då tycker vi att Bootstrap 
fungerar bäst och är enklast att lära sig och implementera. 
 
Är det praxis att göra så hos er eller gör alla utvecklare annorlunda? 
Det är praxis att använda Bootstrap eller det nya ramverket vi tagit fram. 
 
Om det är praxis; Vem bestämmer hur ni ska göra? 
Det är vi utvecklare och designers som bestämmer. Chefen har inte så mycket att säga till om i 
utvecklingsstadiet. 
 
Vad tycker du är viktigt att tänka på när man tar fram en responsiv webbsida? 
Mobile-first, man ska tänka mycket på det. Det viktigaste är att börja tänka smått och sen kan 
man alltid gå större. Många, inklusive jag, tänker för stort och sen när man går ner så blir det 
svårt att få det att se bra ut. Det är viktigt att det ska se bra ut i alla enheter. 
 
Hur många CSS Media Query brytpunkter brukar du använda? 
Jag brukar sätta tre stycken vanligtvis, en för mobil, en för tablet och en för desktop.  
 
Vad tycker du om hamburgermenyn? 
Det funkar väl. Det är väl kanske inte den roligaste mobil menyn så, men det är lite svårt det 
här med mobilen att ha det snyggt och många av de sidor jag sitter med har väldigt många 
undersidor och väldigt många produktsidor och det blir en ganska stor meny. I desktop gör 
man en megameny, en stor dropdown med massa innehåll, och det ska man sen klämma ihop 
i mobilen, så då blir det en hamburgermeny. Inte mycket mer att göra. Användaren vet 
dessutom att den här lilla hamburgaren betyder meny.  
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Om ni får en kund som absolut inte vill ha en hamburgermeny, hur löser ni det 
då? Har ni några andra alternativ? 
Det har aldrig riktigt hänt. Men vi skulle väl fråga om kunden har några andra alternativ de 
istället vill använda sig av. Fråga kunden hur användaren ska kunna hitta menyn om man inte 
använder sig av den nu traditionella hamburgermenyn. Och förklara med kunden att de kanske 
tappar många användare om de inte vet hur de ska navigera på hemsidan. 
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Bilaga 5 
Transkriberad intervju, Deltagare 5 (30 år, Gränssnittsutvecklare) 
 
Hur går ni tillväga när ni skapar en webbsida eller webbapp? Mobile-first? 
Det är oftast en väldigt lång process, beroende på hur mycket man ska göra om och så. Vissa 
handlar ju bara om att ge en ny look, men vissa kanske ska bygga om hela varumärket och då 
är det en längre kedja. Det är interaktionsdesigners först som är med och jobbar med AD:s 
och sen tar de upp en skiss, sätta upp vad som är viktigt och vad som är målet med sidan. Och 
sen tar vi utvecklare tag i det sen. Det är inte alltid det behöver vara en färdig skiss från 
designern utan mer “typ såhär ska det se ut” och sen testar vi om det funkar. 
 
Använder ni något CSS ramverk eller kodar ni allt från grunden? 
Man får väl göra det, men jag är anti-Bootstrap. Jag känner mig låst. Vi har försökt att bygga 
egna så vi kan återanvända moduler så man slipper göra om saker hela tiden. Men inga 
ramverk så. 
 
Varför gör ni så? Ligger det någon tanke eller undersökning bakom det eller har 
det bara blivit så? 
Det är att man känner sig låst kreativt, tycker jag. Sen är det ju smidigt men man måste 
liksom komma ihåg alla klassnamn och sånt, det är skönare om man har gjort det själv från 
början. 
 
Är det praxis att göra så hos er eller gör alla utvecklare annorlunda? 
Vi har ju en grundtanke hur vi ska jobba, så det finns en normalize-fil där man kan utgå ifrån 
som tar hand om att designa input-fält och sånt från scratch. Men rent byggmässigt så 
försöker vi jobba utefter BEM-metodologin med klassnamn och så, men sen är det inte hugget 
i sten att man måste göra så utan man gör vad som känns bäst.  
 
Om det är praxis; Vem bestämmer hur ni ska göra? 
Vi bestämmer ganska mycket själva, vi utvecklare, vad som känns bra. Sen kan man ha vissa 
grejer vi gör på samma sätt ibland, vi försöker få in BEM-tänket hos alla. 
 
Vad tycker du är viktigt att tänka på när man tar fram en responsiv webbsida? 
Mobile-first. Det är så lätt att man glömmer bort det lite, och sen är det svårt att man inte kan 
ha det pampiga i telefonen som man kanske eftersträvar på desktop men då får man skippa 
det då det inte blir samma upplevelse. Det är viktigt att tänka på då alla sitter i telefonen idag. 
Men det är väldigt lätt att man far iväg när man sitter på stora skärmar 
 
Hur många CSS Media Query brytpunkter brukar du använda? 
Jag brukar använda en för iPad-porträtt, en för iPad-landskap, en för desktop och ibland 
beroende på sida så kanske man får lägga till en desktop-XL. Men vanligtvis är det tre. 
 
Vad tycker du om hamburgermenyn? 
Jag gillar den ändå, man slipper ha en visad meny i små storlekar och man kan ha den vid 
sidan om. 
 
Om ni får en kund som absolut inte vill ha en hamburgermeny, hur löser ni det 
då? Har ni några andra alternativ? 
Vi har inte diskuterat det så mycket. De flesta vet ju att det finns en meny om man klickar på 
hamburgarikonen i mobilen. Men det har aldrig varit en diskussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 

 
Bilaga 6 

Transkriberad intervju, Deltagare 6 (26 år, Webbutvecklare/VD) 
 
Hur går ni tillväga när ni skapar en webbsida eller webbapp? Mobile-first? 
Vi har ganska många personer inblandade när vi gör en webbsida, det börjar med att någon 
ska sälja in behovet att det ska uppdateras hos kunden. Sen kommer kunden hit och då börjar 
vi egentligen inte här med att prata om webbplatsen utan vi börjar med att prata om 
processen, vad är flödet och vilken metod använder kunden för att driva trafik till 
webbplatsen eller hur försäljningen till, är det genom webbplatsen? Är det en e-handel? Eller 
går försäljningen till så att konsumenten ska ta sig till en butik, då använder man ju 
webbplatsen till något annat än att sälja. Då kanske man använder webbplatsen till att 
utbilda. Nike, till exempel, deras huvudsakliga syfte kanske är att berätta hur bra Nike-skorna 
är, snarare än att sälja jättemånga Nike-skor på nätet. Volvo likaså, de säljer ju inga bilar på 
hemsidan utan de säljer ju bilar genom återförsäljare som Nybergs Bil här i Jönköping till 
exempel. I den änden börjar vi och försöker sätta oss in i kunden, vi har ofta en workshop, och 
när vi har kommit fram till att så här ser processen ut då börjar vi med att titta på var 
någonstans kan vi rita in webbplatsen. Och sen försöker vi få den att passa. Och då kan det 
vara så att de kunderna som kommer till webbplatsen och som kommer från område A, de ska 
vi inte skicka till startsidan. Och de som kommer från område B skickar vi till startsidan. Och 
då börjar vi med att titta på hur ska strukturen se ut och vad ska den vara till för, ska den sälja 
eller ska den utbilda. Och det gör vi även när vi bygger om befintliga sajter, alltså inte bara när 
vi gör nya, utan då föreslår vi för kunden om de har gjort rätt eller om det är något som 
behöver göras om. Och när vi väl börjar bygga så har vi redan haft ett möte med kunden så vi 
vet redan ganska mycket om de, och kan känna av om kunden vill ha något stilrent och inte 
med färger och ritar då en startsida eller en första vy. Och lite beroende på hur det ser ut så 
kanske vi bara ritar första vyn men att webbsidan i slutändan ska vara längre, eller så ritar vi 
hela webbsidan och visar sen för kunden vad som är första vyn och vad som syns när man 
scrollar. När vi har bestämt oss för hur det ska se ut så börjar vi med att programmera, då är 
det någon som har hand om sysAdmin som sätter upp alla konton och gör allting rätt i våra 
IT-system, det är mycket säkerhet som ska stämma. Alla våra kunder får egna fängelser, som 
det heter på svenska, men jails eller CHroot. På Linux system kan man ta hela bassystemet, 
kopiera det och lägga det i en egen partition eller en egen mapp på filsystemet. När man sen 
loggar in på det så blir det som ett eget litet virtuellt system i det stora. Så varje kund kör sin 
egen distribution av det här systemet. Så att om en kunds hemsida blir kompromissad så är 
det bara en hemsida som ryker och inte alla. Så den processen börjar samtidigt som vi ritar 
lite. För att komma till CSS så börjar vi att titta på hur den är ritad, om det är naturliga spalter 
t.ex., så får man ta hänsyn till det. Vi skriver ju inte CSS när vi kodar utan det genereras ju, så 
vi skriver i Less eller Sass. Så det finns en ganska genomarbetat struktur med ganska många 
filer, en normalize t.ex. som nollställer massa grejer som webbläsare annars bestämmer lite 
själva. Vi har en egen struktur för mobilanpassning och då ligger det fördefinierat en fil för 
varje enhet som vi har stöd för, så det är en gigantisk lista. Men vi har t.ex. egna filer för 
iPhone 5s och iPhone6. Och med Sass, eller med Less, så laddas de in på rätt ställe och läggs i 
Media Queries så rätt kod anropas på rätt plats. Men när vi kodar så lägger vi det i olika filer, 
systemet själv genererar dem på rätt plats sen. Så ingen behöver skriva CSS rakt av.  
 
Använder ni något CSS ramverk eller kodar ni allt från grunden? 
Vi har ett eget ramverk som bygger på ett gammalt system, 960gs, och har använt samma 
tänk så att man kan positionera element genom samma teknik. Men resten har vi kodat helt 
själva som t.ex. färgsättning. 
 
Varför gör ni så? Ligger det någon tanke eller undersökning bakom det eller har 
det bara blivit så? 
Man har ju kodat många webbplatser och sen hittar man ju sin stil som funkar. Det finns ju 
ett helt gäng med ramverk, några som man får betala för och några som är gratis. Vi har testat 
de flesta och alla passar inte riktigt, så vi har tagit godbitarna från det vi tycker är najs. Vi 
använder samma tekniker men det är vårt eget. 
 
Är det praxis att göra så hos er eller gör alla utvecklare annorlunda? 
Vi som jobbar med front-end gör likadant. 
 



 

32 

 
 
Om det är praxis; Vem bestämmer hur ni ska göra? 
Vi kommer överens om det gemensamt. 
 
Vad tycker du är viktigt att tänka på när man tar fram en responsiv webbsida? 
Det är viktigt att veta vad man ska visa, jag undervisade på ett universitet i webbutveckling 
med inriktning på mobila enheter. Det som vi ser där är att det folk gör fel är att först 
bestämmer man sig för hur webbsidan ska se ut i desktop och när man har byggt färdigt så 
skalar man ner det till en mobil och sen ser tar man bort de saker som inte funkar och 
placerar om vissa element och kallar det sen för en responsiv hemsida. Och felet man gör då 
är att man inte tänker på vad man vill visa för besökaren. Så det som är viktigast att tänka på 
när man gör en sajt för mobiltelefonen är ju egentligen att de flesta sajter idag har en oerhört 
stor andel besökare från mobiltelefoner, och vad vill man visa för de besökarna. Inte i första 
hand vad av det jag har på desktop funkar i mobil, för det är egentligen inte så viktigt. Utan 
det viktiga är: Vad vill jag visa mobil besökaren? Och att man börjar i det läget. 
 
Hur många CSS Media Query brytpunkter brukar du använda? 
Det är olika från projekt till projekt, och det är olika beroende på vad kunden betalar. I vissa 
projekt så har vi bara tre brytpunkter, desktop, tablet och mobil. Men i vissa andra projekt har 
vi en brytpunkt för varenda mobila enhet som vi känner till.  
 
Vad tycker du om hamburgermenyn? 
Den har ju tillkommit för att menyn ska ta mindre plats och för att folk ska känna igen den. 
Jag vet inte om det är bästa lösningen, men vi använder den för att det är ganska smidigt 
ändå. Det handlar mycket om att folk känner igen den. När folk ser en hamburgare då vet man 
att det är en meny. Det finns lite roligare varianter att när man har musen över den så gör den 
någon rolig animation eller när man klickar på den så animeras den till ett kryss. Jag kan 
tycka att den fyller sin funktion, men när vi bygger webbplatser där vi har bättre budget så 
tittar vi på alternativ. Men i standard budget så blir det hamburgermenyn. 
 
Om ni får en kund som absolut inte vill ha en hamburgermeny, hur löser ni det 
då? Har ni några andra alternativ? 
Ja, det har vi. Det beror på vad är för sajt. I vissa har vi löst det utan en meny med en karusell 
istället. I vissa har vi löst det med en one-page där vi skriver ut alla stycken eller sidor och när 
man scrollar så växlar den igenom varje stycke. 


