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"Anyone who slaps a 'this page is best viewed with Browser X' label on a Web page appears 
to be yearning for the bad old days, before the Web, when you had very little chance of read-
ing a document written on another computer, another word processor, or another network" 

- Sir Timothy John Berners-Lee, grundare av World Wide Web Consortium,  
Technology Review juli 1996 
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Abstract 

The first browser war took place during the second half the 1990s, and Internet Explorer came 
out as the winner over Netscape Navigator. Today a new browser war is being fought with 
many competitors and the future is uncertain. The purpose of the thesis is to find out how the 
web browser market has developed since the start of the previous conflict, and we ask our-
selves how it will continue to develop in the future. This is accomplished with, among other 
things, interviews, tests and already existing statistics. The thesis' conclusions shows that the 
web browser market has developed in a positive way from several perspectives, both for the 
users as well as for the web developers. The conclusions also show that the web browser mar-
ket's future looks stable and indicate a probability that the browser war will transition into a 
normal, healthy market situation with several competitors. 

Keywords: Browser, Web, Netscape, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari, 
Browser Wars, Internet, Standards 
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Sammanfattning 

Den första webbläsarkonflikten ägde rum under andra halvan av 90-talet, och Internet Explo-
rer stod till slut som segrare över Netscape Navigator. Idag äger en ny konflikt rum med ett 
flertal aktörer och framtiden är oviss. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur utvecklingen av 
webbläsarmarknaden har sett ut och vi frågar oss hur den kommer fortsätta att utvecklas 
framöver. Detta genomförs bl.a. med hjälp av tester, intervjuer och befintlig statistik. Uppsat-
sens slutsats visar att webbläsarmarknaden har utvecklats på ett positivt sätt ur flera perspek-
tiv, för såväl användare som webbutvecklare. Slutsatsen visar även att webbläsarmarknadens 
framtid ser stabil ut och pekar på en sannolikhet att konflikten framöver kommer att övergå i 
en normal marknadssituation med ett flertal konkurrenter. 

Nyckelord: Webbläsare, Webben, Netscape, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safa-
ri, Webbläsarkonflikter, Internet, Standarder  
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1 Inledning 

I detta kapitel börjar vi med att kort beskriva utvecklingen på webbläsarmarknaden, med fo-
kus på hur de olika leverantörerna kämpat för marknadsandelar, från mitten av 90-talet fram 
tills idag. Vidare så leds detta in på vårt syfte och våra frågeställningar som kommer att be-
handlas i uppsatsen, samt de avgränsningar vi valt att göra. Kapitlet avslutas med en be-
skrivning av uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Man talar i webbläsarhistorien huvudsakligen om två så kallade konflikter, dels Netscape mot 
Microsoft under andra halvan av 90-talet och dels den just nu pågående konflikten mellan ett 
större antal leverantörer (Vries, Vries, & Oshri, 2008). 

Enligt statistik ur Competing on Internet Time (Cusumano & Yoffie, 1998) så tog Netscape 
Navigator under sitt lanseringsår 85% av marknadsandelarna för webbläsare, året därpå släpp-
tes första versionen av Internet Explorer som under de följande åren sakta men säkert tog 
marknadsandelar från sin enda riktiga konkurrent Netscape Navigator.  

Runt sekelskiftet tog Internet Explorer slutligen ledningen och Netscape Navigators mark-
nadsandelar fortsatte att dala (TheCounter.com, 2010) tills de inte längre kunde ses som en 
seriös konkurrent längre. Detta får markera slutet på den första konflikten mellan webbläsare. 

Fyra år senare var det dags igen, första versionen av Mozilla Firefox lanserades och på samma 
sätt som Internet Explorer tog marknadsandelar från Netscape Navigator började nu Mozilla 
Firefox stadigt ta marknadsandelar från Internet Explorer. Dagens konflikt har fler aktörer än 
den tidigare, de som har visat sig starkast för tillfället är Google Chrome, Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Opera och Safari (W3Schools, 2010b). De fem webbläsarna slåss om använ-
darna och framtiden är oviss. 

Med denna korta historia i åtanke kan det därför vara intressant att försöka se vad som egent-
ligen håller på att hända på webbläsarmarknaden och vad det kan få för positiva och negativa 
konsekvenser för oss som användare och utvecklare. 

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur utvecklingen av webbläsarmarknaden har sett ut, hur den ser ut 
idag och vad som kan komma att hända med marknaden i framtiden samt vilka faktorer som 
påverkar utvecklingen. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur har webbläsarmarknaden utvecklats för användare och webbutvecklare?  
• Hur ser webbläsarmarknaden ut i dagsläget?  
• Hur har det ökade utbudet av webbläsare påverkat marknaden?  
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• Hur har webbläsares användande av standarder förändrats sedan den föregående kon-
flikten? 

• Hur kan webbläsarmarknaden komma att utvecklas under de kommande åren?  
• Hur kan situationen för webbutvecklare komma att utvecklas under de kommande 

åren? 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer att avgränsa oss till analys av de fem största webbläsarna när det gäller nutid, och 
vid den tidigare konflikten så kommer vi fokusera på Netscape Navigator och Internet Explo-
rer som var de två huvudaktörerna på marknaden under den perioden. De fem största webblä-
sarna är just nu Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera och Safari 
(W3Schools, 2010). 

Statistiken som kommer att användas i uppsatsen är endast baserad på PC-användare, 
webbanvändande på t.ex. Mac och på mobiltelefoner kommer alltså inte att ingå i uppsatsen. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är disponerad som följer: 

Inledning 
Det första kapitlet ger en kort bakgrund till uppsatsens ämne och presenterar syftet samt dess 
frågeställningar och avgränsningar. 

Metod 
I det andra kapitlet redovisas för de metoder som kommer att användas i uppsatsen. 

Webbläsarhistoria 
Kapitel tre berättar om webbläsarhistorien för att ge en djupare inblick i bakgrunden. Kapitlet 
går kronologiskt igenom hur webbläsarmarknaden förändrades för de större aktörerna med 
fokus på marknadsandelar. 

Presentation av webbläsare 
Kapitel fyra ger en kortare presentation av de fem största webbläsarna som behandlas i upp-
satsen, samt redogör kort för hur de går runt ekonomiskt. 

Standarder och dess problem 
I det femte kapitlet presenteras konceptet standarder och vad de innebär ur ett webbläsarper-
spektiv. Det positiva med standarder samt deras problem tas upp. 

Webbläsartester 
I kapitel sex redovisas resultatet av de tester som genomförts för webbläsarna i fråga. 

Intervjuer 
Kapitel sju sammanfattar de intervjuer som genomförts. 
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Jämförelse och Diskussion 
I kapitel åtta kommer vi att jämföra den föregående konflikten med den nuvarande samt dis-
kutera vad som får en användare att byta webbläsare. 

Slutsats 
I kapitel nio ämnar vi att besvara frågeställningarna som presenterats i inledningen. 
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2 Metod 

Kapitlet behandlar de metoder vi använder oss av för vidare analys i kommande kapitel. Del-
avsnitten ger också en djupare inblick i hur metoderna genomförts. 

Vi har för denna uppsats valt ett induktivt tillvägagångssätt, eftersom vi inte har några förut-
fattade meningar om vilka slutsatser vi kommer att komma fram till. I det induktiva tillväga-
gångssättet så studeras empiri och befintlig litteratur som sedan objektivt analyseras och an-
vänds för att utveckla teorier (Jacobsen, Sandin, & Hellström, 2002). 

De metoder som vi valt för datainsamling är alla kvalitativa, och innefattar tester, intervjuer 
och litteraturstudier. Kvalitativ data är all icke-numerisk data som kan fås fram ur exempelvis 
intervjuer, forskningsrapporter och webbsidor. Detta är i motsats till kvantitativ data som ba-
seras på siffror av olika slag (Oates, 2006). Kvalitativa metoder valdes framför kvantitativa 
eftersom de tre datainsamlingsmetoderna som skall användas är tillräckliga för att uppnå syf-
tet med uppsatsen. En kvantitativ undersökning vore därför inte lämpad för att få den infor-
mationen som vi här är intresserade av. 

2.1 Empiriska observationer 

Våra egna erfarenheter av webbläsare nu och då kommer att tas upp för att stödja eller ifråga-
sätta teorier från litteratur och intervjuer. Vi kommer att genomföra tester för att jämföra stöd 
för standarder hos de fem största webbläsarna. På detta sätt undersöker vi om webbläsarföre-
tagen följer de standarder som standardorganisationerna rekommenderar. 

Närmare beskrivningar samt testernas resultat presenteras i kapitlet dedikerat till 
webbläsartester. Här nedan listas de tester som skall genomföras, i sin korthet: 

• Acid2, som bland annat testar stöd för CSS2 ("Cascading Style Sheets" version 2) och 
transparenta PNG-bilder (Ett sorts bildformat). 

• Acid3, som testar stöd för en mängd nyare webbstandarder, som Acid2 inte kontrolle-
rar. Testets fokus ligger på "Web 2.0"-tekniker. 

• HTML5test, som testar stöd för de nya funktionerna i kommande HTML-versionen 
nummer fem. 

Alla tester skall genomföras i respektive webbläsares senaste version vid testtillfället på en 
PC med Windows 7 installerat. 

2.2 Intervjuer 

För att höra hur webbutvecklare och vana webbanvändare, både idag och från den föregående 
konflikten, upplever webbläsarmarknaden så har vi valt att genomföra ett mindre antal inter-
vjuer. Det mindre antalet respondenter har sin grund i att vi inte enbart ämnar att basera slut-
satser på de svar som ges, utan främst utnyttja dem i diskussionen. Vi undviker därmed att 
generalisera resultaten, vilket är bra därför att generalisering med för få respondenter kan vara 
opålitligt (Kvale, Brinkmann, & Torhell, 2009). 
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Intervjuerna kommer att vara strukturerade med öppna frågor. En strukturerad intervju inne-
bär att frågorna är fasta och intervjun styrs av intervjuaren, till skillnad från halvstrukturerad 
där intervjuaren kan ha en lista av ämnen för diskussion, och ostrukturerad där respondenten 
fritt får prata om ämnet i fråga (Oates, 2006). Öppna frågor innebär att respondenten själv får 
formulera sitt svar till skillnad från stängda frågor där intervjuaren har fördefinierat svarsal-
ternativ som respondenten får välja mellan (a.a.). Vi har valt denna struktur för att den passar 
bra för intervjuer via e-post, vilket är vårt planerade val av kommunikationssätt. 

Intervjuer via e-post har bland annat fördelen att tolkningsfel undviks eftersom det är respon-
denten själv som skriver ner sitt svar i text som sedan direkt kan användas för analys, vilket 
bidrar till intervjuns validitet. Vid en icke datorstödd intervju så måste intervjuaren transkri-
bera svaren antingen direkt vid intervjun eller från en inspelning vilket kan skapa oklarheter 
eller feltolkningar (Kvale et al., 2009). En nackdel är att viktiga känsloutryck och reaktioner 
som respondenten inte skriver ner inte framkommer i intervjun (a.a.). Detta är dock ovid-
kommande vid våra intervjuer då frågorna inte är känslomässigt laddade och respondenternas 
reaktioner inte är syftet med intervjuerna. 

För att välja ut de som skall intervjuas så kommer vi att använda oss av våra kontakter inom 
webbutveckling och IT-branschen. Därigenom planerar vi att få en liten men bred respon-
dentgrupp med varierande erfarenhet. Alla respondenter kommer att hållas anonyma i enlighet 
med de rekommendationer om konfidentialitet som Brinkman och Kvale tar upp (Kvale et al., 
2009). 

Intervjufrågorna kommer huvudsakligen behandla respondenternas Internetanvändande, erfa-
renhet av webbutveckling samt hur och om konflikten påverkade deras arbete och/eller priva-
ta användande av Internet. Tendenser och andra intressanta svar kommer att redovisas i ett 
separat kapitel och därefter refereras till i senare kapitel för att ytterligare stödja eller ifråga-
sätta punkterna som diskuteras. Då det endast är ett mindre antal respondenter kommer vi inte 
att grunda några slutsatser enbart utifrån dem, utan endast använda dem som extra material för 
diskussion. 

Alla intervjuer med dess frågor och svar kan ses i sin helhet i bilaga 1. 

2.3 Litteraturstudier 

Vi kommer att använda oss av befintlig information, både från litteratur och från Internet. Då 
ämnet är starkt relaterat till Internet och webben så hämtas mycket information därifrån. Dock 
är det viktigt att vara källkritisk vid hämtning av information från Internet eftersom i princip 
vem som helst kan publicera material (Oates, 2006). Vi har därför valt våra källor med om-
sorg och prioriterat material från, inom området, kända organisationer och författare. 
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3 Webbläsarhistoria 

Detta kapitel ger en överskådlig, men ändå detaljerad bild över hur webbläsarmarknaden har 
utvecklats. Historien beskrivs kronologiskt och kapitlet är uppdelat på tre tidsperioder, dåtid, 
övergången och nutid. Fokus ligger på marknadsandelar per webbläsare. 

3.1 Dåtid, 1994~2001 

Den första versionen av Netscape Navigator lanserades på webbläsarmarknaden 1994 (Wilson, 
2005). Webbläsarmarknaden under tidigt nittiotal var på intet sätt stor, och 10 miljoner ned-
laddningar av Netscape Navigator under 1995 gav hela 85% av marknadsandelarna 
(Cusumano & Yoffie, 1998). 1995 lanserades även den första versionen av Internet Explorer 
som medföljde förinstallerat på datorer som såldes med Windows 95 (Microsoft, 2003).  

Åren som följde karaktäriserades av frekventa utgivningar av helt nya versioner för både 
Netscape Navigator och Internet Explorer. Inledningsvis hade Netscape Navigator en stor 
ledning i antal marknadsandelar men för varje år så blev mellanrummet mellan de två webblä-
sarna mindre (Cusumano & Yoffie, 1998). 

Anledningarna till att Netscape Navigator hade svårt att hålla avståndet var flera. Dels så var 
Internet Explorer gratis för alla användare eftersom Microsoft hade många andra källor till 
inkomster och därmed inte behövde ta betalt för sin webbläsare. Däremot så hade Netscape 
sin webbläsare som huvudsaklig inkomstkälla och var därför tvungna att på något sätt ta betalt 
för en programvara som användare annars lätt kunde få tag på gratis. Netscape hade fram-
gångar med sin betalningsmetod, "Free, but not free", som gick ut på att användaren fick an-
vända webbläsaren gratis under en tid för att sedan uppmanas att betala för produkten 
(Cusumano & Yoffie, 1998). Trots detta så kunde inte priset konkurrera med ett helt gratis 
alternativ. 

Priserna ledde även till att Netscape var tvungna att motivera för såväl användare som försäl-
jare varför Netscape Navigator var ett alternativ som var bra nog att betala för. Internet Explo-
rer var, som tidigare nämnts, redan installerat på de flesta datorer (Microsoft, 2003) vid köp 
och det gjorde att användaren var tvungen att göra ett aktivt val att betala för Netscape Navi-
gator istället för att använda den redan installerade webbläsaren. Michael Dell, styrelseordfö-
rande och VD för Dell, Inc, kommenterade under 1997 på detta:  

"... Why would you pay $66 for something you can get for free? And perhaps more important, 
why would a salesperson from Dell spend time on the phone trying to sell something for $66 
when the customer can get it for free?" (Cusumano & Yoffie, 1998). 

Det räckte inte med att framställa sig som ett likvärdigt alternativ, utan man behövde erbjuda 
tillräckligt mycket mer än motståndaren för att motivera priset för användarna. 
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Fig. 1. Graf över marknadsandelar för webbläsare från 1996 till och med 2000. FH = Första Halvåret, AH = 
Andra Halvåret. Baserad på statistik från: AdKnowledge, Zona Research1, GVU WWW user survey2, TheCoun-
ter3. 

Under slutet av 1998 kom slutligen Internet Explorer ikapp Netscape Navigator i antal mark-
nadsandelar och fortsatte vidare uppåt (Cusumano & Yoffie, 1998), detta kan ses i figur 1. 
Netscape Navigator förlorade en tredjedel av sina marknadsandelar mellan 1998 och 1999, 
och de återstående andelarna halverades året därpå (TheCounter.com, 2010). Sommaren 2001 
lanserade Microsoft version 6 av Internet Explorer som paketerades tillsammans med deras 
nya operativsystem Windows XP, och efter detta var Netscape Navigators marknadsandel 
såpass liten (a.a.) att det inte längre är en intressant faktor. 

3.2 Övergången, 2001~2006 

Under de föregående fem åren släpptes det regelbundet helt nya versioner av Internet Explorer 
för att hålla jämna steg med konkurrensen, d.v.s. Netscape Navigator. Men efter att Microsoft 
släppt Internet Explorer 6 steg deras marknadsandelar i slutet av 2001 till över 90% 
(TheCounter.com, 2010) och det fanns då inte längre några stora aktörer på marknaden som 
kunde konkurrera med dem. Utan konkurrens stagnerade utvecklingen eftersom det inte läng-
re fanns några krav på Microsoft att konstant komma med nya versioner för att hålla sig på 
topp. Det skulle dröja fem år innan Internet Explorer 7 slutligen släpptes (Hachamovitch, 
2006).  

                                                 
1 http://edition.cnn.com/TECH/computing/9810/08/browser.idg/ 
2 http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/ 
3 http://www.thecounter.com/stats/ 
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3.3 Nutid, 2005~2010 

Mozilla Foundation grundades 2003 utifrån Mozilla Organization, som var en utvecklings-
grupp initierad av Netscape för att samordna utvecklingen av deras numer öppna källkod. 
Syftet med Mozilla Foundation var att ha möjlighet att fortsätta utvecklingen av Mozilla obe-
roende av Netscape (Mozilla, 2010a). I slutet av 2004 lanserade Mozilla Foundation första 
versionen av Mozilla Firefox. Inledningsvis tog webbläsaren främst av de återstående mark-
nadsandelar som Netscape Navigator hade kvar, men snart började den även ta andelar ifrån 
Internet Explorer (W3Schools, 2010b). Som följd av detta lanserades Internet Explorer 7 i 
början av 2006. 

 

Fig. 2. Graf över marknadsandelar för webbläsare från 2005 till och med 2010 FH. FH = Första Halvåret, AH = 
Andra Halvåret. Baserad på statistik från: W3Schools4. 

Mozilla Firefox marknadsandelar påverkades dock inte nämnvärt av detta utan version 7 av 
Internet Explorer tog huvudsakligen användare från sina tidigare versioner samtidigt som 
Mozilla Firefox fortsatte att stadigt öka (W3Schools, 2010b). I början av 2009 släpptes Inter-
net Explorer 8 och samtidigt passerades Internet Explorer av Mozilla Firefox i antal använda-
re. Runt denna period lanserades även Google Chrome som sedan dess har haft en ständigt 
ökande marknadsandel (a.a.). 

                                                 
4 http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

05 FH 05 AH 06 FH 06 AH 07 FH 07 AH 08 FH 08 AH 09 FH 09 AH 10 FH

Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox



11 
 

4 Presentation av webbläsarna 

I det här kapitlet kommer vi kort gå igenom de fem största webbläsarna i dagsläget. Vi kom-
mer att redovisa hur de marknadsför sig själva och avsluta med att gå igenom vad deras in-
komstkällor är. 

Det finns idag huvudsakligen fem webbläsare som har marknadsandelar värda att nämna i 
denna undersökning. Utöver de tre tidigare nämnda, Internet Explorer, Mozilla Firefox och 
Google Chrome, så finns även Opera och Safari med på marknaden. De två sistnämnda har, 
som synes i figur 3, inte lika stor marknadsandel som övriga, men de håller sig stadigt på sina 
positioner och är därför intressanta.  

 

Fig. 3. Graf över marknadsandelar för de fem största webbläsarna för april 2010. Baserad på statistik från 
W3Schools5. 

Här nedan presenteras de fem webbläsarna kortfattat. 

4.1 Google Chrome 

Google Chrome, utvecklad av Google, är det senaste tillskottet bland de stora webbläsarna. 
Första versionen släpptes 2008 (Google, 2008) och den senaste versionen just nu är 4.1.249 
(Google, 2010b). Värt att notera är att senaste versionen endast finns tillgänglig för Windows, 
dock finns det betaversioner som även fungerar på Mac och Linuxbaserade system (Google, 
2010a). Som den nyaste webbläsaren har Google Chrome etablerat sig genom att fokusera på 
hastighet gällande såväl applikationen i sig samt tiden det tar att ladda en webbsida (a.a.). 

                                                 
5 http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp 
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Fig. 4. Standardutseendet på Google Chromes verktygsfält.

Figur 4 visar hur Google Chrome har valt att designa sitt verktygsfält. Av de fem webbläsarna 
är det den som har det mest avskalade utseendet. A
nimalt med utrymme. Medan övriga webbläsare har ett separat sökfält så kan användaren i 
Google Chrome söka direkt i adressfältet 

4.2 Internet Explorer 

Internet Explorer är Microsofts w
2003). Den senaste versionen är Internet Explorer 8 som inkluderas med Windows 7. I och 
med att Internet Explorer är standardvalet för de allra flesta användare så marknadsförs den  
som en webbläsare som erbjude

Fig. 5. Standardutseende på Internet Explorers verktygsfält.

Internet Explorer har gått i en annan riktning än Google Chrome, som synes i figur 5 har Mi
rosoft valt att visa många funktioner di
Av dessa fem webbläsare är Internet Explorer den enda som inte använder Google som sta
dardval för sökning, istället använder de sig av Bing, Microsofts egna sökmotor 
2010a). 

4.3 Mozilla Firefox 

Utvecklingen av Mozilla Firefox drivs av Mozilla Foundation, första versionen släpptes 2004 
och just nu, 2010, är senaste versionen 3.6.3 
till stor del som en variant som låter användaren skräddarsy 
åstadkoms genom stöd för olika teman, som kan ändra webbläsarens utseende, och externa 
plugin, som kan lägga till funktionalitet eller justera delar i applikationen till användarens 
preferens. Firefox användarbas bidrar till utbu
helst kan utveckla egna plugin som alla sedan kan använda sig av 

Fig. 6. Standardutseende på Mozilla Firefox verktygsfält.
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Fig. 4. Standardutseendet på Google Chromes verktygsfält. 

Figur 4 visar hur Google Chrome har valt att designa sitt verktygsfält. Av de fem webbläsarna 
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dardval för sökning, istället använder de sig av Bing, Microsofts egna sökmotor 

Utvecklingen av Mozilla Firefox drivs av Mozilla Foundation, första versionen släpptes 2004 
och just nu, 2010, är senaste versionen 3.6.3 (Mozilla, 2010a). Webbläsaren marknadsför sig 
till stor del som en variant som låter användaren skräddarsy sitt webbanvändande. Detta 
åstadkoms genom stöd för olika teman, som kan ändra webbläsarens utseende, och externa 
plugin, som kan lägga till funktionalitet eller justera delar i applikationen till användarens 
preferens. Firefox användarbas bidrar till utbudet av dessa funktioner genom att vem som 
helst kan utveckla egna plugin som alla sedan kan använda sig av (Mozilla, 2010c)

Fig. 6. Standardutseende på Mozilla Firefox verktygsfält. 
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Verktygsfältet i Mozilla Firefox kan ses i figur 6 och de har valt att 
upp till skillnad från de flesta andra webbläsare, som har gått helt ifrån att visa denna. De har 
precis som Internet Explorer en sökruta för snabb åtkomst till sökning, dock använder de G
ogle som standard. 

4.4 Opera 

Opera är en webbläsare som utvecklas av det norska företaget Opera Software ASA. Den fö
sta versionen släpptes redan 1996 och den är nu uppe i version 10.53. Operas grundidé är att 
vara en stabil webbläsare som fungerar på alla möjliga plattformar och operativsystem 
2010a). 

Fig. 7. Standardutseende på Operas verktygsfält.

Operas design, som syns i figur 7, påminner om Mozilla Firefox, men Opera har valt att dölja 
menyfältet och istället flyttat tabbfältet högst upp. Även denna webbläsare har en sökruta med 
Google som standard. 

4.5 Safari 

Safari är Apples bidrag till webbläsarmarknaden och släpptes ursprungligen 2003 exklusivt 
för Mac OS X (Apple, 2003)
2007) och är just nu uppe i version 4.0.5 
med ett gränssnitt som så långt det går ska undvika att vara påträngande 

Fig. 8. Standardutseende på Safaris verktygsfält.

Som synes i figur 8 har även Safari dolt menyfältet för att skapa mer u
rum att visa  bokmärkesfältet som hos denna webbläsare är standardval. Likt de flesta andra 
har den en sökruta och precis som Mozilla Firefox samt Opera har de valt att använda sig av 
Google. 

4.6 Var kommer pengarna ifrån?

Något som Netscape fick lära sig under 90
betala för mjukvara när det gick att få en liknande produkt gratis. I dagsläget så är alla de st
ra webbläsarna helt gratis för användare, vilket innebär att företagen måste ha
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källor för att kunna fortsätta med utvecklingen. Detta är ett mindre problem för företag som 
Apple, Google och Microsoft, vars webbläsare bara är en del av deras verksamhet. Men före-
tag som Opera och Mozilla, vars webbläsare är deras huvudsakliga produkt, får istället förlita 
sig inkomster från andra håll. Opera är börsnoterade medan Mozilla är en ideell organisation, 
men båda får dock en stor del av sina inkomster från Google, detta på grund av samarbetet de 
har gällande standardalternativet för sökmotor i sina respektive webbläsare (Baker, 2007; 
Opera, 2010b). Mozilla tar även emot donationer som ytterligare inkomstkälla (Mozilla, 
2010b). 
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5 Standarder och dess problem 

Detta kapitel börjat med att kort beskriva vad en standard i detta perspektiv innebär, för att 
sedan gå mer in på de standarder som är relevanta för webbläsare och diskuterar problemen 
med och mellan dem. 

World Wide Web Consortium (W3C) grundades 1994 av Tim Berners-Lee, som även mynta-
de uttrycket World Wide Web och skapade den första versionen av HTML (W3C, 2010a). 
Konsortiets syfte är att samordna standarder och riktlinjer på webben för att göra informatio-
nen på webben tillgänglig för alla människor oavsett hårdvara, mjukvara och övriga förutsätt-
ningar (W3C, 2010e). 

5.1 Standarder 

Nationalencyklopedin definierar standardisering som "systematisk ordnings- och regelska-
pande verksamhet med syfte att uppnå optimala tekniska och ekonomiska lösningar på åter-
kommande problem" (Nationalencyklopedin, 2010). Eftersom det finns så många oberoende 
aktörer på webben så är det viktigt att det finns standarder. Dessa finns till för att underlätta 
för användare, genom att göra det möjligt att komma åt en webbresurs  som stödjer standar-
den genom valfritt medium som valt att stödja den aktuella standarden. Det underlättar även 
för utvecklare som vet att informationen de vill dela med sig av kommer att se korrekt ut och 
vara tillgänglig för målgruppen, även för webbläsare och andra medium som utvecklas i fram-
tiden,  så länge utvecklaren följer de standarder som gäller (Holzschlag & Kaiser, 2002). 

Utav alla de standarder som påverkar webben så finns det två stycken som är särskilt intres-
santa att titta närmare på. 

HTML (HyperText Markup Language) 

Den grundläggande standarden som webben är byggd av är HTML, ett sätt att representera 
information på skärmen med hjälp av så kallade taggar (W3C, 1999). Taggar är en form av 
nyckelord som strukturerar upp webbsidor, de skrivs i formen "<taggnamn>". Webbläsaren 
tolkar sedan dessa nyckelord och får information om hur sidan skall visas upp. Dessa används 
av utvecklaren för att t.ex. skapa länkar, lägga in bilder och formatera text (a.a.).  

Det finns ett antal liknande standarder som alla bygger på samma grundidé. Nästa version av 
HTML är under utveckling under namnet HTML5. Denna nya version syftar bland annat till 
att minska behovet för användarna att installera patenterade plugin för att kunna ta del av mul-
timediainnehåll på webbsidor (W3C, 2010b). En mer detaljerad beskrivning av HTML5 följer 
i kapitel sex. 

CSS (Cascading Style Sheets) 

HTML ansågs dock vara otillräckligt för att visa upp informationen på det sätt som webbut-
vecklarna ville, och detta ledde till utvecklingen av CSS (Lie & Bos, 1999). Denna standard 
skapades bland annat för att göra det möjligt att anpassa en webbsidas utseende beroende på 
mediet som används vid åtkomst. En annan anledning var för att kunna hålla designen och 
innehållet separat (W3C, 2010d). 
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CSS används för att definiera hur HTML-element ska presenteras. Det kan dels göra inställ-
ningar för alla element av en viss typ, t.ex. göra så att alla länkar blir gröna, och kan även 
skapa så kallade klasser som kan appliceras på flera olika eller specifika element (Lie & Bos, 
1999). 

Sammantaget så är standarder en viktig del av webben och har många fördelar. Men det krävs 
att de drivande företagen bakom webbläsarna accepterar och följer med i utvecklingen av 
standarder. Utan stödet från dessa företag så har standarderna ingen funktion och inget värde, 
vilket leder oss till problemet med standarder. 

5.2 Problem 

Under 90-talet fanns det problem kring implementeringen av standarder. På grund av att de 
båda stora webbläsarna använde sig av olika standarder var det vanligt att webbsidor hade 
knappar märkta "Best viewed in Netscape" eller "Best viewed in Internet Explorer" för att 
markera vilken webbläsare sidan huvudsakligen var designad för. Båda tillverkarna utökade 
de öppna standarderna med proprietära tillägg för att försöka få ett övertag på marknaden. 
Detta gjorde att webbsidor designade för en specifik webbläsare kunde inte visas korrekt i den 
andra (Vries et al., 2008).  

Under slutet av 90-talet åtgärdades flera av de existerande standardproblemen för webbläsare 
när Netscape såväl som Microsoft allt eftersom började acceptera W3C och strävade efter att 
bli mer standardiserade (Vries et al., 2008). Men standardproblemen var inte helt över, och 
förstärktes ytterligare av lanseringen av Internet Explorer 6, som aldrig hade komplett stöd för 
CSS2 (Smith, 2008). 

Ett välkänt problem med Internet Explorer 6 var dess tolkning av hur bredden på en så kallad 
"box" räknas ut. Medan W3C definierar bredden på en "box" som bredden av dess innehåll, så 
definierar Internet Explorer 6 bredden som allting mellan och inklusive kanterna på "boxen". 
För att tydliggöra problemet så illustreras det i figur 9. 
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Fig. 9. Skillnaderna mellan hur bredden på en "box" ska tolkas och hur Internet Explorer 6 tolkar den. 

Av förklarliga skäl så kan detta skapa problem eftersom det mesta i en CSS-design är upp-
byggt av "boxar" och sidor kommer att få olika utseende i olika webbläsare om "boxarna" får 
olika storlek. 

CSS är dock inte det enda problemet med Internet Explorer 6, det har även bristfällig säkerhet 
mot dataintrång (Carleton CMS, 2009). Webbutvecklare ställs i allt högre grad inför beslutet 
om det fortfarande är nödvändigt att fortsätta stödja den åtta år gamla webbläsaren, med allt 
extra arbete det innebär (Jennings, 2009). Microsoft har även gått ut och sagt att de kommer 
fortsätta stödja Internet Explorer 6 ända fram till 2014 (Shiels, 2009). 

Med dessa standarder som grund kan tester utföras för att utröna hur olika webbläsare följer 
standarderna. I nästkommande kapitel presenteras en del av dessa tester och resultatet av dem. 
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6 Webbläsartester 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av ett antal tester vi genomfört i de fem 
största webbläsarna. 

Det finns på webben ett antal organisationer som utarbetat tester för att kontrollera hur webb-
läsare efterföljer olika standarder. Nedan kommer en del av dessa tester presenteras och resul-
tatet från dem, utförda i olika webbläsare, jämföras. 

6.1 Acid2 

Medan W3C arbetar fram de standarder som rekommenderas att användas på webben, så 
finns det andra organisationer vars syfte är att få utvecklare att faktiskt använda standarderna 
som skapats. En sådan organisation är The Web Standards Project som grundades 1998 (The 
Web Standards Project, 2010). För att lyfta fram problemen med att inte följa standarder så 
skapade The Web Standards Project det så kallade Acid2 testet, vars syfte var att visa 
problemen webbläsare hade med att visa upp webbsidor på det sätt som standarden säger (The 
Web Standards Project, 2006). Detta görs genom en serie tester som om de genomförs korrekt 
resulterar i det glada ansiktet som kan ses i figur 10. Varje rad av ansiktet representerar ett 
antal tester, d.v.s. om alla testerna för en rad i ansiktet avklaras så visas den raden korrekt. De 
tester som genomförs innefattar bland annat: 

• Det tidigare nämnda "box"-problemet (se kapitel 5.2) testas för att se om webbläsaren 
mäter "boxar" på ett korrekt sätt. 

• Om webbläsaren har stöd för transparenta PNG-bilder. 
• Om webbläsaren har korrekt stöd för elementpositionering. 

Eftersom testet är några år gammalt valde vi att genomföra det på de webbläsare som var 
aktuella då för att illustrera standardproblemen som existerade. Vi installerade Internet 
Explorer 6 samt Mozilla Firefox 1.5 på en virtuell maskin med Windows XP för att kunna 
utföra testerna på dessa utdaterade webbläsare. Resultatet av testet  kan ses i figur 11. 

 
Fig. 10. Referensbild för korrekt uppvisning av Acid2-testet. 
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Fig. 11. Jämförelse mellan Firefox 1.5 (vänster) och Internet Explorer 6 (höger) på Acid2-testet. 

Av figur 11 framgår det tydligt att båda webbläsarna hade problem att följa de standarder som 
var rekommenderade men att Mozilla Firefox 1.5 gav ett bättre resultat än Internet Explorer 6. 
Värt att notera är att Internet Explorer 6 var fyra år äldre, dock så var det den senaste versio-
nen från Microsoft och var därmed huvudkonkurrenten till Mozilla Firefox 1.5. I dagsläget så 
stödjer alla större webbläsare de standarder som Acid2-testet kontrollerar. The Web Standards 
Project har dock utarbetat en ny version av Acid-testet, Acid3. 

6.2 Acid3 

Acid3 testar fler standarder och fokuserar på sådana som är relaterade till Web 2.0. De olika 
rutorna i testet representerar olika grupper av mindre tester, och beroende på hur många av de 
mindre testerna som avklaras på ett korrekt sätt så färgas den aktuella rutan på olika sätt. (The 
Web Standards Project, 2008). Uppdelningen av tester är som följer: 

• Grupp 1 och 2 testar olika funktioner i DOM, vilket är ett sätt att interagera med ob-
jekt i HTML-koden.  

• Grupp 3 testar ytterligare DOM-funktionalitet samt funktionen "selector" i CSS3, som 
är ett sätt att peka ut specifika delar i ett HTML-dokument utifrån ett visst mönster 
(W3C, 2009).  

• Grupp  4 testar hur tabeller och formulär i HTML reagerar när de modifieras av skript. 
• Grupp 5 testar bland annat stöd för skriftsystemet Unicode och grafikformatet SVG. 
• Grupp 6 testar JavaScript. 

Det totala antalet test uppgår till 100, vilket representeras av siffrorna (XX/100) i testresultatet. 

Vi genomförde Acid3-testet på den senaste versionen av respektive webbläsare. En PC med 
Windows 7 användes för alla testerna. En referensbild samt resultatet av testerna följer i figur 
12 respektive 13. 

 



 

Fig. 12. Referensbild för korrekt uppvisning av Acid3

Google Chrome 

Mozilla Firefox         

Fig. 13. Jämförelse mellan de fem största webbläsarna i Acid3

Som synes i figur 13 så klarar Google Chrome, Opera och Safari testet helt. Mozilla Firefox 
får en relativt hög poäng, medan Internet Explorer får not
sare som testades. Dock så har Microsoft själva sagt att de inte har som mål att försöka uppnå 
en hög poäng i detta test med Internet Explorer 8, då de inte överensstämmer med deras mål 
för applikationen. Den kommande ver
men fortfarande inte i nivå med övriga webbläsare 
att Acid3-testet har fått kritik för att vara allt för specifikt och främst något som är till för att 
skryta med (Meyer, 2008). 
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Fig. 13. Jämförelse mellan de fem största webbläsarna i Acid3-testet. 

Som synes i figur 13 så klarar Google Chrome, Opera och Safari testet helt. Mozilla Firefox 
får en relativt hög poäng, medan Internet Explorer får noterbart lägre poäng än övriga webbl
sare som testades. Dock så har Microsoft själva sagt att de inte har som mål att försöka uppnå 
en hög poäng i detta test med Internet Explorer 8, då de inte överensstämmer med deras mål 
för applikationen. Den kommande versionen av Internet Explorer får en högre poäng på testet 
men fortfarande inte i nivå med övriga webbläsare (Microsoft, 2008). Värt att nämna är även 
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6.3 HTML5 

Något annat som kan vara intressant att inspektera är hur webbläsarna hänger med i utveck-
lingen av nya standarder. HTML5 är en ny version av HTML som är under utveckling och 
inför ett antal nya funktioner. Några av de funktioner som fokuserats på är nya element för att 
underlätta struktureringen av dokument, förbättrade formateringsfunktioner som utnyttjar 
CSS samt stöd för multimediainnehåll, t.ex. ljud och video, utan krav på patenterade tillägg 
(W3C, 2010c). 

För att testa hur webbläsare stödjer dessa nya funktioner redan idag så har HTML5-testet ska-
pats (Leenheer, 2010). Testet kontrollerar många, men inte alla, delar av HTML5 och det på-
pekas att testets maxpoäng kan komma att ökas efterhand som HTML5 vidareutvecklas. Ut-
över HTML5 så testas även en del andra standarder under utveckling av W3C (a.a.), därför 
förväntas inte webbläsarna nå maxpoäng eftersom det endast är HTML5 som är relevant i 
undersökningen. 

Vi genomförde detta test på den senaste versionen av respektive webbläsare. En PC med 
Windows 7 användes för alla testerna. Resultatet följer i figur 14. 

 

 

Fig. 14. Resultat av HTML5-testet. 160 är maxpoäng. 

Figur 14 visar webbläsarnas resultat i HTML5-testet, staplarnas värde representerar antalet 
avklarade deltest. Ett relativt jämnt resultat kan ses där endast Internet Explorer ligger efter.  
Microsoft har dock gått ut och sagt att HTML5 är viktigt att satsa på och meddelar att Internet 
Explorer 9 kommer att ha bättre stöd för HTML5 för att klara av framtidens webb-
applikationer (Microsoft, 2010b). 
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7 Intervjuer 

Det här kapitlet sammanfattar de genomförda intervjuerna och lyfter fram intressanta möns-
ter i respondenternas svar. 

För att få en ytterligare inblick i hur webbutvecklare har påverkats av förändringar på webben 
så har ett mindre antal intervjuer genomförts. De svar som är intressanta att jämföra har vi 
valt att dela in i tre övergripande områden, och intervjuerna i sin helhet finns i bilaga 1. 

Respondentgruppen består av tre män och en kvinna i åldrarna mellan 20 och 50. Tre av re-
spondenterna är webbutvecklare med olika mycket erfarenheter. Respondent ett har arbetat 
med webbutveckling i 10 år, medan respondent två arbetat i 5 år, men noterar att denne har 
egen erfarenhet ytterligare några år innan det. Respondent fyra har endast arbetat med webb-
utveckling i nio månader men har en del akademisk erfarenhet i ämnet. Respondent tre är den 
enda som inte är webbutvecklare men är en flitigt användare av webben och arbetar på ett IT-
företag. I övrigt hålls respondenternas identiteter anonyma eftersom det inte har någon rele-
vans för syftet. 

7.1 Val av webbläsare 

Frågorna som sammanfattas i denna del belyser de anledningar respondenterna uppgivit till 
varför de har valt webbläsarna som de använder. 

Användande privat 

Alla respondenter använder sig av olika webbläsare i hemmet av olika anledningar. Respon-
dent ett använder sig av Internet Explorer av bekvämlighetsskäl, intressant att notera är att 
respondent fyra använder sig av Safari delvis av samma anledning. Båda de två nämnda 
webbläsarna är standardval på PC respektive Mac, som respondenterna poängterar att de an-
vänder. Dock säger respondent fyra även att Safari är överlägsen på Mac och har funktionen 
att synkronisera bokmärken med respondentens andra dator som är en PC, vilket är anled-
ningen till att respondenten använder Safari även på denna. Respondent två använder Google 
Chrome på grund av att den upplevs som snabb samt för att den är baserad på öppen källkod. 
Respondent tre använder Mozilla Firefox på grund av dess stöd för externa plugin, men över-
väger ett framtida byte till Google Chrome när även den får tillräckligt stöd för externa plugin. 

Användande i arbetet 

Respondent tre och fyra använder sig av alla de stora webbläsarna i arbetet, eftersom de båda 
anser att det är viktigt att webbsidorna de utvecklar skall fungera korrekt i alla webbläsare. 
Respondent ett däremot säger att endast Internet Explorer används, alternativt det som finns 
på plats när konsultjobb utförs. Respondent två använder endast Google Chrome, men efter-
som denne respondent inte är webbutvecklare så är valet inte så viktigt till skillnad från de 
andra då hans användande i arbetet till största del är privat. 
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Externa plugins påverkan 

Alla respondenter har svarat att de använder sig av plugin i olika mängd, men det varierar hur 
viktiga dessa är för dem. Respondent två och fyra använder sig av ett mindre antal plugin, 
respondent två menar att det påverkar valet av webbläsare medan respondent fyra inte tycker 
att de är så viktiga, utan känner att de mest är överflödiga och onödiga. Respondent tre an-
vänder sig av en avsevärd mängd plugin och menar att de är mycket viktiga vid valet av 
webbläsare, som respondenten tidigare nämnt. Respondent ett använder sig av plugin men 
anser inte att de påverkar valet av webbläsare. 

Alternativa webbläsare 

Respondent två, tre och fyra har testat alla de stora webbläsarna, två och tre har även testat en 
uppsjö av övriga webbläsare som dock inte kommer att diskuteras här. Respondent två menar  
att övriga webbläsare fungerade bra för sin tid, men att Google Chrome numer är bättre. På 
samma sätt menar respondent fyra att dennes tidigare primära webbläsare, Mozilla Firefox, 
brukade vara bäst, men har numer hamnat efter i utvecklingen. Respondent fyra tycker att 
Google Chrome är snabb och likvärdig Safari, medan respondenten upplever att Opera inte 
riktigt passar in någonstans eftersom den "är för spejsad". Respondent tre upplevde ingen av 
de andra testade webbläsarna som intressanta. Respondent ett, som är den enda som inte testat 
alla de stora webbläsarna, tycker att de som faktiskt testats, Mozilla Firefox och Google 
Chrome, var "helt okej". 

7.2 Konfliktens påverkan och problem 

Respondenternas svar på frågorna om konfliktens påverkan och problemen med standarder 
mellan webbläsare sammanfattas i denna del. 

Den nuvarande konfliktens påverkan 

Alla fyra respondenter upplever att konflikten påverkar dem på olika sätt. Respondent ett sä-
ger sig inte ha påverkats alls av konflikten medan respondent fyra har märkt av det i mindre 
grad men inte påverkats av det i någon större utsträckning. Respondent tre har inte upplevt 
någon påverkan privat, men märker stor skillnad i arbetet som har gjorts mycket lättare i och 
med ökat standardstöd mellan olika webbläsare som en konsekvens av konflikten. Respondent 
två, som inte är webbutvecklare, har ändå upplevt stor positiv påverkan som visat sig t.ex. i 
hur mycket snabbare de stora webbläsarna har blivit under den senaste tiden. 

Problem med standarder 

Respondent fyra upplever huvudsakligen problem med Internet Explorer 6 och i mindre ut-
sträckning även Internet Explorer 7 samt Opera, det poängteras dock att problemen med In-
ternet Explorer 6 är svårare att lösa. Respondentens företag har för vana att undvika att stödja 
Internet Explorer 6 så länge kunden går med på det, detta för att spara utvecklingstid. På 
samma sätt så upplever respondent tre inga problem mellan moderna webbläsare, men det kan 
vara jobbigt att stödja Internet Explorer 6 samt 7, bland annat eftersom det krävs att separata 
(CSS-)stilmallar utvecklas. Respondent tre har valt att inte stödja äldre webbläsare, såvida de 
inte har en markant position på marknaden. Respondent ett påpekar också att man behöver 
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använda sig av olika stilmallar för att kunna stödja vissa webbläsare, men upplever inte detta 
som ett direkt problem. Respondentens företag fokuserar sin utveckling på Mozilla Firefox 
och Internet Explorer, men i övrigt är det beroende på vad kunden vill ha. 

7.3 Dåtid 

Två av respondenterna har svarat på frågor angående den föregående konfliktens tidsperiod. 
Det som kan vara intressant att jämföra är vilken webbläsare de använde samt hur konfliktens 
avslut märktes av. 

Val av webbläsare 

Respondent ett använde sig av Internet Explorer både i arbetet och privat, anledningarna som 
anges är att den var gratis och följde med i operativsystemet. Respondent två använde sig 
istället av Netscape Navigator i början av konflikten och webbläsaren Galeon mot slutet. Re-
spondenten berättar att anledningen till detta var att det inledningsvis endast fanns Netscape 
Navigator installerat på skolans datorer, men noterar att även när flera webbläsare fanns in-
stallerade så använde alla bara Netscape Navigator ändå. 

Konfliktens slut 

Respondent ett svarar kort att det inte märktes av att utvecklingen stannade upp när konflikten 
tog slut. Däremot så upplevde respondent två stora problem eftersom Netscape Navigator inte 
uppdaterades på flera år och att Mozillas dåvarande webbläsare var alldeles för seg och kra-
schade ofta. Eftersom respondenten använde operativsystemet Linux vid tidpunkten fanns det 
inget ordentligt alternativ då Internet Explorer endast fanns tillgängligt för Windows. 
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8 Jämförelse och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att jämföra den föregående konflikten med den nuvarande samt dis-
kutera vad som får en användare att byta webbläsare. 

Den nuvarande och den föregående konflikten har många likheter och är intressanta att jämfö-
ra. För att kunna tolka konflikten och diskutera dess möjliga utfall, så jämförs här nedan de 
två konflikternas början och utveckling. Något som ofta nämns är hur marknadsandelar vinns 
och förloras, viktigt att notera är dock att förlorade marknadsandelar inte behöver innebära 
förlorade användare eftersom det totala antalet webbanvändare hela tiden ökar. 

8.1 Konflikternas början 

Något som de båda konflikterna har gemensamt är att de inleddes när en ny aktör klev in på 
marknaden för att konkurrera med en motståndare som hade en stor majoritet av marknadsan-
delarna. Likaså kan man se ett mönster hur den redan etablerade aktören reagerade på nykom-
lingen. Netscape valde när Internet Explorer kom, att inte ta hotet på allvar eftersom varken 
version 1 eller 2 ansågs vara särskilt bra i jämförelse med senaste versionen av Netscape Na-
vigator (Vries et al., 2008). Microsoft släppte dock version 1 och 2 i snabb följd efter var-
andra, vilket gav dem fotfäste på marknaden. De skrev därefter om programmet från grunden 
till version 3, som gav ungefär samma funktionalitet som Netscape Navigator (a.a.). 

När Mozilla Firefox lanserades 2004 så reagerade dock Microsoft till stor del på liknande sätt 
som Netscape hade gjort tidigare genom att ignorera hotet. Trots att Mozilla Firefox på bara 
nio månader hade fått drygt 50 miljoner nedladdningar, så var Bill Gates ändå tveksam till 
dess framgång, och kommenterade vid ett tillfälle med "So much software gets downloaded 
all the time, but do people actually use it?" (Weber, 2005). Microsoft verkade alltså inte ha 
tagit lärdom av hur de själva gjorde intrång på marknaden under 90-talet. 

8.2 Konflikternas utveckling 

Utvecklingen av den andra konflikten är likartad den första i den mån att nykomlingarna sta-
digt har tagit marknadsandelar från sin huvudsakliga motståndare. Men den största skillnaden 
är att det under den andra konflikten tillkommit flera andra aktörer som lyckats ta en noterbar 
marknadsandel. Till skillnad från hur Internet Explorer ökade i marknadsandelar konstant tills 
Netscape Navigator nästan helt försvann från marknaden (TheCounter.com, 2010), så har 
Mozilla Firefox under senaste tiden avstannat i tillväxt. Marknaden har stabiliserats något, 
men Internet Explorer tappar fortfarande marknadsandelar. Dock antyder statistiken att det nu 
istället är Google Chrome som till största delen tar andelar från Microsoft. Men även Safari 
och Opera visar båda på ökad tillväxt, om än i mindre grad (W3Schools, 2010a). 

8.3 Anledningar till byte av webbläsare 

Ett återkommande problem för webbläsarföretagen är att användare måste ges en tillräckligt 
bra anledning att byta webbläsare från sin nuvarande. Microsoft stötte på detta problem vid 
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sin lansering av Internet Explorer när användare inte såg några fördelar gentemot Netscape 
Navigator (Vries et al., 2008), och därmed inte heller någon anledning att byta. Att Netscape 
Navigator kostade pengar var här heller inte en faktor, eftersom existerande användare ändå 
redan hade betalat och var fria att använda webbläsaren så länge de ville. Senare stötte Nets-
cape på samma problem, när allt fler nya webbanvändare fick Internet Explorer förinstallerat 
på sina datorer. Det blev allt svårare för Netscape att övertyga användare att deras produkt 
erbjöd mer än Internet Explorer, ett problem som förstärktes av att Netscape till skillnad från 
konkurrenten tog betalt för sin produkt. 

En intressant skillnad gentemot den nuvarande konflikten är att Mozilla Firefox inte påverka-
des nämnvärt av problemet, något som visar sig tydligt i statistiken för marknadsandelar un-
der perioden då Mozilla Firefox släpptes. Att Mozilla Firefox inte påverkades av problemet 
kan ha haft flera anledningar: 

• Funktionalitet. Eftersom Internet Explorer 6, som var marknadsledande för tillfället, 
var såpass gammalt, så hade Mozilla inga stora problem att erbjuda tillräckligt med ny 
funktionalitet för att övertyga användare att byta webbläsare. En del av den nya funk-
tionalitet de erbjöd var möjligheten att installera externa plugin, som möjliggör ännu 
fler funktioner som användaren själv bestämmer över. Vikten av detta påpekar en av 
intervjurespondenterna som baserar sitt webbläsarval på just stödet för externa plugin. 

• Standardstöd. Webbutvecklare, bland annat våra intervjurespondenter, upplever ännu 
idag problem med Internet Explorer 6 gällande standardstöd. Efter genomfört Acid2-
test på de två webbläsarna i fråga framgår det tydligt att Mozilla Firefox hade noter-
bart bättre stöd för standarden CSS, som är viktigt för webbdesign. Den stora skillna-
den i standardstöd kan därför ha varit en bidragande orsak till att byta webbläsare, 
framförallt för webbutvecklare. 

• Öppen källkod. I motsats till Internet Explorer 6 som är proprietär mjukvara så är Mo-
zilla Firefox baserad på öppen källkod, vilket gör att användare blir mer delaktiga i ut-
vecklingen och kan på så sätt också påverka hur webbläsaren ska fungera till en ännu 
högre grad än externa plugin. Öppen källkod är intressant för en stor mängd användare, 
vilket kan ses i både de tusentals användare som engagerat sig i utvecklingen av Mo-
zilla Firefox (Mozilla, 2010d) och till exempel i en av intervjurespondenternas svar 
angående anledning till webbläsarbyte, som dock refererar till Google Chrome, men 
att denne tycker öppen källkod är viktigt kvarstår. 

Även Google Chrome undvek problemet med samma metoder som i punkterna ovan och de 
tog snabbt efter sin lansering marknadsandelar från Internet Explorer, något som kan tolkas ur 
statistiken som redovisats tidigare.  

Eftersom Microsoft är de enda på webbläsarmarknaden som förlorat en betydande portion 
marknadsandelar försöker de utnyttja Internet Explorers position som standardwebbläsare på 
de flesta PC som säljs. Snarare än att sikta in sig på att ta användare från andra, fokuserar de 
på att behålla sina existerande samt nytillkomna PC-användare genom att så långt det går er-
bjuda samma funktionalitet som sina konkurrenter. Position som standardwebbläsare har dock 
även skapat problem för Microsoft. EU-kommissionen bedömde nyligen Internet Explorers 
position som allt för fördelaktig och beslöt tillsammans med Microsoft en lösning på proble-
met. Från och med mars 2010 så måste Microsoft erbjuda alla användare en möjlighet att väl-
ja vilken webbläsare de vill använda, genom att visa upp en flervalsskärm med ett urval av de 
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största webbläsarna (European Commission, 2009). Fler användare blir därmed medvetna om 
det utbud av webbläsare som finns, och kan då potentiellt bestämma sig för att byta. 

Något som är värt att nämna gällande dagsläget för webbläsare är att det numer är avsevärt 
mer trivialt att faktiskt byta webbläsare. Medan användare förr ofta var tvungna att gå och 
köpa en ny webbläsare på CD och installera, så är det numer möjligt med ett fåtal musklick att 
ladda ner en helt ny webbläsare på bara några sekunder. Alla de stora webbläsarna kan även 
importera inställningar och historik från andra webbläsare för att underlätta bytet för använda-
ren. Det är därför inte längre lika svårt att få en användare att byta, även om man inte inför 
banbrytande funktionalitet. 

 



28 
 

9 Slutsats 

Det här kapitlet ämnar att besvara frågeställningarna som presenterats i inledningen. 

Med hjälp av informationen som lagts fram genom uppsatsen så kommer vi här nedan ge oss 
in på frågeställningarna och försöka besvara dem genom analys och diskussion. 

9.1 Hur har webbläsarmarknaden utvecklats? 

Utifrån de fakta som redovisats och jämförelser som genomförts så är det möjligt att se fyra 
huvudsakliga förändringar på webbläsarmarknaden. De förändringar som visat sig är dels att 
utbudet av webbläsare har ökat, fler aktörer släpper sina produkter som öppen källkod och 
utan kostnad för slutanvändaren samt att de flesta webbläsare numer väljer att stötta de god-
kända standarderna som existerar. 

9.1.1 Utbud 

Från mitten av 90-talet fram till första lanseringen av Mozilla Firefox var det en till två aktö-
rer som kontrollerade en så stor del av marknaden att övriga aktörer knappt hade marknads-
andelar alls. På dagens webbläsarmarknad är det istället fem stora aktörer, samt ett flertal 
mindre, och marknaden är mer spridd över dessa. Detta har haft inverkan på webbläsarmark-
naden genom att det skapar mer konkurrens, vilket i sin tur leder till mer kvalitativa produkter. 
Alla deltagare på marknaden måste hålla jämna steg och kontinuerligt komma med uppdate-
ringar, annars halkar de efter och riskerar att förlora användare. Denna positiva inverkan på 
utvecklingen kan tydligt ses genom att jämföra utvecklingen 2000-2004, när utbudet i stort 
sett endast bestod av Internet Explorer 6, med utvecklingen 2004-2008 när ett flertal webblä-
sare lanserades. 

9.1.2 Öppen källkod 

Öppen källkod förekom inte i någon större utsträckning på webbläsarmarknaden fram tills 
Netscape släppte sin webbläsares källkod 1998 (Cusumano & Yoffie, 1998), något som flera 
menar var ett försök att åter bli populära och återta förlorade marknadsandelar (Cusumano & 
Yoffie, 1998; Kornblum, 1998). I övrigt dominerades marknaden av proprietära webbläsare 
fram till lanseringen av Mozilla Firefox. Istället för att anställa massor av dyra utvecklare så 
har både Mozilla Firefox och Google Chrome, som har lanserats under 2000-talet, valt att 
arbeta med sin webbläsare som öppen källkod. Även Opera har släppt vissa av sina kompo-
nenter med öppen källkod. Införandet av öppen källkod på marknaden är positivt för använ-
darna av flera anledningar enligt oss. De huvudsakliga är: 

• Många utomstående utvecklare engagerar sig i projektet utan att ta betalt, en stor ut-
vecklarbas bildas utan att företaget behöver anställa dem. 

• En viktig del av öppen källkod är att användarna kan vara med och påverka hur pro-
dukten utvecklas i mycket större utsträckning än vad gäller en proprietär produkt. 

• Det stora antalet utvecklare gör det möjligt att frekvent släppa nya versioner och 
snabbt åtgärda buggar och problem. 
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9.1.3 Pris 

I dagsläget är det praxis att webbläsare är kostnadsfria, ett tradition som startades av Micro-
soft redan vid deras första lansering av Internet Explorer. Att vara gratis när huvudkonkurren-
ten inte var det blev en stor fördel för Microsoft och har lett till att i princip alla efterföljande 
webbläsare även har gått efter denna princip. Av  förklarliga skäl är det positivt för användare 
när mjukvara är kostnadsfritt, utan att kvalitén blir lidande av detta. 

9.1.4 Standarder 

I jämförelse med situationen gällande standarder under 90-talet tar webbläsarföretagen idag 
standarder mer på allvar. De dåvarande tendenserna att ignorera existerande öppna standarder 
till förmån för egna proprietära förekommer knappt längre. Detta är en positiv förändring för 
såväl användare som utvecklare. Användare kan nu använda sig av valfri webbläsare på näs-
tan alla delar av webben, och kan vara säkra på att innehållet presenteras på exakt det sätt som 
är tänkt. Utvecklare i sin tur behöver inte i samma utsträckning utföra onödigt arbete för att 
sidan ska se likadan ut överallt, fördelen med detta påvisas i såväl de intervjuer som genom-
förts som våra egna erfarenheter inom webbutveckling. 

Ett tydligt exempel på hur acceptansen bland webbläsarföretagen för öppna standarder har 
ökat kan ses i hur snabba ett flertal av dem är att anpassa sig till HTML5 och de standarder 
som Acid3-testet testar. HTML5 är en standard under utveckling som ännu inte är de facto, 
och ändå stödjer redan flera av webbläsarna stora delar av standarden. På samma sätt så var 
flera webbläsare snabba att anpassa sig för att få ett perfekt resultat i Acid3-testet, och Safari 
stoltserar med att vara första webbläsaren som gör detta (Apple, 2010b). Detta är i stark kon-
trast till vad webbläsarföretagen hade för syn på öppna standarder under den föregående kon-
flikten, när det kunde gå flera år innan nya standarder blev stödda. 

Vissa problem kvarstår dock, huvudsakligen relaterade till Internet Explorer 6. Webbläsaren 
är nu  nio år gammal men används fortfarande i viss utsträckning, främst inom företag (Dubie, 
2010). Några av de webbutvecklare som intervjuas har uttryckt bekymmer över just detta, 
eftersom det innebär att de ännu inte helt kan upphöra med att lägga ner extra arbete för att 
stödja Internet Explorer 6 trots dess bristfälliga standardstöd. 

9.2 Hur ser framtiden ut? 

För att besvara frågorna om hur webbläsarmarknaden samt situationen för webbutvecklare 
kan komma att utvecklas under de kommande åren behöver vi diskutera ett antal mindre 
punkter och dra paralleller till den tidigare konfliktens utfall. 

9.2.1 Internet Explorer år 2014 

Som tidigare nämnt så planerar Microsoft att fortsätta ge support för Internet Explorer 6 fram 
till 2014. Detta är viktigt därför att företagsanvändare, som utgör majoriteten av Internet Ex-
plorer 6 användarna, då ställs inför valet att uppgradera till senaste versionen av Internet Ex-
plorer eller byta webbläsare helt. Den senaste versionen som just nu är under utveckling, In-
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ternet Explorer 9, har dock inte planerat stöd för Windows XP och äldre operativsystem me-
dan Internet Explorer 6 endast fungerar på Windows XP och några av de äldre operativsyste-
men. Med andra ord så måste alla som vill byta från Internet Explorer 6 till 9 även  byta ope-
rativsystem. Detta skapar problem för de företag som fortfarande använder Internet Explorer 6, 
ett av problemen är att det innebär en stor extra kostnad att köpa nya operativsystem för alla 
företagets datorer jämfört med vad det annars skulle kosta att bara byta webbläsare. Ett annat  
att det är ett större projekt att byta både operativsystem och webbläsare. 

Vad detta leder till är att det finns en definitiv chans att de företagsanvändare som idag an-
vänder Internet Explorer 6 går över till någon annan webbläsare som är à jour, såvida de inte 
nöjer sig med Internet Explorer 8 som vid det laget kommer att vara fem år gammal. Oavsett 
vad de byter till är det positivt för webbutvecklare, eftersom de då inte längre behöver lägga 
extra arbetstid på att stödja Internet Explorer 6, vilket som tidigare nämnts ses som ett pro-
blem av många. 

9.2.2 Ekonomiskt bistånd från Google 

Som tidigare nämnt får både Opera och Mozilla Firefox en stor del av sina inkomster från sina 
samarbeten med Google. Samarbetet gäller att de båda webbläsarna har Google som stan-
dardval när användaren söker i webbläsarens inbyggda sökfält. Detta samarbete har fortsatt 
även efter att Google lanserat sin egna webbläsare, förmodligen eftersom det innebär en stor 
mängd sidträffar vilket i sin tur genererar inkomster för dem. Google har alltså möjligheten att 
i framtiden avbryta detta samarbete, d.v.s.  upphöra att betala ut stora summor till Opera och 
Mozilla. Detta skulle i så fall innebära att båda företagen tappar en stor inkomstkälla som 
måste ersättas på annat sätt, vilket kan vara problematiskt. Med detta sagt så är det osannolikt 
att Google kommer avsluta samarbetet inom en överskådlig framtid. Dels eftersom Google 
som tidigare nämnt får mycket sidträffar i och med samarbetet, och en viss mängd av dessa 
skulle försvinna om Opera och Mozilla bytte standardval. En annan anledning är att Google 
skulle förlora en del av sin goodwill. 

9.2.3 Vart tar användarna vägen? 

I den tidigare konflikten tog Internet Explorer hem segern, och med den en överväldigande 
majoritet av användarna. Men i och med alla de förändringar som skett på webbläsarmarkna-
den sedan dess är chansen liten att utfallet i denna konflikt blir liknande.  

Webbläsarmarknaden har snarare börjat bli mer stabiliserad, och senaste året är det främst 
Google Chrome och Internet Explorer som haft förändrade marknadsandelar. Alla fem 
webbläsarna kan vid det här laget anses ha en relativt etablerad användarbas och konflikten 
börjar alltmer likna en vanlig konkurrenssituation där ingen aktör är på väg ut. Även om In-
ternet Explorer varit på nedgång i antal marknadsandelar de senaste åren så innebär det inte 
nödvändigtvis ett minskat användarantal, och likt de andra aktörerna har den en etablerad an-
vändarbas som inte kommer att försvinna helt. 

Det finns dock diskussion angående detta där bland annat Blake Ross, en av grundarna av 
Mozilla Firefox, kommenterar att han tror att webbläsaren kommer att tappa en mycket stor 
marknadsandel under de kommande 3 till 5 åren på grund av att de blivit alltför passiva och 
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långsamma med att lansera nya versioner (Siegler, 2010). Vi har dock inte sett någon indika-
tion på att Mozilla Firefox skulle vara på nedgång vare sig i statistiken, där de hållit sig stabila 
senaste åren, eller någon annanstans. Något som snarare skulle kunna öka deras marknadsan-
delar är att Mozilla är på väg att lansera Firefox 4, vilket även tas upp av Mozillas VD John 
Lilly (a.a.). 

9.3 Sammanfattad slutsats 

Webbläsarmarknaden har utvecklats till det bättre för användare, med ett större utbud av gra-
tis webbläsare, varav ett flertal har öppen källkod, som alla kan på ett korrekt sätt visa upp 
valfri webbsida. Även för webbutvecklare har förändringarna varit positiva eftersom alla 
webbläsare idag är mycket mer benägna att följa de standarder som existerar. 

Framtiden ser stabil ut på webbläsarmarknaden och konflikten kan komma att övergå till en 
normal marknadssituation med flera konkurrenter där ingen har monopol. Konflikten kommer 
alltså sannolikt inte att ta slut i den mån som den föregående gjorde utan som sagt övergå till 
en normal marknad och konflikten är då kanske egentligen inte längre en konflikt. 
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Bilaga 1 - Intervjuer 

Intervju 1 

Arbete: 
       IT-Företag: 
 
Nutid 
Hur många timmar i veckan använder du dig av webben? 
Ca: 30 timmar 
 
När började du regelbundet använda dig av webben? 
2000 
 
Använder du webben privat och/eller i arbetet? 
Både och 
 
Vilken webbläsare använder du privat? 
IE 
 
Är det ett medvetet val? Varför? 
Nej, bekvämast då jag alltid har haft OS från Microsoft. 
 
Vilken använder du i arbetet? 
IE 
 
Har företaget bestämt att du skall använda denna eller är det ett eget val? Varför?  
Vi har full frihet på vårat företag. Däremot när man är ute som konsult så kan det vara att man 
bara får använda den webbläsare som dom använder sig av när man är inloggad i deras miljö. 
De ställen jag har varit på så används IE 
 
Vilka alternativa webbläsare har du använt dig av? 
FireFox, Chrome 
 
Hur upplevde du dessa? 
Helt OK 
 
Flera webbläsare idag har stöd för externa plugins. Använder du dig av sådana? 
Påverkar de valet av läsare? 
Jag använder plugins, men det påverkar inte valet av webbläsare 
 
Har ditt webbanvändande påverkats av  den pågående konflikten på webbläsar-
marknaden och i såfall hur? 
Nej 
 
Dåtid 
Ungefär hur många timmar i veckan använde du dig av webben ? 
5 



 
Vilken webbläsare använde du dig av? 
IE 
 
Var det ett medvetet val? Varför? 
Den var gratis, följde med OS:et 
 
Använde du dig av olika läsare privat och i arbetet? 
Nej 
 
Bestämde företaget  att du skulle använda denna eller var det ett eget val? Varför? 
Nej 
 
Upplevde du webbläsaren som välutvecklad i jämförelse med andra etablerade 
datorprogram? 
Ja 
 
Märkte du av att webbläsarutvecklingen stannade upp efter konflikten mellan främst 
Internet Explorer och Netscape Navigator ? Påverkades du av detta? 
Nej 
 
Utvecklarfrågor 
Hur länge har du arbetat med webbutveckling? 
10 år 
 
Nutid 
Upplever du problem av att det finns olika standarder och att dessa följs på olika sätt i 
olika webbläsare? 
Nej, inte direkt. Kanske att man måste använda olika stylesheets 
 
Har du beslutat att inte stödja vissa läsare i din utveckling, vilka och varför? 
Detta är beroende åt vilken man gör uppdraget åt. Använder dom IE, så försöker man inte 
anpassa applikationen till andra läsare. Publika "siter" så ser man till att stödja FireFox och IE 
 
Dåtid 
Hur upplevde du problemen med olika standarder vid utveckling till olika webbläsare? 
Nej, vi bestämde oss för IE då den hade tagit så stor andel i början av 2000-talet. 
 
Bedrev du utveckling specifikt för en webbläsare eller försökte du stödja flera? 
Om endast en; vilken och varför? 
Se svaret ovan. 
 
 

  



Intervju 2 

Arbete: 

IT-Företag 

Nutid 
Hur många timmar i veckan använder du dig av webben? 

Har aldrig gjort ordentliga mätningar, men i och med att jag sitter med en webbläsare uppe på 
jobbet hela tiden och sitter och läser och surfar väldigt mycket hemma, samt sitter och surfar 
på tunnelbanan till och från jobbet så kan jag tänka mig att effektiv tid i snitt är 5 timmar per 
dag... så 35 timmar. 

 
När började du regelbundet använda dig av webben? 
1995 

 
Använder du webben privat och/eller i arbetet? 
privat och i arbetet 

 
Vilken webbläsare använder du privat? 
google chrome 

 
Är det ett medvetet val? Varför? 
den är väldigt snabb och open source 

 
Vilken använder du i arbetet? 
google chrome 

 
Har företaget bestämt att du skall använda denna eller är det ett eget val? Varför? 
eget val. den är väldigt snabb och open source 

 
Vilka alternativa webbläsare har du använt dig av? 
In order of most use: galeon, epiphany, firefox, nokia s60 browser, microb, opera, internet 
explorer, w3m, lynx,  links, ibrowse, aweb, dillo. 
 
Hur upplevde du dessa? 
De dög bra för sin tid, men chrome är bättre. 

Flera webbläsare idag har stöd för externa plugins. Använder du dig av sådana? 
Påverkar de valet av läsare? 
Ja, några, som flashblock. Ja, det påverkar. 

 
 



Har ditt webbanvändande påverkats av  den pågående konflikten på webbläsar-
marknaden och isåfall hur? 
Jättemycket. Tycker det är fantastiskt att det har blivit ett 
ordentligt browserkrig igen. Hastigheten på de flesta stora webbläsare 
har ökat enormt bara senaste året. 

 
Dåtid 
Ungefär hur många timmar i veckan använde du dig av webben ? 
Det har stegrats med åren, men i början fick man knappt vara i datarummen i skolan, så det 
blev nog högst ca 5 timmar per vecka. Sedan några år senare när jag fick internet hemma så 
var det fortfarande så jäkla dyrt och segt att jag inte satt med just webben speciellt mycket. 
Men i slutet av dåtiden dvs. "omkring 2004" så satt jag nog ungefär lika mycket som nu, 
speciellt då jag jobbade med mer webbiga saker då, men jag läste inte lika mycket bloggar 
eller mail i min webbläsare då, så ca 30 timmar. 

 
Vilken webbläsare använde du dig av? 
netscape i början av dåtiden, galeon i slutet av dåtiden 

 
Var det ett medvetet val? Varför? 
det var den enda webbläsaren som fanns installerad på datorerna i skolan 

 
Använde du dig av olika läsare privat och i arbetet? 
ja 

 
Bestämde företaget  att du skulle använda denna eller var det ett eget val? Varför? 
Vet ej. Tror det fanns flera webbläsare installerade, men alla använde netscape. 

 
Upplevde du webbläsaren som välutvecklad i jämförelse med andra etablerade 
datorprogram? 
nej 

Märkte du av att webbläsarutvecklingen stannade upp efter konflikten mellan främst 
Internet Explorer och Netscape Navigator ? Påverkades du av detta? 

Ja. Ett tag satt man i limbo om man körde Linux. Funktionaliteten i Netscape hade inte 
uppdaterats på flera år så den klarade inte av vissa sidor och Mozillas webbläsare var alldeles 
för seg och långsam och kraschig. 

  



Intervju 3 
Work: 

IT company 

What's your education level?  
BSc in Computer Science 

How many hours per week do you spend using the web? 
It varies quite a lot. A typical work day can vary from almost no time spent browsing the web, 
such as if I have to do a lot of database work, to a full eight hour day if I'm working on a big 
front end change. Probably averages out to about 4 working hours a day browsing the web. So 
about 20 hours a week. 
 
My personal browsing habits probably constitute about 32 hours per week on average. So a 
grand total of 52 hours per week. This is very much a loose approximation though. 

When did you start using the web frequently? 
From around the age of 16, so approximately 2000. 
  
Do you use the web at home or at work, or both? 
 I'm a web developer...I think that answers that one. 

Which Web Browser do you use at home? 
Mozilla Firefox 
  
Is that your own decision? Why just that one? 
It's highly modifiable through extensions, including advert blocking support, which I consider 
critical. It's also solidly supported on my operating system of choice, Ubuntu Linux. It may in 
future be supplanted by Google Chrome, as Chrome appears to be faster, and less resource 
hungry than Firefox, though at the moment I don't think it has all of the extensions I make use 
of. 
  
Which one do you use at work? 
Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Mozilla Firefox, Safari, Opera, 
Google Chrome, Nokia Web Browser, Internet Explorer for mobile devices. 
  
Did your company force you to use that one or is it your own decision? Do you know 
why? 
The web sites have to work for all users, and this set of web browsers seems to cover the user 
base that our clients have. It's also not required to test sites in browsers such as Maxthon, et al 
as they internally use the same rendering engine as one of the above, and are expected to yield 
identical results. 
  
What other Web Browsers have you tried? 
Internet Explorer 4, Internet Explorer 5, Internet Explorer 5.5, Netscape Navigator 4, 
Netscape Navigator 7, Konqueror, Epiphany, K-Meleon, Galeon, Maxthon, Mosaic, Lynx, 
Links...probably a few more I've forgotten. 
  
 
 



How did you think they were? 
Most of these I tried out of curiosity, or to verify that the rendering results of their engine was 
in fact identical to their more popular counterpart. As a user I don't find any of them 
particularly compelling. Mosaic in particular was pure curiosity. I downloaded the source 
from the NCSA website and patched it to run on a modern Linux distribution in order to see 
how it behaved when presented with websites developed more than a decade after it ceased to 
be supported. The results were as expected; it behaved poorly. Lynx is a special case. It use it 
occasionally for testing as a guide to the accessibility of a website, and also when I do not 
have access to a graphical web browser, such as when correcting problems with Xorg start up 
on Linux. 
  
Many browsers today support external plug-ins. Do you use such things? Do they affect 
your choice of web browser? 
Yes, and yes. I make extensive use of developer tools. Browsers which do not have built-in 
developer tools absolutely must support extensions, or they are difficult to work with. I also 
detest the abundance of in-your-face advertising on the web and make use of advertisement 
blockers. 
  
Have your web browsing been affected by the current conflict on the market (between 
FF, IE, chrome, opera, safari) and if so, why? 
My personal browsing habits? No. My job, yes. It's made it easier since the current conflict 
has caused the browsers to converge on greater support for existing web standards; this makes 
cross browser web sites easier to produce, as there is less time spent fixing issues that affect 
one particular browser. 
  
How long have you been a web developer? 
Approximately 5 years employed as a web developer, with roughly an additional 3 to 4 years 
of personal experience prior to that. 
  
In what way are you affected by the problems with different standards and browsers 
applying them all differently? 
The recent browsers are sufficiently similar in their support of the standards that I don't 
experience that many difficulties. However, I'm still required to support older versions of 
Internet Explorer. IE 6 and 7 have a number of specific flaws and requirements that often 
require them to have separate style sheets for correcting CSS issues. This can be worked 
around fairly easily using their conditional comments system in order to cause them to load 
style sheets where the bulk of browsers would just see a comment. 
 
Mobile phone browsers have their own set of challenges, particular with regards to getting 
them to load the correct style sheet, as they vary widely in their support of media types. In 
theory they should be using the "handheld" media type, but in attempt to market themselves 
as allowing users to see the "real web," many of them choose to ignore handheld style sheets, 
and only load screen, or non-typed style sheets. The usual practise for working around this is 
to create a completely separate site for mobile phones, and inspect the User Agent string for 
clues that the device is a mobile, then redirect it to the mobile specific site. The idea of the 
"real web" approach was to avoid mobile users getting separate sites, as in the past mobile 
specific sites tended not to be kept up-to-date with the main site, but their haphazard support 
of the tools that would allow web developers to make the main site suitable for mobile phones 
has forced us down the very road they hoped to avoid. 
  



Have you decided to _not_ support certain browsers in your developing, 
which and why? 
I do not support old versions of browsers, unless they have substantial market share like 
Internet Explorer; the users should be keeping them up-to-date for security reasons anyway. I 
also do not support current browsers that deviate significantly from the standards if they have 
insignificant market share. I'm not aware of any that do at the moment in the desktop market 
though; all of the minor browsers that I'm aware of make use of the rendering engines 
developed for the main browsers. 
 
For mobile browsers, I only develop for what I think are the rendering engines with the widest 
usage base. Nokia's Webkit based browser, which is used on many Symbian S60 devices; 
Google's Android browser, also WebKit based; Apple's iPhone Safari, also WebKit based; 
and Microsoft's Mobile IE are the only mobile browsers I currently develop for. The 
Blackberry browsers seem to vary widely from phone to phone in their standards support, so 
there is no single device I can use as a testing device. 
  
To sum the whole thing up, which browser would you say is the nicest 
to develop for? 
Google Chrome and Safari, both being WebKit browsers, seem to share the same developer 
tools, and I think possibly come out on top, though Mozilla Firefox with the Web Developer 
extension, and Internet Explorer 8 also have very good developer tools. 
  



Intervju 4 

Arbete 

Webbyrå 

Hur många timmar i veckan använder du dig av webben? 
Svårt att säga, 80 kanske? 

När började du regelbundet använda dig av webben? 
När vi fick ADSL ute i skogen hos mina föräldrar, innan dess mest i skolands datorsalar. Jag 
var då kanske 11-12 år. 

Använder du webben privat och/eller i arbetet? 
Både och, jag jobbar som utvecklare på en webbyrå, hemma är det mest kommunikation och 
spel som gäller! 

Vilken webbläsare använder du privat? 
Jag kör Safari både på min Mac och min PC. 

Är det ett medvetet val? Varför? 
På Macen så följde den med och är på den platformen [sic] ganska överlägsen, har den på min 
spel-PC för att mina bookmarks synkas. 

Vilken använder du i arbetet? 
Safari, Firefox, Opera, Chrome, IE. Måste testa alla webbsidor i allt! För vanlig surfning mm 
så är det bara Safari. 

Har företagen bestämt att du skall använda denna eller är det ett eget val? Varför? 
Företaget har inte bestämt någonting, jag använder min privata MacBook som jobbdator. 

Vilka alternativa webbläsare har du använt dig av? 
Firefox, Safari. Har testat Opera och Chrome också. 

Hur upplevde du dessa? 
Firefox var cool några år sedan, men nu ligger den rätt långt efter i avseende till prestanda och 
utseende. Bästa plugins fortfarande dock! Safari är snabb och enkel, samma sak med Chrome. 
Opera känns lite för spejsad, den passar inte in i något operativsystem öht. 

Flera webbläsare idag har stöd för externa plugin. Använder du dig av sådana? 
Påverkar de valet av läsare? 
Jag hade väl ett par plugins när jag körde Firefox förut, men nu i Safari så är det enda 
tredjeparts jag har installerat en ad-blocker. I övrigt så är ofta plugins ganska överflödiga och 
onödiga. 

Har ditt webbanvändande påverkats av den pågående konflikten på 
webbläsarmarknaden och i så fall hur? 
Njaa, jag har typ kört 3 webbläsare i hela mitt liv, IE följt av FF, följt av Safari. Jag håller mig 
till den jag gillar tills jag verkligen hittar en anledning att byta. 



Hur länge har du arbetat med webbutveckling? 
I cirka 9 månader, jag har dock haft webbutveckling i ett flertal kurser under min skoltid. 

Upplever du problem av att det finns olika standarder och att dessa följs på olika sätt i 
olika webbläsare? 
Ja. Det största problem är Internet Explorer version 6, denna har väldigt dåligt stöd för nyare 
features som alla andra webbläsare har stöd för. Det finns även vissa problem med Internet 
Explorer 7 och Opera, dessa har en tendens att tolka vissa saker lite annorlunda från resten. 
Utvecklar man bara för IE8, och senaste Safari, FF samt Chrome så brukar problemen vara 
små och ganska lätta att lösa. De enda problem som brukar vara svåra att lösa på riktigt är 
problem med IE6. 

Har du beslutat att inte stödja vissa läsare i din utveckling, vilka och varför? 
Vi undviker nuförtiden på mitt jobb att stödja IE6 om beställaren går med på det, det har en 
allt mindre användarbas som konstant minskar och vi sparar ibland upp till en veckas 
utvecklingstid genom att inte stödja den. 
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