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Sammanfattning 

Under 1990-talet utspelade sig en bitter kamp om marknadsandelar mellan de två 

ledande webbläsare Internet Explorer och Netscape Navigator, det så kallade webbläsar-

kriget. Kriget hade till följd att webbläsarna blev nästan helt inkompatibla. Sedan dess 

pågår en ständig utveckling av gemensamma standarder för webben. Idag är 

förutsättningarna för kompatibilitet mycket bättre än för tio år sidan, men problemet är 

inte fullständigt avhjälpt. De moderna webbläsare Internet Explorer 6, Firefox 1.5, Opera 

8.5 och Safari kan återge en och samma webbsida visas på olika sätt trots att det finns 

gemensamma standarder. Syftet med denna uppsats är att ta reda på de tekniska 

orsakerna bakom problemet samt att ta fram lösningsförslag för att skapa en webbsida 

som är helt kompatibel i de moderna webbläsarna. Uppsatsen innehåller ett omfattande 

teorikapitel som behandlar definitioner, historik och problem. Teorin kompletteras av tre 

fältintervjuer med professionella webbutvecklare. Undersökningarna visar att kompati-

bilitetsproblem beror på flera faktorer och att det är omöjligt att skapa en heltäckande 

lösning som kommer åt alla problem. Men genom att kombinera olika tekniker kan man 

skapa en metod som täcker en stor del av såväl generella som specifika 

kompatibilitetsproblemen utan att kollidera med rekommenderade standarder. 



Abstract 

During the 1990’s the two leading web browsers, Internet Explorer and Netscape 

Navigator, fought each other in a battle for market shares, the so-called browser war. 

This war caused almost complete incompatibility between the web browsers. Since then, 

there has been a continual development of common standards for the web. Today 

conditions for compatibility are a lot better compared to ten years ago, but the problem 

is not completely solved. The modern web browsers Internet Explorer 6, Firefox 1.5, 

Opera 8.5 and Safari can display the exact same web page differently despite common 

standards. The aim of this essay is to investigate the technical causes of the problem and 

to develop suggested solutions for creating a web page that is fully compatible in modern 

browsers. The essay contains an extensive literature study, considering definitions, 

history and problems. The theory was completed with three field interviews with 

professional web designers. The investigations show that compatibility problems depend 

on several factors and that it is impossible to create one exhaustive solution that 

encompasses all problems. However, by combining different techniques one can create a 

method that covers a large part of both general and specific compatibility problems 

without colliding with recommended standards. 



Förord 

Jag har nu läst Multimedieprogrammet på Karlstad Universitet sedan höstterminen 2001. 

Under utbildningen utvecklade jag ett starkt intresse för webbutveckling och –design. 

Följaktligen valde jag fristående kurser som motsvarade detta intresse. Utöver de 

obligatoriska grundkurserna i HTML och Databasteknik, som ingår i Multimedie-

programmet, har jag läst Webb och Digital Bild 10p, Databasteknik 5p, Webbutveckling 

5p och Webbutveckling Fortsättningskurs 5p. Alla dessa kurser har gett mig mycket 

kunskap, men också en förståelse för vad jag saknar. De praktiska övningarna utvecklas 

alltid för en och samma webbläsare – Internet Explorer. Lärarna hänvisar till att andra 

webbläsare kan återge en webbsida på ett annorlunda sätt så att innehållet visas på 

felaktigt eller inte alls. Däremot fick vi aldrig lära oss vad detta beror på och hur man 

löser problemet. Därför tänkte jag ta detta i egna händer... 

 

Tack 

Till alla som har hjälpt mig att göra färdigt denna uppsats. Tack till Per-Eric som har varit 

min handledare i över ett år och som gång på gång har uppmuntrat mig till att fortsätta. 

Tack till mamma och John som har haft oändlig tålamod. Och sist men inte minst tack till 

Maureen som har varit min personliga coach och mentor. Jag kommer aldrig att glömma 

hennes “Winners do the things losers don’t want to do!”. Well Maureen… I guess this 

makes me a winner. 
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1. Inledning 

Detta kapitel beskriver val av ämne, samt bakomliggande problem med resulterande 

frågeställning. Syfte beskriver vad jag vill uppnå med arbetet och metod förklarar hur jag 

tänker gå tillväga för att nå resultat. 

 

1.1 Bakgrund 

När Microsoft lanserade webbläsaren Internet Explorer skulle detta bli upptakten till det 

ökända webbläsarkriget i slutet på 90-talet. Den ledande webbläsaren Netscape 

Navigator fick plötsligt allvarlig konkurrens och genast började kampen om 

marknadsandelarna. (Wikipedia, 2005-06-30) Båda företagen skulle hävda sig genom att 

tillägga funktioner som enbart kunde visas i den egna webbläsaren. Inom två år hade 

Netscape Navigator och Internet Explorer blivit nästan helt inkompatibla. (Wasp, 2005-

07-06) 1998 avgjordes segern då Internet Explorer blev standardwebbläsaren i 

programpaketet av operativsystemet Windows. Under de följande åren fick Internet 

Explorer en monopolliknande ställning med ett procentuellt användarantal på 90%. 

(Wikipedia, 2005-06-30)  

 

Under tiden försökte W3C, organisationen för standarder på webben (Webdesignskolan, 

2005-06-21), att motarbeta kompatibilitetsproblemen genom att ta fram gemensamma 

standarder för den nya generationens webbläsare (W3schools, 2006-01-18). Dessa har 

numera gjort intåg på marknaden och försvagar Internet Explorers ställning 

kontinuerligt. Webbläsare som Mozilla Firefox, Opera och Safari följer inte bara W3C’s 

standarder bättre än Internet Explorers senaste version (Internet Explorer 6), utan de 

erbjuder även bättre funktionalitet och säkerhet. (Lindstedt, 2004:52ff) Det finns dock 

ingen webbläsare som följer standarderna fullt ut och därmed återstår även 

kompatibilitetsproblemen (Sundström, 2005:418ff). 

 

1.2 Problemformulering 

Fortfarande kan en och samma webbsida återges på olika sätt, beroende på 

webbläsaren. Det kan röra sig mellan allt från små detaljer till en vanställd layout eller 

komplett saknad av innehåll. Ju större skada desto större är risken att webbplatsens 

besökare blir frustrerad. För att förebygga detta måste webbutvecklaren säkerställa att 

webbsidan visas på samma sätt i alla webbläsare. För att kunna kan lösa problemet bör 

hon också förstå vad som ligger bakom, det vill säga varför de olika webbläsarna återger 

samma innehåll på olika sätt. Följande frågor ska besvaras i denna uppsats: 
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• Varför visas samma innehåll på olika sätt i olika webbläsare trots att det finns 

rekommenderade standarder? 

• Hur kan en webbsida anpassas till de olika webbläsarna så att innehållet visas på 

samma sätt? 

 

1.3 Syfte och Målgrupp 

Denna uppsats är tänkt att fungera som en guide för webbutvecklare om hur de kan 

skapa produkter som klarar de olika webbläsares krav. Genom att undersöka fenomenet 

ska jag förse läsaren med de nödvändiga kunskaper som krävs för att förstå orsakerna 

bakom problemet. Denna förståelse möjliggör att läsaren kan ta till sig, och 

förhoppningsvis använda, de efterföljande lösningsförslagen. Lösningarna härstammar 

från såväl teoretiska som empiriska studier. På så sätt kan läsaren bilda sig en 

uppfattning om vilka alternativ som finns och vilka av dessa alternativ som faktiskt 

används av professionella webbutvecklare. 

 

Målgruppen är personer med ett intresse för webbutveckling, och som har grundläggande 

kunskaper i HTML, CSS och JavaScript. 

 

1.4 Avgränsningar 

När jag talar om de olika webbläsarna begränsar jag mig till de nutida moderna 

webbläsare Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 1.5, Opera 8.5 och Safari 2. Internet 

Explorer 7 finns för närvarande enbart i betaversion och den slutgiltiga versionen har inte 

släppts än. Andra nämnvärda webbläsaralternativ är Mozilla och Netscape Navigator. 

Dessa följer dock samma standard som Mozilla Firefox, och en webbsida som visas 

korrekt i Mozilla Firefox kommer även att fungera felfritt i Mozilla och Netscape 

Navigator. Webbläsaren Konqueror kommer inte heller att ingå i jämförelserna på grund 

av olika anledningar. Konqueror är en webbläsare för Linuxmiljö, vilken jag ska utesluta 

ur mina undersökningar. Dessutom bygger Safari på Konqueror vilket gör det överflödigt 

att ta med båda webbläsare. Vidare bortser jag också från Internet Explorer och 

Netscape Navigator för Macintoshmiljö, eftersom dessa programvaror inte utvecklas 

längre. Det finns även ett stort antal mindre kända webbläsare som jag inte kommer att 

nämna överhuvudtaget eftersom dessa används av ett så lågt procentuellt antal 

användare att de inte förekommer i någon statistik. Jag kommer inte heller att gå in på 

huruvida de olika webbläsare är att föredra när det gäller säkerhet och användarvänliga 

finesser. Jag fokuserar endast på skillnaderna som berör återgivning av innehållet. 
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De webbläsare som jag nu har uteslutit kan fortfarande nämnas i uppsatsen då de har 

spelat en väsentlig roll för utvecklingen av de webbläsare som står i centrum för mina 

undersökningar. 

 

1.5 Metod 

Under forskningsprocessen har jag använt mig av den hypotetiskt - deduktiva metoden 

som förenar logisk och empirisk forskningsmetodik (Thurén, 2002:25). Hypotesen är att 

det finns en eller flera lösningar på de rådande kompatibilitetsproblemen. Dessa 

lösningar kräver ett underlag i form av förståelse för problemet samt kunskap inom de 

tekniska områdena. Underlaget togs fram med hjälp av deduktion (a.a, 2002:23ff) i 

teoriavsnittet. I samma kapitel redogjorde jag också för orsakerna till problemet, och 

sammanställde de mest förekommande problemen samt eventuella lösningsförslag och 

förebyggande åtgärder. Nästa steg var att bepröva fakta med hjälp av induktion (a.a, 

2002:19ff), genom empiriska studier. Jag gjorde tre fältintervjuer med professionella 

webbutvecklare. Intervjuerna återspeglar professionella webbutvecklares åsikter kring de 

vanligaste kompatibilitetsproblem och deras lösningar. Deduktions- respektive 

induktionsresultaten ställdes emot varandra i resultatavsnittet och kommenterades 

därefter i analysdelen. I slutsatsen reflekterade jag kring problemet och det praktiska 

handhavandet samt den framtida utvecklingen. 

 

1.5.1 Deduktion - Litteraturstudie 

En del historik hämtades ur böcker, medan aktuell information mest härstammade från 

tidningsartiklar och webbsidor. Sökningar i Karlstads universitets bibliotek resulterade i 

en historisk tillbakablick på fördelningen mellan Internet Explorer och Netscape 

Navigator. Jag kunde också återanvända en del kurslitteratur från kurserna Webb och 

digital bild och Webbutveckling. Vidare hittade jag diverse artiklar i facktidningarna 

Internet World och Cap & Design. Även informationssökningar på Internet resulterade i 

relevant information. 

 

1.5.2 Induktion - Empiriska studier 

Det finns tre metoder för att samla in empirisk primärdata, som är data eller information 

som samlas in med det primära syftet att bilda analysunderlag i en undersökning: 

observationer, intervjuer och enkäter (Befring, 1994:64). Vilken metod man väljer bör i 

första hand bestämmas utifrån de uppgifter man vill få in (Kylén, 2004:8). Eftersom 

praktiskt handhavande av ett problem även innebär en åsikt om själva problemet så 

kräver denna undersökning en metod som kan generera respondenternas åsikter. 

Observationer kan utföras på olika sätt (Bengtsson, 1995:58f) men de har alltid en 
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gemensam nackdel. De är ytliga undersökningar som är begränsade till här och nu. 

(Kylén, 1994:10). Enkäter kan däremot gå på djupet, beroende på hur de har utformats 

(a.a, 2004:8). Men de medför också risk för ofullständiga svar och stort bortfall 

(Bengtsson, 1995:55). Dessutom ställer enkäter höga krav på systematik och struktur 

(Befring, 1994:72). Men för att undersökningarna ska ha hög reliabilitet, det vill säga en 

hög grad av sanningsenlighet, ska respondenterna kunna ge exakta svar – svar som jag 

inte alltid kan förutse. Därför kan metoden inte vara strukturerad. Följaktligen har jag 

valt intervjumetoden. Intervjuer ger de bästa förutsättningarna för att få fram den 

intervjuades åsikter (Kylén, 2004:9). De ger också hög reliabilitet och validitet eftersom 

frågorna kan anpassas och eventuella missförstånd kan redas ut (Bengtsson, 1995:55). 

Genom följdfrågor kan intervjuaren gå på djupet och den personliga kontakten minskar 

risken för bortfall (Kylén, 1994:10). I det sammanhanget ger fältintervjuer det bästa 

resultatet med svar på minst 90% av frågorna (Kylén, 2004:9). Fältintervjuer innebär att 

intervjuaren besöker respondenten i sin livsmiljö, till exempel i bostaden, på 

arbetsplatsen eller på skolan. Denna intervjumetod är den vanligaste, men det 

förekommer även också intervjuer utan direktkontakt, till exempel telefonintervjuer. 

(Befring, 1994:69) Telefonintervjuer innebär dock en större risk för bortfall eftersom det 

brukar ge svar på 80% av frågorna. Därför bestämde jag mig medvetet för fältintervjuer 

vilket även hade en inverkan på mitt val av respondenter. 

 

1.5.3 Urval av population 

Populationen för min empiriska undersökning är professionella webbutvecklare i Sverige. 

Med professionella webbutvecklare menar jag personer som har webbutveckling som 

yrke, till exempel på en reklambyrå. Jag valde tre webbutvecklare från olika 

reklambyråer i Karlstad (min omedelbara omgivning) för att kunna genomföra 

fältintervjuer. Antalet respondenter valde jag enligt följande. Söker man efter 

reklambyråer i Karlstad Kommun på www.eniro.se returneras ungefär 30. Enligt Befring 

(1994) opererar man statistiskt sett sällan med en urvalsgrupp som är större än 10% av 

populationen, eftersom en större urvalsgrupp även medför större risk för bortfall. Med tre 

respondenter i antal kommer jag nästan upp i 10% av populationen i Karlstad. Som 

nämnd är populationen för mina undersökningar webbutvecklare i hela Sverige. Jag 

gjorde dock antagandet att det geografiska området inte påverkar arbetssättet hos 

webbutvecklarna eftersom Internet är ett globalt medium. Därför kan populationen i 

Karlstad i detta fall ses som en miniatyr av populationen i Sverige. 

 

1.5.4 Respondenterna 

Jag har valt att låta respondenterna vara anonyma eftersom alla tre är direkta 

konkurrenter till varandra. Respondenterna har visat ett tydligt intresse för uppsatsen 
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och det skulle inte vara moraliskt försvarbart att informera dem om vem som använder 

vilken teknik. Därför har jag valt att kalla dem för Respondent A, Respondent B och 

Respondent C. Alla respondenterna jobbar inom reklambranschen sedan flera år tillbaka 

och har specialiserat sig på webbutveckling. 

 

1.5.5 Validitet och Reliabilitet 

För att åstadkomma hög reliabilitet (Thurén, 2002:22) genomfördes fältintervjuerna på 

samma sätt och med samma hjälpmedel. Jag besökte alla respondenter på deras 

arbetsplats och frågade samma frågor i samma ordning enligt en fördefinierad mall (se 

Bilaga?). Respondenterna fick frågorna i förväg, via epost, för att kunna förbereda sig 

och för att kunna ge så fullständiga svar som möjligt. Svaren antecknades i samband 

med intervjun av intervjupersonen. För att nå hög validitet (ibid) skulle intervjufrågorna 

vara så relevanta som möjligt. Respondenterna fick svara på frågor med direkt 

anknytning till teoriavsnittet för att komplettera eller förkasta litterär fakta.  
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2. Teori 

Detta kapitel inleds med ett antal definitioner av begrepp som är av väsentlig betydelse i 

den efterföljande texten. Det följer en historisk tillbakablick som beskriver utvecklingen 

på webbläsarmarknaden fram tills idag. Vidare ställs läsaren inför det centrala problemet 

och dess orsak. Därefter presenteras de rekommenderade tekniker för optimala 

förutsättningar samt specifika problem som kräver individuella lösningar. 

 

2.1 Definitioner 

2.1.1 W3C 

W3C står för World Wide Web Consortium och är en gruppering som arbetar för att 

utveckla protokoll och tekniska standarder för webbaserat innehåll. De grundades 1994 

och är en av de organisationer som har funnits med längst och refereras många gånger 

när det gäller utveckling av webbstandarder. (Webdesignskolan, 2005-06-21) W3C’s mål 

är att leda webben till sin fulla potential genom att utveckla gemensamma protokoll som 

befrämjar webbens utveckling och säkerställa dess interoparabilitet. Sju punkter 

sammanfattar W3C’s mål: 

1. W3C beskriver webben som ett rum av information för mänsklig kommunikation. 

Detta rum ska vara tillgängligt för alla människor, oberoende av deras apparater, 

programvara, nätverk, naturliga språk, kultur, geografisk placering eller fysisk 

respektive mental förmåga. 

2. Genom att människor uttrycker sig i termer som datorerna kan förstå kan de lösa 

problem och hjälpa till att hitta information. 

3. För att förbättra förutsättningarna för att webben blir en samarbetsmiljö måste 

den bli mer förtroendeingivande, genom att erbjuda skydd, skapa säkerhet och 

göra det möjligt för människor att ta ansvar för vad de publicerar på webben. 

4. Webbinnehåll ska kunna ses i olika verktyg. Genom samförståndslösningar ska 

interoperabiliteten ökas och marknadsfragmenteringen minskas. 

5. Webben ska kunna utvecklas utan att omöjliggöra det som redan fungerar. De 

principer som stöder W3C’s arbete är enkelhet, modularitet, kompabilitet och 

utbyggbarhet. 

6. För att ett system som Internet ska kunna vara flexibel krävs decentralisering 

som förhindrar flaskhalsar i trafiken. Mängden funktionalitet som kräver ett 

centralt system ska minskas för att minska sårbarheten av webben som helhet. 

7. W3C jobbar för att göra webben till en starkare upplevelse genom att möjliggöra 

mer interaktivitet och multimediala effekter. (W3C i 7 punkter 2001, 2005-06-21) 
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W3C samarbetar med såväl intressenter som företag inom branschen. Till exempel har 

IBM, Netscape och Microsoft medverkat vid fastställandet av HTML 4.01 standarden. 

(Hagberg & Hellström, 2002:66) 

 

2.1.2 Webbläsare 

Enligt Nationalencyklopedin är webbläsaren ett Internetprogram som via ett särskilt 

kommunikationsprotokoll – http, HyperText Transfer Protocol –ger åtkomst till webbsidor 

kodade i sidbeskrivningsspråket HTML, HyperText Markup Language. HTML och http är 

basen i World Wide Web – www – och utgör standarden för att söka och presentera 

elektroniska dokument via Internet. (Nationalencyklopedin, 2005-06-29) På webbsidan 

www.susning.nu står det dessutom att en webbläsare gör om såväl HTML som XHTML till 

ett grafiskt gränssnitt (Susning.nu 2004, 2005-06-30). Detta sammanfattas av 

Wikipedias definition av en webbläsare som ett en sorts programvara för att hämta, tolka 

och återge HTML-dokument från webbservrar (Wikipedia 2005, 2005-06-30). 

 

2.1.3 Webbsida 

En webbsida ett dokument på www, world wide web, som kan nås av alla som har en 

webbläsare och en Internetuppkoppling. Webbsidan består av ett HTML-dokument och 

eventuella relaterade filer för script eller grafik. (Dictionary, 2006-05-17) Idag används 

så kallade CSS filer för att formatera en webbsidas utseende (Webdesignskolan, 2006-

05-17). Det mest populära scriptspråket på Internet är JavaScript (W3Schools, 2006-05-

17). 

 

2.1.4 HTML och XHTML 

HTML står för HyperText Markup Language och är ett standardformat för webbsidor 

(Susning.nu 2004, 2005-07-05). Språket utvecklades 1989 av Tim Berners-Lee, en 

forskare på företaget CERN*, i kombination med nätverksprotokollet http (HyperText 

Transfer Protocol). 1991 startade CERN tjänsten www, World Wide Web. (Hagberg & 

Hellström, 2002:66) HTML-språkets grundtanke är att det är öppet, det vill säga 

offentligt och fullständigt dokumenterat, att det är fritt att använda och att det är 

plattformsoberoende. (a.a. 2002:37) I begynnelsen är HTML rent textbaserat utan bilder 

och färger. Det speciella ligger i att texten kan göras om till så kallade Hyperlänkar som 

navigerar till andra sidor. HTML används till att beskriva och strukturera webbsidors 

innehåll utan att beröra layouten överhuvudtaget. (Webdesignskolan, 2005-06-30) 

 

                                           
* Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - Europeiska organisationen för kärnforskning 
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Ett HTML dokument består av ett antal nestlade taggar som följer en given hierarki. Det 

följer ett exempel på HTML kod till en enkel webbsida. Strukturen visualiseras i figuren 

till höger. 

 

 

HTML taggar kan delas in i block-level eller inline-level element. Enligt W3C’s 

innehållsmodell kan block-level element innehålla inline-element och andra block-level 

element. Inline-level element får endast innehålla data eller andra inline-level element. 

Tanken är att block element skapar större strukturer än inline element. Block-level och 

inline-level element skiljer sig även i formateringen. Block-level element börjar på nya 

rader till skillnad från inline-level elementen. (W3C Recommendation, 2006-05-25) 

Vanliga block-level element är rubriktaggarna (<h1> till <h6>), <p>, <ul>, <ol>, <li> 

och <div> (Goodman, 2002:45). Vanliga inline-level element är <a>, <img> och 

<span> (Goodman, 2002:71). 

 

Under mitten på 1990-talet missbrukades HTML språket till att formatera innehåll genom 

att ta fram fler och fler fysiska taggar, som till exempel <font>. För att vinna 

marknadsandelar producerade huvudkonkurrenterna Netscape Navigator och Internet 

Explorer olika formateringstaggar som enbart kunde visas i den egna webbläsaren. Inom 

kort hade webbläsarna blivit inkompatibla och när förslaget för HTML 4.0 

rekommendationerna las fram 1997 ville W3C återgå till grundtanken om HTML som 

sidbeskrivningsspråk. Istället antogs CSS, Cascading Style Sheets, som teknik för att 

skilja presentationen av innehållet från strukturen. De fysiska taggarna fick stanna kvar, 

men är numera uppsatta på HTML avvecklingslista. (Hagberg & Hellström, 2002:66f) 

Korrekt HTML 4.01 kod som följer de av W3C rekommenderade standarder ger nästan 

samma resultat i de olika moderna webbläsarna. Denna version från 1999 är den senaste 

och sista HTML-standarden. (Susning.nu, 2005-07-06). 

Document 

 
head 

body 

h1 

p 

a 

<html> 

 <head> 

  <title>Titel på webbsidan</title> 

 </head> 

 <body> 

  <h1>Rubrik</h1> 

  <p>Text 

   <a href=”start.htm”>Startsida</a> 

  </p> 

 </body> 

</html> 
(Goodman, 2002:42ff) 
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W3C fortsätter utvecklingen mot en renodlad strukturbeskrivning (Hagberg & Hellström, 

2002:67) vilket innebär att HTML kommer att ersättas av XML, Extensible Markup 

Language. XML har samma ursprung som HTML (SMGL, Standard Generalized Markup 

Language, som ger få möjligheter till formatering men specificerar reglerna för hur 

märken och element kan användas för formatering på olika sätt). Skillnaden är att XML 

har utvecklats till många områden som HTML inte klarar av, som till exempel 

ordbehandlings- och kalkylprogram, databaser och ekonomisystem. Under 

övergångsfasen utgörs den nya standarden av XHTML, Extensible HyperText Markup 

Language, som tar vid där HTML 4.01 slutar. XHTML är flera olika dokumenttyper och 

moduler som vidareutvecklar HTML 4 baserade på XML för att fungera i program som 

hanterar XML och HTML. På så vis är XHTML både framåt- och bakåtkompatibel. 

(Webdesignskolan, 2005-07-06). 

 

2.1.5 CSS 

CSS står för Cascading Style Sheets, där Cascading innebär att ett element kan få sitt 

format från olika formatmallar som är länkade till varandra. Tekniskt sätt är en 

formatmall en uppsättning regler som i sin tur består av en selektor och en deklaration. I 

deklarationen får olika egenskaper bestämda värden. Den definierade selektorn beskriver 

utseendet av motsvarande HTML-tagg. Formatmallarna kan deklareras på olika ställen, 

direkt i HTML-taggen, i webbsidans <head>-tagg, eller som ett globalt dokument utanför 

HTML dokumentet. Det sistnämnda alternativet erbjuder den högsta effektiviteten, 

eftersom en global formatmall kan påverka ett obegränsat antal webbsidor. Presentation 

och struktur ligger i olika dokument och kan hanteras helt oberoende av varandra. 

(Hagberg & Hellström, 2002:333ff) Webbsidor som görs med globala formatmallar blir 

snabbare, tillgängligare och enklare att underhålla. För att styra typografi, färger och 

liknande finns ingen anledning att använda andra alternativ. (Sundström, 2005:423) 

Särskilt inte med tanke på att många HTML-taggar och attribut som styr en webbsidas 

utseende står på W3C:s avvecklingslista. Dessutom erbjuder CSS utökade möjligheter att 

formatera texters typsnitt och utseende. (Hagberg & Hellström, 2002:331) 

 

2.1.6 JavaScript 

JavaScript är ett programmeringsspråk som har tagits fram för att fungera med 

webbläsare. Genom att koda små program, så kallade scripts, och infoga dem i HTML 

koden kan en webbsida förses med interaktivt innehåll. Till skillnad från kompilerade 

program, som i förväg omvandlas till binär kod, exekveras JavaScript i realtid. Eftersom 

JavaScript är begränsad till webbläsare kan scripts inte exekveras på någon annan plats. 

Denna begränsning medför mer säkerhet eftersom användaren inte behöver bekymra sig 
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för att ett script ska kunna komma åt information utanför webbläsaren. I regel används 

JavaScript på klient-sidan, det vill säga scriptet körs i användarens webbläsare. Det finns 

även en version som körs på server-sidan för att interagera med databaser. (Jag ska 

dock inte prata om denna version överhuvudtaget och komma att begränsa mig till 

versionen som exekveras på klientens dator.) 

 

JavaScript är ett objektorienterat programmeringsspråk. Det innebär att alla delar som 

kan manipuleras med JavaScript ses som objekt. Webbläsaren, webbläsarfönstret och en 

knapp i fönstret är exempel på objekt. Varje objekt har egenskaper som kan manipuleras 

med hjälp av JavaScript. Objekt har också metoder som är de operationer som objektet 

kan genomföra. JavaScript stödjer händelsestyrd programmering. En händelse är en 

operation som uppstår när användaren gör något, som till exempel klicka på en knapp 

eller föra muspekaren över en bild. Med hjälp av JavaScript kan man skriva scripts som 

körs genom händelser. 

 

Netscape Navigator tog fram programmeringsspråket för att de hade insett att HTML inte 

var tillräckligt robust för att ge stöd åt interaktiv webbprogrammering. 1995 utvecklades 

LiveScript, som gav webbutvecklarna större kontroll över webbläsaren. Men när Sun 

Microsystems utvecklade det nya programmeringsspråket Java fick detta mycket mer 

uppmärksamhet och publicitet. Netscape gav stöd åt Java i Netscape Navigator 2 och 

bestämde sig samtidigt för att döpa om LiveScript till JavaScript. Detta resulterade i ökat 

uppmärksamhet men även framtida missuppfattningar om likheten mellan programme-

ringsspråken – bortsett från namnet, vilket är allt de har gemensamt. (Ford, 2004:3-7) 

 

2.1.7 DOM 

DOM är en fortkortning för Document Object Model och är en W3C standard för HTML och 

XML dokument. Denna standard definierar en samling objekt som representerar HTML 

och XML dokument, samt tillvägagångssätten för åtkomst och manipulation av dessa 

objekt. DOM ser ett HTML dokument som en samling element som är organiserade i en 

trädstruktur. Alla element, inklusive deras textinnehåll och attribut, kan nås med hjälp av 

DOM. Deras innehåll kan ändras eller tas bort eller så kan man skapa helt nya element. 

DOM är också ett neutralt API, Application Programming Interface, eftersom det är helt 

oberoende av plattform eller programmeringsspråk.  

 

2.1.8 DHTML 

DHTML står för Dynamic HTML och är en kombination av HTML, CSS, ett scriptspråk och 

DOM, för att formatera innehåll (Bates, 2002:98). Genom att kombinerar teknikerna för 

DHTML enligt W3C standarderna kan webbutvecklare skapa intressanta och interaktiva 
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webbsidor som kan laddas ner snabbt och som har relativt låga krav på hårdvara. Många 

multimedia plug-ins behöver moderna datorer med hög överföringshastighet och är 

oanvändbara för funktionshindrade användare eller användare med alternativ hårdvara, 

som till exempel mobiltelefoner. (Bates, 2002:98) 

 

När en HTML sida laddas i en webbläsare med stöd för script skapar webbläsaren en 

intern vägkarta för alla element som den känner igen som objekt som kan behandlas 

med hjälp av script. Kartan är hierarkiskt byggd med det mest globala objektet – 

webbläsarfönstret eller ramen – i spetsen, innehållandes till exempel ett formulär som 

innehåller formulärelement (se även Bilaga 1 – DOM1 ). För att ett script ska kunna 

kommunicera med ett av dessa objekt måste det kunna referera till objektet så att 

scriptet kan kalla på en metod eller sätta ett värde på en av egenskaperna. (Goodman, 

2002:11) 

 

 

2.2 De olika webbläsarna 

2.2.1 Historik 

Den första grafiska webbläsaren hette Mosaic och lanserades 1993. Detta var början till 

Internethysterin under 1990-talet (Susning.nu 2004, 2005-06-30). 1994 släpptes den 

första kommersiella webbläsaren, Netscape Navigator (W3schools, 2005-06-30). Det 

marknadsledande programmet fick dock stark konkurrens då Microsoft lanserade sin 

egen webbläsare Internet Explorer 1996. Under några år kunde Internet Explorer ta 

nästan allt av Netscape Navigators marknadsandelar, inte minst eftersom Internet 

Explorer följde med som gratisprogram i operativsystemet Windows från och med 1998. 

Netscape förstod den allvarliga situationen och 1998 bestämde de sig för att släppa 

källkoden till Netscape Navigator 4 fri. Tanken var att programmerare från hela världen 

skulle hjälpa Netscape att utveckla nästa version. Det visade sig dock att källkoden hade 

byggts på och förbättrats till den grad att den hade blivit för komplex för att 

vidareutvecklas. Netscape var tvungen att börja om från början och döpte projektet till 

The Mozilla Project. 2002 släpptes den första versionen av webbläsaren Mozilla som 

också låg grund till Netscape Navigator 6, Netscape Navigator 7 och Mozilla Firefox. Den 

sistnämnde är en avknoppning av Mozilla för att gå ifrån dess monolitiska uppbyggnad. 

Mozilla är nämligen inte bara en webbläsare utan tillhandahåller också en e-post-klient, 

en html-editor, en kalender och en enkel IRC-klient. Allt-i-allo programmet delades upp i 

separata program, närmare sagt webbläsaren Mozilla Firefox, e-post-klienten Mozilla 

Thunderbird och ICR-klienten Chatzilla. Mozilla Firefox har på kort tid blivit en mycket 

populär webbläsare tack vare att den är förhållandevis liten, snabb och personligt 
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anpassningsbar. Genom att dela in webbsidor i flikar och erbjuda inbyggda stöd som 

pop-up blockerare har gratisprogrammet snabbt fått en stark position på marknaden. 

Den 29 april 2003, ca åtta månader efter lanseringen av den första versionen, laddades 

gratisprogrammet ner för femtiomiljonte gången. (Wikipedia, 2005-06-30) 

 

En annan betydande konkurrent är den norske webbläsaren Opera som har utvecklats 

sedan 1995.  Känd som ”den tredje webbläsaren” efter Internet Explorer och Netscape 

Navigator har Opera uppnått internationellt erkännande på grund av sin snabbhet, 

storlek och kompatibilitet.  (W3Schools, 2005-06-30) 

 

När det gäller Macintoshmiljö antas webbläsaren Safari få den ledande positionen bland 

användarna. 2003 lanserade Apple Safari som en uppföljare till Linux-webbläsaren 

Konqueror (Quirksmode, 2006-05-17). Numera ingår programmet i operativsystemet 

Mac OS X, vilket motsvarar kombinationen Windows och Internet Explorer. (Webdesign-

skolan, 2005-06-30) 

 

Som nämnd under avsnittet Avgränsningar i kapitel 1 ska jag inte ta med webbläsarna 

Mozilla och Netscape Navigator. De förekommer endast i Historik avsnittet eftersom de 

spelar en väsentlig roll för utvecklingen av Mozilla Firefox. I fortsättningen kommer jag 

att hålla mig till Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera och Safari när jag talar om de 

olika webbläsarna. 

 

2.2.1 Skillnaderna 

Internet Explorer har länge kritiserats för att ha dåliga säkerhetsrutiner. En stor del av 

spridningen av spam, spionprogram och datorvirus sker genom att fel och brister i 

säkerhetsarkitekturen. (Wikipedia, 2005-06-30) De existerande säkerhetsbrister 

förstärks av webbläsarens dominans på marknaden eftersom en hacker i första hand inte 

ger sig på program med små marknadsandelar (Lindstedt,  2004:52ff). Med hjälp av 

den senaste uppdateringen Service Pack 2, som innehåller brandvägg, virusskydd, skydd 

mot spionprogram och pop-up blockerare, har säkerheten förbättrats (Webdesignskolan, 

2005-06-30). Internet Explorer har även blivit kritiserad för att inte visa webbsidor i 

enlighet med de standarder som ställts upp för webben av bland andra W3C (Wikipedia, 

2005-06-30). Istället tillåter webbläsaren flera egna tillägg, så kallade HTML-extensions 

som inte kan tolkas av de andra webbläsarna (Webdesignskolan, 2005-06-30). 

 

Mozilla Firefox, Opera och Safari erbjuder inte bara snabbare och säkrare surfning utan 

även enklare användning genom fliksystem och inbyggda pop-up blockerare 

(Webdesignskolan, 2005-06-30). Mozilla Firefox och Opera är dessutom 
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plattformsoberoende och fungerar på Windows 98/NT/2000/XP, Linux och Mac OS X. 

Internet Explorer och Safari fungerar endast på respektive operativssystem (Lindstedt,  

2004:52ff). Vidare bygger Mozilla Firefox på ”open source”, vilket innebär att källkoden 

är fri och tillgänglig för alla som vill utveckla den. På så vis kan säkerhetshål och andra 

uppdateringar åtgärdas snabbare. (Webdesignskolan, 2005-06-30) 

 

Idag strävar alla webbläsartillverkare efter att följa W3C:s standarder - med olika 

resultat. Mozilla Firefox och Safari är duktiga på att följa standarder medan Internet 

Explorer har fler buggar. Det finns dock ingen webbläsare som följer standarderna fullt 

ut, utan alla har sina buggar och tolkningar. (Sundström, 2005:418ff) 

 

 

2.3 Problemets ursprung 

2.3.1 Internet Explorer vs Netscape Navigator 

Som den första kommersiella webbläsaren var Netscape Navigator först med att ta fram 

egna webbläsarspecifika tillägg, så kallade HTML-extensions, som konkurrensfördel 

(Susning.nu 2004, 2005-07-05). Många av de nya funktioner beskrev textens exakta 

formatering och stred därmed mot grundtanken med HTML som ett renodlat 

sidbeskrivningsspråk. Detta påverkade dock inte deras ökande popularitet, vilket ledde 

till att W3C accepterade de nya funktioner som standard för HTML 3.0 versionen 1996. 

(Hagberg & Hellström, 2002:66) I kampen om marknadsandelar börjar nu kriget mellan 

Netscape Navigator och Internet Explorer på allvar. 1998 äger vartdera företag ca 50% 

av webbläsarmarknaden och deras 4.0 versioner är nästan helt inkompatibla som följd av 

den pågående produktionen av nya HTML-extensions. (Wasp, 2005-07-06) Problemet 

förstärks genom att en del visuella editorer, så kallade WYSIWYG-editorer (What You See 

Is What You Get), förhåller sig partiska i sin kodgenerering. Till exempel genererar Front 

Page, som tillhör Microsoft, HTML-extensions som endast kan visas i Internet Explorer. 

(Webdesignskolan, 2005-06-30) Den splittrade webbläsarmarknaden innebar att 

kostnaden för att utveckla en webbsida ökade med minst 25%, eftersom 

webbutvecklarna var tvungna att ta fram två olika lösningar - en till respektive webb-

läsare. De företag som inte hade råd med detta ställdes inför valet av en (1) webbläsare 

och stängde därmed ut alla övriga potentiella besökare. (Wasp, 2005-07-06) 

 

När källkoden till Netscape Navigator överlämnades till open source-utvecklare inom 

Mozilla i januari 1998 var detta den slutgiltiga bekräftelsen på att Microsoft hade vunnit 

webbläsarkriget. Den senaste versionen av Internet Explorer var inte bara bättre än 

Netscape Navigators, utan den ingick dessutom som gratisprogram i operativsystemet 
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Windows. (Lindstedt,  2004:52ff) Men trots att Microsoft deltog vid framtagandet av W3C 

standarden för HTML 4.01 (Hagberg & Hellström, 2002:66) tillåter Internet Explorer 

fortfarande egna HTML-extensions (Webdesignskolan, 2005-06-30).  

 

 

2.4 Problemet idag 

Trots den ständigt pågående standardiseringsprocessen är dagens situation långt ifrån 

perfekt. Visserligen strävar nutidens webbläsartillverkare efter att följa standarderna men 

resultaten varierar mycket från webbläsare till webbläsare. Ett annat problem 

härstammar från det förflutna, nämligen kraven på bakåtkompatibilitet. Det finns en 

viktig anledning till varför en webbläsare måste kunna tolka en webbsida som har kodats 

enligt föråldrade regler. Det finns en uppsjö av gamla webbsidor på Internet som inte 

skulle kunna visas längre om alla moderna webbläsare enbart följde W3C:s standarder. 

Detta medför i sig att webbutvecklare med bristfällig kunskap inte förstår meningen med 

standarder och fortsätter att ta fram webbsidor med hjälp av gamla metoder. (Goodman, 

2002:179) 

 

Dilemmat mellan att följa de nya strikta reglerna och samtidigt ta hänsyn till föråldrad 

teknik har lett till att alla moderna webbläsare* har olika lägen, så kallade modes, för att 

tolka en webbsidas innehåll. Det finns tre olika lägen som webbläsaren kan välja: Strict 

mode, Allmost Strict mode och Quirks mode. I Strict mode (strikt läge, även kallad 

standardläge) tolkas en webbsida enligt de gällande W3C standarderna. Det kräver att en 

webbsida är byggd enligt dessa standarder, samt att den innehåller en korrekt doctype 

deklaration. Doctype står för Document Type och definierar vilken typ av HTML eller 

XHTML som används i dokumentet. Doctype deklarationen ska även innehålla en referens 

till definitionen av dokumenttypen (document type definition, DTD) som innehåller 

reglerna för dokumenttypens syntax. På så vis får webbläsaren information om vilket 

språk som ska tolkas samt hur det ska tolkas. (Quirksmode, 2006-05-11) När en 

webbläsare befinner sig i Strict mode är detta det optimala läget som i längden främjar 

framtida webbstandarder.  

 

För att kunna återge ”felaktigt konstruerade” webbsidor går webbläsarna över i Quirks 

mode. Med quirks menas de gamla reglerna som används av Internet Explorer 4 och 

                                           

* De moderna webbläsarna med doctypeswitch är Mozilla, Netscape Navigator 6, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer 6 för Windows och Internet Explorer 5 för Macintoshmiljö, Opera 7, Safari och Konqueror (Carsten 

Protsch, 2006-05-17). 
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Netscape Navigator 4. (Quirksmode, 2006-05-17) Webbläsaren går automatiskt över i 

Quirks mode om webbsidan saknar doctype deklaration eller om den angivna 

deklarationen är felaktig (Webdesignskolan, 2006-05-09). 

 

Tanken med de olika lägen var att webbutvecklare som är bekanta med standarderna 

kan välja att trigga Strict mode, samtidigt som äldre webbsidor kan följa de gamla 

reglerna genom Quirks mode. Men det skulle visa sig att det inte var fullt så enkelt. I och 

med implementeringen av Strict mode uppstod komplikationer gällande bildtaggen <img 

/>. Eftersom taggen enligt Strict mode klassas som ett inline element fick den 

automatiskt en bottenmarginal, som skulle hålla avstånd till de efterföljande tecknen. 

Men eftersom en bild inte har några efterföljande tecken hade man aldrig någon nytta av 

marginalen. En lösning hade varit att lämna över ansvaret till webbutvecklarna, genom 

att låta dem deklarera alla bilder som blockelement enligt 

 

 img {display:block} 

 

Men företagen bakom webbläsarna, speciellt Mozilla, tyckte att situationen var så 

förvirrande att de istället löste den genom att införa ett tredje läge, Almost Strict mode. 

Den väsentliga skillnaden mellan Strict mode och Almost Strict mode är just att bilder 

behandlas som blockelement, istället för inline element. De allra flesta doctypes utlöser 

Almost Strict mode. Det finns dock en undantagsregel som har implementerats av 

Microsoft. Om en doctype föregås av en xml prolog kommer en webbsida att visas i 

Quirks mode i en del webbläsare, bland annat i Internet Explorer 6, dock inte i alla. 

(Quirksmode, 2006-05-11) 

 

En doctype deklaration görs direkt i början på ett HTML eller XHTML dokument 

(Webdesignskolan, 2006-05-09). Följande doctype deklarationer för XHTML försätter 

Firefox, Internet Explorer 6, Opera 7+ och Safari i Strict mode eller Almost Strict mode: 

 

XHTML 1.0 Strict doctype utan en XML deklaration 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

 

XHTML 1.0 Transitional doctype utan en XML deklaration 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
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De finns många andra doctypes som alla har olika resultat på olika webbläsare. I Bilaga 2 

- Doctypes sammanfattas de olika doctypes och vilka lägen dessa utlöser i de olika 

webbläsarna. (Henri Sivonen, 2006-05-17) 

 

 

2.5 W3C Standarder 

2.5.1 Varför behövs standarder? 

Användandet av webbstandarder medför en rad fördelar. Tillgängligheten förbättras i och 

med att flera potentiella användare har tillgång till webbplatsens information. Innehållet 

kan tolkas av fler webbläsare, mobiltelefoner och handdatorer. Även det kontinuerliga 

underhållet effektiviseras. Genom att dela upp innehåll och presentation med hjälp av 

CSS stilmallar får webbutvecklaren större kontroll över design, underhåll och framtida 

uppdateringar. Samtidigt minskar mängden HTML kod vilket medför snabbare laddning 

och mer serverkapacitet. Dessutom görs webbsidan framåtkompatibel vilket innebär att 

den kommer att kunna läsas i framtiden – trots teknikens vidareutveckling. (Cederholm, 

2004:xxii) Sundström (2005:418) betonar också vikten av att följa standarder för att 

göra webbplatsen tillgänglig för användare med speciella behov, till exempel synskadade 

eller funktionshindrade som användare med speciellt anpassade webbläsare. 

 

2.5.2 (X)HTML 

Som nämnd under avsnittet ”HTML och XHTML” är HMTL språket på väg att avvecklas 

och XHTML är det nuvarande övergångsspråket till XML blir den nya standarden. Därför 

ska jag inte ta upp standarder för HTML 4.01 utan begränsa mig till XHTML 1.0 eftersom 

det är såväl framåt- som bakåtkompatibel. 

 

Enligt Webdesignskolan (2006-05-17) ser grundkoden av ett XHTML dokument ut som 

följande: 

 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC ”-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” 

“http://www.w3org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”> 

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”> 

<head> 

<title>Titel</title> 

</head> 

<body> 

Innehåll som syns 

</body> 

</html> 

 

Första raden är en XML-deklaration och anger teckenkodning och XML-version. Trots att 

deklarationen är en W3C rekommendation kan den ställa till med problem då vissa 
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webbläsare missförstår koden och visar upp all kod i text eller övergår direkt till quirks 

mode. Raden bör endast användas om webbutvecklaren vet vilka webbläsare målgruppen 

använder. (Webdesignskolan, 2005-07-06) Faktum är att Internet Explorer 6 alltid går 

över till quirks mode, och tolkar dokumentet enligt Internet Explorer 5 reglerna, om XML 

deklarationen anges. Därför går uppfattningarna om huruvida XML deklarationen ska 

användas eller inte brett isär. På http://hsivonen.iki.fi/doctype/ vädjar Henri Sivonen till 

läsaren att utesluta deklarationen eftersom den enbart kommer att medföra problem i 

framtiden. Det är alltså upp till webbutvecklaren att inkludera XML deklarationen eller 

inte. De efterföljande raderna är dock obligatoriska. 

 

Rad två till tre anger dokumentets doctype. Med hjälp av en doctype-deklaration talar 

man om för webbläsaren vilken typ av kod som används. Detta underlättar för 

webbläsaren och gör att webbsidan kan laddas snabbare. Det finns tre olika doctypes 

som kan användas för XHTML: strict, transitional och frameset. Strict innebär att nästan 

all formatering sker med CSS och ingen formatering bör ske i övrig kod som till exempel 

<font>, <bgcolor> och <iframe>. Rad tre anger adressen till W3C’s egna riktlinjer för 

denna doctype. Transitional används som övergång mellan den strikta separeringen av 

innehåll och layout och de tidigare standarderna. Beskrivningen innehåller förutom allt 

som är godkänd enligt Strict även äldre märken och attribut och innehållsformatering 

som <font>, <bgcolor> och <iframe> är tillåtet. Det ges dock inget stöd för 

webbläsarspecifika extensions. En transitional doctype deklareras som följande: 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC ”-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

“http://www.w3org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”> 

 

Om en webbplats är strukturerad med hjälp av ett ramverk används doctype-

deklarationen för Frameset i ramverkdokumentet. I de övriga dokumenten används Strict 

eller Transitional. Doctype-deklarationen för Frameset innehåller förutom allt som är 

godkänt enligt Transitional även elementen för ramar. Deklarationen ser ut som följande: 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC ”-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN” 

“http://www.w3org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd”> 

 

Rad fyra anger dokumentets namespace för att webbläsaren ska förstå vilka språk som 

används. 

 

För att XML och XHTML ska fungera korrekt krävs att de följer vissa regler som inte var 

lika viktiga inom HTML. Om dokumenten är felaktiga kommer webbläsaren att generera 

ett felmeddelande. Följande regler är obligatoriska: 
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• Nästlade taggar får inte överlappa varandra 

Denna regel har även funnits för HTML men inte följts då vissa webbläsare ändå 

visat innehållet korrekt. Första öppnade taggen avslutas alltid sist. Dessutom 

måste taggarna vara korrekt nästlade. Till exempel kan ett stycke innehålla kursiv 

text, men kursiv text kan inte innehålla ett stycke: 

<p><em>kursiv text i ett stycke</em></p> 

 

• Endast gemener ska användas 

XML är case sensitive vilket betyder att det skiljer på till exempel <body> och 

<BODY>. Därför ska alla taggar skrivas med gemener. 

 

• Alla öppnade märken måste stängas 

Varje starttag måste stängas med en sluttag 

 

• Även tomma märken måste stängas 

Tomma element saknar sluttaggar och måste avslutas korrekt med ett blanksteg 

och ett snedstreck. Till tomma element räknas bland annat radbrytning <br>, 

horisontell linje <hr> och bild <img>. Dessa avslutas korrekt som följande: 

<br /> 

<hr /> 

<img src=”bild.jpg” /> 

 

• Värden för attribut måste skrivas inom citationstecken 

Detta gäller oberoende typ av värde, såsom text eller siffror. Till exempel: 

<table width=”50%” border=”0” bgcolor=”#cccccc”> 

 

•  Nästlade listor måste avslutas korrekt 

Listelement i listor som innehåller en undernivå måste avslutas med </li>, som i 

exemplet: 

<ul> 

<li>Kapitel 1 

<ul> 

<li>Bakgrund</li> 

<li>Problemformulering</li> 

</ul> 

</li> 

<li>Kapitel 2 

<ul> 

<li>Teori</li> 

</ul> 

</li> 

</ul> 

 



- 24 - 

• Attribut får inte förkortas 

I HTML kan en del attribut förkortas för snabbare kodning och överföring. Detta är 

dock inte tillåtet i XML utan alla attribut måste tilldelas ett värde. Till exempel: 

<hr noshade=”noshade” /> 

 

• Attributet id ersätter name 

Eftersom attributet name inte tillåts av XML ska attributet id användas. För 

förbättrad bakåtkompatibilitet kan både name och id användas. Till exempel: 

<img scr=”logo.jpg” id=”logotyp” name=”logotyp” /> 

 

2.5.3 CSS 

När Netscape Navigator och Internet Explorer var de två ledande webbläsare var 

framtagandet av webbläsarspecifika HMTL-taggar ett sätt att slås om marknadsandelar. 

Följaktligen blev det allt svårare att ta fram webbsidor där innehållet var skilt från 

presentationen. För att lösa detta problem tog W3C fram CSS 1 i samband med 

standarden för HTML 4.0. (W3schools, 2006-01-18) CSS 1 är den första standarden för 

utformandet av stilmallar. Den tillåter utgivare och användare att bifoga till exempel 

typsnitt, färger och annan textformatering, såsom styckeindelning och radavstånd, till 

HTML dokument. (W3C Recommendation, 2006-01-23) 1998 följde CSS 2 standarden 

som gav möjlighet att formge hela dokumentet med positionerade rektangulära 

områden, så kallade boxar. Denna typ av styrd positionering var tidigare endast möjligt 

med hjälp av tabeller. (Webdesignskolan, 2006-03-13) 

 

Det finns tre olika generationer av standarder för CSS och olika webbläsare har plockat 

olika delar ur dessa generationer. För närvarande är CSS 2.1 den bästa standarden att 

hålla sig till, eftersom CSS 3 har alltför bristfälligt webbläsarstöd. Dessutom plågas 

formatmallsstandarden fortfarande av buggar och kompabilitetsproblem med äldre 

webbläsare. Det enda sättet att kringgå dessa problem är att använda sig av olika tricks 

som utnyttjar webbläsarnas buggar för att få formatmallen att fungera. (Sundström, 

2005:424) Webdesignskolan bekräftar det begränsade stödet för CSS bland äldre 

webbläsare, men även i Internet Explorer 6. Den webbläsare som bäst följer 

specifikationerna från W3C är Firefox, framförallt när det gäller CSS 2 positioneringen. 

(Webdesignskolan, 2006-03-13) 

 

Tanken bakom CSS 2.1 är att förse webbutvecklaren med verktygen hon behöver för att 

skriva effektiva, attraktiva och tillgängliga dokument. Likt CSS 1 och CSS 2 bygger CSS 

2.1 på ett antal principer gällande designen: 
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• Framåt- och bakåtkompatibilitet. Ett program (till exempel en webbläsare) som 

ger stöd för CSS 2.1 ska även kunna tolka CSS 1. Samtidigt ska ett program med 

stöd för enbart CSS 1 kunna tolka de delar i CSS 2.1 som dessa olika 

generationer har gemensamt och bortse från delarna som inte kan återges. Även 

program utan stöd för CSS ska kunna återge dokumentets innehåll, men givetvis 

utan den stilistiska bearbetningen. 

• Komplement till strukturerade dokument. Stilmallar kompletterar strukturerade 

dokument, som HTML eller XML applikationer, med stilistisk information till HTML 

taggarna. Det ska vara enkelt att göra ändringar i stilmallen utan att åstadkomma 

någon, eller endast liten, verkan på HTML taggarna. 

• Plattforms- och apparatoberoende. Stilmallar låter dokument förbli plattforms- 

och apparatberoende. Stilmallar i sig är också plattformsoberoende fastän CSS 

2.1 erbjuder att inrikta en stilmall på en grupp av apparater, som till exempel 

skrivare. 

• Underhållbarhet. Genom att länka till stilmallar från dokument kan webb-

utvecklare förenkla underhållsarbetet och bevara en genomgående profil. Om till 

exempel en organisation ändrar sin bakgrundsfärg behöver endast en fil ändras. 

• Enkelhet. CSS är använder ett simpelt språk som är mänskligt läs- och skrivbart. 

De egenskaper som CSS tillhandahållet är till högsta möjliga grad oberoende av 

varandra och vanligtvis finns det bara en metod för att åstadkomma en viss 

effekt. 

• Nätverksprestanda. CSS tillhandahåller kompakt kodning för att presentera 

innehåll. Jämfört med bild- eller ljudfiler förminskar stilmallen storleken på 

innehållet. Dessutom behöver färre nätverkskopplingar vara öppna vilket 

förbättrar nätverksprästandan ytterligare. 

• Flexibilitet. CSS kan appliceras på innehållet på olika sätt. Nyckelfunktionen är 

möjligheten att implementera stilistisk information som har specificerats som 

grundinställning i programmet, i användarens stilmall, som länkad stilmall, i 

dokumenthuvudet och som attributvärden i de element som utgör dokumentets 

”kropp”. 

• Rikhaltighet. Genom att förse webbutvecklaren med en uppsättning av effekter 

berikas webben som ett medium för uttryck. Formgivare har längtat efter 

funktionalitet som vanligtvis hittas inom desktop publishing och slide-show 

animationer. Några av de efterfrågade effekter drabbar samman med 

apparatoberoendet, men CSS 2.1 uppfyller i alla fall några av formgivarnas 

önskningar. 

• Kopplingar till alternativa språk. Uppsättningen av CSS egenskaperna bildar en 

konsekvent formateringsmodell för visuella och akustiska presentationer. Denna 
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formateringsmodell är åtkomlig genom CSS språket, men också via andra språk. 

Till exempel kan ett JavaScript program dynamiskt förändra värdet av ett bestämt 

elements egenskap. 

• Tillgänglighet. Flera CSS egenskaper kommer att göra webben mer tillgänglig för 

användare med handikapp: 

o Egenskaper som kontrollerar typografi ger webbutvecklare möjligheten att 

gå ifrån texter i form av bilder. 

o Egenskaper för positionering tillåter webbutvecklaren att avstå från tricks i 

HTML koden för en tvingande layout, som till exempel osynliga gif-bilder. 

o Semantiken för !important regler är till för att åsidosätta webb-

utvecklarens stilmall om användaren har särskilda krav på presentationen. 

o Genom arv kan principen om formatering från olika källor förstärkas och 

det blir lättare att finjustera stilmallen på ett konsekvent sätt. 

o Förbättrat stöd för media, inklusive media grupper och punktskriften, 

reliefen, och tty media typerna, kommer att förbättra möjligheten att 

skräddarsy webbsidor som anpassas till respektive apparat. 

 

För att CSS kod ska kunna tolkas i strict mode är det viktigt att koden inte innehåller 

några syntaxfel. Befinner sig webbläsaren i quirks mode kan en del felaktiga 

deklarationer tolkas ändå. Omfattningen av denna felkorrigering beror dock på 

webbläsaren. Det är därför mycket viktigt att hålla sig till den korrekta syntaxen. En 

vanlig deklaration för ett block-level element kan se ut enligt följande: 

 
 

Enligt korrekt syntax är egenskapen och dess värde skilda genom ett kolon, alla storlekar 

(förutom 0) följs direkt och utan mellanslag av en enhet (här px) och hexadecimalkoden 

för färgval föregås av en fyrkant (#). (Carsten Protsch, 2006-05-26) 

 

2.5.4 JavaScript 

Kompabiliteten mellan de olika webbläsarna har alltid varit ett problem för JavaScript 

programmerare. Som resultat av 1990-talets webbläsarkrig har inte bara innehållet 

återgetts på olika sett utan även scripts körts olika beroende på om användaren använde 

Netscape Navigator eller Internet Explorer. De tidiga versionerna av dessa webbläsare 

#box {width: 200px; 

 margin: 0; 

 padding: 10px: 
background-color: #cccccc;} 

selektor 

deklaration 

egenskap värde 

} 
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hade helt olika objektmodeller. Ett i Internet Explorer fungerande script kunde inte 

fungera i Netscape Navigator eftersom det inte kunde hitta vissa objekt – och tvärtom. 

Tack vare införandet av ECMA Script standarder har situationen förbättrats avsevärt 

under de senaste åren. (Ford, 2004:8f) ECMA Script är en internationell standard som 

utvecklades i samband med JavaScript version 1.1. Scriptspråket togs fram av European 

Computer Manufacturers Association och fastställdes senare av International 

Organisation for Standards, kort ISO. Sedan dess har fler versioner av standarden 

släppts för att antas av utvecklare för webbläsare. Både Netscape och Microsoft har valt 

att implementera version 1.5 för JavaScript i sina webbläsare. (Bates, 2002:98) HMTL 

eller JavaScript som tolkas av Netscape Communicator version 6 eller 7 (och därmed 

även Mozilla Firefox) ska tolkas på i princip samma sätt i Internet Explorer 5.5 eller 6. 

Hur som helst existerar fortfarande små skillnader – även om de senaste versionerna av 

webbläsarna används. (Ford, 2004:7) Det beror på att både Netscape och Microsoft inte 

bara har valt att stödja JavaScript utan även utökar språket på var sitt håll. (Bates, 

2002:98) För att säkerställa ett konsekvent resultat bör scripten alltid testas i de olika 

webbläsarna. (Ford, 2004:7) 

 

Men det finns även användare som av säkerhetsskäl – genom eget val eller på grund av 

organisationspolicy – inte har JavaScript. Det enda sättet att nå dessa är att erbjuda ett 

alternativ utan script för att göra informationen tillgänglig. Generellt bör man avstå från 

JavaScript om samma effekt kan uppnås med alternativa medel.  

 

 ”Mycket av det som man tidigare var tvungen att göra i JavaScript är nu möjligt att 

 göra med formatmallar. Det gäller i synnerhet visuella effekter, till exempel så 

 kallade rollovers – när något ändrar sig för att muspekaren passerar över det. 

 

 Samtidigt kan JavaScript vara ett verktyg för att komplettera funktionerna hos 

 formatmallar, till exempel för att kompensera buggar hos Internet Explorer och få 

 formatmallarna att fungera som standarden föreskriver.” (Sundström, 2005:426) 

 

Att en webbläsare ger stöd för ett scriptspråk betyder dessvärre inte att den kommer att 

behandla koden på samma sätt som en annan webbläsare. Om man som webbutvecklare 

vill försäkra sig om att scriptet kommer att kunna tolkas korrekt är det bättre att 

använda sig av objektdetektering istället för webbläsardetektering. (Quirksmode, 2006-

05-29) Webbläsardetektering innebär att det egentliga scriptet som ska utföras föregås 

av en if-sats som testar om användarens webbläsare. På så vis kan man bestämma vilka 

webbläsare som ska läsa scriptet och vilka som ska returnera utan att ha läst det. Det 

finns flera nackdelar med denna metod. Den ger till exempel inte stöd för oförutsedda 
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ändringar i framtida versioner av en webbläsare som eventuellt inte ger stöd åt det 

följande scriptet. (Goodman, 2002:33) Dessutom förbises alla användare som brukar en 

webbläsare som inte nämns i if-satsen. Resultatet blir då antingen en mängd 

felmeddelanden eller ett avbrott i scripttolkningen trots att webbläsaren må vara 

kompatibel. (Quirksmode, 2006-05-29) Det blir ännu mer problematiskt om användaren 

har ändrat identifikationssträngen till sin webbläsare. Allt fler webbläsare erbjuder sina 

användare denna möjlighet för att det inte ska bli utestängda i onödan. I det fallet har 

webbläsardetekteringen ingen som helst verkan. (a.a., 2006-05-29) En teknik som har 

visat sig fungera mycket bättre är objektdetektering. Objektdetektering verifierar att ett 

objekt, en egenskap eller en metod existerar innan de används i scriptet. Ett beprövat 

exempel inför mouseover effekter på bilder är: 

 

 if(document.images){ 

  // kod för att manipulera bild 

 }  

 

De webbläsare som inte implementerar image objektet kommer att generera undefined, 

vilket betyder att de nästlade scriptet inte kommer att köras. (Goodman, 2002:33f) I 

dagsläget används objektdetektering ofta till att testa om en webbläsare använder W3C’s 

Level 1 DOM (Quirksmode, 2006-05-29). 

 

2.5.5 W3C DOM 

När W3C skulle ta fram den första standarden för DOM för webbläsare hade Netscape och 

Microsoft redan vidareutvecklat sina respektive DOM åt helt olika håll. I samarbete med 

två företag som kunde ha så skilda uppfattningar var försöket att ta fram en gemensam 

nämnare ingen enkel match. Resultatet blev en modell som på många sätt inte liknade 

någon av de existerande DOM. Även om modellen förblir bakåtkompatibel (med tidiga 

objekt som redan implementerades av Netscape Navigator 3 och Internet Explorer 3), 

samt behåller den redan framtagna presentationen av HTML element som objekt, så 

skapar W3C DOM ett helt nytt ramverk för delar av ett dokument. (Goodman, 2002:13) 

 

Den första objekt-modellen som föregick W3C rekommendationer kallades för DOM 0. 

Den begränsades till endast en handfull element objekt. I ett webbläsarfönster är 

document den ledande behållaren av alla element objekt. När ett dokument har laddats i 

webbläsaren förblir dess innehåll för det mesta statiskt, med undantag för formulär och 

formulärkontroller såsom textfält, knappar och rullistor. Att referera till ett element 

objekt (och en del abstrakta objekt som location och history) medför ett hierarkiskt 

namn som börjar med document objektet. (Goodman, 2002:13) 
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Trots sina begränsningar kunde DOM 0 användas till de grundläggande uppgifter som 

webbläsare med stöd för script skulle klara från början. Det handlade framförallt om 

validering av formulär och dynamisk navigation. Men när Netscape Navigator 2 och 3 och 

Internet Explorer 3 introducerade DOM 0 väcktes ett stort intresse för ännu större 

flexibilitet bland webbutvecklarna. Och Microsoft var snabb med att uppfylla deras 

önskan. Innan W3C ens började ta fram en standard lanserade Microsoft Internet 

Explorer 4 med en egen DOM. Den väsentliga skillnaden var att alla element i ett HTML 

dokument kunde manipuleras med hjälp av script – även efter att dokumentet hade 

laddats. Den nya möjligheten medförde också ett större behov av direkt tillgång till alla 

HTML element. Internet Explorer 4 DOM löste detta genom att sätta en egenskap på 

document objektet som kunde kringgå den hierarkiska vägen genom nästlade element 

och istället ge direkt åtkomst. Det enda kravet var att elementet hade en unik 

identifierare – ett id, vilket gav det en plats i vektorn som tillhör document.all 

egenskapen. (Goodman, 2002:13f) 

 

W3C DOM skiljer sig inte från sina föregångare när det handlar om den hierarkiska 

uppbyggnaden av HTML dokument eller relationerna mellan dokumentets element. 

Däremot har W3C DOM ett helt annat referenssystem. Istället för att gruppera alla 

element i document.all samlingen, som Internet Explorer 4 DOM hade gjort, 

implementerar W3C DOM en metod i document objektet som kryssar igenom hela 

dokumentet i sökandet efter ett id attributvärde som matchar parametern i metoden. Om 

till exempel ett element som är ett textstycke har id attributet ”mittStycke” kan ett script 

referera till stycket som följande: 

 

 document.getElementById(”mittStycke”); 

 

Metoden returnerar en referens till elementet vars egenskaper och metoder nu kan 

manipuleras fritt. (Goodman, 2002:14) För att testa om en webbläsare använder W3C’s 

DOM Level 1 kan man som webbutvecklare använda sig av följande objektdetektering: 

 

 if(document.getElementById){ 

  // kod för till exempel DHTML 

 } 

 

Denna kontroll är tillräcklig om scriptet ska utföra enklare DHTML effekter, men den 

räcker inte till om scriptet omfattar avancerade funktioner. I de fallet bör if-satsen 

byggas ut enligt följande: 
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 if (document.getElementById && document.createElement) 

 

Om webbläsaren inte ger stöd för createElement() metoden är den inte tillräckligt 

avancerad för “riktiga” W3C DOM script. Till de webbläsare som ger stöd åt W3C Dom 

Level 1 räknas bland annat Mozilla (och därmed Firefox), Internet Explorer 5+, Opera 5+ 

och Safari. (Quirksmode, 2006-05-29) 

 

2.6 Buggar 

Som i alla programvaror finns det buggar i webbläsare som gör att de inte beter sig som 

de skulle (Webbutveckling med standarder, 2006-05-23). 

 

I sällsynta fall händer det att framställningen i quirks mode är det rätta sättet. Detta 

beror på buggar i webbläsarens renderingsmotor som gör att tolkningen i standard mode 

blir felaktig. (carsten-protsch, 2006-05-22) 

 

2.8 Flash – en alternativ lösning? 

Flash är en teknik som ofta används när HTML inte räcker till och återfinns idag på 

många webbsidor. Det är ett eget program som kan hantera vektorgrafik, 

bitmappsbilder, animationer, ljud och andra händelser som kan manipuleras med hjälp 

av scriptspråket Flash Script. Hela webbplatser kan byggas i enbart Flash. Samtidigt som 

tekniken erbjuder nya multimediala möjligheter, så medför den också ytterligare risk för 

att en del användare stängs ut. För att användaren ska kunna se på en Flash-animation 

måste hon ha installerat ett speciellt program, en så kallad Flash-spelare. Dessutom 

måste programmet uppdateras regelbundet för att kunna visa nya versioner av flash-

filer. De senare webbläsarversionerna installeras ofta med en flash-spelare annars måste 

användaren ladda ner programmet för att kunna se flash-animationen. (Webdesign-

skolan, 2006-01-30) Enligt Macromedias (företaget som har utvecklat Flash) egen 

statistik är dock den procentuella andelen användare som har en flash-spelare installerat 

så hög som 97,3 %. (Macromedia, 2006-01-30) Ett ytterligare problem kan vara 

överföringshastigheten, då tunga flash filer kräver lång tid för att laddas innan de kan 

spelas upp. Det beror dock på innehållet i filen och inte programmet i sig. 

(Webdesignskolan, 2006-01-30) En välkonstruerad flashfil kan även ”streamas”, vilket 

betyder att filen börjar spelas när upp när en del av den har laddats ner så att resten av 

filen kan laddas samtidigt som användaren tittar på den. Att streama en fil korrekt är en 

mycket viktig teknik för att underhålla användaren nästan omedelbart och på så vis 

minska risken att hon blir uttråkad eller frustrerad. (Besley & Bhangal, 2004:xiii) 
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Jämfört med alternativa metoder, såsom små Java program eller animerade bilder har 

Flash en del fördelar. Laddningstiden är snabbare, det finns möjlighet till interaktivitet 

och det krävs inga förkunskaper i programmering från webbutvecklarens sida. 

(W3Schools, 2006-01-30) Att laddningstiden förkortas beror delvis på att programmet 

använder vektorgrafik, som även medför en konsekvent skarp bild – oberoende 

bildskärmupplösning. (Besley & Bhangal, 2004:xiii) 
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3. Empiri 

3.1 Specifika Problem och deras lösningar 

Det förekommer specifika kompatibilitetsproblem som inte kan lösas med hjälp av W3C 

standarder. Det beror antingen på hur noga webbläsaren följer standarderna eller så rör 

det sig om buggar i programvaran. De senare alternativet förekommer dock mer sällan. I 

de flesta fall beror problemen på Internet Explorers bristfälliga stöd för standarderna. På 

www.positioniseverything.net och www.andybudd.com listas de vanligaste kompatibi-

litetsproblem. När jag testade problemen visade det sig att problemen i Internet Explorer 

kvarstod, däremot hade de få kända problem i Firefox och Opera redan åtgärdats i deras 

senaste versioner. Därför listar jag enbart problem i Internet Explorer eftersom de är 

dem som är aktuella även idag. 

 

2.7.1 Box Model 

Sedan W3C införde CSS 2 1998 är det möjligt att positionera en webbsidas innehåll utan 

att använda ramar eller tabeller. Genom att avgränsa innehåll i så kallade boxar eller 

containers kan olika element som till exempel kolumner, menyer och andra layouter 

placeras bredvid, över eller under varandra. Alla webbläsare ger stöd för denna typ av 

positionering, men de skiljer sig när det gäller att beräkna storleken på boxarna. Det 

korrekta, av W3C rekommendera sättet, är att addera ytan för innehåll, padding (indrag) 

och kantlinje för att få boxens totala storlek. 

 

 

 

Firefox, Opera och Safari följer denna regel, men Internet Explorer beräknar den totala 

storleken på ett annat sätt. Programmet ser boxens angivna bredd, respektive höjd som 

det totala yttermåttet - oavsett padding eller kantlinje. Det betyder att eventuella indrag 
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och kantlinjer minskar ytan till innehållet. Detta sätt att beräkna boxens storlek 

härstammar från den föråldrade metoden att beräkna en tabells storlek. 

 

 

(Webdesignskolan, 2006-04-28) 

 

Vad många inte känner till är att Internet Explorer 6 använder W3C’s boxmodell när den 

är i standardläge. (Johansson, 2006:46f) För att nå standardläge är det viktigt att ange 

den korrekta doctypen antingen strict eller transitional (Webdesignskolan, 2006-04-28). 

 

I artikel ”Fungerande CSS i Internet Explorer” i tidningen Cap & Design nr 3/2006 

påpekar författaren dock att problemet inte blir avhjälpt i Internet Explorer 5.x och äldre 

versioner. ”Genom att se till att IE 6 använder standardläge är det alltså bara IE 5.x för 

Windows du behöver bry dig om. Om du behöver ta hänsyn till IE 5.x/Win, vilket 

fortfarande gäller det flesta, finns det några olika sätt att angripa problemet.” Att detta 

problem fortfarande gäller det flesta överensstämmer dock inte med den aktuella 

statistiken från mars 2006, som säger att enbart 5,3 % använder Internet Explorer 5, 

medan 58,8 % använder version 6. (W3Schools, 2006-04-28) 

 

Såväl Cap & Design som webdesignskolan går igenom alternativa metoder för att 

behandla positioneringsproblemet. En enkel lösning är att undvika situationer som skapar 

problem. Om bredden för boxen och padding eller kantlinjer delas upp på olika element 

kommer webbläsarna att beräkna ytans storlek på samma sätt. Exempel nyhetslista: 

 

 <div id=”news”> 

  <h2>Nyheter</h2> 

  <ul> 

   <li> 
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    <h3>Nyhet1<h3> 

    <p>textstycke</p> 

   </li> 

   <li> 

    <h3>Nyhet2</h2> 

    <p>textstycke</p> 

  </ul> 

 </div> 

   

Om webbutvecklaren vill att listan ska vara 250 pixlar bred, ha en border som är en pixel 

tjock och ha 10 pixlars padding skulle hon kunna skriva följande CSS: 

 

#news {padding:10px; 

  border:1px solid; 

  width:228px;} 

 

I Internet Explorer 5.5 och tidigare blir totalbredden 228 pixlar, inte 250. Men om man 

antar att nyhetslistan ligger i en spalt, kan man sätta bredden på spalten i stället. 

 

XHTML 

… 

<div id=”secondary-content”> 

 <div id=”news”> 

 … 

 </div> 

</div> 

… 

CSS 

… 

#secondary-content {width:250px} 

#news {padding:10px; 

  border:1px solid;} 

 … 

Eftersom #news är ett block-element kommer det automatiskt att fylla hela bredden på 

det element det ligger i – i det här fallet #secondary-content. (Johansson, 2006:46) En 

annan lösning, som även föreslås av webbdesignskolan, är att tilldela boxen ett extra div 

element som styr padding och kantlinje. Med samma exempel skulle lösningen bli: 

 

XHTML 

… 

<div id=”news”> 

<div> 

 <h2>Nyheter</h2> 
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 <ul> 

 … 

 </ul> 

</div> 

<div> 

… 

CSS 

… 

#news {width:250px} 

#news div {padding:10px; 

border:1px solid} 

... 

 

Om de nämnda exemplen av någon anledning inte kan användas finns det möjlighet att 

ange boxens storlek en gång till – med ett värde anpassat till Internet Explorer 5.x. För 

att undvika att andra webbläsare kommer åt koden sätter man upp villkor enligt 

följande: 

 

<!--[if lt IE 6]> 

<style type=”text/css”> 

#news {width:250px;} 

</style> 

<![end]--> 

 

Villkoret säger att innehållet ska användas om versionsnumret är mindre än (lt = less 

than) 6. Det rekommenderas att lägga all kod som är enbart avsedd för Internet Explorer 

5.x i en egen extern CSS fil. Detta är ett säkert sätt att exkludera koden från alla andra 

webbläsare. 

 

<!--[if lt IE 6]> 

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”…” /> 

<![end]--> 

 

Ett ytterligare sätt är att använda så kallade CSS hack, som bygger på odokumenterade 

felaktigheter i olika webbläsares tolkning av CSS. Det enklaste CSS-hacket för att 

komma runt boxmodellproblem är The simplified box model hack, Sbmh, som ser ut så 

här: 

 

 #news {padding:10px; 

  border:1px solid; 

  width:250px; 

   w\idth:228px;} 

 

Alla webbläsare ser och förstår width:250px;. Internet Explorer 5.x/Win förstår däremot 

inte nästa rad, w\idth:228px;, vilket alla nyare webbläsare gör. Därför blir width satt till 
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250pixlar i Internet Explorer 5.x/Win och 228 pixlar i övriga webbläsare. Slutresultatet 

blir att listan får samma bredd i alla webbläsare. (Johansson, 2006:47) 

 

Dan Cederholm tar upp ett mer avancerat sätt att kringgå problemet. I sin bok Web 

Standards solution löser han boxmodellproblemet med hjälp av ”The Box Model Hack”, 

som torde vara den ursprungliga lösningen. Använt på vårt exempel blir lösningen i CSS 

delen följande (observera att texten innanför /**/ är enbart personliga kommentarer 

som inte tolkas av webbläsarna): 

 

 #news {padding:10px; 

  border:1px solid; 

  width:250px;/*for IE/Win*/ 

  voice-family: “\”}\””; 

  voice-family: inherit; 

  width: 228px; /*actual value*/} 

 

 html>body #news{width:228px;} 

 

Som i föregående exempel tillägnas det första värdet för width egenskapen Internet 

Explorer 5.x, som ignorerar den efterföljande koden, som tolkas enbart av de nya 

webbläsarna så att det sker en ”override” av det första värdet. Ett problem som återstår 

dock är att Opera också faller offer för Internet Explorer 5.x buggen som gör att det 

korrekta värdet inte kan läsas. Därför följer ”Be nice to Opera” regeln som säkerställer 

att alla kapabla webbläsare kan leverera den korrekta bredden. Fördelen med denna 

metod är att den inte bara lämpar sig till att anpassa bredden, utan den kan alltid 

användas när CSS filen behöver anpassas till Internet Explorer 5.x. Cederholm påpekar 

dock att hacks bör användas med försiktighet och enbart när det är absolut nödvändigt. 

Samtidigt är speciellt ”The box modell hack” fortfarande av yttersta viktighet så länge 

som miljontals användare har surfar med Internet Explorer 5.x. (Cederholm, 2004:185f) 

 

För att tillgodogöra mig boxmodelproblemet ännu bättre gjorde jag ett eget test där jag 

gjorde två versioner av en webbsida, en utan en doctype deklaration och en med en 

doctype deklaration för strict XHTML med url. Till min förvåning visade det sig att även 

Opera tolkar boxens bredd enligt den föråldrade metoden när webbläsaren befann sig i 

quirks mode. I standardläge tolkade såväl Internet Explorer 6 som Opera 8.5 boxen 

enligt W3C standarderna. Firefox och Safari visade boxen med korrekta mått i både 

quirks mode och standardläge (se även bilderna från testet i Bilaga 3 – Boxmodel-

problemet). 
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2.7.2 Expanding Box Problem 

En bestående nackdel med Internet Explorer är att webbläsaren alltid utökar ett 

dimensionellt begränsat blockelement. Men enligt W3C ska en box med fast storlek tillåta 

innehållet att svämma över boxens kanter. Trots att det inte finns en exakt lösning på 

problemet finns det olika metoder för att kringgå eller undvika det. I exemplet innehåller 

en box med fast bredd två blockelement med fast bredd. 

 Internet Explorer 6 

Koden för detta ser ut enligt följande: 

XHTML 

... 

<div id="wrap"> 

  <div id="masthead">My header</div> 

  <div id="leftnav">Typical Left Nav</div> 

  <div id="main">My main text here...</div> 

  <div id="footer">My footer</div> 

</div> 

... 

 

CSS 

#wrap {width: 390px;} 

#masthead {background-color: #006699;} 

#leftnav {background-color: #99CC00;  

          float: left; 

          width: 50px; } 

#main { background-color: #D54500; 

        float: left; 

        width: 340px; } 

#footer { background-color: #CCCCCC; 

          clear:both;} 

 

Hittills fungerar allting korrekt. Problemet uppstår när ett av blockelementen tilldelas 

innehåll som är bredare än den angivna fasta bredden och som inte kan brytas, till 

exempel en lång url. 
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 Internet Explorer 6 

 

Internet Explorer har expanderat den angivna bredden på 50px på div#leftnav 

elementet. Eftersom div#main inte får tillräckligt med plats längre tvingas elementet 

neråt. Eftersom div#leftnav inte innehåller en overflow deklaration sätts overflow värdet 

automatiskt till visible. Expanderingen av div#leftnav är en klar kränkning av W3C’s 

specifikation för overflow egenskapen, som täcker defaultvärdet visible enligt följande: 

 

Visible (the default or “initial” value for the overflow property) 

“This value indicates that content is not clipped, i.e., it may be rendered 

outside the block box”. 

 

Boxen ska alltså inte expanderas när innehållet är för stort för att passa in. Url:en borde 

tillåtas att svämma över utanför boxen. I Firefox, Opera och Safari återges detta korrekt. 

 

 Firefox 1.5 
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 Opera 8.5 

 Safari 1.3 

Visserligen hamnar url:en bakom textboxen men åtminstone räddas layouten. De flesta 

människor anser att detta är av större betydelse. 

 

Det finns olika sätt att anpassa Internet Explorer i detta sammanhang. Ett är att tillägga 

egenskapen word-wrap: break-word i div#leftnav deklarationen. Detta har ingen effekt 

på vare sig Firefox eller Opera, samtidigt som det tvingar Internet Explorer till att bryta 

text som vanligtvis klassas som unbreakable. 
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 Internet Explorer 6 

Eftersom word-wrap inte är en W3C specification kommer webbsidan inte att valideras 

om inte deklarationen göms i en “villkorskommentar” (conditional statement) som 

denna: 

<!--[if IE]> 

 <style type="text/css"> 

  body {word-wrap: break-word;} 

 </style> 

<![endif]--> 

 

Enbart Internet Explorer för Windows kommer att se deklarationen, medan alla andra 

webbläsare kommer att ignorera kommentaren. Ett annat sätt är att sätta overflow 

egenskapen i div#leftnav till hidden. Internet Explorer behöver nu inte expandera boxen, 

men samtidigt kommer det gömda innehållet aldrig att visas. 

  Internet Explorer 6 

Word-wrap metoden är alltså att föredra, men den fungerar enbart på text. Om boxen 

vidgas ut av en bild fungerar bara overflow:hidden, även om detta skär bort en del av 

innehållet. (IE/win Expanding Box, 2006-05-23) 
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2.7.3 IE/Win Unscrollable Content Bug 

Om en absolut box är nestlad i en relativ box kommer Internet Explorer att kapa av 

innehåll istället för att visa en scrollist. Exemplet innehåller en relativ box utan tilldelade 

värden (förutom position:relative), som innehåller och en absolut box med textinnehåll. 

Om nu innehållet överskrider skärmstorleken ska en scroll visas för att göra resten av 

innehållet tillgängligt. Detta visas korrekt i Firefox, Opera och Safari. 

 Firefox 1.5 

 Opera 8.5 
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 Safari 1.3 

Internet Explorer däremot visar ingen fungerande scroll så att innehållet förblir gömt. 

 Internet Explorer 6 

Koden ser ut enligt följande: 

XHTML 

… 
<div id="container"> 

<div id="absBox"><p>Absolute Box</p>Lorem ipsum… 

</div> 

</div> 

… 
CSS 

… 
#container {position: relative;} 

 

#absBox {position: absolute; 

 top: 0; 

 left: 10%; 

 border: 1px solid gray; 

 width: 80%; 

 background: #eee;} 



- 43 - 

… 
Problemet är att en relativt element inte kan innehålla ett absolut element. Absoluta 

element ligger på en högre z-index och kan därför bli större än den relativa föräldern. 

Men Internet Explorer tror att den relativa boxen verkligen innehåller den absoluta 

boxen. Webbläsaren försöker att anpassa den relativa boxen till dess innehåller men 

tycks endast kunna utöka dess storlek till skärmytans storlek. Det resterande innehållet 

”glöms bort” och därför visas ingen eller en till skärmytan begränsad scrollist. Problemet 

kan lösas genom att ge en dimension till den relativa boxen. Med hjälp av Holly Hack:et 

göms deklarationen för andra webbläsare en Internet Explorer för Windows. 

 

/*Start hide from IE-Mac \*/ 

*html #container {height:1%;} 

/* End hide from IE-Mac*/ 
 

 Internet Explorer 6 

Återgivningen är korrekt även i Internet Explorer. (IE Unscrollable Content, 2006-05-24) 

 

2.7.4 Float Model Problem 

Enligt W3C specifikationerna ska ett statiskt element som följer efter ett float element 

börja i samma vänstra hörn som det omslutande elementet, precis som float elementet. 

Internet Explorer väljer att flytta ut det statiska elementet tre pixlar utanför float 

elementets högerkant. (Nemesis Project, 2006-05-24) I exemplet är den genomskinliga 

boxen med den blåa kanten ett float element i dokumentets body. Det följer ett statisk 

element – den gråa boxen. I Firefox, Opera och Safari tolkas detta korrekt enligt W3C. 
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 Firefox 1.5 

 Opera 8.5 

 Safari 1.3 

Men i Internet Explorer flyttas det statiska elementet 3px bredvid float elementet. 
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 Internet Explorer 6 

Koden ser ut enligt följande: 

XHTML 

… 

<div id="float">Float box</div> 

<div id="static">Static box</div> 

… 

CSS 

… 

#float {float:left; 

border:3px solid #bbd8e9; 

width:100px; 

height:150px; 

} 

 

#static {width:200px; 

   height: 150px; 

  background: #eee; 

 text-align:right;} 

… 

I dagsläget tycks det inte finnas någon lösning på problemet. De enda möjligheterna är 

att undvika situationen eller koncentrera på den dominerande webbläsaren – Internet 

Explorer. (The Float Model Problem, 2006-05-24) 

 

2.7.5 Double Float-Margin Bug 

När man placerar ett element med vänster float i en container box och använder en 

vänstermarginal för att flytta ut objektet en bit från vänsterkanten dubblar Internet 

Explorer vänstermarginalen. I exemplet visas en grå box som innehåller en blå box med 

en vänstermarginal på 100px. 
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 Internet Explorer 6 

 Firefox 1.5 

 Opera 8.5 
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 Safari 1.3 

 

Internet Explorer dubblar värdet, medan Firefox och Opera tolkar marginalen korrekt. 

Koden ser ut som följande: 

XHTML 

… 

<div class="container"> 

<div class="floatbox">Box med vänstermarginal 100px</div> 

</div> 

… 

CSS 

… 

.container {background: #eee; 

 width:400px; 

 height:170px;} 

 

.floatbox { float: left; 

   width: 150px; 

  height: 150px; 

   margin: 10px 0 0 100px; 

   background: #bbd8e9;} 

… 

Buggen uppträder enbart om float marginalen går åt samma håll som float värdet, här 

vänster. Det också bara det första elementet som påverkas. Skulle fler boxar med 

samma marginaler ligga i div#container skulle enbart den första boxen få den dubbla 

marginalen. Även om det inte finns en förklaring till varför Internet Explorer misstolkar 

marginalen på detta sätt, kan man åtminstone lösa problemet enkelt. Genom att 

deklarera display:inline i .floatbox visas marginalen korrekt igen. Enligt W3C ska display 

egenskapen i ett float element ignoreras om det inte är satt till none. Detta är också 

fallet i de andra webbläsarna. Bara Internet Explorer reagerar genom att nu visa det 

korrekta värdet. 
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 Internet Explorer 6 

(IE Doubled Float-Margin Bug, 2006-05-24) 

 

3.2 Intervjuer 

Intervjuerna ska ge en inblick i det praktiska handhavandet av problemet och därmed 

delvis eller helt bekräfta eller förkasta teorin om problemets ursprung och lösning/ar. 

Varje intervju genomfördes enligt en förbestämd mall (se Bilaga 4 - Intervjufrågor) med 

öppna intervjufrågor. För att få så kompletta svar som möjligt fick respondenterna ta del 

av intervjumallen i förväg. 

 

I fråga 1 och 2 skulle respondenterna svara på vilka som är de mest använda webbläsare 

idag och om de tar hänsyn till alla dessa webbläsare när de utvecklar den ny webbsida. 

Respondenterna gav liknande svar när det gäller PC miljö där de är överens om att 

Internet Explorer 6 är den mest använda webbläsaren idag följd av Firefox 1.5. Även 

Opera är ett känd alternativ. Respondent C nämnde också Netscape Navigator. När det 

gäller Macintoshmiljö går dock uppfattningarna isär. Alla respondenter anger Safari som 

en känd webbläsare medan Internet Explorer 5 för Macintosh väger olika bland 

respondenterna. Respondent A anser att webbläsaren används av en stor del besökare, 

Respondent B förklarar att den används i mycket liten utsträckning och Respondent C 

menar att Internet Explorer 5 för Macintosh är en dödförklarad webbläsare. Som andra 

kända webbläsare för Macintosh nämner Respondent A Firefox, Respondent B Konqueror 

och Respondent C Netscape Navigator. Alla respondenter utvecklar sina webbsidor för 

Internet Explorer 6 och Firefox för PC miljö. Respondent A och Respondent B tar även 

hänsyn till Safari. Respondent C anger också Netscape Navigator medan Respondent B 

förklarar att Netscape Navigator och Mozilla inte behöver kontrolleras extra eftersom de 

bygger på samma motor som Firefox. På liknande sätt menar Respondent C att Opera 
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sällan behöver kontrolleras eftersom webbläsaren följer W3C standarderna. Respondent 

A nämner varken Opera eller Netscape Navigator men säger att man kontrollerar 

webbsidan i Internet Explorer 5.x för såväl PC som Macintosh. 

 

I fråga 3 skulle respondenterna berätta hur kompatibla deras webbsidor är och vad detta 

beror på. Här skiljer sig toleransen gentemot återgivningsskillnaderna mellan 

respondenterna. Respondent A menar att små skillnader, såsom bredd, höjd mellanrum 

och typsnittsutformningar är oundvikliga och måste tolereras om man väljer att ta fram 

en (1) lösning. Respondent B talar också om acceptabla skillnader på detaljnivå. 

Respondent C däremot menar att en layout som återges på exakt samma sätt är mycket 

viktig. Men då är den exakta återgivningen begränsad till de viktiga webbläsare och om 

det visar sig att (den dödförklarade) Internet Explorer 5.x för Macintosh inte kan tolka 

webbsidan på exakt samma sätt väljer man oftast att ignorera detta. 

 

Fråga 4 handlar om de tekniker som respondenterna använder. Alla respondenter 

använder CSS och HTML. Respondent B använder dock HTML i liten utsträckning och 

föredrar generellt XHTML som däremot används sällan av Respondent A och aldrig av 

Respondent C. Respondent B och Respondent C använder även JavaScript och Flash, 

medan Respondent A överlåter programmeringen till en extern kontakt och jobbar 

mycket sällan med Flash och då endast i form av enkla animationer. Det beror på att 

kunderna många gånger föredrar en gifanimation före en Flash-fil eftersom det inte krävs 

några insticksprogram till att tolka en gifanimation.  

 

I fråga 5 och fråga 6 skulle respondenterna säga vad de tycker om W3C standarderna, 

vilka de använder och varför. Alla respondenter har en positiv inställning gentemot 

gemensamma standarder. Respondent C förklarar att det är tack vare standarderna som 

man kan skapa kompatibla lösningar. Respondent B följer standarderna så mycket som 

möjligt eftersom webbsidorna återges korrekt och kan även tolkas av skärmläsare och 

textbaserade webbläsare. ”Dessutom är det ett tecken på kvalitet att kunna visa att man 

har kod som validerar* enligt W3C standarderna.” Respondent A verkar sakna 

gemensamma standarder som används på exakt samma sätt, men skulle uppskatta dem 

mycket – särskilt om de implementerades av WYSIWYG-editorerna. Respondent A 

använder sig nämligen av olika editorer för att generera HTML kod. Därför främjar 

Respondent A inte standardutvecklingen heller (genom att använda standarderna), till 

skillnad från Respondent B och Respondent C som följer standarderna. Respondent B 

                                           
* Att validera innebär att kontrollera (X)HTML- eller CSS filer utifrån W3C standarderna med hjälp av W3C 

Markup Validation Service på http://validator.w3.org/. För att göra validering möjligt måste en korrekt doctype 

anges. (Webbprogrammering med HTML, CSS, DOM, 2006-06-22) 
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följer standarderna för XHTML och CSS så mycket som möjligt och validerar alltid filerna. 

Även W3C DOM är den modellen som eftersträvs. Standarderna för HTML efterföljs så 

gott det går eftersom tekniken används sällan. Respondent B däremot följer HTML 

standarderna fullt ut men tillägger samtidigt att man inte har kollat upp W3C standarder 

och att man ibland använder tekniker som inte rekommenderas såsom nästlade tabeller. 

CSS används i olika utsträckningar beroende på webbplatsens storlek. Stora webbplatser 

styrs mer av CSS för att underlätta uppdateringar, medan små lösningar som ska byggas 

snabbt följer inte alltid standarderna. Respondent C tycker också att man inte ska 

överdriva med en onödig stor CSS fil eftersom det kan göra att webbplatsen inte kan 

visas i många webbläsare. Om JavaScript följer W3C DOM standarderna kan Respondent 

C inte svara på eftersom en annan person inom företaget ansvarar för programmeringen. 

 

Fråga 8 skulle ta reda på om respondenterna anser att följandet av standarderna 

resulterar i fullständig kompatibilitet. Respondent A och Respondent B svarar nej med 

motiveringen att de olika webbläsarna ger olika stöd för standarderna. Respondent B 

påpekar också att det finns buggar i programmen som kan minska kompatibiliteten. 

Respondent C svarar däremot att en webbsida återges likadant i de olika webbläsarna om 

man följer standarderna. Och även om Internet Explorer inte följer alla W3C standarder 

så visar webbläsaren innehållet ändå korrekt. 

 

Fråga 9 handlar om doctype deklarationer där respondenterna skulle svara på om och i 

så fall vilka doctype deklarationer de använder. Respondent A använder de deklarationer 

som genereras automatiskt av WYSIWYG editorerna. Det är antingen en transitional 

HTML deklaration utan url, som skapas i Adobe Go Live, eller en transitional HTML 

deklaration med url, som skapas i Active Publisher. Även Respondent C använder en 

transitional HTML deklaration med url, som genereras automatiskt i Dreamweaver eller 

det egna publiceringsverktyget. Respondent B använder sig oftast av en transitional 

XHTML deklaration med url, men i vissa fall används en strikt XHTML deklaration med 

url. 

 

Fråga 10 och fråga 11 behandlar ämnet bakåtkompatibilitet. Respondenterna skulle svara 

på om de skapar möjlighet till bakåtkompatibilitet och i så fall genom vilka tekniker. Här 

är respondenterna eniga om att bakåtkompatibilitet förekommer enbart ibland, närmare 

sagt om kunden kräver detta. Det är i så fall Internet Explorer 5.x för PC som 

respondenterna tar hänsyn till. Respondent B gör generellt en kontroll i Internet Explorer 

5.x, men överväger från fall till fall om eventuella problem ska åtgärdas. Respondent C 

skapar webbsidor som generellt fungerar även i äldre versioner tack vare W3C 

standarder och enkel och beprövad teknik. Därför gör man inga tester i äldre versioner 
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utan förlitar sig på tekniken. Även om Respondent A erbjuder teknik för 

bakåtkompatibilitet i Internet Explorer 5.x för PC har detta inte efterfrågats av någon 

kund hittills och därför har teorin ännu inte blivit omsatt i praktiken. Respondent B 

däremot har använt sig av CSS hack för att låta Internet Explorer läsa annan kod som 

fixar mestadels breddar, höjder och marginaler. Även objektdetektion är en beprövad 

teknik för att kontrollera om en webbläsare kan tolka Flash. Respondent C använder 

också objektdetektion för att kontrollera vilken version av Flash en webbläsare har 

installerat. 

 

Fråga 12 skulle ta reda på om respondenterna är bekanta med fem, enligt litteraturen 

vanligt uppträdande, kompatibilitetsproblem i Internet Explorer. Om respondenterna 

kände igen problemet skulle de även ange ett lösningsförslag och avgöra om det är ett 

vanligt förekommande problem eller inte. Respondent A och Respondent B är bekanta 

med Box Model problemet och anser att det är ett vanligt förekommande problem. Även 

Respondent C kände igen problemet när jag förklarade det, men anser inte att det är ett 

vanligt problem. Till skillnad från Respondent A som löser problemet med hjälp av rätt 

doctype deklaration, eller Respondent B som använder antingen rätt doctype deklaration 

eller ett CSS hack, undviker Respondent C problemet genom att använda alternativa 

tekniker. När det gäller de övriga fyra problem kände ingen av respondenterna igen 

problemen utifrån namnen. Efter att jag hade förklarad problemen i detalj kunde 

Respondent B och Respondent C säga att de hade träffat på Expanding Box problemet. 

Respondent B hade löst problemet med hjälp av CSS hack och Respondent C hade 

återigen kringgått problemet med hjälp av alternativ teknik, i detta fall tabeller. Varken 

Respondent B eller Respondent C tycker dock att problemet är vanligt förekommande. 

 

I fråga 13 och fråga 14 fick respondenterna möjlighet att exemplifiera andra 

kompatibilitetsproblem som de själva upplever som mer vanliga än de som är nämnda i 

fråga 12. Respondent A beskriver ett exempel av typen unscrollable content, där en 

absolut box nästlad i en relativ box inte får den önskade scrollen när innehållet inte 

passar innanför boxens ramar. Istället fortsätter innehållet utanför ramen. Problemet 

kunde inte lösas och lösningen blev en alternativ design. Ett annat problem som 

Respondent A nämnde är att en box med float attributet försvann helt i Firefox när z-

index värdet var satt till -100. Problemet kunde enkelt åtgärdas genom att ändra värdet 

till exempel till -20. Respondent B anger problem som beträffar Internet Explorer. Till 

exempel stödjer webbläsaren inte transparanta bilder i png formatet, som ger mycket 

snyggare effekter än gif formatet. Problemet kan dock åtgärdas med hjälp av JavaScript 

och CSS hack. Även Flash kan krångla i Internet Explorer om man jobbar med 

transparens och olika lager eller DHTML menyer som faller ovanför Flash. Men generellt 
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sett ger Flash samma resultat i olika webbläsare, förutsatt att de stödjer rätt Flash-

spelare. Respondent C anser att det är just uppdateringarna av Flash-spelaren som kan 

innebära problem. Inom Macintoshmiljö innebär uppdateringarna fler moment än på PC 

vilket kan leda till att användaren avbryter processen. Men även webbläsarna på 

Macintosh ställer till med problem. JavaScript fungerar inte lika bra som på PC. Det beror 

på att Safari är en så pass ny webbläsare att det finns defekter som inte har åtgärdats 

än. Samtidigt lär Internet Explorer 5 för Macintosh vara webbläsaren med flest buggar 

eftersom den inte uppdateras längre. Respondent C anser att ett generellt problem i 

Internet Explorer är att webbläsaren kan tolka tomrum i HTML koden som mellanslag 

eller radbrytningar i layouten. Lösningen på detta problem är att rensa koden som har 

genererats i Dreamweaver. 

 

Fråga 15 är inriktad på respondenternas generella metoder för förbättrad kompatibilitet. 

Respondent A följer ingen standardiserad metod men har lärt sig att undvika de tekniker 

som inte fungerar. Det genomförs dock alltid kontroller av en webbsida i de olika 

webbläsarna. Om man stöter på problem måste man avgöra om det finns tid och pengar 

till att hitta en ideal lösning, eller om man ska kringgå problemet med hjälp av 

alternativa lösningar. Det är viktigt att hålla projektet inom tidsramen och 

produktionstiden har blivit allt mer underordnat förarbetet. Respondent B försöker följa 

standarderna och undviker moment som skapar problem. Realiseringsprocessen påbörjas 

med en HTML skiss utifrån en bildlig prototyp. Denna skiss fylls sedan kontinuerligt på 

med innehåll, presentation och funktionalitet. Under hela realiseringsprocessen testas 

webbsidan regelbundet i de olika webbläsarna. Det är ett absolut måste, eftersom man 

inte kan förlita sig på att enbart följer standarderna utan att göra kontroller. 

Respondenten C bygger webbsidor som fungerar överallt med hjälp av enkel och 

beprövad teknik. Mycket byggs med nästlade tabeller som styrs av CSS eller ibland 

HTML. Ibland används även gamla HTML tekniker såsom formateringstaggar och 

fonttaggar. 

 

Den avslutande fråga 16 skulle ta reda på vad respondenterna tror om den framtida 

utvecklingen gällande webbläsarkompatibiliteten. Alla respondenter tror på förbättrad 

kompatibilitet i framtiden och en starkare strävan efter att följa standarderna från 

webbläsarföretagens håll. Respondent A tror att införandet av det mer strikta språket 

XML också kommer att förbättra förutsättningarna för kompatibilitet. Problemet är dock 

att W3C standarder fortfarande är enbart rekommendationer och att webbläsarnas quirks 

mode gör det möjligt att ignorera standarderna. Detta kommer att pågå så länge som 

det är tekniskt möjligt. Respondent B tycker dock att standarder blir allt mer populära 

och att efterföljandet av dessa är ett tecken på kvalitet. Allt fler företag specialiseras på 
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användbarhet och tillgänglighet. Men med varje ny W3C standard kommer det även att 

finnas skillnader bland webbläsarna beroende på hur snabbt de stödjer den. Respondent 

C tror att skillnaderna kommer att bli mindre framför allt mellan de webbläsare som är 

mindre på marknaden, som Firefox, Opera och Safari. Samtidigt kommer Safari att få en 

starkare position som obligatorisk programvara i Mac OS, precis som Internet Explorer 

kommer att behålla sin ställning så länge den ingår i Windows XP paketet. 
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4. Analys 

För att kunna besvara de styrande frågor i denna uppsats ska jag nu jämföra litteraturen 

med resultaten från intervjuerna. Jag har valt att börja med problemets orsak för att 

sedan gå igenom olika lösningar och till vilken grad dessa används rent praktiskt. 

 

4.1 Problemets orsak 

Enligt litteraturen beror återgivningsskillnader mellan moderna webbläsare trots W3C 

standarder framförallt på att webbläsarna ger olika stöd för standarderna. Därtill kommer 

behovet av bakåtkompatibilitet som låter de moderna webbläsare bete sig som sina äldre 

versioner för att kunna tolka gamla tekniker som inte följer standarderna. (Goodman, 

2002:179) I specifika fall beror problemet på buggar i programvaran (Webbutveckling 

med standarder, 2006-05-23). Dessa förklaringar bekräftas av alla tre respondenter. 

 

4.2 Lösningar 

W3C har tagit fram olika rekommenderade tekniker för att bland annat kunna visa en 

webbsida korrekt i olika webbläsare (Cederholm, 2004:xxii). Dessa rekommendationer 

omfattar (X)HTML – webbsidans struktur, CSS – webbsidans presentation och W3C DOM 

– en programmeringsmodell för manipulering av webbsidans struktur och presentation. 

För att webbläsaren ska kunna tolka dessa rekommenderade tekniker korrekt krävs en 

doctype deklaration som försätter webbläsaren i rätt läge. Om inget eller fel doctype 

anges hamnar webbläsaren i quirks mode och återger teknikerna felaktigt. 

Respondenterna är bekanta med W3C standarderna och ser de som något positivt 

eftersom de i praktiken innebär mindre jobb än för några år sedan då det förekom stora 

återgivningsskillnader mellan de ledande webbläsarna. 

 

4.3 Praktiskt handhavande 

Trots att respondenterna välkomnar W3C standarderna följer inte alla 

rekommendationerna. Det kan bero på att de inte känner till de enskilda teknikerna 

(respondent A) eller att de föredrar gamla och beprövade tekniker, såsom nästlade 

tabeller (respondent C). En anledning till att båda respondenterna inte håller sig till 

standarderna kan vara att de använder så kallade WYSIWYG editorerna, det vill säga 

HTML editorer som genererar färdig kod. Lösningen är både snabb och praktisk men 

innebär även risken att det produceras webbläsarspecifik kod eller kod som inte följer 

standarderna. Till exempel använder en av respondenterna programmet Adobe GoLive 

som automatiskt genererar en doctype deklaration för transitional HTML utan url. Som 

man kan se i Bilaga 2 – Doctypes innebär detta att alla moderna webbläsare direkt går 
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över till quirks mode. Det i sin tur gör att den gamla tekniken återges korrekt trots att 

den inte följer W3Cs rekommendationer. 

 

Eftersom tid är pengar väljer respondent A och respondent B att låta ett program genera 

kod som inte följer standarderna men som ger ett visuellt godkänd resultat, bland annat 

tack vare quirks mode. Betyder det att standarderna är ogenomförbara i praktiken 

eftersom de kräver för mycket tid? – Inte nödvändigtvis. Respondent B anser att 

användandet av standarderna inte bara förbättrar en konsekvent återgivning utan även 

är ett tecken på kvalitet. För att säkerställa denna kvalitet görs inte bara kontinuerliga 

kontroller i de olika webbläsarna under realiseringsprocessen utan även validering av den 

färdiga koden. Respondent B visar alltså att det är fullt möjligt att använda W3C 

standarderna i praktiken. 

 

4.4 Specifika problem 

Att följa W3C standarder ger mycket goda förutsättningar för konsekventa tolkningar 

bland de moderna webbläsare, men det täcker inte alla problem. Detta kan bland annat 

bero på buggar i programvaran och dessa fel måste åtgärdas enskilt genom att använda 

CSS-hack eller genom att skapa alternativa lösningar. I praktiken avgörs val av lösning 

ofta av tidsfristen och man väljer den snabbare åtgärden. 

 

4.5 Generell metod 

Eftersom återgivningsskillnader kan ha olika orsaker måste jag förkasta min hypotes om 

att det finns en enda allomfattande lösning på problemet. Men det finns flera tekniker 

som en webbutvecklare kan använda för att ge bästa möjliga resultat. Genom att 

sammanställa dessa tekniker skapas en metod som täcker generella och specifika 

kompatibilitetsproblem och samtidigt följer W3C standarderna. Jag rekommenderar att 

följa teknikerna i den här angivna ordningen: 

1. En korrekt doctype deklaration för XHTML i strict eller transitional mode med 

tillhörande url ska anges. Deklarationen får inte föregås av en XML deklaration. 

2. Webbsidans innehåll ska skapas med hjälp av XHTML för optimerad kompatibilitet 

och vara skilt från presentationen som skapas i externa CSS filer. Dynamisk 

layout, såsom rollover effekter, bör så mycket som möjligt styras med CSS. 

3. W3C standarderna för XHTML och CSS ska följas enligt det stödet som Firefox och 

Safari ger. Detta eftersom dessa webbläsare ger det bästa stödet i dagsläget. 

4. XHTML och CSS filerna ska valideras och eventuellt korrigeras. 

5. Webbsidan ska testas i de moderna webbläsare Internet Explorer 6, Firefox 1.5, 

Opera 8.5 och Safari 2. 



- 56 - 

6. Eventuella kompatibilitetsproblem som beror på bristfällig W3C stöd eller buggar 

(antagligen i Internet Explorer) ska justeras med hjälp ändringar i CSS 

deklarationer och eventuellt webbläsarspecifika hack. När problemet är avhjälpt 

måste man återigen kontrollera webbsidan i de nämnda webbläsarna för att 

säkerställa att anpassningen inte påverkar resultatet i de övriga webbläsare. 

7. Eventuell JavaScript som följer W3C DOM kan läggas till. För att undvika 

felmeddelanden och programkrascher bör koden inledas med objektdetektering 

för att testa webbläsarens stöd för ett visst objekt. Under hela programmerings-

processen bör webbsidan testas i de nämnda webbläsarna. 

8. I mån av tid kan man även skapa möjligheter för viss bakåtkompatibilitet, till 

exempel Internet Explorer 5 för Windows. Här gäller återigen att kontrollera 

resultatet i alla webbläsare för att säkerställa att återgivningen inte påverkas i 

annan webbläsare än den avsedda. 

Samtidigt som denna metod ger mycket goda förutsättningar är den inte fullt hållbar i 

alla situationer. Det finns buggar som inte har kunnat lösas hittills och som enbart kan 

kringgås genom att gå tillbaka ett steg i realiseringsprocessen och välja en alternativ 

lösning. Det betyder i vissa fall att nöja sig med ett resultat som bara nästan motsvarar 

förväntningarna. Jag måste även tillägga att metoden inte heller skyddar mot små 

visuella differenser mellan korrekt återgivning i olika webbläsare. I det fallet tycker jag 

att det är bättre att acceptera dessa än att falla tillbaka på gamla tekniker som bryter 

mot W3C standarderna. Om realiseringsprocessen påverkas av enorm tidspress föreslår 

jag att bortse från hanteringen av bakåtkompatibilitetsproblem. För att effektivisera 

processen i fortsättningen kan det vara lönsamt att ta spara en kopia av den färdiga 

webbsidan och ta bort delar av innehållet. På så vis skapar man ett kompatibelt ”skelett” 

som man kan använda som mall för framtida arbeten. 
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5. Slutsats 

Jag har i denna avhandling kommit fram till att kompatibilitetsproblemen mellan de 

moderna webbläsare har flera orsaker. Den vanligast orsaken är att de olika webbläsare 

erbjuder olika stöd för standarderna. Därtill kommer eventuella webbläsarspecifika HTML 

extensions, buggar i webbläsarnas programvara och behovet av bakåtkompatibilitet. 

Tyvärr finns det ingen allomfattande lösning som kommer åt alla orsaker. Men det finns 

flera olika tekniker som skapar mycket goda förutsättningar för konsekvent återgivning. 

De viktigaste är utan tvivel W3C standarderna. Dessa kan kombineras med CSS-hack för 

att åtgärda generella och specifika problem. Det är ingen perfekt lösning, men den är 

helt klart godkänd. 

 

5.1 Vidare forskning 

W3C standarderna uppdateras regelbundet vilket medför att nya tekniker kommer till och 

gamla försvinner. På samma sätt skulle denna uppsats kunna uppdateras regelbundet för 

att alltid fungera som en riktlinje för intresserade webbutvecklare. Ett annat förslag 

skulle kunna vara vidare fördjupning. Trots att problemet är relativt specifikt kan det 

avgränsas ytterligare genom att fokusera sig på enbart två av de nämnda webbläsarna 

och jämföra dessa på djupet. Likaså skulle man kunna behandla enbart W3C 

standarderna eller delar av dessa för sig. 
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Bilaga 1 - DOM1 

Enligt Level 1 DOM kallas varje objekt för en nod, oberoende av dess exakta innebörd. 

Till exempel består 

 

<p>Detta är ett stycke</p> 

 

av två noder, p som är en så kallad element node, och texten ”Detta är ett stycke” som 

är en text node. En nod som befinner sig innanför en annan nod, som i ett detta exempel 

texten, är barnet till noden utanför. Textstycket ”Detta är ett stycke” är alltså en text 

node och samtidigt en child node till p, som i sin tur även är en parent node. Det finns 

även så kallade attribute nodes. I exemplet 

 

<p align=”right”>Detta är ett stycke</p> 

 

Är align en attribute node med en child note, ”right”. Bildligt förklarad kan man börja ana 

den ovan beskrivna trädstrukturen som utgör DOM: 

 

Om man känner till den exakta strukturen av DOM trädet kan man använda den för att 

komma åt vartenda element. (Quirksmode, 2006-01-20) 

<body> 

<p> 

right Detta är ett stycke 

align 

<head> 

<html> 

<title> 
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Bilaga 2 - Doctypes 

S = Strict mode, A = Almost Strict Mode, Q = Quirks Mode 

 

Doctype  NS6  

Old 

Moz  

Moz 

& 

Safari  

Opera 

7.5  

Opera 

7.10  

 IE 6 

& 

Opera 

7.0  

Mac 

IE 

5  

Ingen Q Q Q Q Q Q Q 

Pre-HTML 4.0 doctype <!DOCTYPE HTML 

PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">  

Q Q Q Q Q Q Q 

HTML 4.0 Strict doctype utan url <!DOCTYPE 

HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">  

S S S S A A A 

HTML 4.01 Strict doctype utan url 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD 

HTML 4.01//EN">  

S S S S A A Q 

HTML 4.0 Strict doctype med url <!DOCTYPE 

HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  

S S S S A A A 

HTML 4.01 Strict doctype med url 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD 

HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  

S S S S A A A 

HTML 4.0 Transitional doctype utan url 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD 

HTML 4.0 Transitional//EN">  

Q Q Q Q Q Q Q 

HTML 4.01 Transitional doctype utan url 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD 

Q Q Q Q Q Q Q 
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Doctype  NS6  

Old 

Moz  

Moz 

& 

Safari  

Opera 

7.5  

Opera 

7.10  

 IE 6 

& 

Opera 

7.0  

Mac 

IE 

5  

HTML 4.01 Transitional//EN">  

HTML 4.01 Transitional doctype med url:en 

http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd ie. 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD 

HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  

S S A A A A A 

HTML 4.01 Transitional doctype med url:en 

http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-

19991224/loose.dtd <!DOCTYPE HTML 

PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 

Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-

19991224/loose.dtd">  

Q S A A A A A 

HTML 4.0 Transitional doctype med url 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD 

HTML 4.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  

Q Q Q A A A A 

XHTML 1.0 Strict doctype utan en XML 

deklaration <!DOCTYPE html PUBLIC "-

//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

strict.dtd">  

S S S S A A A 

XHTML 1.0 Transitional doctype utan en XML 

deklaration <!DOCTYPE html PUBLIC "-

//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

transitional.dtd">  

S S A A A A A 
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Doctype  NS6  

Old 

Moz  

Moz 

& 

Safari  

Opera 

7.5  

Opera 

7.10  

 IE 6 

& 

Opera 

7.0  

Mac 

IE 

5  

XHTML 1.0 Strict doctype med en XML 

deklaration <?xml version="1.0" 

encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD 

XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

strict.dtd">  

S S S S A Q A 

XHTML 1.0 Transitional doctype med en XML 

deklaration <?xml version="1.0" 

encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD 

XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

transitional.dtd">  

S S A A A Q A 

 

 

(Henri Sivonen, 2006-05-17) 



- 64 - 

Bilaga 3 – Boxmodelproblemet 

Här visas två versioner av en webbsida. Den enda skillnaden är att den ena versionen 

saknar en doctype deklaration och låter webbläsaren övergå till quirks mode, medan den 

andra versionen innehåller en doctype deklaration som försätter webbläsaren i strict 

läge. HTML och CSS koden är alltid densamma: 

<html> 

<head><title>Box quirk</title> 

<style> 

 #box {width: 350px;padding: 25px;border: 25px solid; 

 font-family:verdana;font-size:80%}  

</style></head> 

<body> 

<div id="box"> 

Den här boxen är 250px bred och har en kantlinje på 25px (border). 

Avståndet mellan innehåll och områdets ytterkanter (padding) är 25px. Den 

totala bredden på boxen är 250px (= quirks mode).</div> 

</body> 

</html> 

 

  Firefox 1.5 i quirks mode 

  Firefox 1.5 i strict mode 
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  Opera 8.5 i quirks mode 

  Opera 8.5 i strict mode 

  Safari 1.3 i quirks mode 
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  Safari 1.3 i strict mode 

  Internet Explorer 6 i quirks mode 

  Internet Explorer 6 i strict mode 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor 

1. Vilka webbläsare är de mest använda idag? 

 

2. Tar ni hänsyn till alla eller några av dessa? (Alla, några – varför?) 

 

3. Är era webbsidor fullständigt kompatibla i de webbläsare som ni utvecklar för? (Ja, Nej 

– varför?) 

 

4. Använder ni er av följande tekniker? (Ja, Nej) 

 HTML 

 XHTML 

 CSS 

 JavaScript 

 Flash 

 

5. Hur viktigt anser ni att främjandet för utvecklingen av W3C standarder är? (Varför?) 

 

6. Bidrar ni på något sätt för att främja standardutvecklingen? (Motivera) 

 

7. Följer ni W3C standarderna för… (Ja fullt ut, ja delvis, nej – varför? Varför inte?) 

 

HTML  

XHTML  

CSS 

DOM 

 

8. Om ni följer/skulle följa standarderna fullt ut, visas innehållet då korrekt i de 

webbläsare som ni utvecklar för? (Ja, nej - varför?) 

 

 

9. Brukar ni göra en doctype deklaration när ni utvecklar en webbsida? (Ja, vilken? - 

Varför?, Nej - Varför inte?) 

 

10. Skapar ni möjligheter till bakåtkompatibilitet? (Ja – vilka webbläsare + versioner – 

varför?, Nej varför inte?) 
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11. Om ja, vilka metoder/tekniker använder ni er av för att åstadkomma 

bakåtkompatibilitet för HTML, CSS och JavaScript? (Motivera) 

Doctype deklaration med xml prolog 

Quirks mode 

Css hack 

Webbläsardetektion 

Objektdetektion 

 

12. Känner ni till följande I E problem? Om ja, hur löser ni dem? Är dessa vanliga 

problem? 

 

 Box Model Expanding 

Box 

Unscrollable 

content 

Float Model Double 

Float 

Margin 

Känner till 

problemet 

     

Lösningsförslag 

 

     

Vanligt problem      

 

 

13. Brukar ni stöta på andra problem när ni utvecklar en webbsida som ska anpassas till 

olika webbläsare? (Ange problem, webbläsare som berörs och orsak) 

 

14. Om ja, hur löser ni dessa? 

 

15. Har ni en generell metod för att skapa kompatibla webbsidor? (Om ja, beskriv) 

 

16. Hur ser trenden för kompatibilitet mellan webbläsare i framtiden ut? (tekniker 

tillkommer/försvinner, bättre/sämre förutsättningar för kompatibilitet, fler/färre 

skillnader mellan webbläsare, mm) 

 


