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Abstract  

 Nowadays multimedia on websites is very common. For example the users can watch videos on 
their newspapers websites.  The websites have also become more interactive. This is partly 
because of the fast Internet connections that are available to the users today.  It allows the users to 
enjoy heavier multimedia on the websites, for example videos. The technique behind these 
multimedia websites is called HTML 5 and Flash Player. Flash Player has been a standard for 
multimedia experiences on the Internet for a while now but it has its flaws. The challenger is 
called HTML 5. HTML 5 offers new functions which can make life easier for developer as well 
as users. This study aims to create an understanding about these two techniques. And also to 
compare important terms which will allow a comparison between the techniques to be able to 
present any strengths/weaknesses and possibilities/threats. Will there become a change of 
technique to develop multimedia websites? The conclusions we had have reached are based on 
the analysis of the literature study and the empirical survey. Many factors play a vital role in our 
result. HTML 5  is not a proven technique, but it has its advantages and possibilities. HTML 5 for 
example has large companies in form of YouTube and Apple behind it. But it also has its 
disadvantages and threats. For example, some web browsers does not support HTML 5.  Flash 
Player on the other hand is a proven technique, which reaches a broad range of users. But Flash 
Player has its disadvantages: stability problems and additionally, Flash Player is also very CPU 
demanding. However, Flash Player has its advantages and possibilities as well. For example, a lot 
of companies build their concept around Flash Player. But the HTML 5 train is picking up 
passengers. One example being that YouTube has already released a demo website which allows 
the users to test video with HTML 5, but it requires the user to have a web browser which 
supports HTML 5. Any change that might happen, will not happen today. HTML 5 will need 
time before it will establish itself as a standard on the web.   
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Sammanfattning 

Numera är multimedia på webbsidor mycket vanligt. Användare kan tillexempel se på filmer på sina 
dagstidningars webbsidor. Webbsidor har också blivit mer interaktiva. Detta beror dels på de höga 
hastigheterna användare har på sina internetuppkopplingar, som tillåter tyngre multimedia på 
webbsidorna, så som video. Teknikerna bakom de här multimedia webbsidorna heter HTML 5 och 
Flash Player. Flash Player har varit en standard för multimedia upplevelser på Internet ett tag nu men 
det finns brister i tekniken. Och utmanaren heter HTML 5. HTML 5 erbjuder nya funktioner som kan 
underlätta både för utvecklare och användare. Denna studie syftar att skapa förståelse om bägge dessa 
tekniker. Och även att jämföra aktuella begrepp som möjliggör en jämförelse mellan teknikerna för 
att ta fram styrkor/svagheter och möjligheter/hot för de bägge teknikerna. Hur påverkar respektive 
teknik användare och utvecklare? Har teknikerna någon påverkan på Smartphones och webbläsare 
eller tvärtom. Vi har gjort en litteraturundersökning och en empirisk undersökning och därmed arbetat 
efter att få reda dessa styrkor/svagheter och möjligheter/hot. Kommer det bli ett skifte av teknik för 
att utveckla multimedia webbplatser? Slutsatser som vi har kommit fram till är baserade på analysen 
av litteraturstudien och den empiriska undersökningen. Många faktorer spelar in i vårt resultat. 
HTML 5 är inte en beprövad teknik men som dock har en del fördelar och möjligheter. HTML 5 har 
till exempel stora företag i ryggen som YouTube och Apple. Men det finns även nackdelar och risker. 
Till exempel så saknar HTML 5 stöd från vissa webbläsare. Flash Player är däremot en beprövad 
teknik som når många användare. Men Flash Player har dock nackdelar i bland annat 
stabilitetsproblem och dessutom är Flash Player resurskrävande. Men även Flash Player har fördelar 
och möjligheter. Bland annat så bygger många företag sina koncept kring Flash Player. Men 
HTML 5 tåget går för fullt och många ser ut att hoppa på det. Bland annat YouTube har redan 
lanserat en demo webbsida där HTML 5 testas för att spela upp video, dock krävs det en 
webbläsare med stöd för HTML 5. Det här eventuella skiftet lär dock inte ske idag, HTML 5 
kommer behöva tid för att etablera sig som en tydlig standard på nätet. 
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Förord  
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Anders Hjalmarsson som har varit till stor hjälp 
under studien och gett oss goda råd och vägledning.  
Ett stort tack även till våra respondenter som har tagit sin tid att svara på våra frågor. Utan deras 
professionella bemötande hade vi inte kunnat genomföra den här studien.  
 

Patrik Hansson och Damir Sabanovic
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1 Inledning  

Kapitlet inleder med en bakgrundbeskrivning. Därpå följer en utformad forskningsfråga med två 
delfrågor. Även uppsatsen syfte och avgränsning presenteras i kapitlet. 

1.1 Bakgrund 
Internet har utvecklats och etablerat sig i samhället på senare år. I början bestod Internet av enkla 
webbsidor som liknade vanliga tryckta källor, exempelvis restaurangmeny och allmän 
information tillänglig genom en dator. Idag har Internet en helt annan roll och har därmed blivit 
en oersättlig funktion. Vi använder Internet till alla möjliga utformningar. Allt från att hantera 
räkningar och boka resor till att handla kläder och söka information i en mängd olika databaser. 
All dess informationshantering har gjort att Internet har blivit mycket rikare idag både såväl 
innehållsmässigt som utseendemässigt och funktionsmässigt. 

På den tiden där cd:n började bli vanlig som distributionsmetod fanns det plötsligt extremt 
mycket utrymme som kunde användas för ljud och video. En stor marknad uppstod för spel som 
var fyllda med multimedia, men som inte krävde hög prestanda av datorn.  Denna multimedia 
skapades av ett program som hette Director. I samma veva började webben ta fart som 
distributionsmetod av information, men den klarade inte av speciellt stora informationsmängder. 
Nog för att Macromedia, som ägde Director på den tiden, byggde ett insticksprogram för 
webbläsare som klarade att spela upp Shockwave-filer, men begränsningarna var så stora att det 
behövdes en alternativ metod att bygga multimedia för webben på. Denna metod kom att heta 
Flash Player. Flash Player tog verkligen fart vid YouTubes lansering 2006 och de snabba 
internetuppkopplingarna som dök upp i samma veva. Senare har video blivit en väldig populär 
användarupplevelse på internet och mer företag använder sig utav video som 
kommunikationskanal. (Karl Wångstedt,2010) 

 YouTube har till exempel ingått flera samarbetsavtal med företag som lever på att leverera 
innehåll, som CBS, BBC, Universal Music Group, Sony Music Group, Warner Music Group, 
NBA, The Sundance Channel. (YouTube, 2010) 

Att YouTube valde Flash som teknik för att leverera video var ett val som förvånade många som 
trott att video på webben var en kamp mellan Real, Windows media och Quicktime. I och med 
YouTubes val raderades de aktörerna mer eller mindre ut helt på bara ett par år. (Karl 
Wångstedt,2010) 

Lägg där till att Apple inte använder sig av Flash i sina produkter för att Steve Jobbs anser att 
Flash inte hör hemma på mobiltelefoner. Apple tycker även att Flash är instabilt och enligt 
Apples egna erfarenheter den absolut vanligaste orsaken till att ett Macprogram kraschar. (Joel 
Westerhom,2010) 
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Men Flash Player är inte perfekt och många menar att det behövs en ersättare, men en del är 
också nöjda med Flash. Den nya tekniken som är på gång att konkurera med Flash Player är 
HTML 5. Behövs det en ny teknik för multimedia på Internet? Är HTML 5 i så fall den nya 
tekniken? Webbplatser som Vimeo och YouTube har redan börjat lansera HTML5-versioner av 
sina sajter. Men hur kommer den här standarden att påverka webbplatserna på nätet? 
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1.2 Frågeställning  

Eftersom frågeställningen vill besvara vad som talar för att HTML 5 kommer att ersätta Flash, 
måste vi först svara på våra delfrågor. Dessa delfrågor tar fram fördelar/nackdelar och 
möjligheter/risker med HTML 5 och Flash, vilket vi måste ha kunskap om. Dessa måste sedan 
jämföras med varandra för att kunna besvara vår huvudfråga. Denna jämförelse kommer att ske 
genom en SWOT-analys där vi bedömer styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

Huvudfråga:  

Vad talar för att HTML5 kommer att ersätta Flash in om multimedia på webbplatser? 

Del frågor utifrån huvudfrågan:  

Vilka styrkor/svagheter har HTML 5 gentemot Flash? 

Vilka möjligheter/hot medför HTML 5 gentemot Flash? 

1.3 Syfte  
Flash utmanas som teknik för att utveckla interaktiva multimedia webbplatser. Utmanaren heter 
HTML 5 och det är viktigt att utreda vad som talar för att HTML 5 kommer att ersätta Flash. Det 
finns vissa aktuella begrepp som är viktiga att lyfta fram och jämföra för att ta fram 
fördelar/nackdelar och möjligheter/risker för de bägge teknikerna. Dessa fördelar/nackdelar och 
möjligheter/risker är viktiga delar för att avgöra vad somtalar för HTML 5. 

1.4 Avgränsning  
Bägge dessa tekniker har många funktioner och kan utveckla mer än just video och annan 
multimedia. Men vi ansåg att det skulle bli för komplext att göra diverse fördjupningar inom 
tekniken samt en för stor studie om vi studerat allt som dessa tekniker kan utveckla. Vi bestämde 
oss för att avgränsa studien till multimedia funktionerna och då mer inriktat på 
videouppspelningsfunktionerna som teknikerna erbjuder.  

1.5  Intressenter  
De kunskaper som kommer att utredas under arbetes gång ska i första hand vända sig till 
utvecklare som vill utveckla webbplatser som erbjuder multimedia uppleveler till användare. Och 
som står i valet om vilken teknik som borde användas just för multimedia funktionerna. 

Vi vill även att alla som är intresserade av ämnet ska ha möjligheten att få möjlighet att utnyttja 
till den nya kunskapen. Det kan vara studenter som studerar inom informatik området eller 
personer med intresse för webbutveckling och IT.  
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1.6 Begreppsdefinitioner  

Med hjälp av våra frågeställningar har vi kunnat definiera några viktiga centrala begrepp. Dessa 
begrepp är relevanta för vårt område och kommer att beskrivas närmare. Beskrivningen kommer 
att ge bättre förståelse samt vårt tankesätt bakom de olika begreppen.  

Multimedia: ”En interaktiv datorbaserad presentation som inkluderar minst två av följande 
element: text, ljud, stillbild, rörliga bilder och animation” (egen övers.) (Tannenbaum 1998 se 
Hedman 2002, s. 10) 

Insticksprogram: Dessa hjälper din webbläsare utföra särskilda funktioner som att visa särskilda 
grafikformat eller spela multimedia filer. (Mozilla, 2010) 

Användare: En användare är en person som använder sig utav en webblösning för att uppfylla sitt 
behov och nå sitt mål. Det kan vara en person som använder någon sorts av elektronisk apparat. Inom 
IT sammanhang är användaren en person som använder webbplatser för att utföra sina handlingar. 
Det behöver inte vara någon person med konkret datorvana utan kan vara en vanlig person som vill 
genomföra sina tjänster så tillfredställande som möjligt.  

Utvecklare: I detta fall syftar vi på en utvecklare som utvecklar IT lösningar, till exempel en 
systemutvecklare.  

Webbplats: Det här begreppet används på olika sätt. Allt från hemsida, webbsajt med mera. Dessa är 
samling av bilder, text, multimedia, dokument som är nåbar över Internet. För oss är en webbplats ett 
område på nätet där användaren kan genomföra sina tjänster.  

Applikation/Teknik : Används inom IT-världen som synonym för mjukvara eller datorprogram. 
Består av serie instruktioner som kontrollerar datorns handlingar i olika steg.  
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1.7 Förväntat resultat  
Vi räknar med att ta fram möjligheter/risker och fördelar/nackdelar för båda teknikerna genom 
den jämförelsen vi utför mellan de aktuella begreppen. För att kunna avgöra ifall HTML 5 
kommer att ersätta Flash. Den här kunskapen kan då vara nyttig för utvecklarna. Kunskapen 
kommer att hjälpa utvecklaren att välja teknik vid utveckling av multimedia webbplatser samt 
välja områden där respektive teknik lämpar sig bäst.  

 

1.8 Författarnas bakgrund 
Författarna läser fjärde året på systemvetarprogrammet och har under dessa år bland annat läst 
kurser inom webbdesign, webbutveckling  och användbarhet. Eftersom författarna har ett intresse 
för webbutveckling samt även har skrivit en kandidatuppsats om webbutveckling och AJAX 
tidigare blev FLASH och HTML 5 ett intressant och naturlig val att skriva en uppsats om. 

Författarna är även vana användare av multimedia på webbplatser, så som till exempel YouTube.  
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2 Metod 
Vi kommer under denna del beskriva vår kunskapssyn, vetenskapliga perspektiv samt 
forskningsstrategi för att klargöra för vår undersöknings genomförande.  

2.1 Inledning  

Det är viktigt för forskaren att komma fram till ny kunskap och lösa problem. Det är därmed 
nödvändigt att använda sig av en metod. Genom att göra detta skapas bredare förståelse. Därför 
är det viktigt att välja den metod som passar bäst för den frågeställning forskaren arbetar med 
(Holme & Solvang, 1997).  

Men vi kommer först redovisa vår förundersökning som vi genomfört därför att resultatet från 
förundersökningen spelar stor roll för grunden i den senare undersökningen. Metoddelen är viktig 
för att läsaren ska kunna själva bedöma rimligheten på våra resultat och tolkningar . (Patel & 
Davidson 2002, s. 131-132.)  

2.2 Kunskapskaraktärisering  

Här vill vi ange vad det är för slags av kunskap som ska utvecklas. Kunskapskaraktäriseringen är 
nödvändig för att det ska vara möjligt att fastställa strategin för utvecklingsarbetet Goldkuhl, 
(1998). Den sorts av kunskap som vi vill utveckla är att frambringa förståelse för hur HTML 5 
kommer att påverka Flash video funktionalitet. Både inom utveckling samt användning. Syftet 
med vår uppsats är att frambringa förståelse för synvinklar inom multimedia som är viktiga att 
beakta för en webbutvecklare som vill underlätta tillämpningen av video på en webbplats. Här 
blir den dominerade kunskapen som tas fram förståelsekunskap. Enligt Goldkul (1998) ses 
förståelsekunskap som en särskild kunskaps sort, förståelsekunskap inriktas på varför något är 
som det är. Vill vi ta reda på hur HTML 5 som en nykommande standard kommer att påverka 
nuvarande funktionalitet som Flash erbjuder inom multimedia. Hur kommer den nya standarden 
att påverka utvecklarens jobb eller användarens bruk? Det är viktigt att utvecklarna har god 
kännedom om teknikerna som behandlas. Genom att få utvecklarnas perspektiv kommer vi att 
utveckla samt förbättra förståelse inom den nykommande standarden samt påverkan den kommer 
att ha på den nuvarande funktionaliteten som Flash erbjuder idag inom multimedia.  

2.3 Vetenskapssyn  

Det förekommer flera olika vetenskapliga förhållningssätt men det mest centrala synsätt är 
hermeneutik och positivism. Inom hermeneutiken försöker man gå mellan delarna och helheten 
för att få en så fullständig förståelse som möjligt.  
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Positivismen studerar endast forskningsproblemet. Här arbetar man på ett sätt där man formulerar 
teorier och hypoteser i form av matematiska formler. Inom positivismen ska forskaren deduktiv 
leda i bevis hypoteser som ska granskas empiriskt med vetenskapliga metoder. Inom positivismen 
är det viktigt att forskarens känslomässiga läggning inte berör verket. 

 Vi vill skapa en förståelse för vilka aspekter som spelar roll när en ny standard etableras på nätet 
och hur den kommer att påverka nuvarande teknik som Flash erbjuder. Det är också viktigt att 
forskaren närmar sig forskningsobjektet utifrån egen förståelse. Därför har vi valt hermeneutiskt 
synsätt. Tankar, intryck och känslor samt den kunskap som vi har tillgång till och inte hinder för 
att vi ska kunna tolka och begripa forskningsobjekt (Patel & Davidsson, 2003).  

2.4 Forskningsstrategi  
Vår studie kommer att ha ett kvalitativt förhållningssätt, d.v.s. det sätt vi kommer att generera, 
bearbeta och analysera den information vi kommer samla in under vår studie. I kvalitativ 
forskning samlas det in mjuka data i att forma av t.ex. intervjuer och tolkande analyser och det 
används oftast verbala metoder för att analysera t.ex. textmaterial. Till skillnad från kvantitativ 
forskning som går ut på att samla in data genom statistiska metoder samt mätning utav 
datainsamling. Dessa två går att kombinera och det sägs att dagens forskning ligger någonstans 
mellan dem två (Patel & Davidson 2002, s. 14).  

Men som sagt så kommer vår studie dock att ha ett kvalitativt förhållningssätt. Vi kommer själva 
att befinna oss i undersökningens verklighet som ska analyseras. Vi ska även försöka att fånga 
människors handlingar och beteenden. Under studien är det viktigt att vi arbetar utifrån ett 
helhetsperspektiv, detta är nödvändigt för att kunna utveckla förståelse samt studera fenomenet 
och förstå komponenterna som har någon sorts av koppling till helheten. Utifrån vår 
problemställning samt våra forskningsfrågor är detta förhållningssätt det som passar bäst för att få 
reda på det vi vill ha svar på (Patel & Davidson 2002, s. 14). De flesta av våra problem går ut på 
att tolka människors upplevelser samt ta reda på vad något är för något. T.ex. på sådana frågor 
eller problem som vi kommer att försöka få svar på och undersöka i vår studie är. Vilka 
möjligheter/risker medför HTML 5 när multimedia applikationer utvecklas? Våra val av 
undersöknings typer är induktiv och deskriptiva .  

Explorativ undersökningstyp är en utforskande undersökning. Den här sorten av undersökning 
används ofta för att utveckla grundläggande kunskap inom ett visst område. I vissa fall kallas det 
här momentet för förstude eller förundersökning. Det är också vanligt att man inom 
undersökningen kommer i kontakt med ett fåtal personer eller experter inom området för att 
hämta information. 

Vi använder oss utav explorativ undersöknings typ därför att vi vill öka vår kunskap om 
egentligen alla dem begrepp och frågor vi berör i vår studie. Det finns definitivt luckor i vår 
kunskap och vi behöver göra en utforskande studie för att fylla dessa luckor. Ju mer kunskap vi 
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skaffar oss ju mer kan vi driva vår studie framåt och lättare få svar på vår frågeställning som 
innehåller många frågor och problem som vi saknar mycket förkunskap om och som vi behöver 
skaffa oss förståelse för.  

Vi kan även säga att vår forskningsstrategi är induktiv. Vi arbetar för att skapa en egen teori med 
hjälp utifrån den information vi samlat in under vår studie. Även om vi kommer arbeta induktiv 
och utan att utgå från en tidigare teori, kommer vi inte arbeta helt utan förutsättningar, vi kommer 
att påverkas utav våra egna idéer och uppfattningar och genom detta arbetssätt skapa egna 
erfarenheter (Patel & Davidson 2002, s. 24). 

2.5 Urval och datainsamling  
Den metod vi tänker använda oss utav för data insamling för att lösa vår problemställning är 
bland annat intervjuer. Vid en intervju bestäms träff med respondenten samt ställer diverse 
frågor, ett alternativ är också att ringa. Vi kommer att utföra denna metod då vi tror att det är bra 
sätt att samla information om vår frågeställning. Innan vi utför våra intervjuer måste vi veta att 
personen ifråga är villig att svara på dem frågor vi har. Vi kan göra detta genom att försöka 
förklara syftet med vår studie och försöka förklara att personens delaktighet är viktigt. I vårt fall 
kommer vi att försöka välja personer med rätt kompetens inom området. Detta innebär 
kompetens inom webbutveckling med Flash och HTML 5. När det gäller dessa typer av personer 
är det nog intervjuer som är det bästa valet. Även om det inte är speciellt känsliga frågor vi 
kommer att ställa dem personer vi kommer att intervjua, är det ändå bra att informera personerna 
ifall deras svar kommer hanteras konfidentiellt och ifall deras svar är anonyma. Skillnaden 
mellan konfidentiellt och anonym är att när något är konfidentiellt är det bara vi som har tillgång 
till uppgifterna om vem som har svarat på frågorna. När något är anonymt vet inte ens vi vem 
som svarat på frågorna (Patel & Davidson 2002, s. 69-70.).  

Eftersom vårt förhållningssätt är kvalitativt kommer syftet med våra intervjuer vara att upptäcka 
egenskaper hos något t.ex. personens uppfattning om webbutveckling med Flash och HTML 5 
eller multimedia upplevelsen vid användandet av Flash och HTML 5. Vi kan då inte redan innan 
formulera svarsalternativ eller själva avgöra vilket som är det rätta svaret på en fråga. Detta 
stämmer även överens med att vi har ett induktivt arbetssätt (Patel & Davidson 2002, s. 78-79. )  

Till sist kommer vi att använda oss utav några vanliga källor för att inhämta information, 
nämligen böcker, vetenskapliga tidningar, rapporter och även Internet (Patel & Davidson 2002, s. 
42-44). Eftersom Borås Högskola har ett utmärkt bibliotek kommer vi använda oss utav deras 
hjälpmedel för att söka efter information och tror oss hitta en hel del böcker och tidsskrifter här. 
Med bibliotekets hjälpmedel såsom deras söksystem kan vi även hitta litteratur som finns i andra 
bibliotek och kanske göra ett såkallat fjärrlån. Vi kommer även att använda dem kurslitteratur vi 
har använt oss utav under vår studietid eftersom många utav våra begrepp och problem är 
relevant till tidigare kurser vi läst. Internet kommer även vara till stor nytta för oss då det där 
finns mycket information om vårt problemområde där, men vi får vara noga med vilka källor vi 
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använder. Litteraturgenomgången är en tidskrävande process då sökandet tar lång tid men det tar 
även tid att gå igenom den litteratur vi har skaffat oss. Vi bör ta tag i litteraturen för att skaffa oss 
så god kunskap redan från början men detta arbeta kommer att pågå genom hela undersökningen 
(Patel & Davidson 2002, s. 42-44). 

2.6 Analysmetod  
Just de intervjuer som vi kommer att göra passar vår kvalitativa analysmetod som kommer att 
presenteras i uppsatsen.  

En komparativ metod för analysen kommer att genomföras. Vi kommer att utveckla en grund i 
vår undersökning genom att ta fram en teoretisk referensram. Denna referensram kommer att ge 
oss möjligheter att arbeta vidare med den empiriska studien i form av intervjuer, samt 
komplettera teorin ifall det behövs. Likheter och skillnader kommer därefter att identifieras efter 
jämförelsen av empirin och teorin 

2.7 Presentationsmetod  

Studien kommer att presenteras textuellt. Vi kommer att placera först teori studien och därefter 
den empiriska studien. På det här sättet skapar vi en tydlig överblick och förståelse för läsaren. 
Genom att göra detta kommer läsaren att kunna följa den ”röda tråden” genom uppsatsen samt 
märka av en tydlig uppbyggnad av området och därmed finna kunskap. Rapporten kommer att 
vara användbar för webbutvecklare som utvecklar webbplatser med hjälp av Flash och HTML 5. 
Samt även för användare som använder dessa tekniker vid multimedia upplevelser. Rapporten 
kan även användas som hjälp inom andra områden samt för läsare med IT intresse.  

2.8 Utvärderingsmetod  

Enligt Goldkuhl (1998) finns det ett mängd kriterier som är viktiga vid ett bestämmande av om 
ett vetenskapligt arbete håller hög kvalitet. Dessa kriterier är:  

• Relevans vad det gäller ämnesval och ämnesbehandling  
• Tydlighet för att andra ska kunna förstå och granska den  

• Generalitet vad det gäller betydelsen utanför uppsatsen  
 

Vi kommer att förhålla oss till relevanta områden som hör ihop med ämnet vi har valt. Genom att 
göra detta kan vi fullfölja den röda tråden genom undersökningen och har en tydlig struktur i 
studien.  

I studin kommer tydligheten att beaktas. Speciellt när man talar om diverse tekniker är det viktigt 
att förklara dessa så att läsaren kan förhålla dem till frågeställningen och begreppen som 
behandlas.  
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Det är viktigt att följa ett visst generalitet. Det kan eftersträvas genom att använda flera 
respondenter och försöka att få flera olika synpunkter på frågorna som kommer att ställas. 

Det viktigt att svaren inte avviker från det som var avsett att undersökas. Det är också viktigt att 
inte påverka respondenterna utan få en objektiv bild av området under undersökningens gång. 
Viktigt för oss som gör undersökningen är att vara pålästa på dessa områden som ska omfatta 
området. Detta kan underlätta för oss utvärderingen av data som ska samlas in.  
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3 Teorins roll i studien  
Teorin kommer att användas i undersökningen för att ta fram kunskap om ämnet. Vi kommer 
även att använda teorin i analysen så att vi kan göra en förhållning till empirin. Vi kommer att 
studera olika delar i litteraturen som därmed kommer att ge oss djupare förståelse inom dessa 
områden som omfattar tekniker som Flash och HTML 5. 

3.1 Empirins roll i studien  

Vi kommer få en tydlig inblick i verkligheten med hjälp av den empiriska studien. Syftet med 
empiriska studien är också verifiera den teoretiska undersökningen och generera nya kunskaper 
som inte visats i den teoretiska studien. Vi kommer därmed att kunna dra slutsatser beroende på 
verkliga handlingar samt generera nya teorier. Vi har använt oss av kvalitativt tillvägagångssätt. 
Den kvalitativa undersökningen underlättar för oss att skilja mellan den typen av undersökning vi 
är intresserade av från klassificeringar i allmänt (Hartman, 1998). 
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3.2 Teoretisk referensram 

Det teoretiska kapitlet börjar med en beskrivning av HTMLs historia samt teknikerna som har 
tagit del av det. Därefter går vi in närmare på Flash och dessa egenskaper samt beskriver 
begrepp som vi har valt att basera vår studie på. Vi har även valt att beskriva vissa moment i 
teorin som visar hur man går tillväga när man använder respektive teknik. 

3.3 Konsortiet W3C 
Enligt Shannon är World Wide Web konsortium är en organisation som drogs igång av Tim 
Berners-Lee där syftet är att skapa och hantera standarder som tar del av webbplatserna. (Ross 
Shannon, 2010) 

Shannon säger att eftersom world Wide Web är universum av information i ett nätverk så är W3C 
ett konsortium för att hänsyn till den fulla potentialen av webben. (Ross Shannon, 2010) 

 W3C arbetar med den globala nätverk för att producera specifikationer och referenser till 
mjukvara. W3C är grundat av industriella medlemmar men själva produkten i sig är tillänglig till 
alla utan någon ersättning.  Konsortium drivs av MIT LCS och INRIA därmed finns det ett 
samarbete med CERN där webben orienteras.  

Med W3C existens är det möjligt att ta ställning till varandras expertis och djup teknisk kunskap. 
Därefter finns det alternativ att lätt utbyta information och kunskap via forum och 
medlemsorganisationer som omfattar ett urval av industrier från datorn. Nuförtiden finns det 
experter från IBM, Microsoft, Netscape, Novell Spyglass och Softquad som har gått igenom vissa 
riktplaner tillsammans för att ta fram standards för htmlegenskaper som multimediaobjekt, style 
sheets, form scriptning, tables och högupplös utskrivning samt förbättrad åtkomst till visuell 
funktionalitet.  Teamet (HTML-ERB) bakom den tekniska utvecklingen av W3C formningen 
förväntas att definiera nya versionen av HTML.   

Innan W3C existerade så var uppbyggnaden av webbsidor väldigt olika i jämförelse med 
varandra. Verksamheterna valde att utveckla dessa webbsidor på deras egna sätt och det var svårt 
att nå någon gemensam struktur och standard för hur webbplatserna skulle presenteras för 
användaren.  Detta var självklart väldigt stort problem för webben överlag och hade många 
bidragande faktorer för en bromsad utveckling. En av konsekvenserna var att webbsidorna inte 
visades enligt den presentation som var menad och att teknikerna inte kunde integrera med 
varandra på ett tillfredställande sätt och vissa fall inte alls. I och med detta föreslog W3C att vissa 
tekniker var tvungna att integrera och arbeta med varandra på ett sätt där webben arbetade på ett 
samlat sätt som möjligt. Här började verksamheterna att gå i en gemensak riktning där målet var 
att förbättra webben med dess teknologi som tas fram vid utveckling.  

W3C arbetade starkt med att se över möjligheter så att de kunde nå diverse standarder för 
webben.  Genom att göra detta gick det att försäkra sig om att erfarenheten av hög kvalitet på 
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Internet även krävde standard av hög kvalitet för källkoden som tas fram av utvecklarna. Detta 
var också ett positivt steg i utvecklingen där webbplatserna tas fram med mer anpassning där 
användaren har någon sorts av funktionshinder. Denna guide linjer som tas fram kräver att det 
finns en tydlig beskrivning textbeskrivning för bilder samt Flash funktionalitet som sedan kan 
tolkas av en webbläsare. W3C väljer också att tillhandhålla support till utvecklar som tar fram en 
webbdesign genom att offentliggöra ett bibliotek av gratis tutorias för diverse delar av 
webbdesign.  Det finns ungefär liknande tjänst för HTML kod där W3C kan gå igenom koden 
och se att den inte har några error som kan ställa till det för webbplatsen. När webbplatsen har 
granskats genom W3C så erhålls ett tillstånd av att använda deras logotyp vilket symboliserar att 
det används rätt standarder till webbplatsen och att den har granskats.  

3.4 Historisk utveckling av HTML 
HTML är en förkortning för HyperText Markup Language och är det officiella språket av world 
Wide Web. HTML introducerades 1990 och är en produkt av SGML (standard generalized 
Markup Language). SGML är en komplex teknisk specifikation som beskriver ”markup” språk 
speciellt dessa som använda i elektroniskt dokument.  HTML var togs från början i syfte att 
erbjuda dessa som inte hade någon specifik kunskap SGML att publicera och utbyta 
vetenskapliga samt liknande dokument.  Den här processen underlättades väldigt mycket genom 
att införa möjligheter att länka dokument elektroniskt med hjälp av hyperlänkar. Detta förklarar 
även namnet HyperText Markup Language.  

Vid den här tiden hade många insett hur viktigt det var att kunna förmedla vetenskaplig 
information och hur lätt det var med HTML. När Internet kom igång med World Wide Web så 
började direkt HTML att etablera sig och sprida sin funktionalitet.  

3.5 HTML 2 

Omfattar allt som den första versionen hade samt utökade funktionaliteten med ett antal nya 
funktioner.  HTML 2 var den självklara standarden för webbdesign fram till 1997 och definierade 
många core htmlegenskaper för första gången.  

 

3.6 HTML 3 
Är en standard där mer och mer användare har börjat anpassa sig till HTML standarden som 
presenterades på nätet. Föregående standards erbjöd några tillfredställande egenskaper till 
webbmasters. Vid den här tiden började allt mer webbmasters att introduceras som någon 
ansvarig för webbplatsen. Webbmasters ville utöka funktionaliteten på webbplatsen och erbjuda 
bättre webbdesign för användaren.  Det är även här som det anses finnas problem som börjar allt 
mer att dyka upp. Vid den här tiden märktes vissa svårigheter inom HTML framgången.  Ett 
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företag som heter Netscape var en tydlig ledare inom webbläsarutvecklingen under den här tiden 
där dem hade stora framgångar med deras egna webbläsare som heter Netscape Navigator. Det 
som symboliserade Netscapes kontroversiella drag var att dem började introducera nya egna 
HTML taggar och attribut för sin webbläsare. Dem valde även att kalla dessa förändringar och 
egenskaper för  ”Netscape exension tags”. Detta var självklart ett orosmoment för den 
gemensamma utvecklingen som W3C eftersträvade. Eftersom Netscape tog fram dessa 
egenskaper själv och andra webbläsare försökte återskapa effekterna av dessa så att dem själva 
inte hamnar i efterkälken. Problem var att deras webbläsare inte kunde visa innehållet på samma 
sätt. Med andra ord om utvecklare utanför Netscape skapade en sida med Netscape ETS skulle 
sidan inte presenteras lika bra i andra webbläsare. Detta orsakade förvirring och irritation för flera 
”markup” pionjärer.  

Under den här tiden så introducerades ett nytt utkast av en utvecklingsgrupp som arbetade med 
HTML. Denna grupp leddes av Dave Ragget. HTML 3.0 bestod många nya och förbättrade 
egenskaper för HTML och lovade många fler kraftfulla möjligheter för webbutvecklarna att 
kunna designa deras webbplatser. När det väl börjades implementera den nya funktionaliteten så 
var webbläsarna otroligt långsamma att kunna implementera något av den nya funktionaliteten. 
Istället blev det att det som gick att läggas till fick göra det och det som inte gick struntades i 
resten.  Detta misslyckande beror delvis på storleken på översyn och därmed övergavs HTML 3.0 
snabbt. Lyckligtvis var människorna som var ansvariga för detta medvetna om de framtida 
förändringarna och utvecklade alltid mjukvaran genom ett modulärt. Med andra ord kundes det 
med tiden alltid göra diverse förändringar och verksamheten kunde även anpassa sin utveckling 
till framtida förändringar vilket underlättade jobbet för företagen som arbetade med webbläsare.  

3.7 HTML 3.2  

Är en standard som symboliserade att alla nya taggar som hade börjat dyka upp vid den här tiden 
behövde någon sorts av standard där utvecklare kunde förhålla sig till något mer konkretare 
koncept. Runt den här tiden, ungefär 1994 hade Word Wide Web konsortium börjat utvecklas 
och de började se över alternativ för att förbättra utvecklingen inom webben samt få HTML på 
rätt riktning.  Det första konceptet namngavs Wilbur därmed i ett senare skede blev mer känt som 
HTML 3.2 av W3C. W3C valde att utveckla den här standarden väldigt lugnt och försiktigt i 
början för att senare lämna utrymme för vidare utveckling. Dessa ”extensions taggar” som redan 
hade blivit introducerade av Netscape och i mindre utsträckning av Microsoft klara inte av att 
uppfylla kraven för standarden som togs fram av W3C. HTML 3.2 blev officiellt en standard i 
januari 1997 och idag stöds det i sort sätt av alla webbläsare.  

3.8 HTML 4.01  

Var en stark förändring vad det gäller HTML standard samt den sista iterationen av det som 
kallades för klassisk HTML. Tidigt i utvecklingen valdes det att namnge den här processen för 
COUGAR. Mycket av den här funktionaliteten som tags fram vid den här tiden är från ”ill-fated” 
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HTML 3.0 specifikationer som gamla taggar och support för HTML´s nya presentations språk 
”cascading stylesheets”.  

HTML 4.0 rekommenderades av W3C konsurium i december 1997 och blev den officiella 
standarden i april 1998.  Det som överraskade många var webbläsarstödet som gjordes av 
Microsoft i deras Internet Explorer. Internet Explorer ”IE5” hade bra stöd för nästan alla nya 
taggar och attribut. I jämförelse med Netscape så hade deras webbläsare oerhört stora brister i 
Navigator 4.7 och den här webbläsarens ansågs oduglig när det gällde HTML 4.0 och knappt 
grundläggande i CSS. Dock är moderna webbläsare en oerhörd bättre version i jämförelse med 
dessa som utvecklades under den här tiden.  

När HTML 4.0 hade varit ute ett tag var dokumentationen över och vissa mindre korregeringar 
hade genomförts hade detta lett till en mindre uppdatering av 4.0 standarden och numera varit 
4.01. 

3.9 XHTML 1.0  

Står sedan 26 januari 2000 som en gemensam standard för HTML 4.01. W3C hade i början av 
2000 utfärdat vissa specifikationer för XHTML 1.0 som en rekommendation. XHTML är en helt 
ny gren av HTML som omfattar det bistra XML där koden måste skrivas korrekt för att den ska 
kunna nå webbläsaren. Det hade inte skett så många förändringar och det var inga många nya 
eller föråldrade taggar och attribut i XHTML. Dock gick det och se förändringar i och med 
bakgrund och ökad tillänglighet och funktionalitet. Detta ansågs vara mest en ny uppsättning av 
kodning regler.  

3.10 HTML 5  
Är en väldigt ny standard som kommer att etablera sig starkt på webben enligt många 
organisationer, en att nämna är Apple. Under många år har utvecklare och webbläsare försäljare 
försökt att flyta XML baserade dokument, W3C fortsatte att utveckla HTML 5 där dem valde att 
tillkännage HTML 5 utkastet i mitten av januari 2008.  

W3C har inte gett upp hoppet om XHTML 2.0 som strävar för elegans och insisterar på riktighet. 
Utvecklarna bakom HTML 5 tar ett mer pragmatisk tillvägagångssätt. Det försöktes även att se 
över problem och ta hänsyns till dessa som plågar webbutvecklare idag. Underlättningen 
försöktes och göras genom att inte behöva bygga om hela kärnan i protokollet som används idag.  
HTML 5 kritiker säger att det inte anses vara i rätt steg framåt och föredrar den mer eleganta 
designen som XHTML 2 som fortfarande är under utveckling. Kritikerna hävdar också att 
Webbdesigners måste hållas striktare standard vid utveckling av webbplatser. Men verkligheten 
är att stöd för webbläsare är viktigt för att en standard ska vara användbar, därför anses det att 
XHTML är en större förändring för utvecklare som arbetar med webbläsare än HTML5.   
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För webbutvecklare anses den här dagen vara efterlängtad. HTML 4.01 var introducerad i 
december 1999. W3C släppte XHTML 1.0 som efterträdare till HTML 4.01 som följde med i 
deras senaste standard XHTML 1.1 redan 2001. Därefter var syftet att fortsätta med XHTML och 
släppa XHTML 2.0 men utveckling har inte gått i den vändningen som webbläsareleverantörer 
hade hoppats på.  

Som ett resultat så har Apple, The mozilla Foundation och Opera utformat Web Hypertext 
Aplication Technology Working Group (WhatWG) i april 2004 för att arbeta med webb 
applikationer 1.0. Detta på grund av den oro som hade spridit sig med tanke på W3C framsteg 
med XHTML. Eventuellt börjades döpas om till Web applikationer 1.0 till HTML 5. I april 2005 
erbjöd WhatWG W3C sitt arbete som grund till en ny standard som där W3C bestämde sig för att 
enas om detta erbjudande och arbeta vidare på området.  

Inom HTML 5 finns det förändringar samt uppdateringar för att underlätta arbetet inom interaktiv 
webbutveckling. Nya element som inslag, sidfot, avsnitt, artikel, nav och dialog för att lättare 
dela upp delar av en sida tydligare, samtidigt som avancerade funktioner inluderar en ”duk” med 
en motsvarande 2-D ritning API som tillåter dynamisk grafik och animation. HTML 5 eliminerar 
också vissa delar som ramar och framesets som ar orsakat mer användbarhetsproblem än de var 
värda.  

De flesta utvecklarna har antagit Cascading Style Sheets eller CSS som ett bättre sätt att hantera 
presentationen på webbsidan. HTML 5 kodifierar detta genom att eliminera de flesta 
marknadsföringsinriktade attribut.  För att tjäna sina webbapplikationer 1,0 moniker tillägger 
HTML5 också API: er som innehåller direkta bestämmelser för audio - och videomaterial . Även 
om mycket av detta är möjligt idag genom insticksprogram för webbläsare så kommer det att 
behövas standard för den här funktionaliteten för att underlätta arbetet mellan plattform för 
utvecklare att kunna lägga till avancerade funktioner.  

I motsats till XHTML 2 är att stödja befintliga innehållet en viktig i HTML 5 design princip. 
Ändra designmål centrum på kompatibilitet, nytta , interoperabilitet och allmän tillgång. 
Kompabiliteten innebär inte bara att befintliga webbsidor fortfarande bör göras ordentligt men att 
när nya funktioner införs med HTML 5 ska dessa försämras graciöst när en äldre webbläsare 
används.  

Enligt Shannon har W3C har sagt att full HTML5 funktionalitet kommer att vara ute efter 
sommaren 2010. Då behövs det inte längre vänta på att ta del av den funktionaliteten som HTML 
erbjuder. (Ross Shannon, 2010) 

 Bland de kändaste webbläsarna som Firefox, Safari och Opera är supporten för HTML 5 redan 
implementerad.  
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3.11 Vidare Utveckling av HTML 
HTML 5 standarden är så mycket än bara nya taggar och verktyg. Men för användare och 
utvecklare anses detta som centralt betydelsefulla områden. Shannon menar Speciellt när det 
gäller API (Applicatioin Programming Inteface). (Ross Shannon, 2010) 

 Dessa API:s som gav uttryck åt taggar som <VIDEO> eller <IMG> och kommer i och med 
HTML 5 att erbjuda webbplatser rikare användarupplevelse.  Detta är på grund av dessa API som 
HTML 5 började utvecklas utifrån och i början namngavs Web Applikations 1.0. Genom att se 
över HTML 5 standarden som helhet idag så syns det att dessa områden är mest centrala. 

Om du ser video på nätet så kollas det oftast genom ett insticksprogram som är en del av 
mjukvaran som arbetar inom din webbläsare men är egentligen inte en del av webbläsaren. 
Ungefär tio år sedan kallades den här funktionen för RealPlayer software, semi-reliable windows 
media Player controls eller Quicktime insticksprogram som idag används väldigt lite. Idag 
handlar det mer om FLASH eller Microsoft Silverlight eller en nyare version av subltler 
Quicktime eller Windows media insticksprogram. Oavsett om du kollar en YouTube film eller 
bara kollar video klipp på någon webbsida så måste du ha någon sorts av insticksprogram för att 
kunna se dessa filmer.  

HTML 5 inkluderar support för enkla taggar där utvecklarna kan lägga till video precis på samma 
sätt som att lägga till bilder i föregående standarder, där det pekas på en fil i en server. Här finns 
det möjlighet att läsa video tagen och avkoda video utan någon form av insticksprogram. Att 
lägga till en video i HTML 5 är lika lätt som en bild, förutsatt att video-codec är kompatibel med 
webbläsarens renderingsmotor.  

3.12 Innehåll  
För att förstå webbsidornas uppbyggnad och konstruktion behövs det kännedom om vissa 
tekniker som användas för detta. Det vore omöjligt för oss att ge läsaren en fullständig 
redogörelse av HTML (Hypertext Markup Language) och dessa andra tekniker som integrerar 
med varandra, men någon stans måste vi börja.  

Nästa alla webbsidor som finns ute på nätet är skrivna i HTML. Det går att se HTML som ett 
område som används till flera syften. Exempelvis att konstruera dokument så att en webbläsare 
kan förstå hur informationen ska visas och för att definiera hypertextlänkar som gör det möjligt 
att förflytta sig inom och mellan sidor. (Ballard, 2006. sid 14)  
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3.13 Verktyg  

(Ballard, 2006. sid 14) påpekar att när vi skriver HTML kod så använder alla element vanliga 
bokstäver. Med andra ord vi behöver egentligen inte så mycket verktyg förutom 
textredigeringsprogram för att skapa HTML kod. Alla operativsystem har någon liknande 
program för installerat. Viktigt att notera är att även om det i textredigeringsprogram räcker med 
att skriva några detta. Ovan nämnda program utformar ibland text med egna tecken och 
symboler. Istället går det att använda program som är speciellt anpassade för den här sorten av 
programmering med t.ex. radnumrering och syntaxkontroll. Här ska det användas program som 
kontrollera att det går att spara filer som ASCII-text. 
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Figur 1: Exempel på HTML kod 
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Koden är skriven i ett vanligt textredigeringsprogram.  

I början av konstruktionen kan det påpekas för webbläsaren vad är för en sorts av sida och vilka 
specifika standarder den ska hålla sig till. Enklast att göra detta i är att innefatta en DOCTYPE 
tagg först i dokumentet som en länk till en DTD.  

DTD är en förkortning av det engelska uttrycket ”Document type declaration”. Det är ett sett att 
beskriva strukturen på ett SGML eller XML dokument. Varför det går att använda det inom 
HTML är eftersom HTML har sitt ursprung i SGML. En DTD ligger alltid överst på sidan.  

Den resterande delen i textredigeringsprogrammet är omgivet av inledande <HTML> och 
avslutas likaså med <HTML>. Varför det görs är att berätta för webbläsaren att all text som 
befinner sig mellan dessa taggar ska tolkas och visas som ett HTML dokument.  

Vi har även ett avsnitt där vi använder oss av <head> och <body> taggar. Här separerar vi 
informationen som ska och inte ska visas i webbläsaren. Vi har även ett huvudavsnitt där det är 
skrivet ”Ett enkelt HTML-dokument” som är angivet av <title>. I det här fallet är det lätt och tro 
att det här är en huvudrubrik som kommer att presenteras i webbläsaren som en rubrik men det 
stämmer inte. Istället fyller den några andra funktioner som en titel där sökmotorn kan avgöra 
vad det är för en sorts av sida. Eller att webbläsaren visar sidans titel i aktivitetsfältet när fönstret 
är minimerat. Därför prioriteras genomtänka titlar när det utvecklas en webbsida. (Ballard, 2006. 
sid 16)  

3.14 CSS  
(Ballard, 2006. sid 25) påvisar att CSS står för Cascading Style sheets och betecknar stilmall på 
det svenska språket. Vi använder CSS för att visa upp och utforma data som vi genererar med 
hjälp av HTML. Skillnaden här är i förhållande till HTML att informationens innehåll inte 
beröras av förändringar i CSS. Olikheten ligger i hur informationen presenteras.  

Vid utformning av utseende så har det tagits fram diverse regler för olika HTML-dokument. I 
vanliga fall finns det två enheter. Selektorn som identifierar vilket HTML-märke som avses samt 
deklaration som definierar stilen.  

3.15 Video format 

Video format handlar mycket om att reducera mängden redundant video data så att den digitala 
filen kan effektivt skickas och tas emot.  Den här processen involverar att anpassa en algoritm till 
video källan för att skapa nerpackad fil som är redo för överföring och lagring. För att spela den 
nerpackade filen en algoritm applicerad för att producera en video som visar samma kontent som 
original filen. Den tiden som det tar att packa ner, skicka samt öppna upp och visa filen kallas för 
latency. (Roger Aaberg, 2010) 
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H.264 fokuserar på att skapa en enkel lösning som minskar alternativ till ett minimum. En viktigt 
aspekt av standarden är att medföra i profilerna och prestation klasserna så dem kan optimalt 
underhålla populära produkter och format.  

H.264 är även ett nästa generations video komprimerings format. H.264 är även känt som MPEG-
04 AVC. Det är utvecklat för att använda i system som HDTV, Blu-ray och HD DVD samt några 
mindre system. Apple har officielt adapterat H.264 formatet till deras spelare Quicktime. För 
något år sen fick Flash stöd för det här formatet vilket symboliserade ett stort framsteg. Under 
den tiden sa Apple till YouTube att de vill att deras material ska använda H.264 formatet så att de 
kan spelas upp i AppleTV vilket YouTube gick med på. Efter ett tag var det dags för 
mobiltelefonerna att använda H.264 formatet idag använder nästan alla videoströmmare H.264. 
(Axis Communication, 2008) 
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3.16 Flash 

Flash föregångare dök upp första gången redan 1986 som ett visuellt ramverk för att bygga 
körbara multimedia program som spel. Men det hette då Vectorworks, även kallat Director. . 
Fördelen med att bygga programmen i ett sådant ramverk är att alla avancerade händelser sköts 
av ramverket, och det räcker att använda ett enkelt skript språk för att styra händelser och 
funktioner. 10 år senare, 1996, introducerades Flash. Director tillåter utvecklarna att exportera ett 
fult fungerande program som sedan kan köras fristående från ramverket. Detta fungerar ungefär 
på samma sätt som nutidens sätt att skapa program som körs från webben. Där är webbläsaren, 
JavaScript, HTML och CSS ramverket som sköter all kontakt med hårdvaran. (Karl 
Wångstedt,2010) 

När cd:n blev populär som distrubitionsmetod och det fanns mycket utrymme som kunde 
användas för ljud och video, blev samtidigt Director snabbt populärt. Detta skapade en stor 
marknad för spel fyllda med multimedia, men som ändå inte krävde hög prestanda av datorn. 
Exempel på sådana spel som ofta var byggda i Director var barn spel. Samtidigt så började även 
webben ta fart som distrubitionsmetod av information, men dock inte för så stora 
informationsmängder. Macromedia, som ägde Director på den tiden utvecklade ett 
insticksprogram för webbläsare, som klarade av att spela upp något som kallades shockwave-
filer. Dock med så stora begränsningar att det behövdes en anan metod för att utveckla 
multimedia för webben. (Karl Wångstedt,2010) 

Eftersom Director var ett resurskrävande, utrymmeskrävande och svårt att lära sig att utveckla 
med. Till exempel så tyckte reklambyråerna och formgivare att det var för krångligt och jobbigt 
att lära sig Lingo (skript språket i Director). Behövdes det ett nytt multimedia format. Då 
lanserades Flash som byggdes för att tilltala formgivare med sitt klicka-och-drag-gränssnitt. Det 
skulle gå att ha samma totala kontroll på utseende som på trycksaker. Detta uppskattades mycket 
av reklambyråer och formgivare .  Dock så var inte Flash riktigt den lösningen för webben som 
det troddes. Det var jobbigt att bygga levande webbplatser och webbplatser som skulle 
uppdaterats kontinuerligt i Flash.  Alla kunde kanske inte använda sajten eftersom 
tillgängligheten blev dålig och mycket av de funktioner som fungerade i resten av 
operativsystemet fungerade inte i en Flash-film. Skrollhjulet på musen och klipp och klistra 
krävde till exempel extra stöd från utvecklaren. (Karl Wångstedt,2010) 

Men 2006 tog Flash fart i och med YouTubes lansering. Det och att snabba 
internetuppkopplingar dök upp samtidigt. Många trodde att kampen om video på webben stod 
mellan Real, Windows media och Quicktime, därför överraskade det många att YouTube valde 
Flash. Detta innebar att Flash konkurrenter försvann från marknaden nästan på bara ett par år. 
Adobe, som numera utvecklar Flash, la till stöd för H.264 formatet vilket gjorde att kvalitén på 
filmer ökade drastiskt. Detta ledde till att professionella och semiprofessionella filmare också 
valde att använda sig utav Flash som publiceringmetod på nätet. Flash blev mer ett 
videoleveransformat än en multimediamotor. (Karl Wångstedt,2010) 
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Figur 2: Millward Brown survey, conducted December 2009. (Adobe, Flash Player, 2010) 
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3.17 Användare 
Person som interagerar med det datorbaserade informationssystemet. Exempel på användare är 
domänexperter och slutanvändare menar Lind1 

Inom IT sammanhang så identifierar Gulliksen och Göransson (2002) användare som en person 
som integrerar med ett system för att genomföra uppgifter i arbetet eller i andra sammanhang. 
(Gulliksen ,Göransson 2002 se Bayazit, Tabaku 2009)  

Sundgren (1992) nämner att begreppen ”användare” är alldeles för ”luddig” eller oprecisa för att 
vara ändamålsenliga. Uttalandet där dessa termer ingår verkar därför ofta diffusa eller banala. Så 
författaren tycker för att uppnå lite högre grad av stringens och kontroversialitet är att göra klart 
för sig tydliga definitioner av detta begrepp, såsom dela upp begreppet till slutanvändarna, 
brukarna, beställarna osv. (Sundgren 1992 se Bayazit, Tabaku 2009) 

Sundgren (1992) kallar för ”slutanvändare” är alltså dem som slutligen betjänas av informationen 
av informationssystemet alltså systemets de kallad ”informationskonsumenter”, ”kunder” eller 
”klienter”. (Sundgren 1992 se Bayazit, Tabaku 2009) 

3.18 Användare och Flash 

Adobe Flash Player tillåter användaren att titta på filmer i webbläsaren. Användare måste ladda 
hem och installera ett tilläggsprogram för att kunna titta på filmer. Om inte tillägsprogrammet är 
installerat på datorn redan.  Tilläggsprogrammet kan till exempel laddas ner från www.Adobe.se. 
Installations processen för Windows med Internet Explorer och Windows med annan webbläsare 
än Internet Explorer  visas nedan.  

“Windows 

Installation instructions for Windows Internet Explorer  

Installation of Adobe Flash Player may require administrative access to your PC, which is 
normally provided by your IT department. It is recommended that you close all other open 
browser windows before continuing with the installation.  

Click the download link to automatically download and install Adobe Flash Player into Microsoft 
Internet Explorer.  

Depending on your security settings, you may see a Security Warning dialog box. Click Install to 
install the ActiveX control. 
                                                 
1  Bertil Lind, Föreläsning Högskolan i Borås, Verifiering, validering och användbarhet, HT 2006 
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Figur 3: Flash installation 

When the installation is complete, you will see the Adobe Flash Player logo and text.  

Installation instructions for Windows non-Internet Explorer  

Installation of Adobe Flash Player may require administrative access to your PC, which is 
normally provided by your IT department. For the installation to succeed, you may be asked to 
close all open browser windows during the installation.  

Click the download link. A dialog box will appear asking you where to save the Installer.  

Save the Installer to your desktop, and wait for it to download completely.  

An Installer icon will appear on your desktop. Double-click on it.  

 

Figur 4: Flash objekt 

You may be prompted to close open browser windows to continue with the installation.  

You can verify the version you have installed by visiting the About Flash Player page” (Adobe, 
2010) 

För att användaren ska kunna se på den aktuella filmen går han eller hon helt enkelt in på en 
webbsida som innehåller filmer som spelas upp med hjälp av Flash Player, ett exempel på en 
sådan sida är YouTube. Väl inne på webbsidan väljer användaren vilken film han eller hon vill se 
och trycker på play knappen.  När videon sedan spelas upp ser det ut som på bilden nedan. 
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Figur 5: YouTube som använder Flash Player 
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3.19 Webbutvecklare 
Webbutvecklare är ansvariga för layout, visuella utseendet och användbarheten på en webbsida. 
Rollen som webbutvecklare kan också överlappa rollen som multimedia programmerare och 
webb arkitekt. En webbutvecklare använder en kombination av grafisk  design färdigheter och 
teknisk kunskap om hur webbsidor utvecklas, arbetsrollen kan innebära följande: 

• Arbeta nära kunder eller klienter vid design stadiet och hitta svar på frågor om varför 
webbsidan behövs, vilka som är målgruppen, vilka som är de ledande konkurrenterna, och 
så vidare. 

• Producera en design som kommer att vara attraktiv för målgruppen, har ett logiskt 
navigationssystem och har alla nödvändiga funktioner. 

• Skriva webbsidor med en kombination av koder, som HTML och XHTML, CSS, 
Javascript, Actionscript, ColdFusion, .Net, Flash, eller använda kod-genererings program, 
så som Dreamweaver och Visual Studio. 

• Bestämma hur bilder och annnat material kommer att bli digitalt optimerade och 
presenterade på webbsidan. 

• Försäkra att materialet på webbsidan är tillgängligt för alla typer av användare, även dem 
med handikapp. 

• Testa webbsidans funktionalitet i olika webbläsare och i olika skärmupplösningar. 
 
webbutvecklare kan även ha kunskap om grafisk design paket så som Fireworks eller 
Photoshop för att kunna producera enklare layouts och manipulera bilder. Vidare är 
kunskap inom server baserade språk som PHP och .Net något en webbutvecklare kan 
besitta. Eftersom användare numera har tillgång till höghastighets bredband 
 är det även viktigt med kunskap om internetsäkerhet samt multimedia och interaktivitet. 
(Prospects, 2008) 
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3.20 Webbläsare  
Enligt (Ballard, 2006. sid 9) är webbläsare ett program i användarens dator. Genom att använda 
den här applikationen kan användaren tolka och visa webbsidor. Webbläsaren använder 
programkod som översätts och sänds över Internet till läsbar text och bild som sedan visas upp på 
datorskärmen.  

Med grafisk webbläsare menas en tillämpning som förutom text även kan visa bilder och färger. 
Sådan webbläsare har normalt ett gränssnitt som kombineras med mus eller annat pekadon.  

Det förekommer även textbaserade webbläsare. Mest förekommande av den här sorten är Lynx 
(http://lynx.browser.org/), som visar HTML sidor på teckenbaserade fönster. Därmed terminaler, 
terminalemulatorer eller operativsystem med kommandogränssnitt, exempelvis DOS.  

Den första grafiska webbläsaren var Mosaic som sedan utvecklades till den välbekanta 
webbläsaren Netscape.  

Netscapes webbläsare var under lång period det mest använda webbläsaren och fungerade bra för 
användarna. Det som hände senare var att Microsoft utvecklade sin webbläsare Internet Explorer 
som kom ut på marknaden och dominerade starkt.  

På senare tid har det även kommit ut andra webbläsare som ger användarna några alternativ att 
välja bland. De mest kända förutom dessa som vi nämnde ovan är Opera, Safari och Mozillas 
Firefox. Även Google har på senare tid lanserat sin nya webbläsare som kallas för Google 
Chrome. Viktigt att notera är också att dessa webbläsare används beroende på operativsystemet. 
Microsofts webbläsare är alltså endast anpassad för Microsofts operativsystem Windows, 
likadant är med Safari som är anpassad för Macintosh. En tydlig fördel med Mozillas Firefox är 
att den är anpassad för flera operativsystem. Detta gör att den används väldigt mycket inom 
Linux miljön där webbläsarna Explorer och Safari inte är kompatibla.  
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Figur 6: Google  som används i webbläsaren Firefox 
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3.21 Smartphones 
En Smartphone är en mobil telefon som har avancerade funktioner som kan likna en PC´s 
funktioner. Det finns ingen industri standard definition för vad en Smartphone är för något. 
En definition är att det är en telefon som använder sig utav ett operativ system som förser 
telefonen med ett standalserat interface och plattform för applikations utvecklare. Eller så är 
en Smartphone en telefon som har egenskaper som anses vara avancerade för den tid så den 
kommer ut på marknaden. Som till exempel i början på 2000-talet då funktioner som e-mail 
och Internet ansågs vara avancerade, men som nu finns på nästan alla icke Smartphones.  
Andra funktioner kan vara e-book läsnings möjligheter, Wi-Fi, inbyggt tangentbord, med 
andra ord, en minidator med telefonmöjligheter. (Wikipedia, 2010) 

På senare år efterfrågan på avancerade mobila enheter med kraftfulla processorer, mycket 
minne och större skärmar passerat resten av mobil telefon marknaden. Enligt en studie gjort 
2010 av ComScore, så äger över 45.5 miljoner människor i USA en Smartphone. Och det är 
det snabbast växande segmentet på mobil telefon marknaden, vilket omfattar 243 miljoner 
mobil telefon användare i USA. (Antone Gonsalves, 2010) 

 

Figur 7: Graf som visar Smartphone marknadsdelar för år 2009 
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 3.22 Mobila operativ system och Flash Player Lite 
Adobe Flash Lite är baserad på Adobe Flash plattformen och är speciellt framtagen för 
mobiltelefoner och andra elektroniska enheter.  Flash Lite tillåter tillverkarna och 
operatörerna att skapa skräddarsydda användare interface, ett mer komplett 
internetupplevelse, och möjligheten att komma åt video och mobilt innehåll mellan enheter.   

Adobe Flash Lite är licensierad till både mobila och andra elektroniska enheter tillverkare, 
som förinstallerar programmet och levererar det inbäddat I enheten.  I det här fallet, används 
Flash Lite som ett tilläggsprogram i webbläsaren, som en ensamstående spelare eller för att 
tillverka skräddarsydda användare interface. (Adobe, Flash Lite, 2010) 

3.23 SWOT-Analys 
En SWOT-Analys är ett tillväga gångs sätt att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
(på engelska Strengths,Weaknesses, Opportunities och Threats, därav förkortningen) . 

Det är ett viktigt verktyg i ett företags strategiutformning och kan användas både för en 
helhetsanalys av företaget och för analys av en specifik produkt/produktgrupp. 

 Ett sätt att illustrera SWOT-analysen är som i matrisstruktur enligt modellen nedan. 

  

Figur 8: SWOT matris 

     

Styrkor och Svagheter är interna parametrar, alltså sådana som företaget själv kan 
påverka.Exempel på en styrka kan vara starkt varumärke och läget i företaget. Exempel på 
svaghet kan vara dålig alltför beroende av en stor kund och brist på erfarenhet. 

 Möjligheter och Hot är externa parametrar, alltså sådant som företaget inte kan påverka. Till 
exempel demografiska, ekonomiska, eller juridiska förändringar. Exempel på möjligheter 
kan vara nya IT-system som kan resultera i sänkta kostnader och ökad effektivitet. 
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Exempel på hot kan vara att en ny konkurrent etablerar sig eller konjunkturnedgång. 
(EntreprenörCentrum, 2010) 
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4 Empirisk undersökning 
Det här kapitlet innehåller en sammanställning av dessa intervjuer som vi har genomfört. 
Varje avsnitt inleds med att presentera respondenten och därmed presentera respondentens 
svar och synpunkter till våra frågor.  

Vi har valt våra respondenter eftersom vi anser att dem har god kunskap inom de områden 
som vi undersöker. Vi har haft tur att hitta dessa respondenter med kunskap inom så hoppas 
nytt område samt kunna föra någon undersökning med hjälp av dem.  

4.1 Respondent nr ett 
Respondent nr ett arbetar på NetRelations som gränssnittspecialist och har expertis inom 
webbstandarder och användbarhet. Han har arbetat på NetRelations sedan 2005. 
Respondenten har även en bakgrund inom formgivning. Han har arbetat flera år med 
webbutveckling. NetRelations affärsidé är att formge, strukturera och implementera 
webbplatser. Men arbetar även med gränssnittsprogrammering och tillgänglighetskonsulting. 

Vi började med att fråga vad responden kände till om Flash och teknikens fördelar 

och nackdelar. 

Responden svararde att det är en uppspelare för Flashfiler och att et är något Macromedia 
köpte en gång i tiden. Men att Adobe senare köpte Flash Player och att det då blev en de 
factostandard för att spela video på webben och andra format, så som wma filer och mp3 filer. 

Vidare gav respondenten sina åsikter om vilka fördelar Flash Player har. Han förklarade att en 
fördel är att Flash Player har så stor bredd och når så många PC datorer. Enligt respondenten 
har över 90 % av alla webbläsare Flash Player installerat. Respondenten menar att det dår blir 
en väldigt stor målgrupp som nås med video och ljud och sådana saker. En annan fördel var 
att det finns en interaktivitet i Flash formatet och var svårt att göra på något anant sätt. Till 
exempel så kan an få saker och ting att åka omkring när musen förs över det.  

Men respondenten nämnde också några nackdelar med Flash Player. En nackdel resondenten 
nämnde var att Flash Player är lite som en svart låda där du inte kan nå saker som ligger djupt 
ner när du laddar om sidan i webbläsaren. Det blir lite av ett hierariskt innehåll, där 
användaren klickar sig fram i menyer och så vidare. Så att det gör att användaren inte kan 
bokmärka sidan. Det blir lite av ett program i ett program, webbläsaren är också ett program. 
Respondenten tog också upp nackdelen med att Flash inte är ett så utbrett format på mobila 
klienter och menade att Adobe har en jätte uppgift framför sig för att bli bättre för mobila 
klienter. Han tog även upp ideologiska aspekter som att det är ett stängt format. Det vill säga 
att det bara är Adobes egna program som kan skapa Flash intergration. Det finns inget 
öppetkällkodsprogram som kan skapa det. Han nämnde att i HTML går det ju att använda 
vilket program som helst men det går alltså inte med Flash.  
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Sedan frågade vi vad respondenten kände till om HTML 5 och teknikens fördelar 

och nackdelar. 

Respondenten svarade att HTML 5 spås bli efterföljaren till HTML 4.0.1 men även till 
XHTML. Utvecklningen av XHTML 2.0 som skulle bli den nya standarnden har stannat upp, 
finns ingen som är intresserad av att gå åt det håller menar respondenten. Han förklarade att 
ett förlsag med XHTML 2.0 var att skicka data som XML språket och inte som text. Vidare 
förklarade han att inga webbläsare har stöd för det fullt ut. Det finns felhantering i 
webbläsarna för HTML, men hade det gått åt det hållet med att det hade körts XML hela 
vägen ut, hade man antingen fått en sida som visas helt korrekt eller som ett enda stort fel. 
Och så hade varje webbsida sett ut då och respondenten menar att det inte hade fungerat. 
Vidare förklarar han att ett krav för HTML 5 är att en HTML 5 sida även ska kunna visas i en 
gammal webbläsare. Respondenten svara även att det har pratas mycket om att förenkla 
syntaxen i HTML 5 så att den blir enklare, man behöver inte skriva typ av element när man 
skriver JavaScript till exempel så behöver man tydligen skriva ”type =" och sådana saker. 
Man har en jätte enkel "doc type" för att beskriva dokument typen. Han tar även upp att det 
kommer att tillkomma nya element i HTML 5, till exempel sektioner och formulärfält. Han 
förklarar att många har önskat sig att ha ett formulärs fält för just datum, telefonnummer och 
e-post adresser. Så det kommer nya fält som hanterar detta. Tanken är att man ska slippa 
JavaScript för att skapa det och att det standardiseras i webbläsaren. Till sist säger att han 
tanken är att det ska bli enklare att utveckla.  

När det kommer till fördelar med HTML 5 tar respondenten upp att det blir ett minskat 
beroende av JavaScript bibliotek, som har använts väldigt mycket förr. Han tar även upp 
formulärs fälten ibland samt att användaren slipper installera ett insticksprogram som 
användaren behöver göra med Flash Player.  HTML 5 kommer innebära att det byggs in 
mycket funktionalitet i webbläsarna och anpassa webbläsarna för plattformarna vilket 
kommer leda till en snabbare upplevelse för användarna på sikt tror respondenten.  Vidare tror 
han att utvecklingen inom webbläsarna och mobila webbläsarna skulle innebära att det inte 
behövs lika många program helt enkelt. Respondenten tar även upp fördelen med mindre kod 
för utvecklarna och att det blir enklare att skriva kod. Han tycker det känns helt ok att förkorta 
koden och utvecklarna inte längre behöva vara så specifik i koden jämfört med XHTML.  

Respondenten tar även upp nackdelar så som specifikationen för HTML 5 inte är klar. Vilket 
innebär att det inte går att veta vilka typer av format, element, attribut som kommer bakas in i 
standarden. Han menar att det inte finns något specificerat format för video och ljud och att 
det är webbläsarna själva som får välja väg där. Vidare säger respondenten att en annan 
nackdel är att det krävs extra arbete för att visa HTML 5 sidor i äldre webbläsare idag. Som 
till exempel de nya elementen sektion och article som det kommer behövas JavaScript för att 
skapa dem elementen. Men han menar också att även om det krävs lite kring åtgärder för att 
en HTML 5 sida ska visas korrekt äldre webbläsare så har det ändå gått så långt att det som 
inte förstås av webbläsaren, kommer förstås av felhanteringen, så det kommer inte bli några 
sidor där information försvinner.  
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Eftersom webbläsarna har en betydelse i vår studie, har vi även diskuterat detta 

begrepp med våra respondenter. 

Angående webbläsare så nämner respondenten att över 90 % av alla webbläsare i åtminstone i 
pc datorer har Flash Player installerat. Vilket han tycker leder till en stor målgrupp för Flash 
formatet. Vidare tar han upp att eftersom ingen webbläsare har stöd för XML språket som var 
tanken skulle data skulle skickats i den tänkta standarden XHTML 2.0. Men eftersom så var 
fallet valdes det att inte satsas på XHTML 2.0 utan mot HTML 5 istället. HTML 5 ska enligt 
respondenten kunna visas även i äldre webbläsare, det har varit ett krav att HTML 5 ska ha 
den möjligheten. Vidare förklarar han att det tillkommer nya fält type i HTML 5 och att 
tanken är att webbläsarna ska ha en standard på hur användare t.ex väljer datum i ett fält.  Och 
när respondenten pratar om fördelar med HTML 5 tar han upp att HTML 5 gör det möjligt att 
bygga in mycket funktionalitet i webbläsaren och anpassa den efter plattformen, och att 
animeringar och liknande skulle skötas av HTML 5, det behövs inte längre JavaScript eller 
Flash Player. Han menar att den här typen av utveckling inom webbläsare och mobila 
webbläsare skulle innebära att det inte behövs lika många program som innan. Vidare 
förklarar han att webbläsarna även kan ställa till det lite vid användning av HTML 5. 
Nämligen att det krävs extra arbete för att få HTML 5 sidor att visas korrekt i äldre 
webbläsare. Vissa av de nya HTML 5 elementen kan inte visas i äldre webbläsare än Internet 
Explorer 8 utan det krävs då JavaScript för att få detta att fungera även i äldre webbläsare. 
Respondenten förklarar även på frågan, Vilket av Flash Player och HTML 5 använder ni i 
utvecklingsarbete? Att dem använder sig mest utav Flash för att webbläsarna inte riktigt 
stöder HTML 5 ännu, iallafall om det mäts i marknadsandelar. Det är fortfarande en liten del 
av marknaden för webbläsare som har stöd för HTML 5. Vidare säger han att det egentligen 
bara är de senaste produktionerna av Firefox, Opera och Safari som har bra stöd för HTML 5 
när det gäller video och ljud elementet. Dessutom tappar dem Microsoft kakan och användare 
äldre datorer med äldre webbläsare, så det är enligt respondenten anledningen till att dem 
mest använder sig utav Flash i utvecklingsarbetet. På frågan, Hur tror du HTML 5 kan 
påverka användaren, jämfört med Flash? Svarar respondenten att det kommer det ju bli en 
fråga att uppgradera webbläsaren istället för Flash Player. Men också att det kan ju vara så att 
användaren kanske inte har möjligheten att uppgradera webbläsaren på sitt kontor, kanske inte 
får det för IT-avdelningen. Så kan det ju vara en svårighet. Han påpekar även att skiftet 
mellan Flash och HTML 5 först kommer ske när användare har gett upp äldre versioner av 
Internet Explorer, och att kommande Internet Explorer 9 spås ha väldigt bra HTML 5 stöd, så 
att det ser lovande ut. Vi frågade även, Vilken roll spelar webbläsare vid dessa tekniker? 
Respondenten menar att det lyfts funktioner från JavaScript biblioteken in i webbläsaren, till 
exempel så kommer webbläsarna ha egna kontroller, alltså play och paus knapp och liknande. 
Och även datumfält, välja formulär och sliders är sådant som HTML 5 låter webbläsaren 
avgöra. Och när det gäller video så till exempel om användaren vill spola fram 30 sekunder i 
en film eller pausa. Då är det upp till webbläsaren och inte till Flash Player eller JavaScript. 
Vidare påpekar respondenten att webbläsar företagen kommer att anpassa sig till HTML 5 och 
att han tror att alla kommer gå mot HTML 5 eftersom det är ett sådant stort tåg där nu. Han 
säger att som det ser ut nu är alla med på tåget mer eller mindre.  
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Smartphones är även det ett viktigt begrepp i vår studie så vi frågade om respondentens syn 
på Smartphones och HTML 5 kontra Flash. 

Respondenten nämner ett problem vid utveckling för mobila applikationer för till exempel 
iPhone eller Android eller något liknande. Att om utvecklingen sker i Flash så går det inte att 
dra nytta av den specifika plattformens egna fördelar. Han säger att detta är något det pratats 
mycket om. På frågan, Hur ser ni på Smartphones/iPad vid dessa tekniker? Svarar 
respondenten att det fortfarande inte finns någon lanserad stabil version av Flash Player för 
någon mobil enhet idag. Han menar på att det återstår att se när Adobe lanserar en Flash 
Player som slår igenom. Han nämner dessutom att Apple tydligt har sagt att dem inte kommer 
stödja Flash på grund av prestanda problem som finns idag men också att det blir en 
mellanhand dem inte tycker om. Han menar på att dem helt enkelt vill ha kontroll över sin 
användarupplevelse helt enkelt. Respondenten trodde inte om Flash kommer i mellan med sitt 
sätt att programmera så är det inte intressant för Apple. Vidare utryckte att han Apple aldrig 
kommer ha stöd för Flash som det ser ut nu. Han men på att dem hellre vill använda HTML, 
JavaScript och CSS där deras webbläsare Safari kan utvecklas av dem och dem vill inte 
behöva vänta på Adobe för att prestanda förbättra saker och ting. Respondenten tar sedan upp 
Adobe Flash Lite som han säger är en lite version av Flash Player 10 och som skall vara 
anpassad till Smartphones. Men han påstår att den inte är feature ”complete”, den har inte alla 
finesser som Flash har. Han utrycker sedan att han tror att det inte heller är vad Adobe vill 
utan att det är en tillsvidare lösning, dem vill ha fullständigt Flash i Smartphones.  Vi frågar 
sedan om inte den nyaste versionen av Adobe Flash Player ska vara anpassad för 
Smartphones? Var på respondenten svarar att det är ju åt det hållet dem vill gå. Han utrycker 
också att den inte behöver vara en fråga om prestanda utan mer politiskt vad det gäller Apples 
produkter.  Vidare säger han att Apple inte vill att någon ska utveckla en taskig Android klient 
som kanske sakna digital kompass eller något liknande. Respondenten säger även att Apple 
vill att utvecklare skall göra bra program för Apples produkter i Apples miljö. Därför blir det 
mer än fråga om politik än prestanda och teknik avslutar respondenten.  

Vi frågade även om HTML 5 kan vara ett alternativ för de Smartphones som inte stöder Flash. 
Respondenten svarade att det absolut är det. Just att det där med video, ljud och animering 
finns ju som motsvarighet i HTML 5.  Vidare tar respondenten upp en intressant sak med 
iPhone och Apple, nämligen att det är många som ringer in och klagar på att det till exempel 
inte går att se CBS eller NBC i deras iPhone. Detta gör att det finns ett tryck från 
slutanvändarna. Vidare förklarar han att användarna ringer oftare till avsändarna och inte till 
Apple och klagar.  

Ett annat begrepp som diskuterades med våra respondenter var användare i 

förhållande med HTML 5 och Flash. 

Respondenten förklarade att Flash når en stor grupp användare, nämligen åtminstone 90 % av 
alla webbläsare på pc datorer. Vidare förklarade han att vid HTML 5 så slipper användaren 
installera ett insticksprogram i webbläsaren för att visa till exempel video. Och att 
funktionaliteten kommer byggas in i webbläsarna och anpassas efter plattformen vilket 
kommer innebära en snabbare upplevelse på sikt för användarna. Han påpekade även att den 
här typen av utveckling inom webbläsare kommer innebära att det krävs mindre program för 
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användarna. Respondenten tog även upp att HTML 5 kommer påverka användaren på så sätt 
att han eller hon kommer behöva uppgradera webbläsaren istället för Flash Player. Men också 
att det kan innebära problem då alla användare kanske inte har möjligheten att uppgradera sin 
webbläsare på till exempel sitt kontor. Vidare uttryckte respondenten att han inte direkt trodde 
att video funktionaliteten i HTML 5 inte direkt påverkar användarna så mycket. Han trodde 
det inte var någon skillnad just för användaren vid video uppspelning. Visst fanns det roliga 
grejer som kan göras med HTML 5 video hantering, så som en video kan sprängas upp i 100 
små pixlar eller små rutor där en liten bit av videon spelades i de små rutorna, men han tyckte 
mest det var en rolig ploj grej och att användare bara vill se filmen punkt slut.  Responden tog 
också upp att användare kan vara en pådrivande faktor om företag såsom YouTube med mera 
ska välja att satsa på HTML 5. Han menar att användare ringer in och klaga på avsändarna 
men kanske inte så mycket just till Apple i de fallen där Flash webbsidor eller videofunktioner 
inte fungerar i användarnas iPhone. Han tror att företagen känner trycket från slutanvändarna 
och därför kanske väljer att satsa på HTML 5.  

Ett annat begrepp som diskuterades med våra respondenter var utvecklare i 

förhållande med HTML 5 och Flash. 

När respondenten beskrev vad han kände till om HTML 5 tog han upp den förenklade 
syntaxen i HTML 5 som gör det enklare för utvecklarna. Han nämner att attribut har 
förkortats och nya element införda.  Han säger att standarden skall innehålla mycket av det 
som utvecklare önskat sig men har fått göra på egen hand de senaste åren. Vidare påpekar han 
även fördelarna med minskat beroende av JavaScript bibliotek som utvecklarna har fått 
använda sig mycket av förr. Dessutom nämner han att HTML 5 innebär förutom mindre kod 
och enklare kod, att det även fanns större tolerans för att skriva slarvig kod i HTML 5. Han 
tycker det känns tradigt att behöva vara så specifik i koden i till exempel XHTML. 
Respondenten tar även upp att Flash utvecklingsmiljö inte är optimerat för utvecklarna eller 
för någon plattform, till exempel Windows eller Mac. Och att Flash är optimerat för Adobes 
utvecklingsmiljö. Detta är enligt respondenten ett problem för utvecklingen av mobila 
applikationer. Om utvecklingen sker i Flash dras det inte någon nytta från den specifika 
plattformens fördelar.  

Vi frågade även, hur skulle det påverka respondenten som utvecklare att använda HTML 5 
istället för Flash? Han svarade att om alla användare skulle klarar av det så skulle det nog bara 
förenkla. Han säger sedan "För du hänvisar du ju bara till exempel till en mp3 fil eller vad det 
kan vara, du hänvisar ju till ljudfilen direkt du behöver ju inte jobba med versioner av Flash 
eller några JavaScript filer som läser in Flash. Utan det blir det ett mycket enklare förfarande 
egentligen. Det skulle vara positivt tror jag" 

Vi ville även få reda på utsikterna som finns med HTML 5 och Flash 

Han svarade bland annat för sin egen arbetsplats " Ja det tror jag, även om det inte är så 
många av våra kunder som har mycket video på sina sajter, men har dem det har dem oftast 
någon extern tjänst som liksom levererar den. Om det tillexempel är stor belastning så är det 
många som inte vill ha den typen av video tjänster på sina egna servrar utan lägger det på en 
leverantörs server då. Så det hänger ganska mycket på de här underleverantörerna av video 



 
 

38 
 

om det kommer bli ett stort skifte där framöver."  Han nämner då också att dessa 
underleverantörer är Streamie och Qbrick. Och att dessa bygger sina koncept på Flash Player.  

Han påpekade även att " Någon gång blir det förmodligen ett skifte eftersom mobila klienter 
trycker på väldigt mycket och i USA har det ju redan blivit det där stora skiftet på de stora 
dags tidningarna och nyhetsbolagen som har gått över till HTML 5." 

Vidare förklarade respondenten ” Så att dem är med på det så att säga så at det blir ett sådant 
...skifte mer eller mindre, så kommer dem kasta ut Flash och bara visa video på HTML 5 
sättet så att säga. Men jag kan tänka mig att dem har kvar det som en fallback så att säga i 
Flash då, lång tid framöver. Och egentligen är det som CSN och Wallstreet journal och många 
andra har börjat göra då.” angående YouTube´s avgörande för respektive teknik.  Detta fick 
oss att fråga ifall YouTube väljer att satsa på HTML 5 kan det påverka andra företag? Går 
dem också över då?  

Var på respondenten svarade att han trodde att det var det som höll på att ske just nu. Han 
nämnde trycket från användarna som ringer in och klagar att det till exempel inte går att se 
CBS och NBC i deras iPhone, så dem känner trycket från användarna.  Han menade på att 
Aple och YouTube är de stora pådrivarna. 

Han fortsätter med att prata lite om H.264 formatet och säger så här ” Och dem har ju gjort så 
att när iPhone släpptes kom ju den med en YouTube applikation och den hade Apple och 
Google då arbetar fram gemensamt kan man säga. För att IPhone har ju hårdvara stöd för det 
här H.264 formatet. Och det hade YouTube tajmat så man hade alltså konverterat alla sina 
videor filer till det här formatet. Så att Flash spelare som dem har läser in det formatet och 
spelar upp det.  Medans då iPhone applikationen hämtar den filen direkt och läser in den i sin 
app då, YouTube appen.  Och det där H.264 formatet kommer man alltså kunna läsa in i video 
taggen i HTML 5. Så att då läser man in den filen direkt i webbläsaren då.”  

 Vi passade då på att fråga Kommer formatet H.264 att fungera lika smidigt som Flash, finns 
det inte kompabilitetsproblem? 

Svaret blev ” .  Flash har ju egentligen ingen konkurrens av H.264 utan Flash konkurens 
består utav att HTML 5 inte behöver Flash för att visa den filen. HTML 5 kan visa H.264 
direkt kan man säga då. Eller HTML 5 webbläsarna ska man väll påpeka. alla webbläsare som 
stöder HTML 5 kommer att kunna visa H.264 filmer lika smidigt. Det är väll tanken kan man 
säga, fast utan Flash då.” 

4.2 Respondent nr två 
Respondent nr två arbetar på Studentis som webbutvecklare. Han har arbetat på Studentis 
sedan 2008. Han är 26 år gammal. Studentis affärsidé är att formge, strukturera och 
implementera webbplatser. Men arbetar även med en mängd olika tekniker som omfattar 
webbutveckling. 
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Vi började med att fråga vad responden kände till om Flash och teknikens fördelar 

och nackdelar. 

Respondenten beskrev att det är ett insticksprogram som är installerat på en dator. Med hjälp 
av detta får användarna en rikare webbupplevelse i webbläsaren. Allt från 3d effekter till olika 
spel som hanteras av Flash Player.  Han ansåg även att själva insticksprogrammet hade 
diverse begränsningar kopplat till en webbläsare. Skulle användaren installera en ny 
webbläsare så måste även ett Flash insticksprogram installeras. Rättighetsproblem och 
liknande scenarier hade respondenten påpekat där han av tidigare erfarenhet hade stött på 
liknande moment med tekniken. 

Respondenten påpekade även att Flash har video codecs som har varit tillfredställa under en 
längre period. På senare tid har det gått att kunna få video i full HD kvalitet. Det är bland det 
bästa på marknaden just nu. Och detta kan erbjudas till användarna genom strömning. Det 
som respondenten avgränsade som positivt var att video strömmandet kunde visa video och 
strömningen kan själv anpassas sig till nätverks prestandan. Genom att ha dessa 
förutsättningar så tyckte respondenten att det har lyckats att skapa och bibehålla en viss 
kvalitet där det går att erbjuda en bättre multimedia upplevelse. 

Utifrån detta så berättade respondenten att han har följt och läst om ett nytt protokoll som 
Adobe ska släppa inom en snar framtid. Det här är något som respondenten ser fram emot. 
Det heter Real Time Media Flow Protocol. Med hjälp av det här protokollet går det enligt 
respondenten säkerställa viss information. Detta gör att UDP baserad nätverk transport 
alternativ för RTMP som går över TCP protokollet.  RTMFP kommer att stödjas i framtida 
versioner av Adobe Flash Media Server software. 

Självklart har respondenten märkt diverse nackdelar med Adobe Flash Player. Han anser 
ibland tar det för lång tid och ladda när man kör filmer och att själva syftet med Flash är att 
det är ett insticksprogram som är webbläsareberoende. Samt har man sämre prestanda på 
datorn så blir antalet aktiva funktioner väldigt begränsade, eftersom Flash Player har tendens 
att använda mycket resurser och det blir svårt att göra andra saker. Respondenten ansåg också 
att Flash i en Linux miljö har varit väldigt krångligt och aldrig egentligen fungerat så som 
man vill ha det i förhållande till en Windows baserad miljö. 

Sedan frågade vi vad respondenten kände till om HTML 5 och teknikens fördelar 

och nackdelar. 

Respondenten öppnade med att säga att den nya HTML 5 standarden är väldigt SRO baserat 
och kommer med en hel del nyheter. Det som många har väntat på är dessa egenskaper som 
går att få med dessa nya taggar som kommer att finnas med i den nya standarden. En av dessa 
taggar som det har spekulerats mest om är den nya video taggen där det kommer att gå att 
lägga till en video fil i HTML koden, ungefär som en bild. Enligt våran respondent kommer 
den här funktionaliteten att vara väldigt användbar vid utformning av webbplatser. Han 
nämnde även diverse taggar som meny tagg och ”kontent” tagg. Respondenten påpekade att 
med hjälp av den här nya utformningen i den nya standarden kommer göra att utvecklarna har 
en lättare översikt över HTML koden. Webben 
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Enligt vår respondent så anser han att dagens stöd för att göra webbsidor inte räcker i alla 
lägen. Han anser att det är viktigt att få samma flyt i dagens webbapplikationer som man kan 
få med vanliga desktop program och den sortens av flyt har varit svår och uppnå med 
nuvarande teknik som Flash. Många har ansett Flash tar upp för mycket prestanda och flyter 
inte på riktigt. 

Respondenten bestämde sig åter igen att nämna lite fördelar han ansåg HTML 5 kommer att 
erbjuda med taggarna. Han sa att man kunde korta ner docktypen vilket gör det möjligt att 
skapa egna taggar vilket även gör att man slipper ”div” taggarna överallt i koden. 

Vår respondent påpekade även att han under senare tid märkt en viktig debatt som har berört 
HTML 5 och hur den nya video taggen ska fungera. Främst handlar det om vilket videoformat 
som ska användas i den nya video taggen. Enligt vår respondent kan dessa format vara något 
som kommer att användas ungefär som Flash idag. Målet med dessa videoformat i HTML 
koden är att det ska vara enkelt för utvecklaren att kunna länka till video filen, ungefär som 
när man länkar till en bild i dagens HTML standard. Dessa två format som nämns mest är 
H.264 och Ogg formatet. Vår respondent anser att ur ett tekniskt perspektiv så är H.264 ett 
bättre alternativ. En stor fördel som det här formatet har är att den har ett brett 
användningsområde idag samt att många mobiltelefoner har stöd för detta. Han tror också att 
man skulle kunna spara en del batteritid när man spelar upp filmer på mobiltelefonen vid 
användning av H.264. 

Respondenten påpekar att det skulle underlätta om man hade friheten och själv välja ett codec, 
exempelvis kunna lägga upp det i flera versioner. H.264 har diverse problem med patent idag 
vilket kan ställa till det i och med att det inte är helt fritt och kostar pengar för licenser vid 
stöd för formatet i webbläsaren. Ogg är enligt respondenten patentfritt och men har vissa 
begränsningar och är inte alls lika förekommande på nätet som H.264. 

Respondenten valde att avrunda med att säga att det är även viktigt att slutanvändarna har stöd 
för HTML 5. För det är därför man tar fram webbplatserna för att tillfredställa användaren. 
Just nu är det bara tre webbläsare som har stöd för HTML 5, och det är Safari, Chrome och 
Firefox. 

Eftersom webbläsarna har en betydelse i vår studie, har vi även diskuterat detta 

begrepp med våra respondenter. 

Respondenten här anser att det är en stor fråga och det kan diskuteras mycket kring detta. 
Väldigt mycket idag handlar om just webbläsare och deras sätt funktionalitet. Respondenten 
ansåg att det är just webbläsarna HTML 5 och Flash baseras på. Det finns diverse webbkit för 
det, exempelvis googles  egna webbkit finns och det visas HTML på ett speciellt sätt och då 
kan data även förekomma i bättre form. Men jämför man detta med Flash så var inte 
respondenten helt säker på om själva insticksprogrammet från Flash sköter det som ett 
webbkitt kan göra utan insticksprogrammet förväntar sig bara att det ska fungera i 
webbläsare. Man kan säga att insticksprogrammet skickar data och förväntar sig någon sorts 
av respons. Enligt respondenten så tror han att i och med den nya standarden så kommer vissa 
egenskaper att kunna bäddas i webbkittet och kodning och avkodning kommer att arbeta på 
ett smidigare sätt. I och med detta så kommer det att bli lite mer specifikt för webbläsaren och 
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operativsystemet och där anser respondenten att vissa optimeringar kommer att behövas i och 
med webbläsaren för att kunna erbjuda användaren rikare webbupplevelse. 

Respondenten påpekade för oss även att just nu erbjuder Googles webbläsare Chrome 
inbyggd Flash insticksprogram i sin senaste version. Alltså behöver man inte installera Flash 
insticksprogram separat. Respondenten har också under senare tid varit imponerad av 
Chromes JavaScript hantering. Detta anser han kan ha någon koppling till att utvecklar har 
valt att optimera Flash spelaren. En positiv faktor här är också att i Chromes webbläsare så 
har varje ”tab” en egen process vilket bidrar till en viss stabilitet. 

Respondenten säger också att det måste finns någon sorts av funktionalitet som göra att 
mjukvaran integrerar med hårdvaran. När man talar om Flash så utgår man ifrån att 
webbläsaren och JavaScript gör dessa uppgifter. 

I nuläget är HTML 5 väldigt begränsat påpekar respondenten med det är också för att 
standarden är i utvecklingsfasen och har inte börjat definieras som en klar standard, men det 
är på väg. 

Smartphones är även det ett viktigt begrepp i vår studie så vi frågade om 

respondentens syn på Smartphones och HTML 5 kontra Flash. 

Respondenten öppnar med att säga att han läst en del artiklar om den komplexa duellen 
mellan HTML 5 där Apple förespråkar tekniken och Adobes Flash Player. Det som han oftast 
reflekterat över är Steve Jobbs (Apples Vd) uttalanden om att Flash är föråldrad teknik och 
bidrar med en del dåliga egenskaper. Steve jobbs har även förespråkat mycket om att Flash 
inte kommer att vara tillängligt på mobila enheter som iPhone och iPad. Respondenten vill 
dock påpeka att dessa två enheter komma från Apple vilket kan ha en del och göra med själva 
konkurrensen på marknaden. Han anser att det har mycket att göra med att Apple helt enkelt 
inte vill ha något med Flash att göra och vill bidra med att anpassa den nya standarden HTML 
5. 

Respondenten anser även att det viktigaste med dessa mobila enheter är att de ska stödja film 
strömning för det kommer att vara det som efterfrågas av användarna som använder dessa 
mobila enheter. Respondenten påpekar även att skulle man se Flash i någon av dessa mobila 
enheter så kan man inte helt säkert optimera laddningen och säkerheten vilket kan behövas. 
Han anser att Flash fungerar tillfredsställande men att den har diverse säkerhetshål och 
prestanda problem. Trots detta kan man inte medge att Flash används i väldigt många 
webbplatser och inte enbart video utan spel och liknande applikationer.  

Som respondenten nämnde ovan så vill Apple ha kontroll över sin plattform och inte behöva 
anpassa sig till andra. Sen anser respondenten att en enhet som IPad ska vara väldigt enkel 
och inte krascha vilket Flash tyvärr gör ibland. Skulle detta dyka upp om man har Flash på en 
IPad så är inte Apple kapabla att återgärda detta utan måste invänta Adobe att ta hand om 
problemet. Respondenten menar också att det är också lätt tjäna pengar på en stängd 
plattform. Respondenten som använder själv en IPhone har sett många applikationer som 
skulle kunna vara ett alternativ till Flash men utformas endast i den plattform som Apple 
tillåter. 
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Respondenten anser inte att Flash utvecklare ska känna sig hotade av HTML 5 på något sätt 
utan se det mer som ett ytterligare alternativ att utveckla och förbättra webbupplevelsen idag. 
En hel del kunskaper som man har använt i Flash kan man säkert ha som nytta när man 
utvecklar i HTML 5. Sen finns det oerhört många webbplatser som använder Flash idag och 
respondenten har svårt och se en riktig snabb övergång till HTML5. Man måste anpassa sig 
till efterfrågan också och det som användarna prioriterar. 

Ett annat begrepp som diskuterades med våra respondenter var användare i 

förhållande till HTML 5 och Flash. 

Enligt vår respondent har Flash bidragit med bra funktionalitet med åren och varit en central 
punk inom webbapplikationer och dess upplevelse man får som användare. Som användare 
har man fått stor tillgång till funktionalitet som att kunna se på film och spela spel. 
Respondenten anser också att det finns en anledning till varför Flash har varit så populär och 
så många användare har valt att installera insticksprogrammet och ta del av dess 
funktionalitet. Respondenten säger att nu på senare tid så finns det starkare efterfrågan på att 
ta del av webbplatser som är i mycket större omfattning och kräver en viss stabilitet i vilket 
Flash har visat brister i. Inom diverse områden anser respondenten att dessa svagheter med 
Flash har också bidraget till att se andra möjligheter att anpassa webbplatserna. Ett tydligt 
exempel är just videoegenskaperna i Flash. Som respondenten nämnde innan så har Flash 
bidragit med en ostabilitet där segar ner användningen eller kraschar. 

Respondenten tycker också att man ska se över användningen av dessa mobila enheter. 
Största efterfrågan finns på video och då är det viktigt med en tydligt stabilitet på grund av 
dess hårdvara. Respondenten menar att om HTML 5 skulle visas vara ett stabilare alternativ 
så ska man se över den utvecklingen och inte enbart arbeta för att tillfredsställa vissa parter. 

Ett annat begrepp som diskuterades med våra respondenter var utvecklare i 

förhållande till HTML 5 och Flash. 

Respondenten väljer att förespråka fördelar och nackdelar om respektive teknik vid 
utvecklingen.  Han menar också att det är viktigt att se över varför man skulle välja vissa 
objekt och struktur samt sättet man arbetar med taggar. Respondenten säger att det finns 
många som är jättebra på Flash och använder det konstant, självklart ser dessa utvecklare 
vissa svårigheter med att direkt börja anpassa sig till den nya standarden HTML 5. 

Respondenten påpekar också att med HTML 5 så skulle det bli lättare att utveckla 
webbplatser vilket han anser är bra. I dagens samhälle där väldigt mycket hänger på 
webbplatserna så tycker han att många med bristande kunskap ska få den möjligheten. Han 
anser också att HTML 5 standarden har potentialen att göra det lätt för utvecklaren att ta fram 
en webbplats med tillfredsställande funktioner och exempelvis kunna dela med sig video 
klipp utan att behöva behärska funktionalitet som Flash och liknande.   

Respondent nr två säger också att innan YouTube blev populär så var inte Flash Player och 
Adobes teknik så framgångsrik. Det hade en del brister och var väldigt begränsad när man 
utvecklade webbplatser. Enligt vår respondent var det YouTube som fick fart på Adobes 
Flash Player. Det var också den snabba internetuppkopplingen som började bli allt mer 
vanligt. YouTube valde att använda Flash Player och stödet som den hade för H.264 vilket 
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bidrog som vi skrev i teorin till bra video kvalitet med låg data överföring. Respondenten 
säger att Flash blev snabbt på den tiden video leverans format. 

Vi ville även få reda på utsikterna som finns med HTML 5 och  Flash 

Respondenten började med att säga att han tror att HTML 5 är en genomtänkt standard och 
har goda möjligheter att underlätta utvecklingsarbetet samt ta fram en webbplats för 
användaren som erbjuder rikare webbupplevelse. Han har sett vissa webbplatser som är 
utvecklade i HTML 5 men anser att webbläsarna är inte helt redo för detta än, vilket dem 
kommer att bli inom en snar framtid. Själva stödet från webbläsarnas sida är under utveckling 
och han tror att utvecklarna här arbetar hårt mot en HTML 5 standard. 

Just när man talar mycket om Flash Player och video så finns det många aspekter man ska ta 
hänsyn till menar respondenten. Självklart kan man tänka sig att HTML 5 är ett mycket 
enklare alternativ men det är fortfarande under utveckling och man kan inte ta några konkreta 
beslut än huruvida det kommer att ersätta Flash helt när det kommer fram till 
videouppspelning. Han anser att stödet måste finnas för HTML 5. Vad ska man göra med 
äldre datorer som nöjer sig med att han en äldre webbläsare som exempelvis Explorer 6. En 
sådan webbläsare har inget stöd för HTML 5 och ska dessa användare då vara helt utan 
videoegenskaper? Han anser att det kommer att vara en övergång någon gång fram i tiden. 
Speciellt när Apples produkter avstår helt från Flash, och antalet användare som har iPhone 
eller iPad är väldigt stor och kommer att öka. Han tror att det är ungefär så Apple och W3C 
väljer att genomföra den här övergången från Flash till HTML5 standard när det gäller 
hantering av multimedia. 

Respondenten påpekade också att nu när YouTube har en prototyp liknande variant av HTML 
5 så kan detta spela en stor roll i valet av att se video i Flash Player eller att använda den 
uppspelningen som standarden HTML 5 erbjuder. Han menar att om YouTube väljer att avstå 
helt från Flash och går över till enbart HTML 5 så har Adobe och Flash Player väldigt stora 
problem. Enligt respondenten var det YouTube som satte fart på Flash Player. Respondenten 
beskriver ett liknande koncept med iPhone där Apple valde att inte använda Flash för 
YouTube utan göra en egen applikation där dem hade en egen spelare som stödjer H.264 
formatet som YouTube använder och då går man inte via webbläsaren och Flash Player för att 
se innehållet i ett film klipp.    
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5 Analys 
Nedan följer en Analys. Där vi analyserar våra begrepp och resultaten från våra intervjuer i 
förhållande till teorin.  

5.1 Flash Player 
Respondent nr två beskrev att är ett insticksprogram som är installerat på en dator. Med hjälp 
av detta får man rikare webbupplevelse i webbläsaren. Allt från 3d effekter till olika spel som 
hanteras av Flash Player. Respondent nr ett svarade att det är en spelare för Flashfiler och att 
det är något som Macromedia köpte en gång i tiden. Det stämmer med vår teori. Men att 
Adobe senare köpte Flash Player och att det då blev en de factostandard för att spela video på 
webben och andra format, så som wma filer och mp3 filer. När sedan de båda respondenterna 
gav sina synpunkter på Flash´s fördelar lät det så här. Respondent nr ett menade att förklarade 
att en fördel är att Flash Player har så stor bredd och når så många PC datorer. Enligt 
respondenten har över 90 % av alla webbläsare Flash Player installerat. Något vi kan bekräfta 
med vår teori. Respondenten menar att det där blir en väldigt stor målgrupp som man når med 
video och ljud och sådana saker. En annan fördel var att det finns en interaktivitet i Flash 
formatet och var svårt att göra på något annat sätt.  Medans Respondent nr två påpekade att 
Flash har video codecs som har varit tillfredställa under en längre period. På senare tid har 
man kunnat få video i full HD kvalitet. Det är bland det bästa på marknaden just nu. Och detta 
kan erbjudas till användarna genom strömning. Det som respondenten avgränsade som 
positivt var att video strömmandet kunde visa video och strömningen kan själv anpassas sig 
till nätverks prestandan. Genom att ha dessa förutsättningar så tyckte respondenten att man 
har lyckats att skapa och bibehålla en viss kvalitet där man kan erbjuda bättre multimedia 
upplevelse. 

När det gäller nackdelar hade respondenterna följande att säga. Respondent nr två anser 
ibland tar det för lång tid och ladda när man kör filmer och att själva syftet med Flash är att 
det är ett insticksprogram som är webbläsareberoende. Samt har man sämre prestanda på 
datorn så blir antalet aktiva funktioner väldigt begränsade eftersom Flash Player har tendens 
att använda mycket resurser och det blir svårt att göra andra saker. Även Respondent nr ett tog 
upp ett par nackdelar med Flash Player. Han nämnde att Flash Player är lite som en svart låda 
där du inte kan nå saker som ligger djupt ner när du laddar om sidan i webbläsaren. Det blir 
lite av ett hieratiskt innehåll, där användaren klickar sig fram i menyer och så vidare. Så att 
det gör att användaren inte kan bokmärka sidan. Utöver detta tog han även upp nackdelen 
med att Flash inte är ett så utbrett format på mobila klienter och menade att Adobe har en jätte 
uppgift framför sig för att bli bättre för mobila klienter. Han tog även upp ideologiska 
aspekter som att det är ett stängt format. Det vill säga att det bara är Adobes egna program 
som kan skapa Flash integration. Det finns inget öppenkällkods program som kan skapa det. 
Han nämnde att i HTML går det ju att använda vilket program som helst men det går alltså 
inte med Flash. 



 
 

45 
 

 



 
 

46 
 

 

5.2 HTML 5 
Enligt teorin är HTML 5 en väldigt ny standard som kommer att etablera sig starkt på webben 
enligt många organisationer, en att nämna är Apple. Detta är även något som Respondent nr 
ett nämnde. Han menade på att Apple och YouTube är dem stora pådrivarna för HTML 5. 
Vidare gav han följande beskrivning av HTML 5. Han sa att HTML 5 spås bli efterföljaren till 
HTML 4.0.1 men även till XHTML. Utvecklingen av XHTML 2.0 som skulle bli den nya 
standarden har stannat upp, finns ingen som är intresserad av att gå åt det håller menar 
respondenten. Detta styrker teorin som säger att HTML 4.01 var introducerad i december 
1999. W3C släppte XHTML 1.0 som efterträdare till HTML 4.01 som följde med i deras 
senaste standard XHTML 1.1 redan 2001. Därefter var syftet att fortsätta med XHTML och 
släppa XHTML 2.0 men utveckling har inte gått i den vändningen som 
webbläsareleverantörer hade hoppats på.  Respondent nr ett förklarade att ett förslag med 
XHTML 2.0 var att skicka data som XML språket och inte som text. Om vi tittar i teorin 
säger den att Under många år har utvecklare och webbläsare försäljare försökt att flytta XML 
baserade dokument. 

Respondent nr ett berättade att HTML 5 kommer innebära att det byggs in mycket 
funktionalitet i webbläsarna och anpassa webbläsarna för plattformarna vilket kommer leda 
till en snabbare upplevelse för användarna på sikt tror respondenten. Detta kan jämföras med 
teorin som att kritikerna hävdar att Webbdesigners måste hållas striktare standard vid 
utveckling av webbplatser. Men verkligheten är att stöd för webbläsare är viktigt för att en 
standard ska vara användbar, därför anser man att XHTML är en större förändring för 
utvecklare som arbetar med webbläsare än HTML5.   

Respondenten svara även att det har pratas mycket om att förenkla syntaxen i HTML 5 så att 
den blir enklare, man behöver inte skriva typ av element när man skriver JavaScript till 
exempel så behöver man tydligen skriva ”type =” och sådana saker. Man har en jätte enkel 
”doc type” för att beskriva dokument typen. Han tar även upp att det kommer att tillkomma 
nya element i HTML 5, till exempel sektioner och formulärfält. . Till sist säger att han tanken 
är att det ska bli enklare att utveckla. 

Detta har många likheter gentemot vad Respondent nr två hade att säga om HTML 5. 
Nämligen att det som många har väntat på är dessa egenskaper som man kan få med dessa nya 
taggar som kommer att finnas med i den nya standarden. En av dessa taggar som det har 
spekulerats mest om är den nya video taggen där man kommer att kunna lägga till en video fil 
i HTML koden, ungefär som en bild. Enligt vår respondent kommer den här funktionaliteten 
att vara väldigt användbar vid utformning av webbplatser. Han nämnde även diverse taggar 
som meny tagg och ”content” tagg. Vidare berättade han att det går att korta ner docktypen 
vilket gör det möjligt att skapa egna taggar vilket även gör att det inte behövs ”div” taggar 
överallt i koden. Respondenten påpekade att med hjälp av den här nya utformningen i den nya 
standarden kommer göra att man har en lättare översikt över HTML koden. 
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Teorin säger följande om förändringar samt uppdateringar i HTML 5 för att underlätta arbetet 
inom interaktiv webbutveckling. Det kommer nya element som inslag, sidfot, avsnitt, artikel, 
nav och dialog för att lättare dela upp delar av en sida tydligare. 

Respondent nr ett utryckte att målet med de videoformat som finns i HTML koden är att det 
ska vara enkelt för utvecklaren att kunna länka till video filen, ungefär som när man länkar till 
en bild i dagens HTML standard. Dessa två format som nämns mest är H.264 och Ogg 
formatet. Vår respondent anser att ur ett tekniskt perspektiv så är H.264 ett bättre alternativ. 
En stor fördel som det här formatet har är att den har ett brett användningsområde idag samt 
att många mobiltelefoner har stöd för detta. Han tror också att man skulle kunna spara en del 
batteritid när man spelar upp filmer på mobiltelefonen vid användning av H.264. 

Här kan man dra paralleller med Respondent nr ett som säger att iPhone har ju hårdvara stöd 
för det här H.264 formatet. Och det där H.264 formatet kommer man alltså kunna läsa in i 
video taggen i HTML 5. Så att då läser man in den filen direkt i webbläsaren. 

Han svarade även att Flash har ju egentligen ingen konkurrens av H.264 utan Flash 
konkurrens består utav att HTML 5 inte behöver Flash för att visa den filen. HTML 5 kan visa 
H.264 direkt kan man säga. Eller i HTML 5 webbläsarna ska man väll påpeka. Alla 
webbläsare som stöder HTML 5 kommer att kunna visa H.264 filmer lika smidigt. Det är väll 
tanken påpekar han. 

Respondent nr två tog upp att det är även viktigt att slutanvändarna har stöd för HTML 5. För 
det är därför man tar fram webbplatserna för att tillfredställa användaren. Just nu är det bara 
tre webbläsare som har stöd för HTML 5, och det är Safari, Chrome och Firefox. 

Något som även respondent nr ett nämner, han säger att än så länge är det väldigt mycket 
Flash, och att dem har egentligen inte gjort någon HTML 5 produktion, och det beror just på 
att en väldigt liten marknads andel av webbläsarna som har stöd för HTML 5 

Respondent nr ett tar även upp nackdelar så som specifikationen för HTML 5 inte är klar. 
Vilket innebär att det inte går att veta vilka typer av format, element, attribut som kommer 
bakas in i standarden. Han menar att det inte finns något specificerat format för video och ljud 
och att det är webbläsarna själva som får välja väg där. 

 Enligt teorin har W3C sagt att full HTML5 funktionalitet kommer att vara ute efter 
sommaren 2010. Respondent nr ett tror att HTML 5 kommer vara fullständigt klart och 
implementerat om 20 år ungefär. 
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5.3 Webbläsare 
Respondent nr två nämnde hur viktiga webbläsarna är eftersom det är just webbläsarna 
HTML 5 och Flash baseras på. Respondent nr ett tog upp att åtminstone 90% av a alla 
webbläsare i åtminstone PC datorer har Flash installerat, vilket stämmer hyfsat överrens med 
teorin Som visar att 99% av alla datorer med Internet har Flash Player installerat. Vidare så 
utrycker Respondent nr två att HTML 5 i nuläget har begränsat stöd men att det är en standard 
i utvecklingsfasen.  Respondent nr ett säger att det är fortfarande en liten del av marknaden 
för webbläsare som har stöd för HTML 5. Vidare säger han att det egentligen bara är de 
senaste produktionerna av Firefox, Opera och Safari som har bra stöd för HTML 5. Detta 
stämmer överens med vad Respondent nr två sa, nämligen att det just nu är det bara tre 
webbläsare som har stöd för HTML 5, och det är Safari, Chrome och Firefox. Detta 
överstämmer också med teorin som säger att . ”Bland de kändaste webbläsarna som Firefox, 
Safari och Opera är supporten för HTML 5 redan implementerad.” 

 Respondent nr ett påpekar även att skiftet mellan Flash och HTML 5 först kommer ske när 
användare har gett upp äldre versioner av Internet Explorer, och att kommande Internet 
Explorer 9 spås ha väldigt bra HTML 5 stöd, så att det ser lovande ut. Han utrycker dessutom 
att webbläsar företagen kommer att anpassa sig till HTML 5 och att han tror att alla kommer 
gå mot HTML 5 eftersom det är ett sådant stort tåg där nu. Han säger att som det ser ut nu är 
alla med på tåget mer eller mindre.  

Vidare tar Respondent nr ett upp att HTML 5 gör det möjligt att bygga in mycket 
funktionalitet i webbläsaren och anpassa den efter plattformen, och att animeringar och 
liknande skulle skötas av HTML 5, det behövs inte längre Javascript eller Flash Player. Han 
menar att den här typen av utveckling inom webbläsare och mobila webbläsare skulle 
innebära att det inte behövs lika många program som innan. Respondent nr två ar även upp 
likande aspekter så som att i och med den nya standarden (HTML 5) så kommer vissa 
egenskaper att kunna bäddas i webbkittet och kodning och avkodning kommer att arbeta på 
ett smidigare sätt. I och med detta så kommer det att bli lite mer specifikt för webbläsaren och 
operativsystemet och där anser respondenten att vissa optimeringar kommer att behövas i och 
med webbläsaren för att kunna erbjuda användaren rikare webbupplevelse. 

5.4 Smartphones/iPad 
Båda respondenterna väljer att påpeka att det i dagsläget inte finns någon Flash Player för 
mobila enheter. Respondenten nr ett säger att det kan komma någon Flash variant för mobila 
operativsystem som inte kommer från Apple och syftar på produkter som Android. Men båda 
respondenterna framhäver att just Apple väljer att avstå från Flash på grund av att de vill 
kontrollera sin egen plattform och vara ansvariga för upplevelsen på dessa enheter. 
Respondent nr två menar också att skulle problem uppstå om man har Flash på exempelvis 
Apples produkter så måste man hela tiden invänta på att Adobe ska återgärda problemet och 
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Apple kan inte göra något. Den första respondenten menar även att det inte går och dra någon 
nytta av Adobes specifika fördelar för plattformen inom mobila enheter. 

Respondent nr två anser att den viktigaste funktionaliteten som användarna kommer att 
efterfråga på mobila enheter som Smartphones och iPads är faktiskt videofunktionen. Båda 
respondenterna har också förespråkat om Flash egentligen är något som är anpassat för en 
mobil enhet och vilka andra alternativ det skulle finnas. Som vi nämnde i teorin så finns det 
ett alternativ som är på gång och som båda respondenterna beskriver som ett nytt alternativ att 
göra webbapplikationer mer rikare. Eftersom det handlar så mycket om just video så kommer 
den nya standarden HTML 5 att ha en enkel tagg i koden där man kan hämta en film och 
lägga upp den på webbplatsen. Precis som respondent nr två sa så är man tvungen att 
installera ett insticksprogram om man ska kolla på film via Flash medan om man tar och 
använder sig av HTML 5 standarden så räcker det med att man har en webbläsare som stödjer 
standarden. 

5.5 Användare 
Respondent nr ett förklarade att Flash når en stor grupp användare, nämligen åtminstone 90 % 
av alla webbläsare på pc datorer. Enligt Respondent nr två har Flash bidragit med bra 
funktionalitet med åren och varit en central punk inom webbapplikationer och dess upplevelse 
man får som användare. Som användare har man fått stor tillgång till funktionalitet som att 
kunna se på film och spela spel. Respondenten anser också att det finns en anledning till 
varför Flash har varit så populär och så många användare har valt att installera ett 
insticksprogram och ta del av dess funktionalitet  

Respondent nr ett tar även upp att det kommer det ju bli en fråga att uppgradera webbläsaren 
istället för Flash Player för användarna, vid användning av HTML 5. Han förklarade även att 
vid HTML 5 så slipper användaren installera ett insticksprogram i webbläsaren för att visa till 
exempel video. Detta skulle eliminera den installations process användaren måste gå igenom 
för att installera Flash insticksprogram, som illustreras i vår teori. Men också att det kan vara 
så att användaren kanske inte har möjligheten att uppgradera webbläsaren på sitt kontor, 
kanske inte får det för IT-avdelningen. Så kan det ju vara en svårighet enligt Respondent nr 
ett. Respondent nr två påpekade för oss att just nu erbjuder Googles webbläsare Chrome 
inbyggd Flash insticksprogram i sin senaste version. Alltså behöver man inte installera Flash 
insticksprogrammet separat. 

Respondent nr ett tog också upp att användare kan vara en pådrivande faktor om företag 
såsom YouTube med mera ska välja att satsa på HTML 5. Han menar att användare ringer in 
och klaga på avsändarna men kanske inte så mycket just till Apple i de fallen där Flash 
webbsidor eller videofunktioner inte fungerar i användarnas iPhone. Han tror att företagen 
känner trycket från slutanvändarna och därför kanske väljer att satsa på HTML 5. Medans 
Respondent nr två menar att en anledning till att byta till HTML 5 är att nu på senare tid så 
finns det starkare efterfrågan på att ta del av webbplatser som är i mycket större omfattning 
och kräver en viss stabilitet i vilket Flash har visat brister i. Inom diverse områden anser 
respondenten att dessa svagheter med Flash har också bidraget till att se andra möjligheter att 
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anpassa webbplatserna. Ett tydligt exempel är just videoegenskaperna i Flash. Här säger dock 
Respondent nr ett att han inte direkt trodde att video funktionaliteten i HTML 5 inte direkt 
påverkar användarna så mycket. Respondent nr två avslutar med att utrycka om HTML 5 
skulle visas vara ett stabilare alternativ så ska man se över den utvecklingen och inte enbart 
arbeta för att tillfredsställa vissa parter. 

5.7 Utvecklare 
Båda respondenterna bekräftade att HTML 5 standarden skulle underlätta utvecklingsarbetet 
en hel del. Respondent nr ett sa att det kommer vara alternativ för inbyggd funktionalitet där 
man slipper göra vissa saker själv vilket man var tvungen i tidigare standarder. Enligt han 
kommer det också finnas en hel del i standarden av det som många utvecklar har efterfrågat 
själva. Här finns det ett samspel med Respondent nr tvås funderingar där han förespråkade om 
enkelheten i den nya standarden där man slipper skriva en del kod och får det istället som 
inbyggd funktion. Enligt Respondent nr två skulle den här standarden hjälpa många med 
bristande kunskap att komma igång och utveckla sina webbplatser. 

Precis som respondent nr ett påpekade så är det mycket enklare att exempelvis lägga upp ljud 
eller video på sin webbplats. Det enda man gör är att hänvisa till filen. Man behöver inte 
arbeta kring olika versioner och JavaScript som ska hämta in innehållet. Enkelheten hänger 
ihop med det som respondent nr två förespråkar och kravet idag som ställs på våra 
webbplatser. Han menar även att genom HTML 5 så kan vi försäkra oss att webbplatsen 
uppfyller vissa krav på grund av dess uppbyggnad som man har följt. 

Båda respondenterna har påpekat vissa brister med Flash och att det är svårt att optimera det 
för utvecklarna. Exempelvis när man utvecklar en webbplats i Flash så går det inte att 
använda funktionalitet som ”copy paste” eller tillbaka knappen på musen för att återgå till 
sidan som användaren. 

Bägge respondenterna tog upp att vill man utveckla webbplatser i Flash samt använda det i en 
smartphone så funkar detta inte fullt ut idag. Respondent nr ett påpekade att Adobe arbetar 
med att försöka utforma någon sorts av Flash stöd på Android telefoner men att det blir 
omöjligt på iPhone och iPad eftersom Apple avstår från tekniken helt. 

5.8 Utsikter med HTML 5 och Flash  
Båda respondenterna valde att ta ställning till HTML 5s goda förutsättningar och se över en 
alternativ övergång från Flash till HTML 5. De anser att en övergång till HTML 5 troligt 
kommer att hända, frågan är bara hur lång tid det tar och vad som händer med Flash? 
Respondent nr ett påpekade att mycket av Apples produkter som iPhone och iPad kommer att 
vara en anledning till detta. Att många utvecklare börjar att utveckla sitt koncept på 
webbplatsen kring just iPhones och då måste man ha videos som inte kräver Flash för 
uppspelning. Han anser också att iPhone har blivit en sådan central teknik i dagens samhälle 
att man som utvecklare måste börja anpassa sig till produkten och de sättet man utvecklar sin 
webbplatser på. Här ser han också att Flash kan bli någon sorts av teknik som är i bakgrunden 
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av HTML 5 ifall någon skulle ha webbläsare som inte har stöd för HTML 5. Respondent nr 
två påpekade här också att det är viktigt med bra stöd för HTML 5 för att man ska kunna 
tillfredställa användaren med den funktionaliteten som standarden erbjuder. 

Respondent nr ett säger att det som händer ju nu är att exempelvis Apple och Google har 
triggat igång den här övergången genom att göra den mest populära sajten YouTube till en 
HTML 5 variant som man kan välja om man inte vill ha Flash 5. Respondent nr två påpekade 
detta också att Adobe och Flash kan få stora problem om Google väljer att endast kunna 
erbjuda YouTube med HTML 5. Enligt respondenterna kan YouTube påverka den här 
utvecklingen en hel del. Det ligger lite i deras händer hur snabbt övergången kommer att ske. 
Båda respondenterna tog ställning till att man inte är tvungen att använda Flash. Dem tog 
iPhones YouTube applikationen som ett exempel där Apple har gjort en egen spelare som 
hanterar H.264 formatet och där man spelar upp videofilmer utan Flash. 
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6 SWOT analys av HTML5 och Flash 
SWOT är ett viktigt verktyg i ett företags strategiutformning och kan användas både för en 
helhetsanalys av företaget och för analys av en specifik produkt/produktgrupp. 

Här nedan använder vi ett SWOT ramverk för att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot hos HTML 5 samt Flash Player. Även en värdering av resultatet i förhållande till 
undersökningens forskningsfrågor kommer att presenteras. 

6.1 HTML 5 

Styrkor Svagheter 
• Enklare kod underlättar för utvecklare 
• Enklare att ladda upp video vid 

utformning av webbplatsen 
• Ett alternativ för iPhone och iPad för 

multimedia 
• Minska beroende av JavaScript bibliotek 
• Snabbare och rikare upplevelse för 

användaren i och med inbyggd 
funktionalitet i webbläsaren 

• Behöver inga insticksprogram 
• Antal stora webbplatser (CSN, Wallstreet 

Journal) har börjat gå över till HTML 5 
• Webbläsare som stödjer HTML 5 kan 

spela upp H.264 format 
• Inte plattformsberoende 
• strömningen kan anpassas till video 
• Kunna se video på Smartphones som inte 

stödjer Flash 
•  

 

• Saknar stöd från vissa webbläsare 
• Krävs extra arbete för vissa webbläsare 

som inte stödjer tekniken 
• Specifikationen är inte klar 
• Tekniken är inte beprövad 
• Krävs uppdatering av webbläsare kanske 

inte tillåtet i alla miljöer 
 

Möjligheter Risker 
• Tryck från användare kan påverka 

företag som YouTube att satsa på HTML 
5 

• Efterfrågan på stabilitet 
• Internet Explorer spås ha väldigt bra 

HTML 5 stöd 
• Smartphones tillverkare kan komma att 

satsa på HTML 5 

• Webbutvecklare riskerar att förlora 
kunder på grund av saknat stöd av 
HTML 5 

• Obeprövad teknik 
• Webbplatser inte går över till HTML 5 
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6.2 Flash Player 

Styrkor Svagheter 
• Kan visa video 
• Över 90 % av datorer med Internet 

använder Flash Payer 
• Stora webbplatser som YouTube 

använder Flash Player 
• Strömningen kan anpassas till video 
• Insticksprograms som är 

webbläsaroberoende 
• Bred funktionalitet 
• Googles kommande webbläsare har 

inbyggt stöd för Flash Player 
• Många företag bygger sina koncept kring 

Flash Player 
 

• Inte utbrett format på mobila klienter 
• Stängt format 
• Ostabilt 
• Tar upp mycket resurser från CPU 

 

Möjligheter Risker 
• Flash Player används på webbläsare som 

inte stödjer HTML 5 
 

• Utvecklare väljer att byta från Flash 
Player till HTML 5 

• Stödet i webbläsaren för HTML 5 blir 
större 

• Stora webbplatser som YouTube väljer 
att endast använda HTML 5 
 

 

6.3 Diskussion 
 

6.3.1 Vilka fördelar/nackdelar har HTML 5 gentemot Flash? 

Flash är ett insticksprogram som har varit använts i flera år och når 99 % av 
internetanvändarna. Nu finns det en ny HTML standard så kommer att kunna erbjuda den 
funktionalitet och upplevelse inom multimedia som Flash har gjort. Just från utvecklarens sida 
kommer det att vara lättare att exempelvis lägga upp videor på webbplatsen än det var innan 
enbart med Flash. Inom den nya HTML standarden kommer det att finns en tagg i HTML 
koden där man kan referera till någon videofil och lägga upp det, ungefär som man har kunnat 
göra med en bild. Under åren man har använt Flash så har man haft Flash Player som en 
spelare, medan om använder en webbläsare som har stöd för HTML 5 behöver man ingent 
insticksprogram eller extern spelare utan Webbläsaren fungerar som en spelare som hanterar 
formatet som oftast används H.264. 

Till skillnad från Flash så är HTML 5 plattformsoberoende medan Flash endast kan utvecklas 
i de egna utvecklingsprogrammen. 
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Ska man se över HTML 5 svaghet just nu så har det mycket att göra med att tekniken är under 
utveckling medan Flash har varit etablerad ett antal år på nätet. Exempelvis så stödjer inte alla 
webbläsare HTML 5 idag, men enligt våra respondenter så är det något som utvecklarna 
bakom webbläsarna är beredda att ta ställning till och börja anpassa sig till den nya 
standarden. 

6.3.2 Vilka möjligheter/risker medför HTML 5 gentemot Flash? 

Enligt våra respondenter så var det YouTube som fick igång Adobes Flash Player ute på 
webben när YouTube valde att använda Adobes spelare för att visa upp sina film klipp på. 
Just nu har Flash fördelen med av att Internet Explorer är en av de få webbläsare som inte 
stödjer HTML 5 fullt idag, och man är tvungen att använda Flash för att kunna se på video. 
Dock arbetar Microsoft på detta och den kommande versionen av Internet Explorer spås ha 
riktigt bra stöd för HTML 5 i framtiden. Detta kan bli ett bakslag för Flash eftersom då 
kommer samtliga stora webbläsare att ha stöd för den nya standarden och redan nu kan man 
som användare välja om man vill se på YouTubes video klipp via Flash spelaren eller direkt i 
webbläsaren via HTML 5 standarden. 

Något som spelar en stor roll är att Apples produkter som iPhone och iPad har blivit väldigt 
populära inom den mobila enheten. Apple har enligt våra respondenter valt att inte använda 
Flash på grund av den tekniken inte fungerar tillfredställande. De anser att Flash kraschar och 
laddningen är inte optimal. Enligt en av våra respondenter så är videouppspelningen den 
viktigaste funktionen som kommer att efterfrågas på dessa mobila enheter. Flash är just nu är 
den populäraste spelaren men Apple vill att man använder sig av den nya standarden som stöd 
för att kunna spela upp H.264 direkt i webbläsaren. Även innan HTML 5 släppts som en 
prototyp så valde Apple att göra en egen applikation för just YouTube, så att användare inte 
behöver använda Flash spelaren i deras enheter. Detta förklarar också att Flash inte har någon 
chans att nå Apples produkter. Här får då HTML 5 utrymme att användas och försöka komma 
åt användare som kommer att efterfråga standarden även utanför Apples produkter. Eftersom 
Flash har kraschat så mycket så anser respondenterna att HTML 5 kan bidra med den stabilitet 
som Flash saknar. 

6.3.3Vad talar för att HTML 5 kommer att ersätta Flash? 

Efter att vi tittat närmare på teknikerna samt begreppen vi ansåg var viktiga i förhållande till 
dessa. , så har vi även tagit fram styrkor/svagheter samt möjligheter/risker för HTML 5 och 
Flash. 

Självklart är det väldigt bra att Flash har en stor målgrupp  men vi har märkt att det finns vissa 
begränsningar samt problem som uppstår när man använder Flash Player. Exempelvis nämnde 
båda respondenterna att det var ostabilt och resurskrävande. I och med den nya standarden 
HTML 5 så underlättar det väldigt mycket för användaren att inte behöva installera något 
insticksprogram utan att använda sig endast av webbläsaren. Som utvecklare får man också 
flera enklare alternativ att kunna dela med sig av sina videor och enklare kunna använda dem 
på webbplatserna. Exempelvis att endast behöva referera till videofilen i HTML koden och 
slippa gå igenom den processen som man är tvungen att göra i Adobes utvecklingsmiljö. 
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Stora webbplatser YouTube i har valt att erbjuda att visa video klippen i HTML 5. Alltså 
direkt i webbläsaren om den har stöd för HTML 5 standarden. Därmed slipper man Flash 
Player. Många användare efterfrågar även en viss stabilitet som enligt respondenterna Flash 
inte kan erbjuda i förhållande till HTML 5. 

Väldigt många använder Webbläsaren Internet Explorer och Microsoft kommer i sin nya 
version Internet Explorer 9 att ha bra HTML 5 stöd enligt våra respondenter. 

Apple har valt att inte använda Flash i sina produkter och idag har iPhone och iPad många 
användare som efterfrågar video i dessa mobila enheter. Ett bra alternativ enligt våra 
respondenter är att ha webbläsare i dessa enheter som stödjer HTML 5 standarden och därmed 
erbjuder funktionalitet för att kunna se på video utan att använda Flash.   

Här kan man se tydliga tendenser till av en övergång från Flash till HTML 5 men detta är 
inget som kommer att ske på kort sikt. Detta kommer att ta lång tid för HTML 5 standarden 
att nå utvecklarna och användaren och kunna etablera sig som en tydlig standard på nätet. 
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7 Slutsatser och Avslut  
Nedan följer slutsats och avslut där vi summerar studien. Vi utvärderar vår använda metod 
samt de resultat vi nått i studien. Fortsatt forskning presenteras också där vi lyfter fram 
alternativ för att utveckla den här studien, även slutord sammanföras. 

7.1 Slutsatser 
Det som pågår nu mellan HTML 5 och Flash är fortfarande i en fas där utvecklingen av 
HTML 5 är intressant att följa eftersom standarden har inte börjat anpassas till webbplatserna. 
Självklart finns det styrkor/svagheter med bägge teknikerna samt hot och möjligheter. 
Diskussionen måste ha kommit upp på något sätt eftersom grupper av användare och 
utvecklare har visat missnöje med Flash och kräver någon förändring. Det som lyfts fram 
även är viktiga faktorer som YouTube samt Apple och deras sätt att välja respektive teknik i 
framtiden. Detta är något som kommer att påverka användningen av dessa tekniker i stora 
drag. Det som återstår och se är huruvida den nya standarden kommer att etableras på nätet, 
självklart har den goda förutsättningar att nå en förändring och vara en primär standard.  

7.2 Utvärdering av studiens metod och resultat 
Vi valde en kvalitativ metod eftersom vi ville ha en djupare förståelse in det ämnet som vi 
hade valt. Metoden har fungerat bra  

Vi har arbetat med litteratur som har givit oss tydlig insyn i dessa områden som vi har 
undersökt. Det var viktigt för oss för att utveckla den kunskapen och förstå begreppen som vi 
valde att ställa emot varandra. Samt även om Flash Player och HTML 5 teknikerna. 
Kvaliteten på uppsatsen anser vi håller hög kvalitet eftersom den tillfredställer kriterier som är 
viktigt att beakta.  

Kriterierna är relevans och klarhet: vad det avser ämnesval och ämnesbehandling samt vad det 
gäller betydelsen utanför uppsatsen. Vad det gäller ämnesområde så har vi begränsat oss inom 
informatikområdet. Uppsatsen är också tydlig eftersom svaren inte har avvikits och vi har 
lämnat respondenterna utrymme att säga vad dem tycker.  

7.3 Fortsatt forskning  
När det gäller fortsatt forskning finns det en del tillvägagångssätt det går att utveckla studien 
på. Ett intressant alternativ hade varit och ta den här studien ett steg längre och utveckla en 
webbplats med multimedia funktionalitet. Undersökningen kan genomföras genom att man 
utvecklar en webbplats i HTML 5 och en i Flash och därefter kommer i kontakt med 
användare som får testa dessa tekniker och ha det som en grund i granskningen. Enligt 
Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) kan man inte skapa en systemutvecklingsmodell som till 
hundra procent stämmer överens med hur handlingar ska utföras i alla olika utrednings-
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/utvecklingssituationer eftersom varje systemutvecklingssituation är unik på något vis. Då kan 
man lyfta fram olika metoder för att arbeta med dessa tekniker och se över tillvägagångssätt 
som lämpar sig bäst för respektive teknik och webbplats. 

 7.4 Slutord  
Detta examensarbete har varit väldigt lärorikt. Vi har utvecklat nya kunskaper och fått väldigt 
nyttiga inblick i verkligheten. Vi vill även tacka dessa respondenter och företag som har gett 
oss chansen att komma och besöka deras verksamheter samt ta sin tid och bli intervjuade. 
Slutligen hoppas vi att rapporten är tillfredställande och nyttig för alla som tar del av den.  
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