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Abstrakt 
 

”Mobila enheter – anpassning av hemsidor skapade med EPiServer CMS” 

handlar om tekniker och metoder för att anpassa en hemsida skapad i 

publiceringsverktyget EPiServer CMS för mobila enheter. Rapporten berör både 

tekniska bitar så som hur man kan presentera två helt olika versioner av samma 

sida och hur man löser scrollning på mobila enheter till mer teoretiska avsnitt som 

handlar om hur man presenterar innehåll som passar den mobila enhetens skärm. 

 

Syftet var att undersöka om det är möjligt att skapa återanvändbar kod som går att 

använda på flera olika webbplatser och samtidigt skapa den mobila versionen med 

samma html-kod som redan finns och på så sätt undvika extra arbete för att koda 

om sidorna. Vidare så undersöktes det om det gick att få en ”app-känsla” på den 

mobila versionen utan att utveckla en nativ applikation.  

 

 

Abstrakt  
”Mobila enheter – anpassning av hemsidor skapade med EPiServer CMS”  is 

about techniques and methods to customize a website created in the publishing tool 

EPiServer CMS for mobile devices. It concerns both technical pieces such as how 

to present two completely different versions of the same page and how to solve the 

scrolling on mobile devices to the more theoretical sections on how to present 

content for the mobile device's screen. 

 

The aim was to investigate whether it is possible to create reusable code that can 

be used on multiple websites while creating the mobile version of the same html 

code that already exists and thus avoid extra work to code the pages. Furthermore, 

it was investigated whether it was possible to get a "app-feeling" on the mobile 

version without developing a native application. 
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1 Introduktion  

 
Denna rapport grundar sig på ett examensarbete gjort det tredje året på 

Webbprogrammeringsprogrammet vid Linneuniversitetet i Kalmar. Syftet har 

varit att ta fram en mobil version av en befintlig hemsida skapad i EPiServer 

CMS. Vidare så ska materialet som tas fram under arbetets gång användas 

som mall för andra sidor som ska mobilanpassas.  

Teknikerna som kommer att användas för att anpassa sidans innehåll kommer 

vara HTML, CSS och Javascript och meningen är att kunna erbjuda en mobil 

version av webbsidan som ser ut som en nativ applikation fast den bara består 

av HTML, CSS och Javascript och således kan visas för flertalet mobila 

enheter utan speciell anpassning eller utveckling.  

De saker denna rapport tar upp är bland annat: 

 

Metod för att byta ut HTML, CSS och Javascript för mobil visning 

Anpassning av diverse designelement för mobil visning 

Identifiering av mobila enheter 

Arbetsprocessen 

Hur EPiServer CMS är utformat och fungerar 

 

Rapporten kommer även att ta upp olika frågeställningar och problem som 

uppkommit under arbetets gång.  
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2 Bakgrund 
 

2.1 Logica 

Logica[1] är ett IT och telekomföretag med säte i London och har runt 40 000 

medarbetare.  

 

WM Data köptes upp 2006 och utgör sedan dess Logicas nordiska avdelning. 

2008 bytte VM Data namn till Logica. Logica har cirka 5 200 medarbetare. 

Logica erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster, systemintregration och 

outsourcing och bland deras kunder finns många av Europas största företag 

och organisationer.  

 

Logica i Kalmar består av cirka 50 medarbetare och tillsammans med 

kontoret i Oskarshamn och Karlskrona är man cirka 150 medarbetare. 

 

2.2 EPiServer CMS 

EPiServer CMS[2] är ett Content Management System 

(Innehållshanteringssystem). Ett CMS kan kortfattat beskrivas som ett system 

för innehållet på webbplatsen. Redaktörer kan enkelt mata in och ändra 

innehåll på webbplatsen via editorer och skapa nya sidor från färdiga mallar. 

Innehållet lagras i en databas och versionshanteras. Det går också att 

publicera nyheter i förväg som blir synliga för besökare vid ett visst 

klockslag och publicera nyheter som slutar att publiceras efter till exempel 30 

dagar. Vidare finns det massor med funktioner för själva innehållet och 

publiceringen av den. 

 

Själva strukturen på en EPiServer CMS består oftast av en startsida och ett 

antal undersidor, som också kan ha undersidor. Man kan säga att strukturen 

påminner mycket om ett filsystem. 

 

Administratörens uppgift är att styra vilka sidor som går att skapa var, vilka 

egenskaper (editorer) som ska finnas på sidorna, eventuellt godkänna sidor 

för publicering, skapa schemalagda jobb och så vidare.  

 

Ett CMS är utmärkt när man har en webbplats som ska uppdateras ofta och 

innehålla mycket innehåll.  
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2.3 Mobila enheter 

Mobila enheter är ett samlingsnamn för mobiltelefoner, portabla spelenheter, 

läsplattor och så vidare. Den största gemensamma nämnaren är att skärmen 

oftast inte är lika stor som en vanlig dator och därför är mobila, lätta att ta 

med sig.  

 

För enkelhetens skull har denna rapport valt att behandla tre stycken olika 

mobila enheter, alla mobiltelefoner, eller smartphones som de också kallas.  

 

 iPhone – En mobiltelefon från Apple som kör operativsystemet iOS. 

iOS används också i läsplattor. 

 

 Android – Ett operativsystem från Google. Flertalet tillverkare gör 

telefoner som använder sig av Android. Android används också i 

läsplattor. 

 

 Windows Phone 7 – Ett operativsystem från Microsoft. Flertalet 

tillverkare gör telefoner som använder sig av Windows Phone 7.  

 

 Gemensamt för dessa enheter är att de har en relativt stor skärm för att vara 

en mobiltelefon, oftast runt 9-10 cm, och att skärmen är av typen pekskärm, 

det vill säga man navigerar runt operativsystemet genom att trycka på 

skärmen. 

 

De senaste åren har dessa enheter blivit populära och oftast säljs dessa med 

någon form av data-abonnemang som gör att det går att surfa och använda 

internet på enheten. Detta har gjort att folk börjat använda sina mobila 

enheter mer och mer för att surfa på internet.  

2.4 HTML, CSS och Javascript 

 

HTML betyder HyperText Markup Language och är ett språk för att skapa 

strukturen på en webbsida. HTML-koden består av ett antal element, även 

kallat ”taggar”.  

 

CSS står för Cascading Style Sheets och används för att styla html-innehållet 

(elementen). Med CSS kan man applicera olika regler för hur elementen ska 

se ut, till exempel färg, storlek, position, font och så vidare.  

 

 Javascript är ett programmeringsspråk som är objektorienterat. Javascript 

används främst på klientsidan på webbplatser och exekveras då av 

webbläsaren. Javascript som körs i webbläsaren arbetar mot ett gränssnitt 

som heter DOM (Document Object Model) och det är själva strukturen i 
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HTML-dokumentet. På detta sätt kan man till exempel skapa ett Javascript 

som körs när en sida laddas som letar reda på ett element med ett id som 

heter ”menu” och döljer det. Samtidigt läggs det till en händelselyssnare som 

gör elementet synligt när muspekaren förs över ett annat element. Javascript 

kan också användas för att uppdatera en liten del av webbsidan utan ladda om 

hela sidan. Detta kallas för AJAX och det använder asynkron kommunikation 

med servern.    

2.5 Nativa Applikationer   

En nativ applikation är ett program utvecklat för en mobil enhet. Oftast kallas 

dessa bara för ”app” som är en förkortning av applikation. Dessa 

applikationer är oftast utvecklade speciellt för det operativsystem som den 

mobila enheten kör. För att ta ett exempel så kan vi ta Facebook-

applikationen. Man kan via mobiltelefonens inbyggda webbläsare gå till 

Facebook och använda det därifrån men även använda Facebook-appen som 

då körs som en egen applikation. Applikationen kommunicerar med 

Facebook och hämtar all data därifrån men anpassar innehållet bättre för den 

mobila enheten. Fördelarna är att man får en bättre anpassad version för den 

mobila enheten och applikationen kan använda speciell hårdvara, till exempel 

GPS eller gyroskop. Nackdelen är att man måste utveckla en version för varje 

mobilt operativsystem.  

 

2.6 Mål 

Målet med arbetet har varit att ta fram en version av en EPiServer-webbplats 

som erbjuder många av de fördelar en nativ applikation kan erbjuda, till 

exempel bättre anpassning av innehållet, fasta verktygsfält och så vidare, utan 

att få nackdelarna med att behöva utveckla en version för varje mobil enhet.  

 

Detta ska åstadkommas med hjälp av HTML, CSS och Javascript, som kan 

köras på alla mobila enheter. Materialet som tas fram ska också vara 

återanvändbart på flera olika webbplatser. 

2.7 Frågeställning 

Frågeställningen under arbetets gång har varit följande. 

 

 Är det möjligt att anpassa innehållet på en befintlig webbplats 

för en mobil enhet. 

 Är det möjligt att få en ”app-känsla” med enbart HTML, CSS 

och Javascript. 

 Hur lång tid tar det att mobilanpassa en EPiServer-webbplats. 

 Går det att återanvända koden som tagits fram på andra 

webbplatser. 
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3  Metod 

3.1 Arbetsprocess 

Arbetet har utförts på plats hos Logica i Kalmar på ordinarie kontorstider. Jag 

har fått tillgång till Logicas servrar för att utföra laborationer och har ständigt 

haft tillgång till kontaktperson för hjälp med tekniska frågor om testmiljön 

och feedback angående arbetet.  

 

Stora delar av arbetet har bestått av laborationer och problemlösande. Det har 

spenderats en hel del tid på Internet letandes efter lösningar på problem som 

uppstått under arbetets gång. Utveckling av mobila versioner av hemsidor 

börjar ta fart ordentligt så det finns mycket material och hjälp att tillgå. Det 

har varit svårt att hitta relevant information i vetenskapliga artiklar och 

litteratur om så specifika problem jag ställts inför så i princip all information 

har hittats via Google och specifika forum för mobil webbutveckling.  

 

För det mesta har jag utvecklat på virtuella maskiner i en serverpark inom 

Logicas nätverk men för att testa med externa mobila enheter och laborerande 

i början användes också ett lokalt webbhotell.  

 

3.2 Metoddiskussion 

Tio veckor är ganska kort tid för att påbörja ett arbete, slutföra arbetet och 

samtidigt hinna med att skriva rapporten. Det känns som om att när man 

kommit över de största hindren i arbetet så är det dags att börja med 

rapporten. Stora delar av rapporten upplevdes samtidigt som svår att skriva 

innan man kommit en bra bit på vägen i arbetet.  

 

Att jobbet var förlagt till en arbetsgivare har bara varit positivt. Det 

upplevdes mycket mer produktivt än att sitta i en datorsal i skolan och 

närheten till företaget har också hjälpt.  

3.3 Utvecklingsmiljö 

Verktygen som använts under arbetet är Visual Studio. Visual Studio körs på 

en virtuell maskin och det är samma maskin som IIS-servern och databasen 

finns på. Man ansluter till maskinen via RDP. RDP betyder Remote Desktop 

Protocol och är ett protokoll utvecklat av Microsoft för att överföra det 

grafiska gränssnittet via nätverket.  

 

På detta sätt får man med sig alla inställningar i Visual Studio vilken dator 

man än loggar in från och direkt när man kompilerar lösningen så blir den 
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tillgänglig på webbservern. Man slipper också problemet som kan uppstå när 

flera personer jobbar på samma projekt och alla sitter med var sin kodbas och 

ändringar måste skickas till det lokala repositoriet för att sedan laddas ner till 

varje enskild kodbas. 

3.4 Versionshantering 

Versionshanteringen som används är subversion via TurtoiseSVN[3].  

3.5 Testmiljö 

Som testmiljö har jag använt mig av både hårdvara och mjukvara.  

 

Mjukvara: 

 iBBDemoII [4] 

 Android SDK[5] 

 

Hårdvara: 

 iPhone (iOS) 

 HTC Desire (Android) 

 

 

iBBDemoII som är ett program för att emulera iPhone och iPad. Programmet 

emulerar inte hela operativsystemet utan bara webbläsaren vilket passade bra 

i detta fall. Det enda som behövdes var att se hur webbläsaren i iPhone 

betedde sig. Det upptäcktes ganska snabbt att beteendet i emulatorn och 

beteendet i en riktig iPhone skiljde sig åt ganska rejält, särskilt när det gällde 

positionering av element. Detta ledde till att detta program användes mest till 

att få en uppfattning om hur en sida kommer se ut storleksmässigt i 

webbläsaren.  

 

Android SDK är en riktig emulator utvecklad av Google. Den emulerar hela 

Android och kan även användas för utveckling av nativa applikationer. Det 

går också att välja olika versioner av operativsystemet och skapa virtuella 

enheter av dessa. Till en början upplevdes emulatorn som extremt långsam 

både vid uppstart och vid textinmatning. Då det var svårt att rensa webbkakor 

och cache i emulatorn var det nödvändigt att starta om den emulerade 

enheten ganska ofta så detta var ett stort problem. Efter lite undersökning 

visade det sig att det gick att spara ner en ögonblicksbild och sedan starta om 

enheten. Detta minskade tiden för uppstart från någon minut till några 

sekunder. Problemet med att textinmatningen var extremt långsam kvarstod 

dock men ställde inte till så mycket problem.  

 

Hårdvaran som användes var en iPhone 3GS och HTC Desire. Det var först 

när man kunde använda dessa enheter som man kunde vara säker på hur sidan 
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skulle se ut och fungera i en riktig mobil enhet. Då det var ganska omständigt 

att komma åt de interna servrarna via dessa telefoner användes dessa mest för 

sluttestning och testning av funktionalitet på ett externt webbhotell. 
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4 Genomförande 

4.1 Undersökning av tekniker - jQuery Mobile - iScroll4  

Då det ganska snabbt framgick att vissa funktioner som efterfrågades 

behövde ganska avancerad Javascript för att fungera på en mobil enhet föll 

valet ganska snabbt på att försöka hitta något ramverk istället för att utveckla 

detta från grunden.  

 

jQuery Mobile[6] undersöktes men uppfattades som för avancerat och inte 

rätt verktyg. Istället föll valet på iScroll4[7].  

 

iScroll4 är ett ramverk i Javascript som emulerar scrollning i mobiltelefoner. 

Då ett av kraven var att det skulle finnas ett flytande verktygsfält överst på 

sidan där man enkelt skulle kunna komma åt menyn och sök-funktionen 

oavsett hur långt ner man var på sidan. Vanligtvis är detta ingen svårighet att 

implementera med hjälp av css-egenskapen ”fixed” men på mobila enheter är 

det lite annorlunda då ”fixed” inte stöds och scrollningen av sidan sköts på ett 

annat sätt.   

4.2 Byte av masterpage 

En sak som också var ett krav var att en ny masterpage skulle laddas så att 

det gick att strukturera om innehållet och lägga in funktionaliteten som 

behövdes för visningen på den mobila enheten.  

 

På en ASP.NET-sida är en masterpage själva grunden till sidan. När en sida 

sedan ska visas så väljs en aspx-sida som ärver av masterpagen och kan 

ersätta olika områden på masterpagen. Vidare kan man säga att på en 

masterpage lägger man information som ska återkomma på flera olika sidor, 

till exempel menyer och sidfötter. Det är också vanligt att man i masterpagen 

laddar in stylesheets och javascript.  

 

För att kunna byta ut masterpagen användes en så kallad cookie, en liten 

sträng med information som lagras hos besökaren. Det är ett vanligt sätt att 

lagra inställningar då inställningarna lagras hos klienten och inte på servern 

och en inställning kan ligga kvar i flera månader utan att dessa behöver lagras 

på webbservern.  

 

När besökaren kommer till webbplatsen och cookien för mobil visning är satt 

så går detta enkelt att kolla i detta fall byts masterpagen ut till den speciellt 

framtagna för mobila enheter.  
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Bytet av masterpagen sker ganska tidigt i livscykeln för sidvisningen då 

masterpagen laddas ganska tidigt.  

 

Exakt vilken masterpage som laddas ställs in i administratörsläget i 

EPiServer CMS och kan således ändras dynamiskt.   

4.3 Verktygsfältet 

Efter att rätt masterpage var laddad fortsatte arbetet med att implementera 

verktygsfältet. Då det tidigt i arbetet stod klart att fixerad positionering var 

svårt på mobila enheter hade valet fallit på att använda iScroll4. Innan detta 

hade det provats ett par andra sätt, bland annat ett där man med hjälp av 

javascript positionerar om verktygsfältet hela tiden när man scrollar. 

Resultatet blev dock inte bra då när man scrollade nedåt så försvann 

verktygsfältet för att sedan dyka upp när scrollningen avstannat och när man 

scrollade uppåt så dolde verktygsfältet innehållet så länge scrollningen höll 

på för att sedan hoppa upp till toppen när den avbrutits.   

 

iScroll4 fungerar så att man skapar upp en instans av ramverket. När man 

skapar instansen skickar man med vilket element som ska fungera som 

scroller. I detta fall så skulle ju verktygsfältet vara flytande så detta läggs 

utanför scrollern.  

 

När sidan sedan visas och användaren väljer att scrolla så tar iScroll4 hand 

om scroll-händelsen och förhindrar den vanliga rörelsen och översätter 

istället rörelsen och scrollar innehållet i elementet man valde när man 

skapade instansen.  

 

Resultatet blir en jämn och ryckfri scrollning av elementet medan 

verktygsfältet ligger kvar i toppen av sidan utan att scrollas. Det fungerar 

även bra när man besöker sidan med en vanlig webbläsare.  

4.4 Huvudmenyn 

Navigeringen var tänkt att fungera så att det bara skulle finnas en meny 

tillgänglig. På en vanlig EPiServer-sida är det vanligt med flera menyer, till 

exempel en huvudmeny som bara visar de sidor direkt under startsidan, en 

undermeny som visar de sidor som ligger på den nivån man befinner sig på 

och slutligen kan det även finnas trädmenyer som visar strukturen för hela 

sidan.  

 

Menyn som ska användas på den mobila sidan var tänkt att fungera så att den 

skulle vara dynamisk och bara visa direkt underliggande sidor i EPiServers 

sidstruktur. Befann man sig på till exempel på sida 3 så skulle menyn visa de 

sidor som låg under sida 3 och gick man till sida 4 så skulle menyn visa de 
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sidor under den. Menyn kompletterades med en liten diskret brödsmulestig 

(Eng: Breadcrumbs) som visar vart i strukturen man befinner sig. För att ta 

ett exempel så kan en brödsmulestig se ut så här: 

 

 Start / Om Oss / Vår Verksamhet  

 

I detta fall befinner du dig på sidan ”Vår Verksamhet” som är en undersida 

till ”Om Oss”-sidan och denna ligger i sin tur direkt under startsidan.  

 

EPiServer CMS har inbyggda funktioner för att hämta föräldrar och barn till 

sidor så huvudmenyn var inte så svår att implementera. Menyn är dold vid 

vanlig navigering och animeras fram när man trycker på meny-knappen i 

verktygsfältet.  

 

En ytterligare funktion som implementerades i huvudmenyn var en knapp 

längs upp som tar besökaren ett steg upp i strukturen. I fallet ovan med sidan 

”Vår Verksamhet” så hade denna knapp tagit besökaren till ”Om oss”-sidan. 

Med lite enkel logik var det lätt att dölja knappen om man befann sig på 

startsidan och det inte fanns någon sida ovanför i strukturen.  

4.5 Sökfältet 

En sökfunktion efterfrågades och denna sökfunktion skulle enkelt kunna nås 

när som helst via verktygsfältet. På sidan som skulle mobilanpassas fanns det 

en sökfunktion som kunde ta emot sökord via querystring. En querystring är 

helt enkelt parametrar som skickas till en sida via adressen. 

 

Ett exempel är om man till exempel söker på ”verksamhet” så blir 

querystringen  så här: 

 

 www.hemsida.se/soksida/?search=verksamhet 

 

Allt efter frågetecknet tillhör querystringen. Det går att skicka med fler 

parametrar om man vill då man kan separera dem med ett och-tecken. 

 

Querystringen är givetvis inget man skickar känslig data via då parametrarnas 

namn och värde skickas i klartext men för en sökfunktion som inte innehåller 

några känsliga uppgifter är det acceptabelt.  

 

Här gjordes likadant som med huvudmenyn. Ett dolt element skapades med 

sökrutan och elementet visas när man trycker på sökknappen i verktygsfältet. 

När besökaren fyller i sin sökterm och trycker på sök vidarebefordras 

besökaren till söksidan och resultatet presenteras.  

http://www.hemsida.se/soksida/?search=verksamhet
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4.6 Innehållet 

En annan stor del av arbetet var att anpassa innehållet till mobila enheter. Då 

det laddades en ny masterpage så var innehållet helt rent, det vill säga ingen 

stylning var applicerad. För att slippa eventuella skillnader i hur webbläsarna 

tolkar html och css så valdes det dessutom att använda en så kallad css-reset. 

Det är en mall man länkar in som deklarerar alla marginaler och mått till noll 

på alla element. Anledningen till att man gör detta sätt är för att vissa 

webbläsare kan ha en slags inbyggd stylning på vissa element om inget annat 

är deklarerat. Med en css-reset undviker man detta.  

 

Först testades teckenstorlek på rubriker, text och länkar. I detta arbete var 

emulatorerna till en stor hjälp då det fanns en funktion i dem som gjorde att 

emulatorn blev så stor som en mobiltelefon skulle vara på skärmen. 

 

Efter lite testande så upptäcktes det att storleken på texten och läsbarheten 

skiljde sig ganska rejält mellan en vanlig datorskärm och en riktig 

mobiltelefon. Detta beror på att en mobiltelefons pixeltäthet oftast är mycket 

högre än en vanlig datorskärm. Detta gjorde att läsbarheten var ganska bra 

även med relativt liten text. Det som upplevdes svårt var istället om det på en 

sida förekom flera länkar under varandra. Det var svårt att träffa rätt länk. 

Detta löstes genom att öka marginalerna så att det blev mer luft runt länkarna. 

Även om läsbarheten var bra med liten textstorlek så gjordes texten större för 

att ytterligare underlätta när man klickar på länkar.  

 

En annan funktion som testades var att i huvudmenyn ge besökaren möjlighet 

att själv kunna välja teckenstorlek. Det fungerade så att på huvudmenyn 

fanns det två knappar där man kunde minska respektive öka teckenstorleken. 

Storeleken man hade valt lagrades i en cookie. Resonemanget var att 

besökare har olika preferenser om hur stor texten behöver vara. Till slut 

valdes funktionen bort och en textstorlek som upplevdes som bra valdes.  

 

En sak om upplevdes som lite problematiskt ibland var att man inte kunde 

ändra html-koden som genererades. Orsaken var att det måste vara samma 

kod som används, annars skulle man behöva skriva om alla sidor för den 

mobila versionen. Ibland kom man till en punkt där man ville påverka ett 

element utan att påverka ett annat element fast det var inget som skiljde 

elementen åt identifieringsmässigt. De hade samma klassnamn och så vidare. 

Detta gjorde jobbet lite annorlunda än vad man är van vid. Vanligtvis jobbar 

man ju med både strukturen och stylningen samtidigt och har kontroll över 

båda. 
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4.7 Visning av normal sida 

Tidigt i arbetet upptäcktes det att det kunde förekomma innehåll på en 

hemsida som var omöjlig att visa på ett bra sätt i en mobil enhet. Ett exempel 

på detta är till exempel en stor tabell. Efter diskussion med kontaktpersonen 

bestämdes det att det skulle utvecklas en funktion som tillfälligt kunde visa 

webbsidan normalt.  

 

Först provades en funktion som öppnade sidan normalt i ett nytt fönster. Då 

kunde besökaren se sidan normalt och zooma ut och in, precis som när man 

besöker en sida normalt. På iPhone märkte man direkt när ett nytt fönster 

öppnades men på Android märktes det knappt. Resultatet kunde bli att det 

öppnades nya fönster utan att besökaren märkte det och till slut kunde 

användaren sitta med massor av fönster.  

 

Istället valdes en annan lösning som använder samma fönster. Det går till så 

att det finns en knapp på verktygsfältet, alltid tillgänglig var man än är på 

sidan som heter ”Visa sidan normalt”. Trycker besökaren på denna knapp så 

sätts en cookie med väldigt kort livslängd, runt 5 sekunder, och besökaren 

omdirigeras till samma sida han befann sig på. Då sidan laddas om går det 

med en enkel check, liknande den som görs för att byta masterpage till 

mobilsidan, att kontrollera om den temporära cookien är satt och då 

presentera sidan normalt. Besökaren kan nu titta på sidan precis som om man 

besökt sidan normalt. Då cookien bara lever i 5 sekunder resulterar detta i att 

så fort man trycker på någon länk eller backar med webbläsaren så laddas 

sidan om och den mobila versionen visas igen.  

 

Detta har testats och visats sig vara en bra lösning vid de tillfällen besökaren 

av någon anledning vill titta på sidan normalt och inte i mobilversion.  
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5  Resultat 

5.1 Mobila enheter 

Under arbetets gång har jag kommit fram till att det är möjligt att 

mobilanpassa innehållet på en EPiServer-webbplats. Tekniken med att byta 

masterpage men att behålla de vanliga sidorna var ett enkelt sätt att byta 

utseende och kunna modifiera innehållet för den mobila versionen. 

 

Tekniskt sett har arbetet flutit på bra. Inga större tekniska hinder har stötts på. 

Mestadels har arbetet gått ut på att på ett så bra sätt som möjligt få sidan att 

visas korrekt och få verktygsfältet att fungera riktigt på olika mobila enheter. 

Metoden med att sköta scrollningen med Javascript är ganska omständlig 

men nödvändig om man vill ha ett flytande verktygsfält. Några gånger har 

scrollfunktionen låst sig utan uppenbar anledning när man besöker sidan med 

en mobiltelefon som kör Android. Viss felsökning har gjorts men inget har 

hittats men det är förmodligen nått med Javascriptet som emulerar 

scrollningen som låser sig. Det har inte hänt ofta och det räcker att ladda om 

sidan för att det ska fungera igen. 

 

En annan sak som det inte har hittats någon lösning på är hur mobiltelefoner 

från HTC fungerar med zoomning. För att hemsidan ska upplevas mer som 

en app istället för en vanlig webbsida har zoomningen förhindrats. Detta görs 

via speciella meta-taggar i html-koden som sedan webbläsaren i tolkar. 

Problemet är att det inte går att förhindra zoomning på HTC mobiltelefoner. 

Det går att sätta vilken skalning webbläsaren ska använda när sidan laddas 

men det går inte att förhindra zoomning.  

 

5.2 Innehåll 

Arbetet med att mobilanpassa själva innehållet har löpt på utan några större 

förhinder. Arbetet har mest gått ut på att testa sig fram med teckenstorlek, 

marginaler och så vidare. Ledstjärnan i arbetet har varit att göra innehållet så 

enkelt som möjligt. På vanliga webbsidor är det vanligt med designer som 

innehåller flera kolumner och innehållet kan växa på bredden då en 

datorskärm oftast är väldigt bred. Mycket av arbetet bestod i att plocka bort 

element eller flytta om dem om de enbart var till för layouten av den vanliga 

sidan.  
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Det som blir kvar är i princip bara innehåll. Detta stämde överrens med de 

tidiga skisser som fanns att tillgå. Givetvis krävs det fortfarande en del 

design-element för den mobila visningen, till exempel för att skilja olika 

områden på sidan åt men dessa hålls till ett minimum.  
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6 Diskussion 
Detta kapitel innehåller en återkoppling till frågeställningen. 

6.1 Återkoppling till frågeställning 

 Är det möjligt att anpassa innehållet på en befintlig webbplats 

för en mobil enhet. 

 

Under arbetets gång har detta fastställts. Det är ju skillnad på att anpassa 

innehållet på en befintlig webbplats mot att utveckla en mobil webbplats 

parallellt. Om man utvecklar en ny webbplats kan man redan från början 

anpassa innehållet till detta. Det som tagits fram under detta arbete är mer 

tänkt som ett tillägg till en redan befintlig webbplats. På grund av detta är det 

ett krav att man jobbar med den befintliga strukturen för att undvika att 

behöva skriva om befintlig kod.  

 

 

 

 Är det möjligt att få en ”app-känsla” med enbart HTML, CSS 

och Javascript. 
 

Det är fullt möjligt att åstadkomma detta. Enklare appar är inte svåra att 

efterlikna i enbart HTML, CSS och Javascript. Moderna mobila enheter har 

bra stöd för HTML5 och liknande tekniker för att kunna skapa ganska 

avancerade sidor med. För vissa funktioner kan det krävas viss modifiering 

av huvudsidan. För att ta ett exempel så diskuterades det om att ta fram en 

metod för att stödja bläddring av sidor i sidled. Det är samma teknik som 

används i iPhone och Android för att bläddra i sidled. Detta kräver i princip 

att flera sidor laddas in samtidigt för att undvika att sidan laddas om när man 

bläddrar i sidled eller att det implementeras någon form av webbservice som 

hanterar AJAX eller liknande och kan servera sidorna asynkront.  

 

 Hur lång tid tar det att mobilanpassa en EPiServer-webbplats. 

 

Detta skiljer sig givetvis från webbplats till webbplats. Det mesta arbetet 

lades i detta fall för att ta fram själva mallen, det vill säga verktygsfältet, 

huvudmenyn och så vidare. Själva anpassningen av innehållet gick ganska 

snabbt då en enkel presentation var målet. I princip skulle man kunna lägga 

lika mycket tid på att designa den mobila versionen som på den normala.  
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 Går det att återanvända koden som tagits fram på andra 

webbplatser. 
 

Detta är fullt möjligt. Under arbetets gång lades stor vikt vid att separera 

koden och tillgångarna för den mobila versionen och dessa kan enkelt 

importeras till andra webbplatser. Stora delar går att återanvända rakt av med 

vissa modifieringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  20 (20) 
 

 

 

7 Referenser 
[1] Logica 

Tillgänglig www: 

www.logica.com 

 

[2] EPiServer CMS 

Tillgänglig www: 

http://www.episerver.com/sv/ 

 

[3] Turtoise SVN 

Tillgänglig www: 

http://tortoisesvn.tigris.org/ 

 

[4] iBBDemoII 

Tillgänglig www: 

http://www.puresimstudios.com/ibbdemo/ 

 

[5]Android SDK 

Tillgänglig www: 

http://developer.android.com/sdk/index.html 

 

[6] jQuery Mobile 

Tillgänglig www: 

http://jquerymobile.com/ 

 

[7] iScroll4 

Tillgänglig www: 

http://cubiq.org/iscroll-4 

 

 
 

 

 

http://www.logica.com/
http://www.episerver.com/sv/
http://tortoisesvn.tigris.org/
http://www.puresimstudios.com/ibbdemo/
http://developer.android.com/sdk/index.html
http://jquerymobile.com/
http://cubiq.org/iscroll-4

