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Sammanfattning/abstrakt 
Med responsiv webbdesign skapas en design som sedan dynamiskt anpassar sig till 
olika enheters skärmbredder, utan att specifika designer måste skapas för att få en 
anpassad layout till varje specifik enhet. De senaste åren har användandet av mobila 
enheter för surf på webben ökat och kraven som ställs på det mobila surfandet ökar med 
detta. Ett problem som uppstår med mobila enheter är att de trots sina små skärmar, 
använder samma högupplösta bilder som skapats för större skärmar. Detta medför att, 
trots omskalning av bilder för att responsivt anpassa bilden till enheten, så laddas en 
onödigt stor bild ned till enheten. Detta kan exempelvis p.g.a. dålig uppkopplings-
hastighet skapa en långsam nedladdning som i sin tur ger användaren en långsam 
surfupplevelse. Detta kan också innebära att det stjäls onödigt mycket trafik. I denna 
uppsats undersöks och utvärderas olika ramverk och lösningar för responsiv hantering 
av bilder för att ta reda på vad en bästa lösning är på detta problem. Vad en bästa 
lösning är visade sig bero mycket på vilka grundförutsättningar som råder och vilka 
krav som från början ställs på den applikation lösningen ska implementeras i. 
 
 Nyckelord: responsiv, webbdesign, optimering, bilder, mobila enheter. 
 
 
Abstract 
With responsive web design, a design is created that dynamically adapts to various 
devices with different screen widths, without the need to create a custom layout for each 
specific device. In recent years the use of mobile devices to surf the Web has increased 
and the demands made on the mobile surfing is growing with it. A problem that arises 
with mobile devices is that despite their small screens, they’re using the same high-
resolution images created for larger screens. This means that, despite resizing images to 
responsively adjust the image to the device, an unnecessarily large image is downloaded 
to the device. Due to poor connection speeds, this may create a slow download, which 
in turn provides the user with a slow browsing experience. This could also mean that an 
excessive amount of bandwidth is being used. This paper investigates and evaluates 
different frameworks and solutions for responsive handling of images to find out what 
the best solution is to this problem. What a best solution is, is shown to depend a lot on 
what basic conditions that prevail and what requirements are initially placed on the 
application the solution should be implemented in. 
 
 Keywords: responsive, web design, optimization, images, mobile devices. 
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1 Introduktion  
  
Kapitlet beskriver vad arbetet handlar om, vad som ligger som bakgrund till 
arbetet och vilka frågeställningar som ska besvaras. Problemet introduceras 
och tidigare forskning beskrivs för att ge en introduktion till läsaren. De 
avgränsningar som gjorts förklaras och vidare beskrivs för vilka uppsatsen 
riktar sig till. 

1.1 Inledning/bakgrund 
Denna uppsats kommer att svara på hur en bästa lösning för hantering av 
responsiva bilder på olika enheter kan tänkas se ut. Arbetet som utförs är ett 
examensarbete på uppdrag av teknikföretaget Sigma1 i Växjö. 

Själva uppsatsen handlar om hur presentation av bilder ska kunna ske på 
olika typer av enheter, såsom dator, surfplatta och smartphone genom att 
använda en lösning som responsivt sköter presentationen och där ingen extra 
handpåläggning ska krävas för att uppnå en så ultimat presentation av bilder 
på de olika enheterna som möjligt. Detta är intressant eftersom olika enheters 
skärmstorlekar skapar olika förutsättningar för hur en bild ska och bör 
presenteras. En mobil enhet med liten skärm behöver exempelvis kanske inte 
använda en bild med samma höga upplösning som används när samma bild 
ska presenteras på en datorskärm, då en högupplöst bild har onödigt stor 
filstorlek för den mobila enheten. Genom att exempelvis använda eller 
generera bilder med lägre upplösning sparas bandbredd på den mobila 
enheten, samt att bilderna laddas snabbare, vilket bidrar till en rappare 
surfupplevelse. På en liten skärm kan det också tyckas vara viktigare att 
bilder presenteras på ett sådant sätt så de kommer till sin rätt. Exempelvis kan 
det i vissa fall vara idé att skala om och beskära stora bilder för att skapa en 
version som görs sig bättre på en mobil enhet med mindre skärm, där endast 
det mest relevanta i bilden visas. 

1.2 Tidigare forskning 
I uppsatsen Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign, En 
undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv 
webbdesign och teknik, beskriver Karlsson et al. ([1]) begrepp som flexibla 
bilder och media, där syftet är att bilder och videos läggs in som kolumner i 
layouten och sedan utgör en bestämd procentuell del av denna layout. Detta 
gör att bilder och videos ändrar sig i proportion till enhetens skärmstorlek i en 
responsiv webbdesign, och den faktiska designen bibehålls på olika enheter, 
eller anpassas beroende på dess skärmstorlek med hjälp av CSS (Cascading 
Style Sheets) och media queries. Detta är en väldigt enkel och vanligtvis 

                                                
1 http://www.sigma.se 
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vedertagen lösning för att hantera bilder i responsiva designer, men den löser 
inte problemet med optimering genom att läsa in olika bildfiler beroende på 
skärmstorlek och uppkopplingshastighet. 

1.3 Problemformulering 
Problemet som undersökas i denna uppsats är hur hantering av responsiva 
bilder på olika enheter i en webbmiljö, kan tänkas lösas på ett bästa sätt, 
genom att utvärdera olika ramverk och lösningar som löser detta problem. 
Anledningen till att olika ramverk ska utvärderas är för att Sigma som är 
uppdragsgivare, ville få en jämförelse mellan olika ramverk som löser detta 
problem, för en eventuell implementation i företagets egna applikationer.  

Promblemet som uppstår med bilder är att, olika enheter oavsett om 
enheten har en liten skärmstorlek, t ex en mobil, eller en stor skärmstorlek, t 
ex en dator, så används i regel en och samma bildfil när bilden presenteras i 
en webbapplikation. Detta är i sig inget direkt problem, då bilder lätt kan 
skalas om procentuellt för att passa den aktuella layouten med hjälp av CSS, 
men för mobila enheter med begränsad uppkopplingshastighet innebär detta 
en prestandaförlust. Det innebär också att mobila enheter med små skärmar 
istället för att visa den aktuella bilden i sin helhet, i vissa fall bör visa en 
omskalad och beskärd bild som gör sig bättre på en liten skärm för att fånga 
det mest relevanta i bilden. 

Det finns en mängd olika lösningar och ramverk för att hantera problemet 
med responsiva bilder. Olika ramverk har olika funktioner med sina egna för- 
och nackdelar. Vissa ramverk ställer krav på vilken teknik som används på 
serversidan, medan andra endast använder sig av webbläsarens 
JavaScriptmotor och/eller CSS. Det finns även tredjepartslösningar som 
fungerar som molntjänster, där generering och omskalning av bildfiler sker 
automatiskt genom dess webbservice ([2]). 

Några faktorer att ta hänsyn till när det kommer till val av ramverk är: 
• Krävs olika bildbeskärning för olika skärmstorlekar?  
• Kräver ramverket speciell serverteknik? 
• Ska ramverket implementeras i en ny eller befintlig applikation? 

1.4 Syfte och frågeställning 
För att undersöka problemet kommer ett antal av de populäraste ramverken 
att jämföras och utvärderas. Syftet är att finna för- och nackdelar med de 
olika ramverken för att kunna göra bedömningen; vilket eller vilka som 
lämpar sig bäst för hantering av responsiva bilder på olika enheter.  

De huvudfrågor som kommer att undersökas är: 
• Vilket ramverk är lämpligast för hantering av responsiva bilder på 

olika enheter? 
• Vilka krav ställs det på bilder i en mobilanpassad webbplats? 
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1.5 Avgränsning/Begränsning 
De ramverk som undersöks i denna uppsats begränsas till de med öppen 
källkod, d.v.s. de ramverk som är fria att använda utan licensavgifter. 
Avgränsningen gjordes dels p.g.a. licensavgiften men också dels för att göra 
en inriktning mot ett begränsat antal ramverk som ändå är jämförbara 
sinsemellan. I och med detta kommer exempelvis inte molnbaserade 
tredjepartslösningar att undersökas, då dessa i de flesta fall kräver licens. 
Dessa ramverk tas upp i kapitel 7.2 Förslag till fortsatt forskning. 

På grund av den begränsade tid examensarbetet utförs på kommer endast 
ett antal ramverk att utvärderas. Urvalet görs genom att undersöka de 
ramverk som verkar ha störst popularitet, samt de som löser problemet på ett 
innovativt och intressant sätt. 

Det kommer inte ske någon modifiering av den kod de öppna ramverken 
innehåller, utan ramverken kommer att testas som de är med dess 
standardinställningar. Den enda förändring som kommer att ske är att anpassa 
de olika brytpunkter för presentation av olika bilder som ramverket har som 
standard. Detta för att kunna använda samma bildversioner i de olika 
enheterna då ramverken utvärderas. 

I de fall server-side-teknik krävs av ramverken, kommer detta begränsas 
till ramverk som använder sig av serverspråket PHP. Detta med anledningen 
att det är det vanligaste förekommande serverspråket bland de öppna ramverk 
som löser hantering av responsiva bilder. 

Det kommer inte beskrivas så mycket allmänt kring responsiv 
webbdesign, utan fokus kommer helt att ligga på den responsiva hanteringen 
av just bilder. 

När ramverken utvärderas används ett antal utgångspunkter som fungerar 
som utvärderingskriterier. Dessa punkter har begränsats till ett antal som 
täcker den viktigaste funktionaliteten ett ramverk för responsiva bilder kan 
inneha. 

1.6 Målgrupp 
Denna uppsatts är intressant främst för frontend-utvecklare av 
webbapplikationer som avses fungera på flera olika enheter, med fokus på 
optimering av bilder. Uppsatsen riktar sig till utvecklare som redan är insatta 
i hur responsiv webbdesign fungerar och som vill få mer kunskap om hur 
prestandan kan förbättras när det kommer till bildhantering. 

1.7 Disposition  
I kapitel 2 beskrivs bakgrund och begrepp som läsaren kan tänkas behöva 
veta mer om för att få större förståelse när dessa begrepp sedan används. Det 
ges också en teoretisk genomgång över ramverken som en del i 
utvärderingen. I kapitel 3 beskrivs vilken metod som används för att 
undersöka problemet och hur experimentmiljön är utformad Resultatet 
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presenteras i kapitel 4, och i kapitel 5 analyseras resultatet. Slutligen, i kapitel 
6 görs en sammanfattande diskussion och en avslutande slutsats presenteras i 
kapitel 7. 
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2 Bakgrund/Teori 
 
I detta kapitel förklaras de begrepp som är relevanta för arbetet, för att ge 
läsaren mer förståelse för de olika problemen. Därefter följer en inledning 
som beskriver allmänt hur olika tekniker kan används för att hantera 
responsiva bilder. Inledningen har också som syfte att mer noggrant beskriva 
problemområdet genom att introducera de olika teknikerna och påvisa varför 
olika och mer specifika lösningar kan vara att föredra, genom att belysa deras 
eventuella för- och nackdelar. Slutligen följer en genomgång över de ramverk 
för hantering av responsiva bilder som kommer att utvärderas. I denna 
genomgång, som är en del av utvärderingen, beskrivs varje ramverk och hur 
dessa har löst problemet med hanteringen av responsiva bilder. 

2.1 Begrepp 
Här förklaras en del begrepp och tekniker som kommer att användas i 
uppsatsen, för att ge läsaren mer förståelse för dess innebörd. 

2.1.1 Responsiv webbdesign  
Responsiv webbdesign innebär att det utvecklas en webbplats som tillåter att 
layouten förändras beroende på användarens skärmstorlek, istället för att 
bygga flera olika versioner som är specifikt anpassade till de olika enheternas 
skärmstorlekar ([3]). 

2.1.2 Media Queries  
Media queries är en CSS3-modul som automatiskt anpassar en webbsidas 
innehåll till enhetens bredd och höjd, genom fördefinierade parametrar. 
Media queries är den allra viktigaste tekniken för att åstadkomma responsiv 
webbdesign ([4]). 

2.1.3 Art direction 
Art direction refererar till konceptet att en bild som gör sig på en stor skärm 
kanske inte alltid fungerar att visa i sin helhet på en liten mobil skärm, då det 
relevanta i bilden blir alldeles för litet för att uppfattas och bildens budskap 
går förlorad. Ett sätt att komma runt detta problem är att tillhandahålla 
beskärda bilder som är beskärda genom att visa det mest relevanta i bilden. 
För att detta ska fungera och komma till sin rätt, så krävs det att ramverket 
ger möjlighet att utvecklaren manuellt kan specificera dessa beskärda 
bildfiler ([5]). 

2.1.4 Bandbreddskontroll 
För att kunna använda/generera bilder med mindre filstorlek då användarens 
internethastighet är begränsad kan en automatisk bandbreddskontroll göras. 
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Detta kan exempelvis genomföras genom att en liten fil med bestämd storlek 
laddas in med hjälp av JavaScript. Tiden det tagit att ladda filen mäts, och 
denna information används sedan för att avgöra vilken bildfil som ska 
användas ([6]). 

2.1.5 Bildgenerering 
Istället för att skapa en samling bildfiler i olika storlekar per bild för passande 
presentation på olika enheter, genereras den eftersökta bildfilen i anpassad 
storlek först när den behövs. Detta kräver server-side-teknik ([7]). 

2.1.6 Server-side  
Med server-side menas här att ramverket använder någon form av 
serverspråk, t ex PHP, för att sköta generering eller presentation av de olika 
bilderna ([8]). 

2.1.7 Retinaskärm 
Retinaskärmar är Apples högupplösta skärmar för både datorer och mobila 
enheter. Pixeldensiteten som varierar mellan olika skärmar är generellt så 
pass hög att det ej går urskilja enskilda pixlarna med blotta ögat, från ett 
normalt betraktningsavstånd. I uppsatsen används uttrycket Retinaskärm för 
alla olika skärmar, oberoende av tillverkare, som har en extra hög 
pixeldensitet. Denna pixeldensitet ligger vanligtvis på 326 PPI (Pixels per 
inch) för mindre enheter, 264 PPI för medelstora enheter och 220 PPI för 
stora enheter, såsom datorskärmar på laptops ([9]).  

För att jämföra med en enhet utan retinaskärm, t ex iPhone 3GS, så har 
den en pixeldensitet på 163 PPI, jämfört med efterträdaren iPhone 4 som 
alltså har en pixeldensitet 326 PPI ([10]).  

Problemet som Retinaskärmar skapar är att en bild blir omkring halva 
storleken när den visas på en Retinaskärm, p.g.a. att det förekommer många 
fler pixlar. Detta kompenserar Retinaenheterna med att visa bilden i dubbel 
bredd och höjd, vilket i sin tur kräver att originalbilden är tillräckligt 
högupplöst för att inte uppfattas som suddig eller lågupplöst ([9]). 

2.1.8 Brytpunkt 
I uppsatsen används beteckningen brytpunkt för den gräns då en bild eller ett 
layoutelement i en responsiv design förändras i skala för att dynamiskt 
anpassas efter enhetens skärmbredd. Dessa brytpunkter är antingen 
specificerade genom media queries och/eller genom de parametrar ramverket 
för responsiv hantering av bilder är konfigurerat till att hantera detta ([11]). 

2.2 Responsiva bilder genom olika tekniker  
För att åstadkomma responsiva bilder i en layout är det kanske vanligaste och 
absolut enklaste tillvägagångsättet att använda sig av enbart CSS. Genom att 
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sätta bildens maximala bredd till hundra procent, kommer denna automatiskt 
att anpassa sig till bredden på dess container-element och bibehålla sin 
proportion: 
 
img	  {	  
	  	  	  	  max-‐width:	  100%;	   	  
}	  
 
Skulle container-elementet bli större eller mindre, anpassar sig bildens storlek 
efter detta. Eftersom max-width: 100% används så kommer inte bilden att 
skalas om till att bli större än dess faktiska storlek ([2]). 

Detta tillvägagångsätt må vara enkelt och fungerar bra i många situationer, 
men när det kommer till prestanda är det inte effektivt att endast 
tillhandahålla en bildfil. Används lösningen ovan kommer alla enheter, 
oberoende av skärmstorlek att använda en och samma bild. Detta kan betyda 
att en bild på t ex 900 x 900 pixlar presenteras på en mobil enhet och endast 
visas med 300 x 300 pixlar. Då har en bild lästs in vars filstorlek är ca nio 
gånger större än vad en faktisk bild med 300 x 300 pixlar skulle ha varit. 

Ett sätt att lösa problemet på är att ha en uppsättning av den aktuella 
bilden i olika storlekar och endast använda den som stämmer överens med 
enhetens skärmstorlek. Ett sätt att genomföra detta är med hjälp av HTML:s 
picture-element2. Detta element är dock i nuläget ännu ingen standard och 
ännu inte implementerat i HTML, men principen är denna: 
 
<picture>	  
	  	  	  	  <source	  src=”small.jpg”>	  
	  	  	  	  <source	  src=”medium.jpg”	  media=”(min-‐width:	  40em)”>	  
	  	  	  	  <source	  src=”large.jpg”	  media=”(min-‐width:	  80em)”>	  
</picture>	  
 
Genom att specificera de olika bilderna efter storlek och genom attributet 
media ange vilken bild som ska användas beroende på vilken skärmstorlek 
användaren har, läses endast den bild in som passar enheten. Flera ramverk 
för hantering av responsiva bilder använder samma princip som denna, fast 
de använder inte nödvändigtvis själva picture-elementet, utan standard-
element som span, tillsammans med JavaScript. 

Ett liknande alternativ är att använda HTML:s img-tagg tillsammans 
attributet srcset3 som i nuläget fungerar i vissa Webkit-webbläsare: 
 
<img	  src="image.jpg"	  srcset="image-‐hd.jpg	  2x,	  image-‐small.jpg	  100w,	  	  
image-‐small-‐hd.jpg	  100w	  2x">	  

                                                
2 http://www.w3.org/TR/html-picture-element/ 
3 http://www.w3.org/html/wg/drafts/srcset/w3c-srcset/ 
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Dessa tillvägagångssätt kräver dock att alla olika bilder redan är skapade, 
samt att bildfilerna specificeras i HTML-koden. Detta skulle exempelvis 
kunna lösas genom att de olika bilderna skapas automatiskt då de laddas upp, 
genom serverskript, men ska lösningen implementeras i en befintlig 
webbapplikation kan detta bli problematiskt. 

En teknik vissa ramverk använder sig av är att försöka avgöra användarens 
internethastighet genom någon from av bandbreddskontroll. Detta går i regel 
till så att en fil, t ex en liten bildfil på några få kilobyte, laddas ned från 
servern med hjälp av JavaScript. Tiden det tar att ladda filen från server till 
klient mäts genom JavaScript, och en beräkning avgör uppkopplingens 
hastighet. Därefter avgörs vilken bildupplösning som ska presenteras på 
klienten, med uppkopplingshastigheten och enhetens skärmstorlek som 
utgångspunkter ([2]). 

2.3 Ramverk att utvärdera  
Här följer de olika ramverk och lösningar för responsiv hantering av bilder 
som kommer att utvärderas och jämföras i denna uppsats: 

• Bootstrap v3.1.1 - http://getbootstrap.com 
• Picturefill v2 (Beta) - http://scottjehl.github.io/picturefill 
• Crispy Resize v1 - https://github.com/gavmck/resize 
• HiSRC v2.0.0 - https://github.com/teleject/hisrc 
• Foundation v5.2.2 - http://foundation.zurb.com 
• Adaptive Images v1.5.2 - http://adaptive-images.com 

 
Som en del i utvärderingsprocessen av de utvalda ramverken har en 

djupgående granskning av ramverkens funktionalitet utförts. Här beskrivs 
varje ramverk för sig, för att få insikt i hur de hanterar problemen med 
responsiva bilder.  

2.3.1 Bootstrap 
Twitter Bootstrap ([12]) är ett mycket populärt frontend-ramverk för att 
skapa webbsidor och webbapplikationer. Det innehåller främst HTML- och 
CSS-baserade mallar för utformning av typografi, formulär, knappar, 
navigation, layout, osv, men även JavaScript för mer avancerade funktioner. 
Sedan version 2.0 har Bootstrap inbyggt stöd för responsiv webbdesign. 

Bootstrap har ingen speciell funktionalitet för att optimera bilder i en 
responsiv design, utan använder sig enbart utav CSS och media queries för att 
presentera bilderna i passande skala. 

2.3.2 Picturefill 
Picturefill ([13]) är en specifik lösning för att kunna hantera responsiva 
bilder. Lösningen är en s.k. polyfill ([14]), vilket innebär att den består av 
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funktionalitet som gör att den kan använda sig av tekniker som ännu inte är 
inbyggda i webbläsarna. I detta fall är det HTML:s picture-element samt img-
taggens srcset-attributet som tidigare beskrevs, som nu kan användas trots att 
de ännu inte stöds av webbläsaren. 

Ramverket ([13]) består av en enda JavaScript-fil som inkluderas i den 
aktuella HTML-sidan, och för att börja använda funktionaliteten krävs en 
förskapad uppsättning av de olika bildversioner som ska visas responsivt, 
beroende på den aktuella enhetens skärmstorlek. 

Här följer ett exempel hämtat från Picturefills webbplats där img-taggen 
tillsammans med srcset-attributet används: 
 
<img	  sizes="100vw,	  (min-‐width:	  40em)	  80vw"	  	  
srcset="examples/images/pic-‐small.png	  400w,	  	  
examples/images/pic-‐medium.png	  800w,	  	  
examples/images/pic-‐large.png	  1200w"	  alt="Obama	  with	  soldiers"> 
 
Beroende på enhetens skärmstorlek, alternativt storleken på webbläsarens 
fönster, visas här den anpassade bilden. En stor fördel med detta sätt att 
manuellt specificera anpassade bilder är bland annat att små mobilanpassade 
bilder kan beskäras och användas med Art direction i åtanke, vilket tidigare 
beskrivits i stycket Begrepp. 

2.3.3 Crispy Resize 
Crispy Resize ([15]) är en intressant plugin-lösning som hanterar problemet 
med olika bildfiler genom att automatiskt generera dem, när de behövs. Detta 
kräver att PHP kan köras på webbservern, samt att jQuery och jQuery-
pluginet Smartresize4 finns tillgängligt. 

Crispy Resize fungerar som så att det tar hjälp av JavaScript och hämtar 
enhetens skärmstorlek för att kunna avgöra hur bred den aktuella bilden ska 
vara. Därefter anropas ett PHP-skript via AJAX och skickar med en 
parameter med bildens bredd och sökväg. PHP-skriptet använder 
originalbilden för att generera en anpassad version av denna som matchar en, 
av ett antal förbestämda bildbredder: 
 
$sizes	  =	  array(	  	  

'100',	  	  
'300',	  	  
'600',	  	  
'1200',	  	  
'1500'	  	  

);	  

                                                
4 http://www.paulirish.com/2009/throttled-smartresize-jquery-event-handler/ 
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Av bildbredderna ovan används den bredd som är närmast enhetens 
skärmbredd, då en ny bild ska genereras.	  

Den nya bilden cachas därefter på servern. Innan bilden genereras 
kontrolleras det om den redan finns cachad sedan tidigare; är så fallet 
används istället denna bild. 

I AJAX-anropets callback-funktion, återges sökvägen till den nya bilden 
som ska presenteras och denna läggs därefter till i DOM:en med hjälp av 
JavaScript. Om bilden redan är cachad i webbläsaren, kommer inte bilden att 
laddas ner igen, utan den cachade versionen kommer istället att användas. 

Allt detta fungerar med hjälp av ett enda AJAX-anrop till PHP-skriptet, 
oberoende på hur många bilder som HTML-sidan presenterar, då samtliga 
bildfiler hämtas genom dess src-attribut och skickas till PHP-skriptet i form 
av en array. 

För att anpassa bilden ytterligare används även här CSS och max-width: 
100%. 

2.3.4 HiSRC 
HiSRC ([16]) är ett enkelt jQuery-plugin som löser hanteringen med 
responsiva bilder genom att göra en bandbreddskontroll på användarens 
internetuppkoppling. Pluginet använder ingen server-side-teknik och alla 
olika skalade versioner av bilderna måste redan finnas på webbservern för att 
kunna användas i lösningen.  

För att börja använda pluginet, krävs endast att pluginet läggs in i HTML-
sidan via script-elementet, tillsammans med jQuery: 
 
<script	  src=”jquery.js"></script>	  
<script	  src="hisrc.js"></script>	  
 
Sedan måste de olika versionerna av bilderna specificeras genom 
egendefinierade data-attribut5 inom img-taggen: 
 
<img	  src=”200x100.jpg”	  
data-‐1x="400x200.jpg"	  	  
data-‐2x="800x400.jpg">	  
 

När webbsidan först laddas, läses en mobilanpassad, lågupplöst bild in via 
HTML:s img-tagg och src-attribut. Sedan laddas en bildfil på 50 kB ned från 
server till klient med hjälp av JavaScript. Tiden det tar att ladda filen mäts, 
och med denna mätning avgörs det sedan om det handlar om en mobil 3G-
uppkoppling, eller en bredbandsuppkoppling.  

                                                
5 http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/#custom 
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Därefter kontrolleras enhetens skärmbredd. Om enheten har en 
bredbandsuppkoppling, samt en skärmbredd med högre upplösning än en 
mobil, ersätts den mobilanpassade bilden med den större varianten. 
Skulle upplösningen vara ännu bättre, d.v.s. större, eller tätare pixlar i form 
av en Retinaskärm, kommer istället en bild med ännu högre upplösning att 
ersätta den mobilanpassade bilden. Bedöms uppkopplingen istället vara en 
3G-uppkoppling, händer inget ytterligare, utan de mobilanpassade bilderna 
visas. 

Totalt är det alltså tre olika versioner med bilder: 
• Mobilanpassad, lågupplöst, för 3G-uppkopplingar 
• Medelstor 1x, för bredbandsuppkopplingar 
• Stor 2x, högupplöst, för bredbandsuppkopplingar 

 
Bandbreddskontrollen som HiSRC utför kan även ställas in för att utföras 

innan DOM:en laddats, för att slippa läsa in de mobilanpassade bilderna först, 
om enheten i fråga inte är en mobil. 

HiSRC lämnar sedan resten av den responsiva hanteringen av bilderna åt 
utvecklaren själv, d.v.s. för att vidare anpassa bilderna i layouten krävs att 
utvecklaren använder CSS och media queries, eller kompletterar med en 
ytterligare responsiv lösning, t ex Twitter Bootstrap. 

2.3.5 Foundation 
Foundation ([17]) från Zurb är ett fullfjädrat responsivt webbramverk som 
ger utvecklaren en grund att bygga sin applikation på. Ramverket anammar 
Mobile First, vilket innebär att ramverket uppmanar utvecklaren att designa 
för mobila enheter i första hand och sedan genom media queries anpassa 
designen för andra enheter. Detta uppnås genom att alla element som inte 
använder media queries ses som en mobilversion.  

Foundation använder ingen server-side-teknik, utan är ett CSS- och 
JavaScript-baserat ramverk. Detta innebär att alla olika bildversioner redan 
måste finnas på webbservern. För att börja använda ramverket krävs endast 
att jQuery och foundation.js-filen läggs till på HTML-sidan. För att använda  
responsiv hantering av bilder krävs ytterligare en fil: 
foundation.interchange.js. 

När det kommer till den responsiva hanteringen av bilder, löser 
Foundation detta genom egendefinierade data-attributet data-interchange, 
som sätts på img-taggen. Här följer exempel på detta, hämtat från 
Foundations dokumentation: 
 
<img	  data-‐interchange="[default.jpg,	  (default)],	  	  
[bigger-‐image.jpg,	  (large)]">	  
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Med denna kod visas standardbilden default.jpg, på mindre enheter och 
bigger-image.jpg när upplösningen är högre.	  

Det går också att specificera med egna media queries för att få full kontroll 
över vilka pixelvärden som ska användas som brytpunkter: 
	  
<img	  data-‐interchange="[default.jpg,	  (only	  screen	  and	  (min-‐width:	  1px))],	  	  
[bigger-‐image.jpg,	  (only	  screen	  and	  (min-‐width:	  1280px))]">	  
	  
Som fallback, då JavaScript inte är aktiverat kan noscript-elementet användas 
för att specificera en standardbild: 
	  
<noscript><img	  src="default.jpg"></noscript>	  
 
Foundation löser även med hjälp av data-interchange-attributet, responsiv 
hantering av bakgrundsbilder. Då används data-interchange direkt på 
exempelvis ett div-element: 
 
<div	  data-‐interchange="[default.jpg,	  (default)],	  	  
[bigger-‐image.jpg,	  (large)]"></div>	  
 
Det går även att specificera att bilden i fråga ska visas som Retina: 
 
data-‐interchange="[retina.jpg,	  (retina)]"	  

2.3.6 Adaptive Images 
Adaptive Images ([18]) är en specifik lösning för hantering av responsiva 
bilder. Det använder sig av server-side-teknik i form av serverspråket PHP, 
och är anpassat för att användas på en Apacheserver. PHP används för att likt 
Crispy Resize, automatiskt generera och cacha billdfilerna. 

Adaptive Images fungerar genom att först med hjälp av JavaScript skapa 
en sessionskaka där enhetens skärmstorlek sparas. Detta utförs redan i 
HTML-sidans head-element, innan DOM:en laddats. Lösningen bryr sig inte 
om hur stort webbläsarens fönster är, utan det är den faktiska skärmstorleken 
som används för att avgöra hur stora bildfiler som ska visas. 

När en img-tagg laddas, skickas förfrågan till webbservern tillsammans 
med sessionskakan. Webbserverns .htaccess-fil6 kontrolleras: Denna är 
modifierad med speciella instruktioner för att skicka alla förfrågningar 
gällande jpg-, gif- och png-filer vidare till PHP-skriptet i filen adaptive-
images.php. 

                                                
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Htaccess 
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PHP-skriptet hämtar enhetens skärmstorlek genom sessionskakan och 
jämför sedan denna storlek med de fördefinierade storlekarna i skriptet för att 
hitta den storlek som ligger närmast.  

Därefter söker skriptet igenom cache-katalogen för att se om bilden redan 
finns i denna storlek. Gör den det, används denna bild, men om den inte gör 
det hämtas originalbildfilen och skriptet genererar en ny bild i passande 
storlek, såvida inte originalbilden är mindre än den nya storleken. Den nya 
bilden sparas i cache-katalogen och läses sedan in i HTML-sidan. 

För att hantera eventuella uppdaterade bilder, använder skriptet 
tidsstämplar så att de gamla cachade versionerna ska kunna ersättas genom 
att genereras på nytt. 

Lösningen erbjuder även en del konfigurationsmöjligheter, såsom: 
• Olika grad av kompression på generade bildfiler 
• Manuell matchning av de genererade bildernas brytpunkter med 

media queries 
• Filter för skärpning av generade bilder 
• Inläsning av högre upplösta bilder för Retinaskärmar 

 
I och med att det mesta sköts av webbservern krävs ingen modifiering av 

HTML-taggarna: Vanliga img-taggar används och lösningen går att 
implementera i en befintlig webbapplikation. 
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3 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs vilka tillvägagångsätt som använts för att svara på 
frågorna som ligger som grund till uppsatsen. Här beskrivs hur 
litteraturstudien genomfördes samt hur utvärdering och jämförelse av de olika 
ramverken för responsiv hantering av bilder har utförts. Dessutom beskrivs 
hur testapplikationen och testmiljön är utformad, och vilka verktyg som 
använts. 

3.1 Litteraturstudie 
Syftet med litteraturstudien var att få mer kunskap i området kring hur bilder 
bör presenteras på mobila enheter, samt att försöka finna eventuella lösningar 
på problemet med Art direction; om det skulle tänkas finnas möjlighet att 
lösa detta problem utan manuell inblandning.  

Den litteratur som undersökts består av vetenskapliga artiklar som funnits 
genom sökningar på IEEE Xplore och Google Scholar. Söktermer som 
använts vid sökning är: mobile, device, image, usability, responsive, web, 
design, crop. 

De vetenskapliga artiklar som ingått i litteraturstudien är:  
• Attention Based Auto Image Cropping ([19]). 
• A survey of image retargeting techniques ([20]). 
• Automatic Image Retargeting ([21]). 

 
De nämnda vetenskapliga artiklar har valts för att de var de mest relevanta 

för det problem som undersökts, av de som funnits. Vetenskapliga artiklar 
som uteslutits från litteraturstudien innefattar Automatic Browsing of Large 
Pictures on Mobile Devices av H. Liu et al. ([22]), då denna introducerar ett 
annat tillvägagångssätt att lösa problemet på, genom att bilden egentligen inte 
beskärs utan istället kan betraktas i sin helhet genom att en del av bilden visas 
i taget och att användaren får bläddra genom bilden för att se mer av den. En 
intressant teknik, som dock ligger utanför det tänkta syftet med denna studie. 

3.2 Granskning av ramverk 
För att få djupare förståelse för hur ramverken fungerar har samtliga ramverk 
för utvärdering undersökts djupgående. Detta för att få bättre insikt i hur 
ramverken löser problemen med responsiva bilder, samt för att lättare kunna 
avgöra för- och nackdelar med de olika tillvägagångsätten. Lösningarna har 
studerats ner på kod-nivå för att identifiera eventuella prestandakrävande 
operationer och förfaranden som kan tänkas ses som fördel, respektive 
nackdel mellan lösningar som hanterar problemet på likartat tillvägagångsätt. 

Granskningen har dels utförts genom att noga studera dokumentationen på 
respektive ramverks webbplats, samt genom att implementera ramverket i en 
testapplikation och steg för steg analysera hur lösningen fungerar. 
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3.3 Grund för bedömning 
För att kunna jämföra de olika ramverkens för- och nackdelar har ett antal 
utgångspunkter satts upp som utvärderingskriterier. Dessa utgångspunkter 
ska sedan användas som grund i bedömningen om vilket ramverk som lämpar 
sig bäst i en eventuell implementation. Utgångspunkterna har valts genom att 
betrakta vilken funktionalitet ett ramverk för responsiv hantering av bilder 
kan ha, och utefter detta sätta upp relevanta punkter som täcker ramverkets 
funktion. 

De utgångspunkter som ligger som grund för bedömningen är: 
• Installation 

o Hur svårt är det att implementera ramverket? 
• Konfigureringsmöjligheter 

o Vad i ramverket kan konfigureras? 
o Hur avancerat är det att genomföra ändringar? 

• Art direction 
o Stöder ramverket möjlighet till Art direction?  

• Bildgenerering 
o Genererar ramverket automatiskt de olika bildversionerna? 

• Specificering av bildversioner 
o Kräver ramverket att de olika bildversionerna måste 

specificeras manuellt? 
• Server-side 

o Kräver ramverket stöd för server-side-teknik av något slag? 
• HTML-markup 

o Kräver ramverket extra HTML-markup? 
• Retina-stöd 

o Stöder ramverket användandet av retinabilder?  
• Dokumentation 

o Är dokumentationen bra och lätt att förstå? 
• Prestanda 

o Hur ter sig ramverket prestandamässigt vid användning? 
 
Dessa utgångspunkter bestämdes utifrån hur andra utvärderingar 

genomförts ([23]) och genom att välja de utgångspunkter som täcker 
ramverkets funktionalitet på en relativ hög nivå, samt de enligt mig, 
viktigaste funktionella krav. Andra utgångspunkter som kunde tagits upp är 
exempelvis hur ramverket på en djupare nivå löser vissa moment och vilka 
tillägg som finns, såsom: 

• AJAX 
• Extensions (tillägg) 
• Community 
• Andra funktioner 
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Jag har istället valt att bädda in delar av dessa punkter i en sammanfattande 
punkt i bedömningen. 

De frågor som ställs till varje utgångspunkt undersöks och bedöms genom 
att de svaras på i uppsatsens resultatkapitel. Här följer en förklaring till vad 
de svar som anges på dessa frågor har för betydelse, se Tabell 3.1: 
 

Utgångspunkter Bedömning Förklaring 
Installation	   Lätt	   Endast	  fåtal	  skriptfiler	  behöver	  inkluderas.	  

Medel	   Flera	  filer	  behöver	  inkluderas	  och	  kanske	  
konfigureras.	  

Svår	   Flera	  filer	  behöver	  inkluderas	  och	  speciella	  
konfigureringar	  krävs.	  

Konfigurerings-‐	  
möjligheter	  

Få	   Väldigt	  begränsade	  möjligheter	  till	  att	  
konfigurera	  ramverket,	  eller,	  algoritmer	  
måste	  modifieras	  på	  kodnivå.	  

Medel	   Ramverket	  kan	  konfigureras	  men	  inte	  i	  stor	  
utsträckning.	  

Många	   Ramverket	  erhåller	  stora	  och	  lätt	  
genomförbara	  konfigurationsmöjligheter.	  

Art	  direction	   Ja,	  manuell	   Art	  direction	  kan	  användas	  genom	  att	  
manuellt	  specificera	  en	  beskärd	  bild	  som	  
mobilversion.	  

Stöds	  ej	   Ingen	  möjlighet	  till	  Art	  direction.	  
Retina-‐stöd	   Ja	   Stöd	  för	  speciell	  presentation	  av	  

Retinabilder.	  
Nej	   Inget	  stöd	  för	  speciell	  presentation	  av	  

Retinabilder.	  
Bildgenerering	   Ja	   Ramverket	  genererar	  automatiskt	  de	  olika	  

bildversionerna.	  
Nej	   Ramverket	  har	  inget	  stöd	  för	  automatisk	  

bildgenerering.	  
Specificering	  av	  
bildversioner	  

Endast	  
standardbild	  

Endast	  standard-‐/originalbilden	  anges	  i	  
HTML-‐koden.	  

Ja,	  begränsad	   Ett	  begränsat	  antal	  bilder	  kan	  specificeras	  i	  
HTML-‐koden.	  

Ja,	  flera	   Flera,	  eller	  ett	  obegränsat	  antal	  bilder	  kan	  
specificeras	  i	  HTML-‐koden.	  

Server-‐side	   Ja,	  {språk}	   Ramverket	  kräver	  server-‐side-‐teknik,	  t	  ex	  
PHP.	  

Nej	   Ramverket	  använder	  ej	  server-‐side-‐teknik.	  
HTML-‐markup	   Endast	  

standard	  
Ramverket	  använder	  endast	  standard	  
HTML-‐element/taggar	  för	  bildpresentation.	  
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Extra	  markup	   Ramverket	  kräver	  extra/speciella	  HTML-‐
element	  och/eller	  attribut	  för	  att	  
presentera	  bilder.	  

Dokumentation	   Dålig	   Ej	  tillräcklig	  för	  att	  med	  lätthet	  få	  
installation	  och	  konfigureringar	  att	  fungera.	  

Medel	   Tillräcklig	  för	  att	  få	  installation	  och	  
konfigureringar	  att	  fungera.	  

Bra	   Bra	  förklarat	  och	  beskrivet	  för	  att	  med	  
lätthet	  få	  installation	  och	  konfiguration	  att	  
fungera.	  

Prestanda	   Låg	   Låg	  prestanda	  i	  förhållande	  till	  de	  andra	  
ramverken.	  

Medel	   Medelhög	  prestanda	  i	  förhållande	  till	  de	  
andra	  ramverken.	  

Hög	   Hög	  prestanda	  i	  förhållande	  till	  de	  andra	  
ramverken.	  

Mycket	  hög	   Mycket	  hög	  prestanda	  i	  förhållande	  till	  de	  
andra	  ramverken.	  

Tabell 3.1: Förklaring till utvärderingens utgångspunkter. 

3.4 Utveckling av testapplikation 
Testapplikationen utvecklades för att skapa olika tänkbara scenarios som 
uppstår när olika enheter presenterar bilder responsivt, för att kunna testa de 
olika ramverken för utvärdering efter samma förutsättningar. 

Testapplikation har två syften: Dels används den för att testa ramverkets 
funktionalitet under samma förutsättningar, för att kunna jämföra de olika 
ramverken, och dels används den för att genomföra prestandatest genom 
mätning av laddningstider. Dessa laddningstider är intressanta för att ge 
konkret data över hur ramverken hanterar olika bilder ur en 
prestandasynpunkt, vilket kan ge en fingervisning om hur de upplevs i olika 
miljöer där begränsad uppkopplingshastighet råder. 

Testapplikationen i sig är en HTML-sida vars innehåll består av en 
uppsättning bilder för responsiv presentation, där testet går ut på att påvisa 
hur bilderna ter sig på olika enheter. Varje ramverk implementeras i en egen 
version av testapplikationen, så att en likartad jämförelse kan utföras. 

Testapplikationens innehåll består av sex olika bilder.  I de fall där 
fördefinierade och skalade bilder krävs, har varje bild skapats i fyra olika 
storlekar: 

• Original/standard: 1296 x 968 pixlar 
• Medelstor 600 x 448 pixlar 
• Liten/retina 400 x 299 pixlar 
• Liten/mobil 200 x 150 pixlar 
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Bildernas sammanlagda filstorlek (6 bilder) i de olika versionerna: 
• Original/standard: 2,6 Mb 
• Medelstor: 643 Kb 
• Liten/retina: 319 Kb 
• Liten/mobil: 102 Kb 

 
De olika bildversionerna är skapade i Adobe Photoshop CS4 och sparade 

med komprimering för Web & Devices (JPEG, Quality: 80). Av de ramverk 
som utvärderas och som automatiskt genererar de olika bildversionerna, 
används endast standardbilden på 1296 x 968 pixlar, för att generera övriga 
storlekar. 

I de fall där det krävs, konfigureras ramverkets brytpunkter för vilka 
bildstorlekar som ska användas, för att få de skapade bildernas storlek att 
fungera med samtliga ramverk då testerna utförs, samt för att kunna simulera 
användandet av mobila bilder i webbläsaren. 

Testapplikationen tar inte hänsyn till någon förbestämd bildlayout där 
bilderna presenteras på ett visst sätt i layouten, utan det är endast den faktiska 
funktionaliteten som testas, d.v.s. bilderna läses in beroende på skärmens 
eller webbläsarens bredd, då detta är syftet med testerna. 

Här beskrivs de olika utförandena som testapplikationen har konfigurerats 
att anpassa sig efter: 
 
Standard – Testapplikationen läser in samtliga sex bilder i dess 
originalutförande (1296 x 968 pixlar), som i detta fall täcker upp hela 
webbläsarens fönster, se Figur 3.1. Syftet med detta test är att mäta 
inläsningstiden av originalbilderna, för att kunna jämföra mätvärden mellan 
de olika versionerna av bilder som läses in beroende på vilket ramverk som 
används. 
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Figur 3.1: Testapplikation standard. 

 
Medel – Testapplikationen läser in samtliga sex bilder i medelstorlek (600 x 
448 pixlar), genom att bredden på webbläsarens fönster minskas till den 
aktuella brytpunkten, se Figur 3.2.  Syftet med testet är att mäta hur lång tid 
det tar ramverket att läsa in de medelstora bilderna. 

 

 
Figur 3.2: Testapplikation medel. 

 
Mobil – Testapplikationen läser in samtliga sex bilder i liten storlek (200 x 
150 pixlar), genom att webbläsarens fönsterbredd minskas ytterligare, se 
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Figur 3.3.  Syftet med testet är att mäta hur lång tid det tar ramverket att läsa 
in de minsta bilderna för mobila enheter. 

 

 
Figur 3.3: Testapplikation liten. 

 

3.5 Testverktyg 
Här beskrivs lite om de olika verktyg som använts för att genomföra testerna. 
Webbläsaren Mozilla Firefox ([24]) har använts tillsammans med tillägget 
Firebug ([25]) som har funktionalitet för att mäta laddningstider. 
Testapplikationen har även som en del i utvärderingen körts genom iOS 
simulator ([26]) som simulerar både iPhone- och iPad-enheter. Verktyget 
SpeedLimit ([27]) har använts för att simulera olika bandbredder. 

3.6 Testmiljö 
Då olika ramverk fungerar olika när det kommer till att hämta enhetens 
skärmbredd: Vissa använder webbläsarens aktuella bredd, medan andra 
enhetens faktiska skärmbredd, utförs tester i både webbläsare på dator samt i 
simulerade mobila enheter, genom iOS simulator som simulerar både iPhone- 
och iPad-enheter. 

Här följer information angående den dator som använts för att utföra 
testerna: 

• Dator: Apple iMac 21.5” 
• Processor: 3.06 GHz Intel Core 2 Duo 
• Minne: 12 GB 1067 MHz DDR3 
• Grafik: NVIDIA GeForce 9400 256 MB 
• OS: OS X 10.9.2 
• Localhost: Apache 2.2.26 (Unix), PHP 5.4.24 

 
Testapplikationen exekveras via datorns lokala Apache-webbserver. 
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3.7 Simulering av bandbredd 
För att kunna avgöra hur ramverken beter sig i verkliga mobila miljöer med 
begränsad bandbredd har simulerade uppkopplingshastigheter skapats som 
sedan används då testapplikationen körs. Detta har åstadkommits genom 
programvaran SpeedLimit som gör att nätverkets hastighet begränsas för att 
simulera olika bandbredder.  

Då testapplikationen körs lokalt genom Apache, läggs 
hastighetsbegränsningen direkt på localhost, se Figur 3.4. Den begränsade 
hastigheten som testats är: 3G, 384 Kbps. 

Då bredbandshastighet testas, används en hastighet på 10 Mbps. I 
uppsatsen refererar beteckningen WiFi till mätningar som genomförts under 
bredbandshastighet, och 3G refererar till mätningar med begränsad hastighet. 
 

 
Figur 3.4: SpeedLimit. 

3.8 Mätning av laddningstider 
För att jämföra laddningstider mellan de olika ramverken utförs en mätning 
av laddningstiderna, då varje ramverk körs genom de olika utförandena av 
testapplikationen. Då samma förutsättningar måste gälla oberoende på vilken 
enhet, eller webbläsare som används, täcker tillägg som FireBug inte alla 
scenarios för att fungera fullt ut för detta syfte. Ett alternativ skulle istället 
vara en JavaScript-funktion som implementeras i testapplikationen, som 
fungerar som en timer. Funktionen skulle starta när testapplikationen börjar 
ladda och stoppar när allt innehåll, inklusive bilder är färdigladdade. Detta 
ger inga exakta mätresultat då tidmätningen startar först när sidan har börjat 
läsas in, och det skulle ge felaktiga mätvärden för ramverk som använder 
server-side-teknik för att skapa och presentera bilder, då detta sker innan 
JavaScript-kod körs. 
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För att kunna genomföra någorlunda rättvisa mätvärden, togs slutsatsen att 
Firebug ändå måste användas. Dock utesluter detta att samtliga utföranden av 
testapplikationen kommer kunna mätas som först var tänkt. Då vissa ramverk 
använder enhetens skärmbredd och inte webbläsarens bredd, kommer dessa 
ramverks medel- och mobil-version inte kunna simuleras genom 
webbläsaren. För att kringgå detta fick brytpunkterna för de ramverk som 
använder enhetens skärmbredd, för vilken bild som ska presenteras, ändras 
manuellt inför varje mätning, för att kunna presentera och mäta tiden för den 
aktuella bildversionen. 

Sammanlagt görs sex olika tester per ramverk. Här beskrivs de olika 
mätningarna: 

1. Mobil WiFi: Bilder i liten mobil-version med 
bredbandsuppkoppling. 

2. Mobil 3G: Bilder i liten mobil-version med simulerad 3G-
uppkoppling. 

3. Medel WiFi: Bilder i medelstorlek med bredbandsuppkoppling. 
4. Medel 3G: Bilder i medelstorlek med simulerad 3G-uppkoppling. 
5. Standard WiFi: Bilder i standardstorlek med 

bredbandsuppkoppling. 
6. Standard 3G: Bilder i standardstorlek med simulerad 3G-

uppkoppling. 
 

I de fall där ramverket använder sig av automatisk bildgenerering och 
cachning genom server-side-teknik, har testerna utförts två gånger på dessa 
ramverk. Första gången testas vilka tider ramverket ger vid generering och 
inläsning av nya bilder, och andra gången testas vilka tider som ges vid 
inläsning av redan genererade bilder. 

För att få bra mätvärden utförs tio mätningar per test. Det angivna 
mätvärdet är medelvärdet av dessa tio mätningar.  

Testet går till så att testapplikationen anropas genom webbläsaren Mozilla 
Firefox med Firebug-tillägget aktiverat. Under fliken Net i Firebug, läses 
tiden det tagit att ladda sidans innehåll av och skrivs ned i ett kalkylblad.  

Tiden det tar att läsa in eventuella tillhörande JavaScript-filer som utgör 
ramverket, kommer i detta fall ignoreras, då detta endast görs en gång. Det är 
alltså de faktiska laddningstider som tillkommer då ramverket redan är inläst 
som kommer att användas i mätningarna. 

Samtliga mätningar genomförs genom att ladda om webbläsaren genom att 
hämta allt innehåll på nytt varje gång, d.v.s. att åter hämta all data (Status: 
200 OK) och inte använda cachad data (Status: 304 Not Modified). 
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3.9 Vetenskaplig ansats 
Den vetenskapliga ansats som valts är deduktion. Data och information som 
tagits fram har erhållits genom att granska de olika ramverken genom att testa 
hur de löser olika uppgifter samt studera deras kod och dokumentation. 

3.9.1 Urval 
Genom att ha studerat en mängd blogginlägg på teknikbaserade webbplatser 
och genom Googlesökningar, har ett antal ramverk för responsiv hantering av 
bilder valts ut för utvärdering. Urvalet har gjorts efter ramverkens popularitet, 
samt hur de tekniskt löser problemet med responsiv hantering av bilder, för 
att kunna jämföra olika tillvägagångsätt och genom denna kunskap få en 
bättre bild över specifika lösningar som kan tänkas vara en bästa lösning. 

3.9.2 Genomförande 
För att svara på frågorna i utgångspunkterna som använts vid granskning av 
ramverken för utvärdering har ramverkens dokumentation och funktionalitet 
granskats. Bedömningen som gjorts för att få svar på de olika frågorna har 
alltså besvarats genom att studera dokumentationen på ramverkens 
webbplatser, och genom att testa funktionaliteten genom testapplikationen, 
samt att studera ramverkens kod.  

De frågor som tagits fram, har utformats så att de täcker all tänkbar 
funktionalitet ett responsivt ramverk för hantering av bilder, i nuläget kan 
inneha. 

3.10 Analys 
Genom att sammanställa svaren på frågorna som erhållits från granskningen 
av ramverken, samt resultaten från prestandamätningen, tas ett resultat fram 
som kommer att ligga som grund i bedömningen gällande vilket eller vilka 
ramverk som är lämpligast att använda i en implementation. 
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4 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas de resultat som samlats in genom utvärderingen av 
ramverken för responsiv hantering av bilder. Resultaten innefattar data från 
prestandamätningen som genomfördes, samt data från den granskning som 
genomfördes av samtliga ramverk. Även resultatet från den genomförda 
litteraturstudien presenteras här. 

4.1 Prestandamätning 
Här presenteras resultatet av den prestandamätning som gjordes över 
laddningstiderna för de olika ramverken. I Tabell 4.1 anges medelvärdet av 
de mätvärden de olika ramverken fick under varje test.  

I de fall ramverken genererar och cachar bildfiler på servern, visas två 
mätvärden; ett när ramverket genererat nya bilder (genererade), och ett när 
ramverket läst in sedan tidigare genererade bilder (cachade). 

Vid mätning av laddningstider genom ramverket HiSRC, blev tiderna allt 
för varierande för att uppfattas som valida. Beslutet togs därför att dessa tider 
inte skulle ingå i resultatet över prestandamätningen. 
 

Ramverk	   Mobil	   Medel	   Standard	  
WiFi	   3G	   WiFi	   3G	   WiFi	   3G	  

Bootstrap	   1,329	   58,77	   1,329	   58,77	   1,329	   58,77	  
Picturefill	   0,364	   4,605	   0,760	   15,837	   1,527	   59,09	  
Foundation	   0,675	   4,062	   0,972	   15,782	   1,793	   58,74	  
Crispy	  Resize	  (cachade)	   0,662	   7,937	   1,108	   30,765	   3,042	   96,00	  
Crispy	  Resize	  (genererade)	   1,187	   8,805	   2,069	   31,143	   4,953	   98,00	  
Adaptive	  Images	  (cachade)	   0,246	   2,727	   0,349	   8,215	   1,231	   19,45	  
Adaptive	  Images	  (genererade)	   1,387	   3,353	   1,570	   8,887	   1,977	   20,29	  

Tabell 4.1: Alla mätvärden (tider anges i sekunder). 
 
För att få bättre översikt över alla mätvärden har ett diagram skapats, se Figur 
4.1. I kapitel 5.1 kommer resultaten som presenteras här att tas upp och 
diskuteras. 
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Figur 4.1: Diagram över alla mätvärden (tider anges i sekunder). 

 
I Figur 4.2 visas diagram över samtliga mätvärden som erhållits genom 
mätningar över simulerad 3G-uppkoppling.  
 

 
Figur 4.2: Diagram, mätvärden över 3G (tider anges i sekunder). 

 
I Figur 4.3 visas för förtydligande, ett diagram över samtliga mätvärden som 
erhållits genom mätningar över simulerad 3G-uppkoppling, då inläsning av 
Mobila och Medelstora bilder gjorts.  
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Figur 4.3: Diagram, mätvärden över Mobil 3G och Medel 3G (tider anges i 

sekunder). 

4.2 Granskning 
Här presenteras resultatet som erhållits genom granskning av de olika 
ramverken, se Tabell 4.2. För förklaringar till bedömningen av 
utgångspunkterna som används som utvärderingskriterier, se Tabell 2.1 i 
metodkapitlet. Resultatet som presenteras här kommer kommenteras i kapitel 
5.2. 
 

Ramverk	   Utgångspunkter	   Bedömning	  

Bootstrap	   Installation	   Lätt	  
Konfigureringsmöjligheter	   Få	  
Art	  direction	   Stöds	  ej	  
Retina-‐stöd	   Nej	  
Bildgenerering	   Nej	  
Specificering	  av	  bildversioner	   Endast	  standardbild	  
Server-‐side	   Nej	  
HTML-‐markup	   Endast	  standard	  
Dokumentation	   Bra	  
Prestanda	   Låg	  
Sammanfattning 
Lätt	  att	  installera	  och	  använda.	  Känns	  robust	  och	  stabil	  vid	  
användning,	  dock	  saknas	  stöd	  för	  hantering	  av	  olika	  bildfiler,	  vilket	  
ger	  låg	  prestanda	  vid	  användning	  på	  mobila	  enheter	  över	  3G.	  
	  

Picturefill	   Installation	   Lätt	  
Konfigureringsmöjligheter	   Många	  
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Art	  direction	   Ja,	  manuell	  
Retina-‐stöd	   Ja	  
Bildgenerering	   Nej	  
Specificering	  av	  bildversioner	   Ja,	  flera	  
Server-‐side	   Nej	  
HTML-‐markup	   Extra	  markup	  
Dokumentation	   Bra	  
Prestanda	   Hög	  
Sammanfattning 
Lätt	  att	  installera	  och	  använda.	  Flera	  bildfiler	  kan	  manuellt	  
specificeras	  med	  full	  kontroll	  genom	  media	  queries,	  med	  hjälp	  av	  
picture-‐element	  eller	  srcset-‐attribut.	  Känns	  robust	  och	  stabil	  vid	  
användning.	  
	  

Foundation	   Installation	   Lätt	  
Konfigureringsmöjligheter	   Många	  
Art	  direction	   Ja,	  manuell	  
Retina-‐stöd	   Ja	  
Bildgenerering	   Nej	  
Specificering	  av	  bildversioner	   Ja,	  flera	  
Server-‐side	   Nej	  
HTML-‐markup	   Extra	  markup	  
Dokumentation	   Bra	  
Prestanda	   Hög	  
Sammanfattning 
Lätt	  att	  installera	  och	  använda.	  Flera	  bildfiler	  kan	  manuellt	  
specificeras	  genom	  data-‐attribut	  och	  media	  queries.	  Känns	  robust	  
och	  stabil	  vid	  användning.	  
	  

Crispy	  Resize	   Installation	   Lätt	  –	  medelsvår	  
Konfigureringsmöjligheter	   Få	  
Art	  direction	   Nej	  
Retina-‐stöd	   Nej	  
Bildgenerering	   Ja	  
Specificering	  av	  bildversioner	   Nej	  
Server-‐side	   Ja,	  PHP	  
HTML-‐markup	   Endast	  standard	  
Dokumentation	   Medel	  
Prestanda	   Medel	  
Sammanfattning 
Kräver	  server-‐side	  och	  genererar	  de	  olika	  bildversionerna	  
automatiskt.	  Passar	  vid	  implementation	  i	  befintlig	  applikation	  som	  
inte	  redan	  innehar	  de	  olika	  bildversionerna.	  Svårt	  att	  konfigurera.	  Låg	  
bildkompression	  som	  skapar	  onödigt	  stora	  bildfiler.	  Känns	  robust	  och	  
stabil	  vid	  användning.	  
	  

Adaptive	  Images	   Installation	   Medelsvår	  –	  svår	  
Konfigureringsmöjligheter	   Många	  
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Art	  direction	   Nej	  
Retina-‐stöd	   Ja	  
Bildgenerering	   Ja	  
Specificering	  av	  bildversioner	   Nej	  
Server-‐side	   Ja,	  PHP	  
HTML-‐markup	   Endast	  standard	  
Dokumentation	   Medel	  
Prestanda	   Mycket	  hög	  
Sammanfattning 
Kräver	  server-‐side	  och	  genererar	  de	  olika	  bildversionerna	  
automatiskt.	  Passar	  vid	  implementation	  i	  befintlig	  applikation	  som	  
inte	  redan	  innehar	  de	  olika	  bildversionerna.	  Bra	  
konfigureringsmöjligheter,	  som	  t	  ex	  bildkompression.	  Lätt	  att	  
konfigurera.	  Känns	  robust	  och	  stabil	  vid	  användning.	  
	  

HiSRC	   Installation	   Lätt	  
Konfigureringsmöjligheter	   Medel	  
Art	  direction	   Ja,	  manuell	  
Retina-‐stöd	   Nej	  
Bildgenerering	   Nej	  
Specificering	  av	  bildversioner	   Ja,	  begränsad	  
Server-‐side	   Nej	  
HTML-‐markup	   Extra	  markup	  
Dokumentation	   Medel	  
Prestanda	   Ej	  mätt	  (osäkra	  mätvärden)	  
Sammanfattning 
Använder	  bredbandskontroll	  för	  att	  avgöra	  uppkopplingshastighet.	  
Känns	  ostabilt	  och	  opålitligt	  vid	  användning.	  Bandbreddskontroll-‐
funktionaliteten	  upplevs	  som	  mycket	  ostabil.	  	  
	  

Tabell 4.2: Resultat, granskning av ramverken. 
 

4.3 Litteraturstudie 
Från litteraturstudien framgick det att det förekommer förslag på tekniker för 
att automatiskt skapa omskalade och beskärda bilder för att kunna tillämpa 
det i uppsatsen förklarade konceptet med Art direction.  

Till vänster i Figur 4.4 visas en originalbild, och till höger visas samma 
bild med en applicerad salience-karta (saliency map eller 
uppmärksamhetskarta), som upplyser de partier i bilden med högst konstrast 
(uppmärksamhet). 
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Figur 4.4: Attention Based Auto Image Cropping, salience-karta  

([19], sid. 4). 
 
När en salience-karta har genererats, söks denna igenom för att detektera den 
del av kartan som har högst medelvärde sett ut ett uppmärksamhets-
perspektiv. 

På vilket sätt bilden sedan ska beskäras avgörs genom den ökade mängd 
uppmärksamhet salience-kartan har och hur stor den omskalade bilden ska 
vara. Detta leder till att en rad olika beskärningar kan genomföras som 
resulterar i bilder i olika storlekar med en allt hårdare beskärning ju mindre 
bilderna blir ([19]). I Figur 4.5 visas åter originalbilden till vänster, följt av en 
beskärd version till höger i mindre skala. 

 

 
Figur 4.5: Attention Based Auto Image Cropping ([19], sid. 5). 
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5 Analys 
 
I detta kapitel analyseras uppsatsens resultat för att ge förtydligande 
information. 

5.1 Prestandamätning 
När det kommer till prestandajämförelsen så är inte tiderna i sig det mest 
intressanta, utan hur de olika ramverken förhåller sig till varandra, samt de 
skillnader som uppstår inom varje ramverk när olika versioner av bilder 
används istället för en enda bild.  

Det framgår tydligt att det är en stor prestandamässig fördel att använda 
omskalade bilder på mobila enheter för att få snabbare inläsning när 
begränsad bandbredd råder. 

En stor bidragande faktor till de jämna mätresultaten mellan de JavaScript-
baserade ramverken är att de använder samma uppsättning av bildfiler och i 
och med det läser in exakt lika mycket data. Server-side-ramverken Crispy 
Resize och Adaptive Images som genererar bilder automatiskt har däremot 
ganska skilda mätresultat. Anledningen till detta beror mest på den grad av 
bildkompression dessa ramverk använder sig utav. Detta ger Adaptive 
Images en prestandamässig fördel gentemot Crispy Resize. Crispy Resize 
genererar dessutom en omskalad version av den specificerade standardbilden, 
även i de fall denna redan överensstämmer med skärmstorleken på den enhet 
den ska visas på. Adaptive Images å andra sidan kontrollerar först att bilden 
som ska genereras inte är lika stor som standardbilden som är specificerad. 

5.2 Granskning 
Den genomförda granskningen av ramverken som presenterades i Tabell 4.2, 
kartlägger de olika funktioner ramverken innehar, samt andra kriterier som är 
viktiga när ett val för implementation av ett dessa ramverk ska göras. Det 
framgår i den genomförda granskningen att Bootstrap är ett ramverk för 
responsiv webbdesign, men det saknar speciella funktioner för att hantera 
olika bilder på olika enheter, eller stöd för Retinabilder och Art direction, 
vilket gör att det inte riktigt mäter sig eller kan jämföra sig med de andra 
ramverken i utvärderingen vars syfte är just att optimera för olika enheter. 
För detta ändamål är både Picturefill och Foundation mer likvärdiga och ger 
utvecklaren stora möjligheter att styra exakt hur olika bilder ska presenteras 
på olika enheter. Då dessa ramverk inte kräver någon server-side-teknik kan 
de implementeras på vilken webbplats som helst. Det enda problemet är 
egentligen om implementationen skulle ske i en redan befintlig 
webbapplikation med mycket bilder och dessa bilder inte redan finns i olika 
anpassningar för olika enheter. I sådana fall kanske ramverk som Adaptive 
Images och Crispy Resize är mer intressanta. Dessa ramverk har fördelen att 
endast utgå från en standardbild och sedan själva sköta genereringen av de 
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olika bildversionerna för anpassning till olika enheter. Båda ramverken 
kräver dock server-side-teknik i form av PHP, vilket dock skulle kunnas 
skrivas om för det aktuella server-språket om annan teknik används. En 
annan nackel med server-side-ramverken är att möjligheten till att specificera 
mobilanpassad, beskärd bild med Art direction i åtanke, inte blir möjligt 
p.g.a. omöjligheten att manuellt specificera olika bildversioner. Server-side-
ramverken som undersökts i utvärderingen har inte lika mycket inbyggd 
funktionalitet för själva presentationen som CSS-/JavaScript-ramverken har. 
Detta skulle dock kunna lösas ganska enkelt genom att använda ett ytterligare 
CSS-ramverk för presentationen och bara låta server-side-ramverket ta hand 
om bildgenereringen; d.v.s. komplettera med exempelvis Bootstrap för att 
göra presentationen mer flexibel och smidig. Detta kanske ändå är fallet då 
optimerade responsiva bilder i huvudsak kommer användas i en responsiv 
webbdesign med flexibel layout, något som de utvärderade server-side-
ramverken inte har inbyggd funktionalitet för. Ramverket HiSRC vars teknik 
är intressant visade sig dock inte vara så stabilt. Problemet ligger troligtvis 
främst i osäkerheten att med säkerhet kunna avgöra en uppkopplingshastighet 
med hjälp av den bandbreddskontroll lösningen använder sig utav. Vid 
testning av ramverket, presenterades ibland mobilanpassade bilder och ibland 
bilder i större skala, när 3G-uppkoppling simulerades. 
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6 Diskussion  
 
I detta kapitel diskuteras resultatet och genomförandet av utvärderingen. I 
kapitlet görs också en reflektion över den metod som använts och en 
diskussion kring samhälleliga och etiska aspekter. 

6.1 Problemlösning/resultat 
Problemområdet som undersökts i denna uppsats är av mycket ungt slag och 
det finns av den anledningen i nuläget mycket lite vetenskapligt material och 
litteratur som undersöker just detta område. Vad denna uppsats kan tänkas 
bidra med är främst att belysa problemområdet och redogöra för detta och hur 
olika tekniker kan används för att lösa problemet. I utvärderingen som 
genomförts kan dess resultat användas för att få mer kunskap om hur olika 
tekniker kan användas tillsammans för att på olika sätt med både för- och 
nackdelar lösa problemet med hantering av responsiva bilder på olika 
enheter. En slutsats kan dras, att det inte egentligen finns en bästa lösning på 
problemet som undersöks, utan en bästa lösning beror på de krav som från 
början ställs på den applikation som ska implementera en lösning för 
responsiva bilder, vars syfte är att fungera optimalt på olika enheter. Oavsett 
om en utvecklare väljer ett av de utvärderade ramverken eller ett helt annat 
som inte tagits upp i denna uppsats, vid en eventuell implementation, kan 
kunskapsbidraget i uppsatsen ge värdefull information om vad som är viktigt 
att titta på i ett ramverk och inte minst ge en större insyn och förklaring på de 
problem som uppstår och hur de kan lösas. 

6.2 Metodreflektion 
Metoden som används vid utvärdering av de olika ramverken för responsiv 
hantering av bilder är utformad så att den täcker den mesta av 
funktionaliteten ett sådant ramverk i nuläget kan inneha. Genom att studera 
de olika utgångspunkterna för funktionalitet som utvärderingskriterier, känns 
det som att det har redogjorts för ett stort omfång av egenskaper som täcker 
hela ramverkets funktionalitet. Genom att klargöra dessa egenskaper och 
sedan använda dem i en jämförelse är det sedan lätt att jämföra de olika 
ramverken för att finna deras för- och nackdelar, för att sedan beroende på 
den egna kravspecifikationen kunna göra ett val av ramverk för en eventuell 
implementation. Prestandamätningen kan ses mer som en parentes i 
utvärderingen då prestandan mestadels beror på storleken av bildfilerna som 
läses in. Kanske skulle flera komprimeringsalternativ och jämförelse dem 
emellan testas för ökad reliabilitet. Exempelvis skulle undersökningar kunna 
göras på olika komprimeringsalgoritmer som används när filer genereras på 
servern, och sedan jämföra kvaliteten på de skapade bilderna. Å andra sidan 
ger prestandamätningen en insikt i hur mycket högre prestanda som kan 
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uppnås, inom ramverket, då olika bildfiler anpassade för olika enheter 
används. Detta ser jag som det viktigaste syftet med prestandamätningen. 

6.3  Samhälleliga och etiska aspekter 
När en bild beskärs på olika sätt skapas nya kompositioner av den 
ursprungliga bilden. Den beskärda bildens innehåll kan då framträda på ett 
helt nytt sätt och skapa ett helt annat intryck än vad som var tänkt med 
ursprungsbilden. Personer som befinner sig i bilder kan i och med en 
beskärning, tas ur det rätta sammanhanget, vilket kan uppfattas som att 
personen gör något helt annat än vad den faktiskt gjorde vid fototillfället. Att 
beskära bilder manuellt är givetvis upp till personen som utför beskärningen, 
men om automatiska beskärningar genomförs finns möjligheten att den nya 
kompositionen framställer en person på ett felaktigt sätt, vilket kan uppfattas 
som kränkande. Detta är viktigt att ha med i åtanke när bilder innehållande 
personer beskärs. 

Genom att använda lägre upplösning på bilder till mobila enheter istället 
för stora originalbilder med hög upplösning och större filstorlek, sparas 
bandbredd och även elektricitet. Även om det rör sig om små mängder som 
sparas så bidrar ändå användandet av mindre bildfiler till att mindre av 
jordens resurser förbrukas. 
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7 Avslutning 
 
I detta avslutande kapitel presenteras en slutsats över det i uppsatsen 
undersökta problemet. I kapitlet ges också förslag på hur problemet skulle 
kunna undersökas vidare genom fortsatt forskning. 

7.1 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att försöka hitta en bästa lösning på problemet med 
hantering av responsiva bilder, när dessa presenteras på olika enheter med 
olika skärmstorlek. Som svar på frågan, ”Vilket ramverk är lämpligast för 
hantering av responsiva bilder på olika enheter?”, är svaret att, det beror på 
de krav som ställs på den applikation som ska utvecklas och implementera 
ramverket. Ska implementationen ske i en befintlig webbapplikation, kanske 
ett server-side-ramverk är ett lämpligare val, då generering av nya 
bildversioner sker automatiskt. Dock ger ett JavaScript-baserat ramverk 
högre kontroll, om det inte ses som ett problem att manuellt behöva 
specificera de olika bildversionerna. Av de utvärderade ramverken är 
slutsatsen att, det bästa server-side-ramverket är Adaptive Images, och det 
bästa JavaScript-baserade ramverket är Picturefill och Foundation. 
Foundation är dessutom ett fulländat ramverk för responsiv webbdesign och 
sköter alltså inte bara problemet med responsiva bilder, så denna lösning är 
att föredra. Vilka krav som ställs på bilder i en mobilanpassad webbplats 
visade sig vara en svårbesvarad fråga, men genom att använda beskärda 
bilder som visar det mest relevanta i bilden i fråga, det koncept som beskrivs 
i uppsatsen som Art direction, kan anpassningar ske till dessa enheter med 
liten skärm så att bildens budskap inte går förlorad, vilket bidrar till en bättre 
surfupplevelse. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
För att finna ännu fler och kanske bättre lösningar på problemet med 
hantering av responsiva bilder skulle ännu fler ramverk kunna utvärderas. Det 
finns intressanta moln-baserade ramverk som löser problemet på liknande sätt 
som server-side-ramverken, genom att generera anpassade bilder på begäran, 
genom ramverkets webbservice. Detta gör att ramverket inte blir 
plattformsberoende, som i fallet med de utvärderade servers-side-ramverken. 
Det skulle också vara mycket intressant att använda den kunskap uppsatsen 
ger, som grund för utveckling av ett nytt ramverk för hantering av responsiva 
bilder. Något som skulle vara intressant att undersöka vidare är det som togs 
upp i litteraturstudien och kanske i ett nytt ramverk implementera 
funktionalitet för att automatiskt skapa beskärda, mobilanpassade bilder med 
Art direction i åtanke. Ett problem som i nuläget endast med säkerhet går lösa 
genom att manuellt skapa och specificera dessa bilder. 
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