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Abstract 
 
Today the demands on a website have increased, compared to 10 years ago. It’s 
important that a website's content is accessible for users. This study is produced to 
illustrate and create an understanding for the problems that exist today with making a 
web site accessible in different browsers. To deal with the problems, our results which 
are suggested guidelines can be used by people working in web design in need of 
knowledge to create accessible web sites. To find out how we should work to make 
websites accessible, we have first made a literature study and then carried out an 
empirical study with qualitative interviews. Our study shows that there are problems 
when you develop web sites for older browsers which do not have adequate support for 
web standards. We have also seen that there are web designers who don’t follow web 
standards - the key to making websites accessible. 
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Sammanfattning 
 
Idag ställs det allt högre krav på en webbplats än vad det gjordes för 10 år sedan. Det är 
idag viktigt att innehållet på en webbplats är tillgänglig för användarna. Denna studie är 
till för att belysa och skapa en förståelse för de problem som finns idag för att göra en 
webbplats tillgänglig i de olika webbläsarna som finns. För att hantera de problemen 
kommer vårt resultat som är förslag på riktlinjer kunna användas av personer som arbetar 
med webbdesign där behov av kunskapen saknas för att skapa tillgängliga webbplatser. 
För att ta reda på hur man bör arbeta för att gör webbplatser tillgängliga har vi först gjort 
en litteraturstudie för att sedan kunna genomföra en empiriskstudie i form av kvalitativa 
intervjuer. Vår studie visar att det finns problem när man ska utveckla för äldre versioner 
av webbläsare då dessa inte har ett fullgott stöd för webbstandarder. Men vi har även sett 
att det finns webbdesigners som inte följer webbstandarder som är nyckeln till att gör 
webbplatser tillgängliga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Webbplatser, Tillgänglighet, Webbläsare, Webbstandarder
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Förord  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Dr. Anders Hjalmarsson som har varit till 
stor hjälp under studien och gett oss goda råd och vägledning. Ett stort tack även till de 
respondenter som har tagit sig tid att delta i intervjuer. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 
Det första kapitlet inleder med en bakgrundbeskrivning med en efterföljande forskningsfråga 
med fem stycken delfrågor. Studiens syfte, avgränsning, målgrupp samt förväntat resultat 
presenteras även i detta kapitel. 

1.2 Bakgrundsbeskrivning 
I slutet av 60-talet hos den amerikanska försvarsmakten föddes en början till Internet. Det 
formades till ett smart sätt att dela information sinsemellan och skulle flera år senare 
komma att spridas världen över. Det riktiga lyftet för Internet kom i början på 90-talet då 
Internet blev kommersiellt. Internet består av flera olika delar, där en av delarna har fått 
beteckningen World Wide Web, nätet eller webben är också vanliga benämningar för 
denna del. Man kan jämföra webben med ett spindelnät, ett nät som sammanknyter flera 
platser, såkallade webbplatser (Ek, 2007). Tim Berners-Lee utvecklade 1990 den första 
webbläsaren för allmän användning. Mosaic som då ansågs vara den populäraste 
webbläsaren utvecklades 1993 och genom denna webbläsare rullade World Wide Web 
hypen igång för allmänheten Nationalencyklopedin, 2010.1

 
 

I takt med Internets utveckling de senaste åren har World Wide Web gått ifrån att vara 
något som endast enstaka företag använde för att förmedla företagets logotyp och bild på 
sin VD, till att idag vara ett viktigt verktyg för att kommunicera information. Webben är 
idag allt som oftast en integrerad del i ett företag och den lättillgängliga tjänsten har 
möjliggjort att bland privatpersoner så har i princip hela befolkningen tillgång till tjänsten 
(Hagberg, 2002). Det finns stora möjligheter och vem som helst kan utveckla sin egen 
webbplats (Staflin, 2003). Idag ställs det dock större krav på en utvecklare och 
webbdesigners mot vad det gjorde förr.  
 
För att få tillgång till det oändliga antalet webbplatser och dess webbsidor som finns på 
webben krävs en webbläsare. Webbläsaren gör det möjligt att avläsa information och se 
grafik, design, bilder med mera på de olika webbsidorna. Det finns en rad olika 
webbläsare som man kan använda sig av för att avläsa webben, men långt ifrån alla 
webbläsare är likadana, varje webbläsare och varje version av webbläsaren är unik. Detta 
är något som gör arbetet som webbdesigner till en utmaning, att få en webbsida att 
fungera problemfritt i samtliga webbläsare är inte det lättaste (Williams, 2000).  
 
Eftersom det är webbläsaren som bestämmer hur sidan kommer att se ut för användaren 
är det oerhört viktigt att webbdesignern känner till webbläsarnas styrkor och svagheter 
(Niederst, 1996). En webbsida i till exempel webbläsaren Firefox kan se annorlunda ut i 
webbläsaren Internet Explorer. På grund av att det finns en så stor variation på 
webbläsare och versioner av webbläsare är det viktigt och nödvändigt att man som 
webbdesigner följer med i utvecklingen av dessa. Då vi sett att det finns problem med att 
utveckla en webbplats med att få det funktionell, grafiskt likartad och tillgänglig för alla 

                                                 
1 http://www.ne.se/lang/webbläsare 
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webbläsare oavsett vilken som används, så känner vi att detta är ett aktuellt ämnesområde 
inom informatik att studera. Vi hoppas kunna bidra med kunskap till alla som är 
intresserade av webbdesign och personer som arbetar med att utveckla för webben, där 
behovet av denna kunskap finns. 

1.3 Problemdiskussion 
”Tänk dig att du till vardags talar en dialekt, som bara förstås av de som bor i samma 
kommun eller län. Om du då talar med denna dialekt med personer från andra delar av 
landet, så får du problem med att bli förstådd. Samma sak är det med HTML. Om du 
skriver HTML med fel "grammatik och satslära", "uttalar" det på ett sätt som gör det 
svårt för webbläsare att förstå det, så blir det svårt för dig att bli förstådd på Internet!” – 
(Arnel´s webb, 2010-03-23) 

Föregående citat sammanfattar vårt problemområde på ett bra sätt. Det händer att man 
besöker webbplatser som inte kan visas på grund av att man inte använt den webbläsare 
som webbplatsen är byggd för, ibland hamnar också grafiska element på olika ställen i 
olika webbläsare, vissa visar korrekt medan andra visar elementen där det inte är tänkt att 
dessa ska placeras. Detta gör att tillgängligheten försämras.  
 
Allt för många webbdesigner saknar idag den kunskap som krävs för att få en webbplats 
tillgänglig i alla webbläsare. Den snabba utvecklingen kring World Wide Web i 
kombination med bristande kunskap hos webbdesignern bidrar säkerligen till problemet. 
Om man ser tillbaka några år då webbläsaren Internet Explorer (IE) hade över 80 % av 
marknaden så var det nästan okej att strunta i resterade webbläsare, alla använde IE 
ändå.2

1.4 Initial begreppsprecisering 

 Idag är det inte så och vi tror att vissa webbdesigners inte haft orken eller viljan att 
hänga med i utvecklingen. Att man inte förstått att som webbdesigner blir man aldrig 
fullärd, man kan inte sätta sig ner när man en gång lärt sig webbdesign och arbeta efter 
det, man måste förstå att yrkets område utvecklas snabbt och det måste man själv som 
webbdesigner också arbeta med för att kunna vara en konkurrenskraftig och bra 
webbdesigner på marknaden.  

Eftersom vår frågeställning förhåller sig till problem, dess orsaker, konsekvenser och 
lösningar kring hur man bör arbeta med att göra webbplatser tillgängliga måste vi först 
börja med att definiera vad vi menar med tillgängliga webbplatser.  Därefter presenterar 
vi andra centrala begrepp för studien för att skapa en förståelse för hur vi tänker om de 
olika begreppen i relation till studien. 

1.4.1 Tillgänglighet  
När man talar om tillgänglighet på webben handlar det ofta om att anpassa sin webbplats 
så att den blir tillgänglig för personer med någon form av handikapp. En webbplats som 
är tillgänglig fungerar dock bättre för alla oavsett om man är funktionshindrad eller inte. 
En tillgänglig webbplats kan användas i flera olika sorters webbläsare och apparater.3

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

 

3 http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/accessibility/ 
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När vi talar om tillgänglighet i vår avrapportering av studie så syftar vi till det som vi 
anser är första steget på vägen till en tillgänglig webbplats. Att få en webbplats att 
fungera och visas som det är tänkt på användarens skärm oavsett vilken typ av 
webbläsare som används. 

1.4.2 Webbplats  
Webbsida eller grupp sammanlänkade webbsidor som innehåller information om ett 
ämne som har samma utgivare.4

1.4.3 Webbläsare 

 I vår studie syftar en webbplats till ett flertal webbsidor 
där hemsidan är webbplatsens första sida.  

Är en mjukvara som krävs för att kunna avläsa och tolka webbsidor på World Wide Web 
(Williams, 2000). 

1.4.4 Version  
I vår studie menar vi att en webbläsare finns i flera olika versioner med unika drag. En ny 
version är kompletterande och förnyande egenskaper för webbläsare. 

1.4.5 Webbdesigner  
I vår studie syftar en webbdesigner på en person som arbetar med designen för en 
webbplats och skapandet genom kodteknikerna HTML och CSS. 

1.4.6 Användare  
I denna studie syftar användare till de personer som använder sig av de olika webbläsarna 
för att kunna läsa sidor på World Wide Web. 

1.4.7 Uppdatering  
När vi talar om uppdatering i denna studie menar vi komplettering och tillägg på en redan 
befintlig version av webbläsare. 

1.4.8 Webbstandarder 
Teknologier som är till för att skapa och tolka webbaserat innehåll.5

1.4.9 (X)HTML 

  

Två olika typer av uppmärkningsspråk, HTML standarden och XHTML standarden6 som 
används för att skapa strukturen på ett webbaserat dokument.7

1.4.10 CSS 

 

Stilmallar som används för att beskriva hur ett webbaserat dokument ska presenteras.8

                                                 
4 http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/structure/ 

  

5 http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/webstandards/ 
6 http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/xhtml/ 
7 http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/references/#references 
8 http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/references/#references 
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1.4.11 Semantisk korrekt (X)HTML 
Att använda en logisk uppmärkning för att strukturera upp innehållet på ett bra sätt. Det 
innebär att man använder rätt element till innehållet.9

1.4.12 Validering 

 

Tester som genomförs för att se till att ens webbaserade dokument följer de regler som 
finns för det angivna uppmärkningsspråket.10

                                                 
9 http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/structure/ 

 

10 http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/references/#references 
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Figur 1 Övergripande begreppsmodell som visar hur begreppen hänger ihop 
 
 
 

 

 

 
 

Figur 2 Studiens fokus 
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1.5 Problemställning 
Det finns svårigheter med att utveckla webbplatser som fungerar i olika webbläsare och 
dess versioner. Användningen av webben är idag en del av vardagen, här finns många 
tjänster och viktig information. Det är viktigt att webbplatserna skapas på ett korrekt sätt 
för att användare ska kunna integrera med webbplatsen och uppnå sina mål oavsett vilken 
webbläsare som används. Idag är också utbudet av webbläsare stort och det finns inget 
som säger att det inte kommer utökas i framtiden. Det är inte alltid en webbplats fungerar 
som den är tänkt i de olika webbläsarna och användare kan gå miste om nödvändig 
information.  

1.6 Forskningsfrågor 
Huvudfråga: 
Hur bör
 

 en webbdesigner arbeta med att göra en webbplats tillgänglig? 

För att kunna svara på huvudfrågan kommer vi att behöva svar på följande delfrågor som 
kommer att belysa de problem som finns samt dess orsaker och konsekvenser som kan 
uppstå när man utvecklar för olika webbläsare: 
 

• Hur arbetar en webbdesigner med att göra 
webbplatser tillgängliga?  

• Vilka problem finns det med att utveckla 
webbplatser för olika webbläsare och dess 
versioner?  

• Vad är orsakerna till problemen?  
• Hur påverkas användarna och 

webbdesigners arbete av problemen?  
 
Genom att först se till hur man arbetar med att 
göra webbplatser tillgängliga kommer vi kunna 
identifiera hur man arbetar som webbdesigner 
idag och komplettera med vad teorin säger.  
 
Att sedan identifiera de problem som finns med 
att göra webbplatser tillgängliga innebär att vi 
kommer kunna kartlägga dessa.  
 
Genom att ta reda på problemens orsaker kommer 
vi kunna arbeta fram en lösning av problemen och 
vara till hjälp för att forma förslag på riktlinjer till 
hur man skapar en tillgänglig webbplats.  
 
Att kartlägga konsekvenserna av problemen 
bidrar till att vi kommer kunna argumentera för 
att påvisa hur viktigt det är med att utveckla sina 
webbplatser mot webben på ett korrekt sätt.  Figur 3 Modell över frågeställningen 
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Alla delfrågor kommer bidra till hur man bör arbeta för att uppnå tillgängliga 
webbplatser. Utifrån det kommer vi forma förslag på riktlinjer som vi sedan hoppas bland 
annat ska kunna användas av personer som arbetar med webbdesign där behov av 
kunskapen saknas.  

1.7 Syfte 
I dagsläget finns det problem med att få en webbplats att fungera i felfritt i olika 
webbläsare. Syftet med studien är att skapa förslag på riktlinjer till hur man kan uppnå 
tillgängliga webbplatser, webbplatser som fungerar i alla webbläsare nu och i framtiden. 
Riktlinjerna är till för att hjälpa de webbdesigners som är i behov av den kunskap som 
behövs för att skapa tillgängliga webbplatser.  
 
Vi vill genom vår studie kartlägga hur en webbdesigner arbetar, se till vilka problem det 
finns med att göra webbplatser tillgängliga och att få en förståelse till hur problemen 
uppstår och kunna redogöra för dess konsekvenser. På så vis kommer vi kunna presentera 
ett kunskapsbidrag där ett förslag till hur man hanterar problemen och arbetar mot 
tillgängliga webbplatser, webbplatser som fungerar i alla webbläsare nu och inför 
framtiden presenteras. 

1.8 Förväntat resultat 
När avrapporteringen av vår undersökning är klar förväntar vi oss att vårt kunskapsbidrag 
ska vara till hjälp för hur en webbdesigner bör arbeta med att göra en webbplats 
tillgänglig där behov av kunskapen saknas. Vi förväntar oss att kunna ge en förståelse av 
konsekvenserna som följer om man inte arbetar mot att göra webbplatser tillgängliga och 
på så vis få fler att arbeta mot en bättre tillgänglighet.  

1.9 Avgränsningar 
Vi kommer inte i vår studie se till hur man utformar en webbplats struktur och 
presentation det vill säga hur (X)HTML och CSS ska skrivas. Vi kommer däremot vara i 
kontakt med webbdesigners som arbetar med dessa kodtekniker, då detta är vanliga 
tekniker som avläses av en webbläsare. Fokus ligger på att få den tänkta webbplatsen att 
visas och fungera korrekt i samtliga webbläsare. 

1.10 Målgrupp 
Det kunskapsbidrag som kommer utformas under studiens gång kommer i första hand 
vända sig till webbdesigners som är i behov av kunskap om hur man bör arbeta med att 
göra webbplatser tillgängliga. Vi anser även att personer som på ett eller annat sätt 
intresserar sig inom ämnesområdet kan dra nytta av kunskapen, till exempel studenter 
som studerar inom området informatik.  
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2. Metod 

2.1 Forskningsperspektiv 
Då vi vill skapa en djupare förståelse kring vilka aspekter som är viktiga för en 
webbdesigner att tänka på för att utforma tillgängliga webbplatser passar ett 
hermeneutisktforskningsperspektiv bra. 
 
En hermeneutiker försöker att förstå andra människor och sin egen livssituation genom 
att tolka hur människor uttrycker sig i tal, skrift och handlingar. Forskaren närmar sig 
forskningsobjektet utifrån sin egen förståelse. Våra tankar, intryck och känslor samt den 
kunskap som vi har är en tillgång och inte ett hinder för att vi ska kunna tolka och förstå 
forskningsobjektet (Patel och Davidson, 2003). Att koppla ihop hermeneutik med narrativ 
analys ger oss möjlighet att tolka komplexa meningssammanhang snarare än en sann 
mening (Johansson, 2005). Inom hermeneutiken talas det mycket om tolkandeprocessen 
och att man ska vara öppen för flera versioner av tolkningar. Att det man redan vet sedan 
innan påverkas av det nya man upptäcker under studiens gång gör att man som forskare 
med den hermeneutiska narrativa analysen inte strävar efter någon absolut sanning utan 
istället efter att klargöra problemområdet (Skott, 2004). 
 
Genom att använda ett hermeneutisktforskningsperspektiv innebär det att vi först måste 
ta till oss information inom ämnesområdet, detta innebär att vi måste tolka och skaffa oss 
en egen förståelse för dessa fenomen, vilket då ger uttryck för ett kvalitativt 
hermeneutiskt förhållningssätt i kunskapandet. 

2.2 Förhållningssätt 
Vår studie kommer att ha ett kvalitativt förhållningssätt. När man genomför en kvalitativ 
forskning består datainsamlingen av intervjuer och tolkande analyser då man vill få fram 
information om människors upplevelser av problemområdet. Motsatsen till kvalitativ 
forskning är kvantitativ vilket man använder sig av då man vill samla in mätbar data, 
vilket vi inte känner är en relevant strategi för vår studie (Patel och Davidsson, 2003). 
Motivet till att vi valt att anlägga en kvalitativ forskning är att vi vill undersöka de 
problem som finns och få en djupgående förståelse för dessa, precis som en 
hermeneutiker. Utifrån undersökningen kommer vi sedan att utforma ett antal förslag för 
att motverka de problem vi funnit.  

2.3 Forskningsstrategi 
Vi kommer i vår studie att arbeta deduktivt, vilket innebär att vi först kommer att utgå 
från en teoretisk referensram där principer för webbdesign presenteras. Patel och 
Davidsson (2003) skriver att man ur teorin sedan ska dra slutsatser om enskilda 
företeelser. Genom referensramen kommer vi att få en inblick i vilka delar som en 
webbdesigner arbetar med och vad dessa innebär. Då vi tar utgångspunkt i en redan 
befintlig teori menar Patel och Davidsson (2003) att objektiviteten stärks eftersom 
forskningsprocessen då inte i lika stor utsträckning blir färgad av våra subjektiva 
uppfattningar. 
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2.4 Undersökningstyp 
Studien kommer att bestå av en explorativ undersökningsform då vi kommer att utforska 
de problem som finns idag. Vi kommer därmed att som Patel och Davidsson (2003) 
skriver införskaffa så mycket kunskap som möjligt om det valda problemområdet genom 
att undersöka respondenternas arbete och vilka problem de stöter på för att sedan ge 
förslag på hur dessa problem kan undvikas. 

2.5 Studiens process 

 
Figur 4 Studiens process 
 
Vi kommer genom ett antal kriterier välja ut litteratur som kommer att underbygga vår 
teoretiska grund. Litteraturen kommer vi att källkritiskt granska för att få en så hög 
pålitlighet som möjligt. Utifrån den teoretiska grund vi skapat har vi anskaffat oss 
kunskap som gör det möjligt för oss att sätta upp kriterier för urvalet av intervjupersoner. 
Vi kommer även utifrån den teoretiska grunden kunna formulera intervjufrågor som ska 
hjälpa oss att få svar på de forskningsfrågor vi satt upp. I nästa steg är det dags för 
intervjuerna som kommer att genomföras på ett kvalitativt sätt. Eventuellt kommer vi 
efter intervjuerna komplettera med ytterligare intervjuer ifall vi känner att vi behöver 
kompletterande information.  
 
När vi känner att vi har tillräckligt mycket information kan vi gå vidare med 
bearbetningen av den data vi anskaffat oss för att sedan genomföra en narrativ analys. 
Denna analys av data kommer att ge oss kunskap om de forskningsfrågor vi satt upp 
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vilket innebär att vi kan påbörja den narrativa berättelseskrivningen. Genom 
berättelseskrivningen kommer vi att kunna påvisa vad som är viktigt att tänka på när man 
ska utforma tillgängliga webbplatser. Vår avsikt är sedan att ge förslag på riktlinjer för 
hur man bör göra webbplatser tillgängliga, dessa riktlinjer kommer att utformas både med 
hjälp av den empiriska studie vi genomfört men även med hjälp av ytterligare teori om 
detta behövs. Detta kommer att utmynna i den uppsats som vi har för avsikt att 
genomföra.  

2.6 Urval 
Vi kommer i vår studie använda oss av ett subjektivt urval, vilket innebär att vi själva 
bedömer utifrån en rad kriterier hur vida de valda respondenterna representerar segmentet 
webbdesigners (Halvorsen, 1992). Detta för att vi vill försäkra oss om att respondenterna 
innehar en kunskapsnivå som gör det möjligt för oss att få svar på de forskningsfrågor vi 
anlagt. De kriterier som vi kommer ha i åtanke under urvalsmomentet är följande: 
Webbdesigner med kunskap om kodteknikerna (X)HTML och CSS. 

2.7 Datainsamling 
Samtalet och intervjun är vanliga kvalitativa insamlingsmetoder. Enligt Halvorsen (1992) 
bör man om man ska genomföra en ostrukturerad intervju inte på förhand ha utarbetat 
frågor utan frågorna ska födas ur samtalet. Halvorsen (1992) skriver även att man i en 
kvalitativ ostrukturerad intervju bör ha med sig ett antal temaområden som man vill ta 
upp under intervjun. En kvantitativ intervju med standardiserade frågor däremot innebär 
att samtliga respondenter får samma frågor i en följd som är beroende på om man valt en 
systematisk eller osystematisk teknik, förutbestämd eller ej (Halvorsen, 1992).  
 
Vi kommer att ha med oss ett antal frågor som är grundade i den teoretiska referensramen 
som alla ställs vid samtliga intervjuer, men med detta sagt innebär det inte att intervjun 
inte kan vandra utanför dessa, finns det behov av följdfrågor kommer vi givetvis att ställa 
dessa. Vi kommer heller inte att begränsa oss till en förutbestämd ordning på frågorna 
utan dessa ställs i en följd som är naturlig för den aktuella intervjun. Våra 
forskningsfrågor kommer att fungera som temaområden och utifrån dessa kommer vi att 
formulera ett antal intervjufrågor. Vi känner inte att detta kommer att begränsa intervjun 
på något sätt då vi kommer vara öppna för diskussioner som går utanför intervjufrågorna. 
Då vi söker en djupare förståelse för problemområdet kommer vi att tillämpa en 
kvalitativ metod. Empirin kommer att hjälpa till att ge oss svaren på forskningsfrågorna 
samt underlätta framtagningen av riktlinjerna. 
 
För att samla information till den teoretiska referensramen kommer vi att använda oss av 
böcker, rapporter, vetenskapliga artiklar och tidningar samt Internet. Då Internet är en 
stor informationskälla för vårt problemområde kommer vi att använda oss av detta flitigt, 
dock måste vi här vara mycket noggranna med pålitligheten och använda oss av säkra 
källor. Då Högskolan i Borås har ett mycket brett register av information tror vi oss 
kunna hitta en hel del matnyttigt i form av böcker och tidskrifter som vi kan använda oss 
av i vår studie. Den teoretiska referensramen kommer att ge läsaren kunskap om vad en 
webbdesigner kan arbeta med och referensramen spelar därför en viktig roll för studien 
för att kunna få en bättre förståelse i den fortsatta läsningen. 
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2.8 Analysmetod  
Hydén (2007) skriver att berättelsen ger möjlighet att låta karaktärer ge uttryck för 
uppfattningar och upplevelser som skiljer sig från berättarens. Vi kommer i vår narrativa 
analys skildra respondenterna ur ett tredje persons perspektiv vilket innebär att vi som 
berättare blir osynliga vilket är vanligt i utredande texter (Hydén, 2007). 
 
Vidare menar Hydén (2007) att man designar sin berättelse så att denna passar för den 
tänkta publiken. Eftersom vår målgrupp först och främst är personer som på ett eller 
annat sätt arbetar med webbdesign anser vi oss behöva använda oss av ett vardagligt 
språk för att kunna fånga upp denna målgrupp. Därför passar det sig mycket bra med en 
analysmetod som utmynnar i en berättelseform. 
 
Enligt Hydén (2007) är den narrativa analysen indelad i tre paradigm vilka är diskursiv 
enhet, analytisk konstruktion och rotmetafor. Vi kommer i vår analys rikta in oss på 
paradigmet rotmetafor då denna inte inriktar sig på hur berättelsen är uppbyggd utan 
handlar istället om att bygga upp en teoretisk ram för att kunna skilja mellan olika typer 
av kunskap och vetenskapliga ideal (Hydén, 2007). Vi kommer alltså att fokusera på hur 
berättelsen kan förmedla kunskap snarare än hur berättelsens struktur ser ut. 
 
När vi talar om berättelsen så menar vi en återgivning av något som hänt och i det här 
fallet någonting som händer. Vi vill med vår berättelse föra fram ett budskap som ger 
läsaren kunskap om vad man bör tänka på för att få en webbplats tillgänglig. I vårt fall 
kommer den empiriska grunden från de respondenter vi kommer att intervjua. Dessa 
intervjuer kommer i sig vara egna små berättelser som tillsammans skapar berättelsen vi 
kommer att lägga fram. Vi kommer alltså först att göra en genomgång av den insamlade 
data vi fått genom intervjuer för att kunna sätta oss in i respondenternas upplevelser och 
tankar om problemen med att utforma webbplatser för olika webbläsare. Utifrån detta 
kommer vi sedan gå vidare med att skapa en berättelse om hur en webbdesigners vardag 
ser ut idag och vad man bör tänka på för att uppnå tillgängliga webbplatser. Vi kommer 
sedan gå vidare till teorin för att kunna utforma förslag på riktlinjer som kan lösa de 
problem som kan uppstå under arbetet som webbdesigner.  

2.9 Utvärderingsmetod 
Det finns enligt Goldkuhl (1998) en rad kriterier för att utvärdera hurvida ett 
vetenskapligt arbete håller hög kvalitet eller ej. Bland annat ska ämnesvalet och dess 
behandling ha relevans, arbetet bör även vara så tydligt att andra personer kan förstå och 
granska det. Vi kommer även att fokusera på att ha en röd tråd genom hela studien så att 
vårt resultat ej kommer att avvika från våra forskningsfrågor, vilket kommer leda till att 
studien kommer bidra med bra kunskap. Det är även viktigt att vi är objektiva i våra 
intervjuer och inte på något sätt påverkar respondenterna. 
 
Johansson (2005) tar upp ett antal kriterier som man kan tillämpa när man ska utvärdera 
en narrativ analys. Det första kriteriet handlar om övertygelse samt att intervju och 
analys håller en hög kvalitet, detta kan man till exempel göra genom att inkludera många 
citat. Vidare talar Johansson (2005) om överensstämmelse, vilket handlar om att man 
bör låta respondenterna läsa igenom analysen för att se hur den stämmer överens med hur 
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de tolkar situationen, detta för att öka trovärdigheten av analysen. Att analysen ska vara 
originell och uppfinnelserik är nästa kriterium. Genom analysen ska läsaren få ökad 
förståelse och insiktsfullhet. Kriterium nummer fyra innebär att analysen ska skapa ett 
sammanhang genom en fullständig och meningsfull bild av tolkningen. 

2.10 Presentationsmetod 
För att läsaren ska få förståelse för den empiriska studien presenterar vi den teoretiska 
referensramen tidigt i studien. Detta för att läsaren ska känna att det finns en röd tråd genom 
hela studien. Tidigt i studien presenterar vi även en rad modeller för att läsaren ska förstå 
sammangen bland begreppen och teorin. Utifrån den teoretiska referensramen kan vi 
utforma en rad intervjufrågor. Svaren på dessa frågor kommer att leda vägen i den 
narrativa analysen, där vi förväntas att få svar på de forskningsfrågor vi satt upp. Svaren 
kommer vi att presentera på ett sätt som gör det lätt för läsaren att förstå vad vi kommit 
fram till för varje forskningsfråga.  
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3. Teoretisk referensram 
Fundamentet kommer att fungera som introduktion som innefattar de olika delarna som 
en webbdesigner arbetar med.  
 

3.1 Webbstandarder  

3.1.1  Vad är webbstandarder?  
Webbstandarder är rekommendationer på tekniker och riktlinjer som tagits fram för hur 
man bygger webbplatser på bästa sätt. Dessa teknologier har etablerats av bland andra 
World Wide Web Consortium (W3C), men även andra standardiseringsorgan.11

 

 
Webbstandarder kan ses som ett regelverk, ett stöd för webbdesigners, utvecklare, 
webbläsarutvecklarna och även för programutvecklare som skapar programmen som kan 
användas för att bygga webbplatser (Kaiser, 2006).  

Att följa webbstandarder som webbdesigner innebär bland annat att man separerar 
struktur och presentation från varandra, genom att använda semantiskt korrekt (X)HTML 
för innehållet på en webbplats (dess struktur) och använda CSS för att bestämma hur 
webbplatsen ska se ut (dess presentation)12. För att en webbplats ska kunna kategoriseras 
som att den följer webbstandarder brukar man titta på om webbplatsen:13

   
  

• Följer W3C:s rekommendationer 
• Validerad (X)HTML 
• Använder semantisk korrekt (X)HTML 
• Använder CSS i stället för tabeller för layout 
• Fungerar i alla webbläsare 

3.1.2  Fördelarna med webbstandarder?  
Det finns många fördelar att utveckla webbplatser efter webbstandarder. Dan Cederholm 
(2009) som är en erfaren webbdesigner med webbstandarder i fokus när han arbetar 
skriver följande i en av sina böcker.  
 

”I bought a window shade yesterday. I measured the window. I went to the store. I 
pulled a 23-inch shade off the shelf and brought it home. It fits perfectly.” 

 
”Last year, my wife and I bought a new dishwasher. We pulled out the old one out 
and ordered a new one. When the new model arrived, it fit - perfectly.” 
(Cederholm, 2009). 

 

                                                 
11 http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/webstandards/ 
12 http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/structure/ 
13 http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/webstandards/ 
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Det han vill säga med dessa meningar är att det är enkelt att göra om hemma. Det är tack 
vare att det finns standarder, i det här fallet standardmått. Om alla fönster och 
tvättmaskiner skulle vara i olika storlekar skulle heminredning bli mycket mer 
komplicerat. Det är samma sak på webben, när man inte arbetar efter standarder blir det 
bland annat komplicerat för en webbläsare att tolka informationen som ska läsas. 
Användbarheten och tillgängligheten till webbplatsen försämras och i vissa fall blir 
webbplatsen helt oåtkomlig.  
 
Genom att utvecklare följer standarder och webbläsartillverkarna implementerar nya 
standarder för sina webbläsare så får vi en webb där alla utvecklare talar samma språk, 
det gynnar både utvecklarna och användarna. Detta är bara en del av fördelarna som 
webbstandarder för med sig, vi radar här upp ytterligare fördelar:  
 

• Enklare utveckling, underhåll och anpassning: Korrekt semantisk (X)HTML gör 
det enklare och snabbare att sätta sig in i koden. Man kan smidigt ändra utseendet 
på en hel webbplats genom att göra ändringar i en enda fil.14

 
 

• Mindre kod: Att följa webbstandarder innebär att man minskar sin kod, en mindre 
mängd (X)HTML resulterar i mindre filstorlekar, vilket i sin tur leder till att 
webbplatserna kan laddas in fortare i webbläsaren och användaren får en 
positivare upplevelse. Mindre filstorlekar innebär också att man tjänar pengar på 
minskat serverutrymme och bandbredd för webbplatsen (Cederholm, 2009). 

 
• Högre ranking hos sökmotorer: En webbplats som är byggd efter webbstandarder 

med välstrukturerad och korrekt kod underlättar för sökmotorerna att tolka en 
webbplats. Man uppnår därigenom en högre ranking i sökmotorerna och kan 
lättare nå ut till flera användare.15

 
 

Två stora fördelar med webbstandarder som berör vår studie är följande:  
 

• Framtidssäkra webbplatser: Genom att använda webbstandarder och korrekt kod 
framtidssäkrar man att sin webbplats är kompatibel med framtida webbläsare.16

 
 

• Ökad tillgänglighet: Genom att följa webbstandarder och korrekt kod blir 
tillgängligheten till en webbplats högre. Flera webbläsare, inte bara för 
persondatorer utan också i andra digitala artefakter med webbläsare såsom 
mobiltelefon kan lättare tolka informationen (Cederholm, 2009). 

 

Som sagt, vi kan tydligt se att utveckla enligt webbstandarder för många fördelar med sig. 
Det gynnar både utvecklare och användare, utvecklarna tjänar tid och pengar och 
användarna får en ökad trivsel på webben. Webbplatser är tillgängliga för alla oavsett 
vilken typ av webbläsare eller vilket operativsystem som används. 

                                                 
14 http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/webstandards/ 
15 http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/webstandards/ 
16 http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/webstandards/ 
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3.1.3   (X)HTML  

3.1.3.1 HTML  
HTML (HyperText Markup Language) är ett uppmärkningsspråk, en standard som 
beskriver för webbläsaren hur informationen på webbplats ska struktureras.17

 
 

Med HMTL kan webbdesigners bland annat göra följande: 

• Publicera dokument med rubriker, text, tabeller, listor, bilder med mera på 
webben. 

• Göra det möjligt för användare att klicka sig runt på webben via hyperlänkar för 
att ta del av information.18

 
 

HTML består av en serie koder som skrivs in i en textfil av webbplatsen skapare. Texten 
sparas sedan som en HTML-fil och kan visas i en webbläsare. Webbläsare läser filen och 
översätter texten till en synlig form, där webbplatsen förhoppningsvis visas som tänkt.  

När man skriver ett HTML-dokument kan man använda sig av vilken text-editor som 
helst, till exempel Notepad. Det man vill ska synas på sidan skriver man inom taggar som 
beskriver för webbläsaren vad som ska visas. Taggar kan till exempel se ut så här: 
<TITLE> Det är kul med HTML </TITLE>.19

 

 Taggarna är det som separerar vanlig text 
från HTML. De berättar för webbläsare hur den ska tolka webbplatsen. Olika taggar har 
olika funktioner. Själva taggarna blir inte synliga för användarna i deras webbläsare, det 
är effekterna av taggarna som visas.  

Den senaste HTML standarden HTML 4.01 blev en rekommendation år 1999.20

3.1.3.2 XHTML  

 

XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) är en annan standard för 
uppmärkningsspråk. Det är en omformulering av HTML 4 och det som skiljer 
standarderna åt är att XHTML är mer striktare i reglerna än HTML. Ett striktare 
regelverk innebär att vad som anses som giltig kod är strängare, det kräver alltså att man 
skriver rätt kod för att dokumentet ska tolkas rätt av en webbläsare. Exempelvis måste 
man vara noga med att stänga alla sina taggar i koden. Genom de striktare reglerna 
möjliggör det för att antalet webbläsare som kan tolka och förstå koden på ett korrekt sätt 
ökar. Genom att tillämpa XHTML med de mer strikta reglerna säger Dan (2009) att man 
försäkrar sig om att sin webbplats fungerar i framtida webbläsare.  
 
Standarden XHTML 1.0 blev en rekommendation år 2000.21

                                                 
17 http://www.webdesignskolan.com/html/grunder/html_grunderna.htm 

 

18 http://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss 
19 http://www.webdesignskolan.com/html/grunder/html_grunderna.htm 
20 http://www.digital-web.com/articles/html5_xhtml2_and_the_future_of_the_web/ 
21 http://www.digital-web.com/articles/html5_xhtml2_and_the_future_of_the_web/ 
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3.1.3.3 HTML5 
WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) är en växande 
grupp med personer som intresserar sig för utveckling av webben. Deras fokus, 
tillsammans med W3C:s HTML grupp är utvecklingen av en ny standard, HTML5. Det 
är den enda standarden för uppmärkningsspråk som det arbetats aktivt på efter att arbetet 
med XHTML2 lagts ner. HTML5 är en ny version av HTML4, XHTML1 och DOM 
Level 2 HTML (Document Object Model). Man kan redan nu använda en del av den nya 
standarden, men standarden når inte sin kandiderande rekommendation förrän 2012. En 
helt färdig standard spås HTML5 bli tidigast år 2022. Det betyder att man sedan starten 
2004 har utvecklat HTML5 i cirka 18-20 år.22

 
Standarden utvecklas för att vara mer kompatibel för flera plattformar. Det spelar ingen 
roll om man använder Mac OS X eller Windows för att det ska fungera i en modern 
webbläsare.

 

23 Tillverkarna av webbläsare ligger numera i framkant vad det gäller att 
implementera nya standarder och HTML 5 utvecklas med fokus på kompatibilitet för 
webbläsarna.24

3.1.4  CSS 

 

CSS betyder Cascading Style Sheets och används för att sätta layouten på sidan, man kan 
alltså göra placering, textjustering, bestämma teckensnitt, färg med mera. En stor fördel 
med CSS är att man kan återanvända CSS-mallen vilket gör att man kan styra layouten på 
flera dokument. Detta gör också att webbläsaren inte behöver läsa in nya 
formateringsanvisningar när en ny sida anropas.25

 
 

Vanligast och bästa sättet är att man har ett externt CSS dokument som kopplas till de 
HTML sidor som ska ha den layouten. Detta gör att man bara behöver ändra i ett enda 
dokument om man vill ändra layouten.26

 
 

Även om webbläsarnas stöd för CSS har förbättrats väldigt mycket på senare år så finns 
det givetvis personer som använder äldre webbläsare som inte stödjer CSS. Dessa är 
förvisso bara en mycket liten procentandel men det är ändå viktigt att dessa användare 
inte blir utestängda från webbsidorna (Andrew, 2006). 
 
Varje stiländring består av en eller flera regler, bilden nedan visar en regel och dess 
beståndsdelar. 
 
 
   

                                                 
22 http://wiki.whatwg.org/wiki/FAQ 
23 http://diveintohtml5.org/introduction.html 
24 http://wiki.whatwg.org/wiki/FAQ 
25 http://www.webdesignskolan.com/css/css.htm 
26 http://www.webdesignskolan.com/css/css.htm 
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Figur 5 Andrew, Rachel (2006) 

 
 
 
Först anges ”selectorn” vilken definierar vilket HTML element som regeln ska gälla för.  
Nästa steg är att göra en deklaration (declaration) som består av ”property” och ”value”. 
Propertyn berättar för webbläsaren vilket element det gäller.  I det är fallet talar först 
propertyn om att det är bokstävernas vikt (font-weight) det gäller. Värdet (Value) är här 
fet (bold) vilket gör att bokstäverna blir i fetstil. Nästa deklaration talar först om att det 
handlar om färg (color) och att värdet (value) är blå vilket innebär att texten i det här 
fallet kommer att bli blå. 

3.2 Webbläsare 
En webbläsare är ett mjukvaruprogram som gör det möjligt att ta del av webben.27 
Webbläsaren tolkar och avkodar information från webben och visar det på användarens 
skärm. Det finns flera olika webbläsare och de fem vanligaste är Internet Explorer, 
Firefox, Google Chrome, Safari och Opera.28

3.2.1  Hur fungerar en webbläsare?  

 

För att kunna visa webbplatser i en webbläsare behöver användaren först skriva in en 
URL-adress (Uniform Resource Locator), eller klicka på en hyperlänk för att ta sig fram 
på webben. Under processen då webbläsaren försöker nå användarens kommando så 
kopplar datorns webbläsare upp sig mot webbplatsens server, en annan dator där 
webbplatsen finns lagrad. Dokumentet med (X)HTML koden från servern förs sedan över 
till webbläsaren som tolkar dokumentet och förhoppningsvis visas webbplatsen på 
användarens skärm så som det är tänkt.29 (X)HTML talar alltså om hur dokumentet ska 
visas på användarens skärm.30

 
 

                                                 
27 http://www.about-the-web.com/shtml/browsers.shtml 
28http://marketshare.hitslink.com/browser-market-
share.aspx?qprid=0&qpcal=1&qptimeframe=M&qpsp=134 
29 http://www.life123.com/technology/internet/google-chrome/how-does-a-browser-work.shtml 
30 http://www.about-the-web.com/shtml/browsers.shtml 
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Det är här (X)HTML standarden är så betydelsefull. För att användarens webbläsare ska 
kunna visa en webbplats måste den vara skriven i ett uppmärkningsspråk som 
webbläsaren kan tolka. Följer man standarder är det webbläsarens ansvar att visa 
webbplatsen så som det är tänkt. Mottar webbläsaren ett uppmärkningsspråk som inte är 
bra skrivet så får den svårt att tolka hur den ska presentera webbplatsen.31

 
 

Ett (X)HTML-dokument bör innehålla en doctype för att vara giltig.32 En doctype talar i 
början av ett dokument om för webbläsaren vilken typ av standard som används för 
dokumentet för att det ska tolkas rätt. Visst går det att visa ett dokument som saknar en 
doctype, problemet är bara att webbläsaren då måste anta vilken typ dokumentet är vilket 
kan leda till att webbläsaren inte visar sidan så som det är tänkt.33

 
 

 
  

Figur 6 Exempel på en doctype i HTML standarden 4.01 (Lloyd , 2008) 

3.2.2  Webbläsares marknadsandelar 
I samband med att webben började växa som medium började också fler 
webbläsartillverkare att kämpa för marknadsandelar. Många tillverkade egna tekniker för 
att hantera olika medietyper vilket ledde till en spridning av icke standardiserad kod, det i 
sin tur resulterade i stora problem med kompatibiliteten (Boulton, 2009).  
 
För att överleva som webbläsartillverkare på den tiden var det nästan nödvändigt att 
bortse från webbstandarder, istället handlade det om att komma med nya häftiga 
funktioner för webbläsarna. Det var ingen utvecklare som riktigt tog webbstandarder på 
allvar, samtidigt så var det också väldigt få webbdesigners och andra webbutvecklare 
som klagade på standarder på den tiden, man var nöjd att ha en webbläsare att utveckla 
efter. Internet Explorer vann ”kriget” och dominerade marknaden.34

 
 

Genom ett bra arbete av W3C och andra standardiseringsorgan är läget idag mycket 
bättre. Webbläsartillverkarna lyssnar på designers och andra utvecklare. Dessa 
tillsammans med W3C styr utvecklingen till en spännande och bra framtid för 
webbläsarna (Boulton, 2009). I bilden nedan ser vi hur fördelningen av webbläsare ser ut 
idag. 
 

                                                 
31http://www.w3c.se/resources/office/papers/memo1/ 
32http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/xhtml/ 
33http://www.doctype.se/ 
34http://www.w3avenue.com/2009/03/24/browser-war-ria-future-of-web-development/ 
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Figur 7 Marknadsandelar webbläsare35

 
 

Idag så är det många webbdesigners och webbutvecklare som inte tycker om Internet 
Explorer, det är framförallt version 6 av webbläsaren som är orsaken. Internet Explorer 6 
har en allt för stor avsaknad av webbstandarder och många anser att deras vardag skulle 
bli mycket enklare om den försvann från marknaden.36

 

 I bilden nedan ser vi olika 
versioner av webbläsares marknadsandelar och där kan vi se att Internet Explorer 6 
fortfarande har en stor marknadsandel. 

 
Figur 8 Marknadsandelar versioner37

                                                 
35http://marketshare.hitslink.com/browser-market-
share.aspx?qprid=0&qpcal=1&qptimeframe=M&qpsp=134 

 

36http://www.w3avenue.com/2009/03/24/browser-war-ria-future-of-web-development/ 
37http://marketshare.hitslink.com/browser-market-
share.aspx?qprid=2&qpcal=1&qptimeframe=M&qpsp=134 
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3.3  Från webbstandarder till användares skärm, hur det hänger ihop 
idag 

 

 
Figur 9 Process över hur det hänger ihop 

 
1. När webbdesigners utvecklar en webbplats så använder de (X)HTML som 

uppmärkningsspråk för webbplatsens struktur och CSS för webbplatsens 
presentation.38

2. För att användare ska kunna ta del av webbplatser så lägger webbdesigners upp 
(X)HTML och CSS filerna på en server

 

39. En server är ett datorprogram i en dator 
som lagrar filer.40

3. Användaren som sitter vid en dator kan nå en webbplats genom att skriva in 
URL-adressen via en webbläsare. Webbläsare efterfrågar den webbplats som 
användaren anger från en server.

 

41

4. Från servern skickas (X)HTML/CSS dokumentet tillbaka till webbläsaren som 
tolkar taggarna för att visa den efterfrågade webbplatsen på användarens skärm.

  

42

5. I processen med att ta fram nya standarder så lyssnar numera 
webbläsartillverkarna på webbdesigners och webbutvecklare för att kunna 
förbättra webbläsarna (Boulton, 2009). W3C arbetar mycket tillsammans med 
webbläsartillverkarna för att utveckla standarderna. Webbdesigners och andra 

 

                                                 
38 http://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/structure/ 
39 http://computer.howstuffworks.com/web-page1.htm 
40 http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci212964,00.html 
41 http://computer.howstuffworks.com/web-page1.htm 
42 http://computer.howstuffworks.com/web-page1.htm 
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personer som är intresserar sig av webbutveckling kan bli medlemmar hos W3C 
för att kunna vara med och påverka utvecklingen av standarder.43

6. W3C är ett standardiseringsorgan som publicerar standarder för utveckling av 
webben.

 

44

7. Standarderna bör sedan användas av både webbdesigners och tillverkarna av 
webbläsare för att utveckla webben i samma riktning.

  

45

8. Från webbläsartillverkarna släpps webbläsare som krävs för att kunna avläsa och 
tolka webbsidor på World Wide Web (Williams, 2000). 

 

 

3.4 Teorins roll 
Som vi skrev i introduktionsavsnittet för detta kapitel är den teoretiska referensramen en 
introduktion inför den fortsatta studien. Med hjälp av fundamentet kommer vi 
tillsammans med den kunskap vi anskaffat oss från intervjuerna, kunna skapa ett antal 
riktlinjer för hur man som webbdesigner bör arbeta för att uppnå tillgängliga webbplatser. 
Men givetvis är den teoretiska referensramen även till för läsaren av denna studie för att 
kunna förstå och ta till sig den kommande delen av studien. 
 

 

                                                 
43 http://www.w3.org/Consortium/membership-benefits 
44 http://www.w3.org/standards/about.html 
45 http://www.webstandards.org/learn/faq/ 
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4. Empiri 
I det här kapitlet kommer vi att presentera en sammanfattning av det empiriska resultat 
som grundar sig i tre intervjuer med personer som arbetar med webbdesign. 

4.1 Sammanfattning av intervju med respondent 1 
Respondent nummer ett arbetar med att designa och skapa gränssnitt för webbplatser, 
applikationer och att bygga front-end kod för dessa. Han har arbetat med front-end 
utveckling sedan 2005. Företagets verksamhetsfokus ligger på att bygga webbplatser och 
applikationer, men de har även jobbat lite med iPhone-utveckling. 
 
För respondenten är det en självklarhet att en webbplats ska vara tillgänglig för alla 
oavsett webbläsare eller visningsmedia. Att bygga webbplatser som bara fungerar i vissa 
webbläsare anser han inte vara acceptabelt längre och tycker att det tillhör det förgångna. 
Att allting ska fungera i alla moderna webbläsare är väldigt viktigt, han menar även att 
det inte behöver se exakt likadant ut överallt men att innehållet ska vara tillgängligt för 
alla. 
 
Respondenten säger att han fokuserar på tillgängligheten under hela utvecklingsarbetet, 
från det att designen lämnat Photoshop och börjar ta form i webbläsaren med (X)HTML 
och CSS. Han säger även att om man följer webbstandarder och använder semantiskt 
korrekt HTML så får man mycket gratis när det gäller tillgängligheten. 
 
Om man följer webbstandarder så är det faktiskt inget större problem med att få det att 
fungera eftersom alla moderna webbläsare är bra på att stödja webbstandarder säger 
respondenten. Han säger även att problemen uppstår då det kommer till äldre versioner av 
webbläsare och framförallt äldre versioner av Internet Explorer eftersom det är den enda 
webbläsaren vars gamla versioner fortfarande används i någon betydande omfattning. 
Där säger respondenten att man brukar få lägga ner lite extra arbete för att få det att 
fungera och för att väga upp det bristande stödet för webbstandarder. Respondenten säger 
alltså att det sällan är problem med att få det att fungera mer än i just Internet Explorers 
äldre versioner. 
 
För respondenten är det grundläggande att följa webbstandarder. För honom finns det 
inget annat sätt att koda än att följa dessa, det gör arbetet så mycket lättare. Han säger att 
standarderna finns där för att de som utvecklar webbplatser ska har ett regelverk att följa. 
Detta gör att det finns en gemensam standard för både de som utvecklar och för de som 
bygger webbläsarna. 
 
Respondenten anser inte att användarna ska påverkas, utan att det är upp till utvecklarna 
att se till att de webbplatser dem bygger är tillgängliga för alla. Han tilläger även att alla 
webbdesigners tyvärr inte gör det. För hans egen del skulle han önska att alla använde sig 
av en modern webbläsare. Vilken tycker han inte spelar någon roll bara man ser till att 
man inte använder en flera år gammal version. Respondenten påpekar även att det är lätt 
att mycket fokus hamnar på att det just är Internet Explorer som är dålig men han säger 
att det inte är webbläsaren i sig det är fel på då Internet Explorer 8 är en utmärkt 
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webbläsare med fullgott stöd för webbstandarder utan istället är det problem med att så 
många använder gamla versioner av den. Respondenten menar att Internet Explorer 6 var 
en fantastisk webbläsare när det släpptes men det var ju faktiskt nästan 10 år sedan. Idag 
är Internet Explorer 6 hopplöst efter om man tänker på stöd för webbstandarder och det 
faktum att den faktiskt fortfarande används i en stor utsträckning gör att det hämmar 
utvecklingen. Dock är det också lite av ett moment 22 säger respondenten, då det är 
många dåliga utvecklare som bygger webbplatser som endast fungerar i vissa webbläsare 
vilket gör att den del användare inte vill byta till en nyare webbläsare eftersom det inte 
skulle fungera i den då. 
 
Dock anser respondenten att dessa dåliga webbdesigners blir färre och färre då det har 
hänt mycket på den senaste tiden, till exempel så fungerade många banksidor bara i vissa 
webbläsare vilket har ändrats i de flesta fall idag. Respondenten tror även att om man 
som webbdesigner saknar den viktiga kunskapen om att göra en webbplats tillgänglig i 
alla webbläsare kommer man inte att överleva länge i branschen. 
 
Respondenten använder främst Safari när han utvecklar men använder en 
visualiseringsmjukvara för att kunna köra en version av Windows för att kunna testa ifall 
det fungerar. För att kunna säkerhetsställa att en webbplats fungerar som det är tänkt 
brukar respondenten titta på sidan i de olika webbläsarna som finns. Någon uppföljning 
efter att de levererat till kund brukar de inte göra. Men respondenten säger att det inte är 
något problem eftersom de redan har sett till att det fungerar och då fortsätter det att 
fungera vilket är ännu en av fördelarna med webbstandarder, det gör att det kommer att 
fortsätta att fungera även i framtiden. 
 
För att kunna hänga med i utvecklingen säger respondenten att det är viktigt att hålla sig 
ajour med vad som händer. Just inom HTML och CSS har kanske utvecklingen stannat 
av lite jämfört med hur det var för fem år sedan då användandet av webbstandarder slog 
igenom på allvar. Respondenten säger att det då kändes som att det kom nya tekniker 
varje dag. Dock säger respondenten att han tror att det kommer att börja hända saker igen 
eftersom användandet av HTML5 och CSS3 ökar. Att läsa på om vad som händer är 
alltså mycket viktigt och respondenten säger att det finns mängder med artiklar, böcker 
och blogginlägg med massor av information att ta del av. 
 
Inför framtiden hoppas respondenten att det ska bli lättare att få saker att fungera i olika 
webbläsare i och med att användandet av gamla webbläsare minskar. 

4.2 Sammanfattning av intervju med respondent 2 
 
Respondent två har jobbat som systemutvecklare och projektledare men har även 
utvecklat webbplatser.  
 
Respondenten har utvecklat en del administrativa webbplatser, till exempel personalsidor 
där han säger att det inte är lika höga krav på tillgängligheten eftersom det bara är 
personalen som ska använda sig av denna. Han har även varit med och utvecklat en 
webbplats för en skola där han berättar att det var väldigt strikta regler för hur 
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webbplatsen skulle vara, till exempel så fick de inte använda javascript och det fick heller 
inte vara för hög upplösning på sidan för att alla skulle kunna använda sig av sidan. 
 
När vi frågar om det är viktigt för honom att en webbplats är tillgänglig i flera olika 
webbläsare svarar han att det beror på vad det är för typ av webbplats man ska utveckla 
men att han generellt försöker att få det att fungera i alla webbläsare men kanske inte i 
alla versioner bakåt i tiden. 
 
Respondenten brukar alltid göra en mall innan han sätter ingång med själva utvecklandet 
för att se övergripande vad som behöver göras och hur. I den fasen börjar han även att 
tänka på tillgängligheten. Men han säger också att det beror på kunden och deras krav, 
ibland vill inte kunden lägga så mycket pengar på design och tillgänglighet säger han. 
 
För respondenten är det grundläggande att följa webbstandarderna i sitt arbete och tycker 
att det är där man ska börja. 
 
För att testa ifall webbplatsen fungerar i alla webbläsare brukar han ibland använda sig av 
webbtjänster där man skriver in adressen till webbplatsen så kör tjänsten igenom 
webbplatsen i alla webbläsare som finns. Men för det mesta så brukar han själv testa i de 
webbläsare som han har installerade på datorn och då blir det i de senaste versionerna av 
dessa. 
 
När de lämnat över en webbplats till kunden gör de ingen uppföljning efteråt, om kunden 
upptäcker att något inte fungerar i en ny version av en webbläsare så får kunden göra en 
beställning på att de vill ha en uppdatering. 
 
Respondenten anser att det är Internet Explorer som är boven i dramat och säger att han 
själv kan bli helt galen på det ibland eftersom han måste lägga ner så mycket extra tid på 
just den webbläsaren. Och det är just den extra tiden som respondenten menar att kunden 
inte vill lägga extra pengar på. Han tycker att det vore bättre ifall alla kunde enas om att 
följa till exempel HTML5. 
 
I framtiden tror respondenten att det kommer att bli mycket bättre, framförallt när 
Internet Explorer 9 släpps eftersom de helt byggt om, men han tror även att HTML 5 
kommer att göra det mycket lättare. 
 
Han anser inte att användarna bör påverkas av problemen med att vissa webbplatser inte 
är tillgängliga då han tror att de flesta webbdesigners vet i vilka webbläsare som de flesta 
webbsidor körs i. 
 
För att hänga med i utvecklingen tycker respondenten att man ska läsa tidningar och 
forum men att det också finns en hel del bra sidor med designråd där man kan få en hel 
del bra tips och idéer. Respondenten anser att det är väldigt viktigt för sig själv att hålla 
sig uppdaterad för att man ska känna att man utvecklas och utmanar sig själv. 
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4.3 Sammanfattning av intervju med respondent 3 
Respondent tre jobbar som webbutvecklare och webbdesigner kombinerat då han har 
väldigt varierande uppgifter på företaget som han jobbat på i ett och ett halvt år. Han gör 
webbplatser till företag, privatpersoner och landsting. 
 
Att skapa en webbplats som är tillgänglig för alla anser han vara ett väldigt stort krav då 
han vill att alla ska kunna se sidan utan att det är något fel på den. Respondenten börjar 
tänka på tillgängligheten lite senare i utvecklingsprocessen. Först börjar han med att göra 
en analys av vad sidan ska rikta sig till och är det då ett förbund eller en statlig sida har 
man mycket stort fokus på tillgängligheten. 
 
Respondenten säger att det ibland kan uppstå problem under utvecklingen men att man 
brukar kunna lösa dem då de har riktlinjer som de jobbar efter och där med också vet vad 
det är som ska fungera. De använder sig även av en checklista som de går igenom för att 
se att allting ska fungera som det ska enligt kundens önskemål. För att se så att 
webbplatsen fungerar i olika webbläsare genomför de cross-browsertest under 
utvecklingen. 
 
För att underlätta i utvecklingsarbetet anser respondenten att det är viktigt att man har en 
bra kodstruktur genom hela webbplatsen så att det inte ligger taggar huller om buller utan 
att man ser till att koden är lätt att läsa. 
 
Inför framtiden tror respondenten att problemen med att göra webbplatser tillgängliga 
kommer att minska just för att det utvecklas och fokuseras mycket på tillgängligheten då 
han anser att det utvecklas nya tekniker som fokuserar just på det vilket kommer att 
underlätta arbetet. 
 
För att hålla sig uppdaterad som webbdesigner tycker respondenten att det är viktigt att 
läsa tidningar, Twitter och webbplatser som handlar om design så att man hänger med i 
vad som är nytt. Respondenten anser att det är väldigt viktigt att hänga med i 
utvecklingen så att man inte är kvar på samma tekniker i flera år. 
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5. Analys 
Vi kommer i detta kapitel presentera en berättelse som är skapad utifrån den empiriska 
undersökningen som bestod av tre stycken intervjuer med webbdesigners. Vi vill med 
berättelsen påvisa det viktiga som en webbdesigner bör tänka på vid utveckling av 
tillgängliga webbplatser. 

5.1 Förutsättningar för berättelsen 
Som vi skrev i kapitel två använder vi oss av en narrativ analysmetod vilket innebär att vi 
nu kommer skildra respondenterna ur ett tredje persons perspektiv genom en berättelse. 
Denna berättelse baserar sig dels på de kunskaper vi anskaffat oss ifrån den teoretiska 
referensramen men framförallt på kunskapen från intervjuerna. Berättelsen kommer att 
vara designad för att passa vår målgrupp vilket innebär att vi i berättelsen kommer att 
använda oss av ett vardagligt språk. Vi vill genom berättelsen förmedla en kunskap om 
vad man som webbdesigner bör tänka på när man gör en webbplats tillgänglig. 

5.2 Berättelsen 
 

En bra dag på jobbet 
 
Klockan ringer. Solen letar sig in genom de skira gardinerna. 
Fåglarna kvittrar och trafiken har så smått börjat röra sig genom 
Borås stad. Peter vaknar och känner som så många gånger förr att 
det här kommer att blir en bra dag. Under frukosten vet han vad 
som komma skall. Peter ska överlämna resultatet av det han 
tycker om och brinner allra mest för. 
 
Peter ska snart fylla 32 år och arbetar som webbdesigner. Han 
älskar att designa och utveckla webbplatser. Webbplatser som är 
attraktiva, tillgängliga och lättnavigerade. Webbplatser som 
människor tycker om att använda. Idag var det alltså dags för 
Peter och hans arbetskamrater att lämna över ett projekt till en 
kund, det är alltid ett speciellt tillfälle att se vad kunden tycker 
även om man haft en aktiv kontakt under hela projektet. Man får 
den där lilla extra känslan i kroppen. 
 
Musiken från iPoden strömmar in i Peters öron under hans väg till 
jobbet. Han tycker om att gå, det ger en bra start på dagen 
samtidigt som omgivningen är inspirerande, speciellt stadsparken 
med känsla av naturen. Just idag upptäcker Peter att ytterligare en 
staty tillkommit i parken. Det påminner honom om en gammal 
kund vars fru tagit med honom på en statyvandring i Borås. Det 
resulterade att kunden kom något sent till mötet med Peter. Väl 
under mötet konstaterade kunden att det här med statyvandring i 
Borås var något utav ett evighetsprojekt.  
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Nu började kontoret skymta och Peter visste att det bara var några 
minuter kvar till han fick sätta sig vid sitt skrivbord, luta sig 
tillbaka i den ergonomiska stolen och låta kreativiteten flöda. 
Dagens uppgifter kommer bestå av att kontrollera att allting 
fungerar som det ska. Det är viktigt att webbplatsen fungerar i 
samtliga webbläsare för att säkerhetsställa tillgängligheten. 
 
På företaget arbetar tre personer. Peters arbetsuppgifter på jobbet 
består av att designa och skapa gränssnitt för webbplatser och 
bygga front-end kod (HTML/CSS) för dessa. Medan de andra två, 
Thomas och Linus arbetar med databaslösningar och ger 
webbplatserna liv med hjälp av serverbaserade tekniker och 
scriptspråk. 
 
Peter öppnar upp dörren till entrén och börjar röra sig in mot sitt 
kontor. De andra två hade inte kommit än. Peter brukar vara lite 
tidigare. Inne på kontoret börjar han med att sänka ner sitt 
skrivbord som varit i upphöjt läge, att kunna variera sin 
arbetsställning är viktigt för att man inte ska få ont i ryggen i 
onödan. Alla på företaget använder Mac OSX som 
operativsystem, det är bra att alla använder samma system, vilket 
man väljer att använda spelar egentligen ingen roll. Men samtliga 
på företaget tycker att utbudet av program till Mac är bra. Enkelt 
och smidigt. Peter passar på att logga in på sitt Twitterkonto, en 
socialmedia där han följer många erfarna webbdesigners som 
delar med sig av allt som kan vara till nytta inom området för 
webbdesign. Att följa med i utvecklingen och uppdatera sig om 
vad som händer är en viktig del i hans arbete, detta är något Peter 
gör både under och efter arbetstid.  
 
Peter läser en artikel från ”alistapart.com” som heter ”To hell 
with bad browsers” han fastnar speciellt för ett stycke där 
författaren skriver följande: 
 
” Thousands of new sites premiere every day. Most of them are 
built to support bad browsers intead of standards. It’s an 
epidemic. Enough already. We finally have good browsers. Let’s 
use them.” 
 
Peter hinner precis läsa klart artikeln när de andra två kommer in. 
De bor i Göteborg och brukar därför samåka till jobbet.  
”Hallå där” säger Thomas med ett brett leende.   
”Hej.” 
”Taggad inför dagen? Tänkte vi kör som vanligt, med ett litet 
möte och stämmer av dagens upplägg.”  
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”Absolut.”  
 
De tre tar med sig en varsin kaffe från maskinen och sätter sig i 
mötesrummet. 
 
Efter mötet börjar Peter se över sin kod. Den är välstrukturerad 
och det är enkelt att orientera sig och hitta det man söker i koden. 
Det är viktigt för Peter att använda sig av semantisk korrekt 
HTML vilket innebär att han tänker på hur han märker upp 
innehållet på sidan och använder så lämpliga HTML-taggar som 
möjligt. Till exempel använder han rubrik-taggar för rubriker, list-
taggar för listor och märker upp textstycken med paragraf-taggar 
och så vidare. 
 
För Peter är det en självklarhet att en webbplats ska vara 
tillgänglig för alla oavsett webbläsare eller visningsmedia. Han 
fokuserar på tillgängligheten under hela utvecklingsprocessen, 
från att designen lämnar Photoshop och börjar ta form i 
webbläsaren med HTML och CSS till färdig produkt. Genom att 
följa webbstandarder och skriva semantiskt korrekt HTML så får 
man mycket gratis vad det gäller tillgängligheten. Peter har fått 
lägga extra tid på att få webbplatsen att fungera korrekt i äldre 
versioner av Internet Explorer på grund av det bristande stödet av 
webbstandarder i webbläsaren. I övrigt har arbetet gått bra, det 
har han att tacka webbstandarder för. Peter sitter och lägger till 
kommentarer i koden, det förenklar ytterligare för andra personer 
att sätta sig in i vad som är vad i koden. 
 
Klockan närmar sig tolv och det börjar bli dags för lunch, 
eftersom det är sista dagen på det projekt de så länge arbetat med 
ska han och Thomas gå till deras favoritrestaurang där de serverar 
den bästa sushin i Borås. Våren har börjat gå över i sommar och 
just idag värmer solen lite extra på promenaden längs stadens 
shoppinggator. Peter öppnar glasdörren till restaurangen och tar 
stegen upp för stentrappan för att sedan slå sig ner tillsammans 
med Thomas vid ett bord med utsikt över gatan. Där är det fullt 
med glada människor som längtat efter sommarvärmen. När 
första tallriken sushi är plockad från buffén börjar som så många 
gånger förr en diskussion om webbdesign. 
 
”Jag har svårt att förstå att det fortfarande finns människor som 
utvecklar webbplatser som inte fungerar i alla webbläsare”, säger 
Thomas med en djup suck. 
”Ja, att bygga webbplatser som bara fungerar i vissa webbläsare 
är inte acceptabelt längre, det känns som att det tillhör det 
förgångna” svarar Peter 
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”Precis, det är en självklarhet att det ska fungera i alla 
webbläsare! Däremot behöver det ju inte se exakt likadant ut 
överallt, det viktiga är ju att innehållet ska vara tillgängligt för 
alla” 
”Ja alltså jag fattar inte att folk kan har problem med det, följer 
man webbstandarder så är det ju faktiskt inget större problem”, 
säger Peter och menar på att alla moderna webbläsare är bra på att 
stödja webbstandarder, följer man dem så blir det rätt. 
”Ja det enda problemet jag kan se för oss är ju de äldre 
versionerna som fortfarande används, där får man ju lägga ner lite 
extra krut för att få det att fungera på grund av det bristande 
stödet för webbstandarder” 
 
Just äldre versioner av webbläsare gör att man får lägga ner mer 
tid på att få saker att fungera på ett korrekt sätt. 
 
Peter och Thomas fyller på med några sushibitar till och återgår 
ganska snabbt till diskussionen.  
”Men du det här med äldre versioner av webbläsare, det är ju 
egentligen ingenting användarna ska påverkas av, det är ju vårt 
ansvar att se till att de webbplatser vi utvecklar är tillgängliga för 
alla, det är synd att alla inte har den kunskapen” säger Thomas. 
”Ja självklart, men rent för egen del önskar man sig ju att alla 
använder sig av moderna webbläsare, vilken spelar ingen roll, 
bara man inte använder en flera år gammal version”, svarar Peter.  
 
I samband med att man pratar om dåliga webbläsare, hör man 
ofta att Internet Explorer är i fokus på hur dålig den är, men 
egentligen är det inte webbläsaren det är fel på. Internet Explorer 
8 är en bra webbläsare med tillräkligt stöd för webbstandarder, 
det är det faktum att det är så många som använder äldre 
versioner av den. 
 
”Ja, Internet Explorer 6 var egentligen en fantastik webbläsare när 
den släpptes, men det är ju fan i mig nästan 10 år sedan! Den är 
hopplös i fråga om stödet för webbstandarder, och det faktum att 
den fortfarande används hämmar utvecklingen”, säger Thomas. 
”En anledning till att den fortfarande är så populär är att det är så 
många oerfarna webbdesigners som fortfarande utvecklar efter 
den. Eftersom det då bara fungerar i den så är det många 
användare som inte vill byta till en nyare webbläsare” konstaterar 
Peter. 
”Trist” svarar Thomas samtidigt som han torkar sig runt munnen 
och tittar ut genom fönstret ner på gatan där en gatumusikant 
lyckats locka till sig en liten publik. 
 



- 30 - 
 

Med varsin kopp kaffe i handen slår de sig ner på en bänk längs 
ån Viskan för att njuta några minuter av den varma sommarsolen.  
 
Väl tillbaka på kontoret är det dags för att övergå i den sista 
testfasen av webbplatsen. Tester och validering av koden är något 
som Peter gjort genom hela processen men nu är det dags för det 
allra sista för att försäkra sig om att allting fungerar som det är 
tänkt. Detta görs genom att köra webbplatsen i olika webbläsare 
på olika plattformar. Eftersom Peter använder Mac OS X på 
jobbet har han en visualiseringsmjukvara för att kunna köra en 
Windows-version och se så att inget heller avviker där från det 
som är tänkt. Att göra cross-browsertest har alltid varit en viktig 
del i Peters arbetsprocess.   
 
Nu är det dags för dagens höjdpunkt, projektet lämnas över till 
kunden som sedan ska godkänna det. Kunden har varit med hela 
vägen genom projektet och tillsammans har de satt upp ett antal 
delmål som Peter och hans kollegor betat av ett efter ett för att se 
till att kunden får det denne önskat. 
 
Nu är det alltså bara för Peter att vänta på kundens godkännande 
och börja förbereda sig inför det kommande projektet. Peter tittar 
på klockan och inser att det är dags att gå hem för dagen. Han tar 
på sig jackan och säger hej då till sina kollegor för att sedan gå 
promenaden hem genom stadsparken medveten om att imorgon 
kommer det bli en ny och lika spännande dag. 

5.3 Berättelsens innebörd 
Utifrån den empiriska undersökningen som bestod av tre stycken intervjuer med 
webbdesigners kunde vi sedan skapa en narrativ berättelse. Vi vill genom berättelsen 
illustrera hur en typisk dag i en webbdesigners arbete kan se ut och belysa det arbetssätt 
som vi kunnat utläsa ifrån de intervjuer vi genomfört, om vad som är viktigt att tänka på 
vid utveckling mot tillgängliga webbplatser.  
 
Berättelsen förmedlar att man som webbdesigner och precis som alla andra yrken så bör 
man tycka om och brinna för det man gör för att kunna bibehålla en god motivation. En 
viktig nyckel för att lära sig om hur man bör arbeta mot tillgängliga webbplatser och vad 
som sker i utvecklingen är att läsa på inom området. I berättelsen så läser Peter bloggar 
och använder sociala medier där han följer andra webbdesigners som delar med sig av 
saker som är nyttiga för att Peter själv ska känna att han utvecklas som webbdesigner och 
hänga med i utvecklingen. Det finns massvis med nyttig information på webben. 
Berättelsen förmedlar att det är viktigt att man aktivt under arbetsprocessen testar och 
validerar sin kod för att säkerhetsställa tillgängligheten. Innan man lägger upp sin 
webbplats på webben är det viktigt att man gör tester i olika webbläsare och plattformar 
för att försäkra sig om att alla användare kan ta del av webbplatsen oberoende på vilken 
webbläsare och plattform som används.  
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Vad det gäller föråldrade webbläsare så ska man försöka utveckla efter dessa så länge 
som de har en stor marknadsandel om man inte vill gå miste om besökare till sin 
webbplats.  
 
Att följa webbstandarder är det viktigaste som webbdesigner och det ger väldigt mycket 
vad det gäller tillgänglighet om man följer dess riktlinjer.  
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6. Resultat 
I kapitlet redovisas slutsatser från den empiriska undersökningen och analysen. Vi 
kommer här att redogöra för svaren på delfrågorna som leder till svaret på huvudfrågan 
där vi presenterar vårt förslag på riktlinjer för hur man bör arbeta för att göra en 
webbplats tillgänglig. Kapitlet kommer även att innehålla resultat- och 
metodutvärdering. 
 
Vår huvudfråga: 
Hur ska
 

 en webbdesigner arbeta med att göra en webbplats tillgänglig? 

Delfrågor som formulerats utifrån huvudfrågan: 
 

• Hur arbetar en webbdesigner med att göra webbplatser tillgängliga?  
• Vilka problem finns det med att utveckla webbplatser för olika webbläsare och 

dess versioner?  
• Vad är orsakerna till problemen?  
• Hur påverkas användarna och webbdesigners arbete av problemen?  

6.1 Hur arbetar en webbdesigner med att göra webbplatser 
tillgängliga?  

Utifrån den empiriska undersökningen kan vi dra slutsatsen att det finns en 
kunskapsskillnad bland webbdesigners idag som gör att man i stora drag kan dela in 
dessa i två grupper, amatörer och webbdesigners. Amatörer behöver inte nödvändigtvis 
vara självlärda utan kan ha gått en utbildning men sedan inte hängt med i utvecklingen 
och är därför kvar i hur det var för 10 år sedan eller lärt sig på felsätt från början. En 
webbdesigner behöver däremot inte ha gått någon utbildning utan kan vara självlärd, han 
eller hon har hängt med i utvecklingen och är därför up to date med vad som gäller. De 
webbdesigners som vi intervjuat tycker det är oerhört viktigt att hänga med i 
utvecklingen, speciellt för deras egen skull, de vill känna att de utvecklas och utmanar sig 
själva. 
 
Samtliga webbdesigners vi intervjuat anser att tillgängligheten är en mycket viktig del i 
deras arbete och ser det som en självklarhet att en webbplats ska fungera i samtliga 
moderna webbläsare. Att fokusera på tillgängligheten finns tidigt med i arbetsprocessen, 
men kommer i fokus under utvecklingsstadiet.  
 
De håller alla med om att följa webbstandarder och att använda semantisk korrekt 
HTML-kod gör att man får mycket av tillgängligheten gratis, men att man ibland får 
lägga ner extra tid för att få det att fungera i de webbläsare som inte har fullgott stöd för 
webbstandarder. 
 
För att sedan kunna säkerhetsställa att webbplatsen verkligen fungerar i samtliga 
moderna webbläsare genomförs cross-browsertest vilket innebär att man testar 
webbplatsen i flera olika webbläsare innan man överlämnar webbplatsen till kund.  
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6.2 Vilka problem finns det med att utveckla webbplatser för olika 
webbläsare och dess versioner?  

Problemen med att utveckla webbplatser för olika webbläsare är alltså starkt relaterat till 
den kunskap som webbdesigner besitter. Om man inte har kunskap om webbstandarder 
blir det svårt att utveckla för en god tillgänglighet. I och med att dagens webbläsare är så 
pass bra anpassade efter webbstandarderna så är det till stor fördel att man följer dessa 
riktlinjer för att webbläsarna ska kunna tolka och förstå webbplatsens kod på det sättet 
som gör det enklast för webbläsarna. Om man inte följer webbstandarder ökar risken att 
webbläsarna tolkar den kod som webbplatsen är byggd av på fel sätt, konsekvenserna kan 
vara oåtkomliga webbplatser eller webbplatser vars element placeras på ett sådant sätt att 
webbplatsen tappar sin funktion och effektivitet.  
 
Äldre webbläsare har ett bristande stöd när det gäller webbstandarder. Det gör att dessa 
webbläsare får svårt att förstå nya tekniker som egentligen är bättre lämpade att använda 
vid utveckling av webbplatser. En fråga man kan ställa sig då är varför ska man 
egentligen bry sig om äldre webbläsare? Faktum är att det fortfarande finns en stor 
användargrupp som använder äldre webbläsare på webben. Som vi berättat tidigare så är 
Internet Explorer 6 fortfarande bland de webbläsare som används mest, en webbläsare 
som snart är tio år gammal. Det är ingen målgrupp man bara kan strunta i. 

6.3 Vad är orsakerna till problemen?  
För ett par år sedan var Internet Explorer den dominerande webbläsaren vilket gjorde att 
det var okej att enbart utveckla för den webbläsaren. Dess bristande stöd av 
webbstandarder beror på att man förr i tiden inte tog hänsyn till standarderna samtidigt 
som dessa inte var lika välutvecklade som idag. Internet har utvecklats i en snabb takt 
vilket också inneburit att det tillkommit fler webbläsare som tagit mark från Internet 
Explorer som idag inte har samma dominans av marknaden längre. Problemen uppstår då 
det idag finns amatördesigners som inte hängt med i utvecklingen och därför fortfarande 
enbart utvecklar för Internet Explorer. Att webben kan nås och användas av alla innebär 
även att vemsomhelst har möjligheten att skapa en webbplats. För att kunna bli läkare 
krävs en viss kunskapsnivå innan man kan bli det, att börja arbeta med webbdesign är 
något som vem som helst kan göra när som helst. Detta innebär att alla inte innehar den 
kunskapsnivå som krävs för att kunna utveckla en webbplats som är funktionell och 
tillgänglig i samtliga webbläsare. 

6.4 Hur påverkas användarna och webbdesigners arbete av 
problemen?  

Att inte kunna komma åt en webbplats på grund av att man använder en webbläsare som 
har svårt att tolka webbplatsens kod påverkar både användare och webbdesigners. Som 
användare kanske du inte kan uppnå eller får svårt att uppnå målet med besöket på 
webbplatsen. Som webbdesigner eller ägare av webbplatsen tappar man potentiella 
användare. Problemet med att utveckla till gamla webbläsare påverkar designern på så 
sätt att man får lägga extra arbete och tid på att få det att fungera korrekt, det blir en 
kostnadsfråga. Vissa designers anser att det är självklarhet att man även måste utveckla 
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efter dessa medan andra anser att man kan undvika det, för att på så sätt få bort de gamla 
webbläsarna från webben.  

6.5 Hur ska

Riktlinjer: 

 en webbdesigner arbeta med att göra en webbplats 
tillgänglig? 

• Följ webbstandarder. 
• Validera din webbplats. 
• Utför cross-browsertest. 
• Håll dig uppdaterad. 

 
Efter genomförd studie har vi kunnat se att webbstandarder har fått en central roll och är 
den viktigaste punkten på vägen mot tillgängliga webbplatser. Det är något som samtliga 
respondenter har konstaterat är viktigt och som vi även kunnat erfara utifrån teorin. 
 
Att validera sin kod är viktigt för att säkerhetsställa att man följer de regler som finns för 
de språk som används i dokumentet. Det kan vara svårt att manuellt hitta fel och därför är 
det viktigt att validera sin kod för att identifiera dessa. Att ha en felfri kod är viktigt för 
att webbläsaren ska kunna tolka din webbplatskod på rätt sätt. 
 
Att utföra cross-browsertest är viktig att genomföra innan du lägger upp din webbplats på 
en server, för att säkerställa att din webbplats fungerar på ett korrekt sätt. Detta kan du 
göra genom att testa webbplatsen i olika webbläsare. De flesta stora webbläsare finns 
tillgängliga att ladda ner gratis via webben. Det är också viktigt att testa webbplatsen på 
olika plattformar för att se så att inget heller här avviker. Detta kan göras genom att 
använda visualiseringsmjukvara för att kunna köra webbplatsen på ett annat 
operativsystem om du inte har tillgång till olika operativsystem på annat sätt. 
 
Som vi har skrivit tidigare är det väldigt viktigt att hålla sig uppdaterad, inte bara för att 
hänga med i utvecklingen utan också för att man själv som webbdesigner ska känna att 
man hela tiden utvecklas och utmanar sig själv. Hålla sig uppdaterad kan man göra på 
många sätt, till exempel genom att läsa bloggar, böcker, artiklar och att vara aktiv på 
forum där man kan diskutera och utbyta information med andra webbintresserade. Det är 
också bra att studera andras koder för att se praktiska exempel på hur koden bör 
struktureras.  
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7. Epilog 
När vi ser till framtiden inom webbdesign och tillgängliga webbplatser tyder allt på att 
våra två identifierande problemområden kommer att avta med tiden.  
 
Respondenterna säger sig inte ha några problem med att utveckla en webbplats som är 
tillgänglig i de olika webbläsarna, detta för att dem har kunskaper om webbstandarder 
och följer dess riktlinjer. De problemen som dem upplever är äldre versioner för 
webbläsarna, i och med deras avsaknad av stöd för webbstandarder. Framförallt är det 
Internet Explorer version 6 som ställer till det, en snart tio år gammal webbläsare. Enligt 
statisktiken så tappar den versionen i marknadsandelar och med tiden kommer den att nå 
en så låg marknadsandel att den inte är värd att lägga ner tid på att utveckla efter. Bara 
under studiens gång har andelen sjunkit från 20 %46 till 17.58 %47

 

 vilket tyder på att vi är 
på rätt väg. Nya standarder är bakåtkompatibla med de moderna webbläsarna som finns 
idag och kommer så vara inför framtiden. Problemområdet med äldre versioner med 
avsaknad av stöd för webbstandarder kommer alltså med tiden att försvinna.  

När vi ser till problemet med att få en webbplats att fungera i olika sorters webbläsare så 
är det starkt relaterat till webbdesigners med dålig kunskap, personer som inte följer de 
standarder som finns. Idag är webben en så pass viktig del i företag och verksamheter att 
man vill lägga tid och pengar på en bra webbplats. Desto längre vi lever med webben 
som kommunikationsmedel så lär vi oss allt mer och mer. Det gör att potentiella kunder 
för en webbdesigner kommer vara mer medvetna om vad som innebär med en bra och 
tillgänglig webbplats. Med tiden så ser vi alltså att kraven på webbdesigners kommer 
öka, besitter man inte den kunskap som krävs för att utveckla webbplatser med god 
tillgänglighet kommer man säkerligen inte vara någon eftertraktat webbdesigner på 
marknaden. Problemområde med olika sorter av webbläsare tyder alltså även det på att 
det kommer avta med tiden 

7.1 Metod– och resultatutvärdering 
Den kvalitativa metod som vi valde att använda oss av för att genomföra studien har varit 
ett bra val. Vi genomförde studien på ett deduktivt arbetssätt med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Via intervjuerna har vi fått tillräckligt med information och kunskap som 
lett till svaren på våra forskningsfrågor. Vi har under studiens gång sett till att vi ej 
avvikit från våra forskningsfrågor. Studien anses relevant då ämnesvalet i dagsläget är 
aktuellt inom informatik. Då vi använt oss av ett informellt språk för studien med tydlig 
indelning underlättar det för andra att förstå och granska denna studie. Vi anser även att 
vi har fokuserat på att ha en röd tråd genom hela studien då vårt resultat ej har avvikit 
från våra forskningsfrågor. Vi har även varit objektiva i våra intervjuer och inte på något 
sätt påverkat respondenterna. 
 

                                                 
46http://marketshare.hitslink.com/browser-market-
share.aspx?qprid=2&qpcal=1&qpcal=1&qpcal=1&qpcal=1&qptimeframe=M&qpsp=132 
47http://marketshare.hitslink.com/browser-market-
share.aspx?qprid=2&qpcal=1&qpcal=1&qptimeframe=M&qpsp=136 
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Vid utformningen av narrativa analysen har många citat inkluderats för att stärka 
övertygelsen om att denna håller en hög kvalitet. För att se att analysen överensstämmer 
med empirin har vi låtit respondenterna tagit del av denna för på så sett öka 
trovärdigheten. Originaliteten och uppfinnelserikedomen i analysen leder till ökad 
förståelse och insiktsfullhet hos läsaren. Vi har en fullständig och meningsfull bild av 
tolkningen vilket skapar ett sammanhang. Riktlinjerna utformades utifrån empirin och 
anses därmed innehålla samma kvalité som analysen. Därmed anser vi att vår studie 
håller en hög kvalitet.   

7.2 Fortsatt forskning 
Ett alternativ på förslag till fortsatt forskning inom området för att arbeta mot tillgängliga 
webbplatser är att studera hur en webbläsare tolkar och avläser en webbplats som följer 
webbstandarder gentemot en webbplats som har avsaknad av dessa. Att påvisa på en 
djupare nivå med praktiska exempel på hur kodens struktur kan skrivas för att uppnå 
tillgängliga webbplatser. Resultaten kan användas för att förtydliga för webbdesigners 
med bristande kunskap om hur man bör arbeta mot tillgängliga webbplatser. 
 
Ett annat förslag är att studera vilka ekonomiska vinster det ger genom att följa 
standarder. Exempelvis företaget Amazon, varför är inte dem bra på att följa standarder, 
skulle dem kunna sälja mer om deras webbplats följde dessa, varför har dem inte byggt 
om sin webbplats? 

7.3 Slutord 
Detta examensarbete har varit väldigt lärorikt. Vi har utvecklat nya kunskaper och fått en 
nyttig inblick i verkligheten. Vi upplever att vi fått en bra grund för att kunna utveckla oss 
inom området webbdesign, ett område som vi är väldigt intresserade av. Vi hoppas att andra 
ska kunna dra nytta av vår studie som vi ser som en hänvisning på vägen mot tillgängliga 
webbplatser.  
 
Avslutningsvis vill vi tacka de respondenter som gett oss chansen och tagit sig tid att ge oss 
en inblick i deras vardag som webbdesigners. Tack! 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjufrågor 
 

1. Vad är dina arbetsuppgifter på (Företagsnamn)? 
 

2. Hur länge har du arbetat på (Företagsnamn)? 
 

3. Vilken typ av webbsidor utvecklar ni på (Företagsnamn)? 
 

4. Vilken verksamhetsfokus har (Företagsnamn)? 
 

5. Vad har du för bakgrund/utbildning inom webbdesign? 
 

6. När du skapar en webbplats hur resonerar du kring tillgängligheten det vill säga 
att en webbplats är tillgänglig i flera webbläsare?  
 

7. Är det viktigt för dig att en webbplats är tillgänglig i flera olika webbläsare? 
 

8. När i din arbetsprocess fokuserar du på tillgängligheten för webbplatser? 
 

9. Vilka anser du är problemen med att få en webbplats att fungera och se ut som 
tänkt i olika webbläsare och dess versioner?  
 

10. Hur påverkar problemen ditt arbete? 
 

11. Hur påverkas användarna av problemen? 
- Är det något användarna göra för att minska problemen? 

 
12. Vad anser du vara orsaken till problemen? 
• Kunskapsbrist 
• Utvecklingen 
• Annat 

 
13. Hur arbetar du för att en webbplats ska bli tillgänglig i flera olika webbläsare? 

- Genomförs cross-browsertest på olika plattformar, webbläsare och dess 
versioner? 
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14. Hur viktigt är det för dig att följa webbstandarder? 
 

15. Hur säkerhetsställer du att en webbplats fungerar som tänkt i flera webbläsare 
innan de läggs upp?  
- Görs någon kontinuerlig uppföljning av webbplatser som lagts upp? 

 
16. Har du några tips och råd till personer som arbetar med webbdesign där 

kunskapen om hur man gör en webbplats tillgänglig är bristfällig? 
 

17. Hur ser du på framtiden inom webbdesign, hur tror du att problemen med att 
utveckla tillgängliga webbplatser kommer att utveckla sig? 
 

18. Har du något annat att tillägga som vi inte tagit upp genom frågornas innehåll, 
något som kan vara betydelsefullt för vår studie? 
 

19. Om vi kommer på ytterligare frågor, kan vi kontakta dig igen? 
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9.2 Introduktionsbrev till respondenterna 
Användningen av webben är idag en del av vardagen. Många tjänster och viktig 
information finns idag på webben, då är det viktigt att webbplatserna skapas på ett 
korrekt sätt för att användare ska kunna integrera med webbplatsen och uppnå sina mål 
oavsett vilken webbläsare som används. Idag är också utbudet av webbläsare stort och det 
finns inget som säger att det inte kommer utökas i framtiden. Det är inte alltid en 
webbplats fungerar som den är tänkt i de olika webbläsarna och användare kan gå miste 
om nödvändig information.  
 
Syftet med studien är att skapa förslag på riktlinjer till hur man kan uppnå tillgängliga 
webbplatser. Vi vill genom vår studie kartlägga hur en webbdesigner arbetar och se till 
vilka problem det finns med att göra webbplatser tillgängliga, att få en förståelse till hur 
problemen uppstår och kunna redogöra för dess konsekvenser. På så vis kommer vi 
kunna presentera ett kunskapsbidrag på ett förslag till hur man hanterar problemen och 
arbetar mot tillgängliga webbplatser, webbplatser som fungerar i alla webbläsare nu och 
inför framtiden.  
 
När vi talar om tillgänglighet i vår studie syftar vi till det som vi anser är första steget på 
vägen till en tillgänglig webbplats. Att få en webbplats att fungera och visas som det är 
tänkt på användarens skärm oavsett vilken typ av webbläsare som används. 
 
Intervjuområde: 
Genom att först se till hur man arbetar med att göra 
webbplatser tillgängliga kommer vi kunna identifiera hur 
man arbetar som webbdesigner idag. 

Att sedan identifiera de problem som finns med att 
göra webbplatser tillgängliga innebär att vi kommer 
kunna kartlägga dessa.  
 
Genom att ta reda på problemens orsaker kommer vi 
kunna arbeta fram en lösning av problemen och vara 
till hjälp för att forma förslag på riktlinjer till hur 
man skapar en tillgänglig webbplats.  
 
Att klarlägga konsekvenserna av problemen bidrar 
till att vi kommer kunna argumentera för att påvisa 
hur viktigt det är med att utveckla sina webbplatser 
mot webben på ett korrekt sätt.  
 
Alla delfrågor kommer bidra till hur man ska arbeta 
för att uppnå tillgängliga webbplatser. Utifrån det 
kommer vi forma förslag på riktlinjer som vi sedan 
hoppas ska kunna användas av personer som arbetar 
med webbdesign där behov av kunskapen saknas. 



- 44 - 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
 
 
 
 
 

 
 

BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 · POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS 
TFN: 033-435 40 00 · E-POST: INST.IDA@HB.SE · WEBB: WWW.HB.SE/IDA 


	1. Bakgrund
	1.1 Inledning
	1.2 Bakgrundsbeskrivning
	1.3 Problemdiskussion
	1.4 Initial begreppsprecisering
	1.4.1 Tillgänglighet 
	1.4.2 Webbplats 
	1.4.3 Webbläsare
	1.4.4 Version 
	1.4.5 Webbdesigner 
	1.4.6 Användare 
	1.4.7 Uppdatering 

	1.5 Problemställning
	1.6 Forskningsfrågor
	1.7 Syfte
	1.8 Förväntat resultat
	1.9 Avgränsningar
	1.10 Målgrupp

	2. Metod
	2.1 Forskningsperspektiv
	2.2 Förhållningssätt
	2.3 Forskningsstrategi
	2.4 Undersökningstyp
	2.5 Studiens process
	2.6 Urval
	2.7 Datainsamling
	2.8 Analysmetod 
	2.9 Utvärderingsmetod
	2.10 Presentationsmetod

	3. Teoretisk referensram
	3.1 Webbstandarder 
	3.1.1 Vad är webbstandarder? 
	3.1.2 Fördelarna med webbstandarder? 
	3.1.3  (X)HTML 
	3.1.3.1 HTML 
	3.1.3.2 XHTML 
	3.1.3.3 HTML5

	3.1.4 CSS

	3.2 Webbläsare
	3.2.1 Hur fungerar en webbläsare? 
	3.2.2 Webbläsares marknadsandelar

	3.3  Från webbstandarder till användares skärm, hur det hänger ihop idag
	3.4 Teorins roll

	4. Empiri
	4.1 Sammanfattning av intervju med respondent 1
	4.2 Sammanfattning av intervju med respondent 2
	4.3 Sammanfattning av intervju med respondent 3

	5. Analys
	5.1 Förutsättningar för berättelsen
	5.2 Berättelsen
	5.3 Berättelsens innebörd

	6. Resultat
	6.1 Hur arbetar en webbdesigner med att göra webbplatser tillgängliga? 
	6.2 Vilka problem finns det med att utveckla webbplatser för olika webbläsare och dess versioner? 
	6.3 Vad är orsakerna till problemen? 
	6.4 Hur påverkas användarna och webbdesigners arbete av problemen? 
	6.5 Hur ska en webbdesigner arbeta med att göra en webbplats tillgänglig?

	7. Epilog
	7.1 Metod– och resultatutvärdering
	7.2 Fortsatt forskning
	7.3 Slutord

	8. Referenslista
	8.1 Tryckta källor:
	8.2 Elektroniska källor:
	9.1 Intervjufrågor
	9.2 Introduktionsbrev till respondenterna


