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Sammanfattning
Målet med denna avhandling är att ge en översikt av HTML5:s möjligheter och utvärdera 
dessa från ett utvecklingsperspektiv genom att ställa de mot tidigare lösningar. Sällan kan 
något  nytt  introduceras  utan  att  problem  dyker  upp,  speciellt  när  det  gäller  webben. 
Problemen som ska lösas samt problemen som uppstår vid skiftet till det nya märkspråket 
granskas och detsamma gäller lösningarna på båda sidor. Tanken med HTML5 är att man ska 
kunna  göra  mer  med  mindre.  Med  andra  ord  ska  användningen  av  insticksprogram  för 
diverse uppgifter minskas, och huruvida troligt detta blir är en del av undersökningen.

Dokumentet behandlar även rollen HTML5 har i uppgången av webbapplikationer och hur 
den  gynnar  denna  utveckling  på  både  skrivbordet  samt  i  de  handhållna  enheterna.  Det 
utökade fokuset mot en mer dynamisk webb har även orsakat att rollen som JavaScript och 
CSS3  spelar  blivit  desto  större.  Kopplingen  mellan  märkspråket,  skriptspråket  samt 
stilmallarna har som resultat av detta stärkts med en djupare integration däremellan.

Avhandlingens omfattning är huvudsakligen begränsad till de större tillskotten i HTML5 och 
deras  ställning  i  problem/lösningssammanhanget.  Dessa  tillskott  är  bland  annat  de 
semantiska  strukturelementen,  hanteringen  av  ljud  och  video,  lagringsgränssnitten, 
formulärsfunktionaliteten  samt  lokaliseringsmöjligheter.  På  grund  av  tillväxten  av  mobilt 
surfande  observeras  även  vad  HTML5  innebär  för  bland  annat  webbapplikationer  på 
mobiltelefonen.

I slutändan kunde ett antal slutsatser konstateras rörande fördelarna, men även nackdelarna, 
med  att  flytta  över  en  så  stor  del  av  funktionaliteten  som  möjligt  till  märknings-  och 
skriptspråken. Problemen som lösningarna medför kunde till störst del inte ses som något 
mer än temporära och beroende av nuvarande förutsättningar.  Potentialen för  att  slå  ut 
insticksprogrammen inom diskuterade områden i den närmaste framtiden är till en viss del 
ännu osäker. Mycket beror trots allt på marknadens bemötande. Att HTML5 är ett viktigt och 
kompetent  märkspråk  för  den  numera  applikationsinriktade  webben  kunde  däremot 
bekräftades som förväntat.



Abstract
The  objective  of  this  thesis  is  to  provide  an  overview  of  HTML5's  opportunities  and 
evaluating them from a development perspective, set against previous solutions. Rarely can 
anything new get introduced without having problems arise, especially when it comes to the 
web. The problems to be solved and the problems that arise in the shift to the new markup 
language are reviewed and the same applies to the solutions on both sides. The idea of  
HTML5  is  to  be  able  to  do  more  with  less.  In  other  words  is  the  use  of  plug-ins  for 
miscellaneous tasks supposed to be reduced, and whether this is likely or not is a part of the 
investigation.

The document also addresses the role HTML5 has in the rise of web applications and how it 
favors the development on both the desktop and the handheld devices. The increased focus 
towards a more dynamic web have also caused the role of JavaScript and CSS3 to become 
greater. The link between the markup language, scripting language and style sheets have as a 
result of this strengthened by a deeper integration inbetween.

The scope of the thesis is mainly limited to major additions in HTML5 and their position in 
the problem/solution context. These additions include the semantic structure elements, the 
handling  of  audio  and  video,  the  storage  interfaces,  the  forms  functionality,  and  the 
possibilities with geolocation. Due to the growth of mobile surfing was HTML5's impact on 
web applications for mobile phones, among other things, also observed.

In the end, a number of conclusions were established regarding the benefits, but also the 
drawbacks,  of  moving  over  as  much of  the functionality  as  possible  to  the markup and 
scripting languages. The problems which the solutions came with could to the greatest part  
not be seen as anything more than temporary and dependent on current conditions. The 
potential to knock out plug-ins within the discussed areas in the immediate future is to some 
extent still uncertain. Much depends, after all, on the market's response. That HTML5 is an 
important and competent markup language for the now application oriented web could on 
the other hand be confirmed as expected.
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1 Introduktion
1.1 Inledning

HTML har  sedan webbens (ej  att  förvirra med Internet)  begynnelse  varit  synonymt  med 
webbdesign. Version 4 av märkspråket blev det absolut mest framgångsrika, men på grund av 
vissa  brister  gav  det  upphov  till  uppkomsten av  XHTML.  I  sin  tur  ledde  dagens  krav  till 
HTML5:s födelse, med den bakåtkompatibilitet som förväntas av språket. Innan man går in på 
innebörden av HTML5 vore det en god idé att orientera sig inom en uppdelning av webben 
som varit på tal under några år; den ”gamla” och den ”nya”.

Den gamla webben, ibland kallat  Web 1.0, innebar en mer statisk  webb för  användaren. 
Innehållet fanns där och kunde läsas av alla, men endast ändras av ägaren. Webben var i 
”Read-only”-läge  och  kunde  närmast  efterliknas  en  nyhetstidning  eller  ett  uppslagsverk. 
Någon möjlighet till påverkan eller bidragande från besökarnas håll fanns alltså inte. Större 
delen av webben är än idag i detta läge och kommer med stor sannolikhet att förbli så. Det är 
inte  alltid  man  vill  låta  vem  som  helst  redigera  texter  eller  ladda  upp  eget  material  på 
webbplatsen.  Behovet  av  envägskommunikationen,  det  vill  säga  informationsflödet  från 
webb  till  användare,  kommer  alltid  att  finnas  där.  Den  dynamiskt  användargenererade 
webben står definitivt i fokus idag, men det finns inget som tyder på att den ”gamla” webben 
kommer fasas undan. Tvärtom har begreppet ”Web 1.0/2.0” blivit förlegat då det talar om 
gränser som inte alltid finns. Statiskt och dynamiskt innehåll har båda sina platser på webben 
även framöver.

Den nya webben och konceptet bakom det har sedan länge varit i verket. Denna term, även 
alternativt känt som Web 2.0, refererar till en mer interaktiv och dynamisk webb. Egentligen 
är det fel att ännu kalla det för  den “nya webben”. Utvecklingen mot att låta besökarna vara  
med och bygga upp webben har pågått länge och ses idag som något självklart. Tjänster så 
som Youtube drivs helt av innehåll som användarna lägger upp på webbplatsen. Denna trend 
återfinns även bland programutvecklingen med Open Source-modellen varvid man involverar 
användaren  och  uppmanar  till  deltagande.  Steget  kan  ses  som  en  demokratisering  av 
webben där alla är med och påverkar.

Web 1.0 Web 2.0
Läsa Skriva
Företag Community
Klient/Server Peer to peer
HTML XML och framöver HTML5
Hemsidor Bloggar och sociala nätverk
Portaler RSS
Taxonomi Taggar
Äga Dela
Webbformulär Webbapplikationer
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HTML5 spinner vidare på idéerna som föddes i och med den nu utdaterade termen Web 2.0  
och är planerad att spela rollen som verktyget för förverkligandet av visionerna. Användare 
och applikationer är de två nyckelaspekter som HTML5 tillsammans med den nya webben 
fokuserar på.

Det kan vara riskabelt till en början att ge sig på HTML5 och börja skriva sina webbsidor i det 
med tanke på i vilket tidigt skede det ännu är, speciellt när det gäller webbläsarstödet. Å 
andra  sidan  är  HTML5  inte  bara  ett  enda  stort  objekt  som  man  måste  helt  och  hållet  
implementera. Snarare är det ett gäng med separata funktioner som kan användas utefter 
behov. Språket innebär dock inte endast nya taggar och element, utan specificerar även hur 
de kopplas och nyttjas tillsammans med JavaScript genom Document Object Model (DOM). 
Tillsammans med det faktum att kompatibiliteten med HTML4 är god, att stödet redan finns 
bland de större webbläsarna (om man uppdaterar), samt att det finns möjligheter till att falla 
tillbaka på äldre lösningar, är det lite som talar emot användning av språket i  åtminstone 
någon mån.

1.2 Huvudfråga och hypotes

Vad kommer HTML5 att  innebära för webben framöver och vad kommer det att lösa för  
problem?

I detta skede verkar det som att HTML5 kommer att förenkla webbutvecklingen i form av att 
mer ska kunna göras enbart i märkspråket. Med hjälp av de nya semantiska elementen skall 
strukturen förhoppningsvis förändras till  det bättre och även förhindra att  man använder 
irrelevanta namn på befintliga divar. Samtidigt ska integrationen med JavaScript och CSS bli 
desto  viktigare.  En  annan  förhoppning  är  att  HTML5  kommer  avlägsna  det  nuvarande 
beroendet av externa insticksprogram, så som Adobe Flash, vad gäller multimedia. Eftersom 
mobilanpassning fått en ganska stor del av uppmärksamheten i HTML5 ska innebörden av 
detta ses över, men även vad lokalisering och det nya sättet att lagra data lokalt kommer 
betyda dels för mobila enheter samt skrivbordsdatorer. Med andra ord ska HTML5 som sagt 
leda till att mer av utvecklingsarbetet för den dynamiska webben genomförs i ett märkspråk 
istället för att spridas ut i flera olika externa språk samt tillhörande insticksprogram.

1.3 Frågeställningar

Nedan följer några av de frågor som ställs i detta dokument. Fokuset ligger på att introducera 
signifikanta tillskott och formulera problemen, både med gamla och nya tillvägagångssätt, 
samt lösningarna.

• Vilka är de mer betydande nyheterna i HTML5?
• Vilka problem löser de och vilka för de med sig?
• Hur skiljer sig dessa i förhållande till tidigare tekniker?
• Vilka nya möjligheter finns för att bygga mer dynamiska webbsidor?
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1.4 Syfte

Syftet med avhandlingen är att ge en översiktligt bild över de mer nämnvärda delarna av 
HTML5. En del i det är att belysa hur implementation av behandlad funktionalitet kan gå till  
och vilka möjligheter för tillämpning som finns. Utvärderingen i sig sker på så vis att se till vad 
den nya funktionaliteten ska lösa och om det medför sig några egna dolda problem. Genom 
att lägga vikten på lösning och problem fås en uppfattning om vad det handlar om och varför 
det ens uppkom. I slutändan är syftet att ta reda på ifall HTML5 verkligen är svaret för en  
bättre webb inom de områden som avhandlas.

1.5 Målgrupp

Dokumentet kan tänkas vara intressant för bland annat webbutvecklare och studenter med 
inriktning  inom  området.  Vissa  kunskaper  vad  gäller  skript-  och  märkspråk  är  att 
rekommendera för att kunna få någonting ut ur avhandlingen.

1.6 Avgränsning

Fokuset ligger på ett antal utvalda delar/element av HTML5 och täcker alltså inte absolut allt  
som omfattas av märkspråket. Dessa delar undersöks på relativt hög nivå istället för att dyka 
djupt in i tekniska analyser. Det är den praktiska innebörden av lösningarna och problemen 
som får det mesta av utrymmet. Jämförelse med äldre etablerade metoder utförs i den mån 
ämnet  tillåter,  men  som  sagt  görs  detta  på  en  sådan  nivå  som  kan  tänkas  vara  direkt 
uppenbart och relevant för gemene utvecklare samt användare. På grund av relationen till 
HTML5 blandas även CSS3 och JavaScript in till en viss del, med aspekterna som bidrar till  
webben som märkspråket strävar efter att förbättra i fokus.

1.7 Metod

Arbetet har utförts i form av en informationsstudie med resultatet formulerat som både en 
sammanställning och en teoriutveckling. Källorna som studeras är till största del tagna från 
webben med anledningen att ämnet är relativt nytt och därav det tryckta materialet även 
otillräckligt.  Slutsatserna  dras  utifrån  egna  observationer  av  implementation  samt  bildad 
uppfattning som baserats på erhållna studier. Rena spekulationer hålls på en minimal nivå 
och betraktas från ett kritiskt perspektiv då behandlat märkspråk är ännu under utveckling, 
vilket även gäller marknaden det införs på. Varje avsnitt har egna separata introduktioner och 
slutsatser där specifika problem samt de potentiella lösningar behandlas.
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2 Struktur och semantik
2.1 Introduktion

I många år har HTML-kod sett likadant ut samtidigt som att webben förändrats, och nu för  
första gången sedan senaste millenniet har nya element introducerats. Vissa delar av HTML4 
är föråldrade, aldrig använda eller används inte som de var avsedda för. Dessa element håller  
på  att  försvinna  och  skrivs  om  i  samband  med  HTML5.  För  att  bättre  hantera  dagens 
användning  av  webben  ingår  i  HTML5  också  nya  element  för  en  bättre  struktur,  grafik, 
medieinnehåll och även formulärhantering.

Problemen idag med struktur och semantik är det stora beroendet av generiska div-element,  
som man tvunget behöver tilldela egna id:en och class:er trots det liknande upplägget många 
webbplatser delar. Med hjälp av de nya semantiska elementen är det tänkt att det ska bli en 
förändring på detta. Ett problem som dock kan uppstå är stödet för de nya elementen. För att 
upptäcka  sådant  finns  det  ett  verktyg  som  kallas  för  Modernizr.  (mer  om  detta  under 
avsnittet om JavaScript).

2.2 Struktur

Redan från toppen ser man om man kikar närmare på HTML5-baserade dokument att det 
förändrats för att gynna utvecklare genom en mer strukturerad kod. Det första man kanske 
lägger  märke  till  i  koden  är  DOCTYPE:n.  DOCTYPE-deklarationen  är  en  instruktion  till  
webbläsaren som talar om vilken version av märkspråk sidan är skriven i. Det är också den 
som ser till att webbläsaren återger innehållet korrekt. Den har sedan ett tag tillbaka varit  
ganska lång och jobbig att komma ihåg, men kan fortfarande användas. Som DOCTYPE för 
HTML4 Strict gäller:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

För HTML5 däremot har den blivit betydligt kompaktare, innehållande 15 tecken. Den nya 
simplifierad DOCTYPEN ser ut som följande:

<!DOCTYPE html>

Går man sedan vidare och kollar på själva strukturen och hur en sida kan vara uppbyggd med 
HTML5 ser man även här skillnader gentemot XHTML/HTML4.
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Figuren nedan är en illustration på hur en webbplats skriven i HTML5 kan se ut.

                                                                                                       Källa: Hunt, 2007

Jämför man däremot med XHTML/HTML4 som figuren nedan illustrerar ser man direkt hur 
man valt att förkorta utvalda div-element genom att slopa div-delen och istället bara har 
namnvärdet. Div-elementen har i detta fallet blivit ersatta av de nya elementen; header, nav, 
article, section, aside och footer.

                                                                                                       Källa: Hunt, 2007

Det går fortfarande att använda div-elementet precis som innan. Tvärtom vad det kanske 
verkar förblir div:arna väldigt relevanta för uppdelning av innehåll där övriga element inte är 
så lämpliga. Allt hör inte hemma i till exempel en article eller section.

2.3 Semantik

När det gäller semantik inom HTML så handlar det om att man ska använda rätt element för 
rätt innehåll. Dvs för en lista ska man använda sig av <ul>, <ol>, <li>, för löpande text ska <p> 
användas, för rubriker så ska <h[1-6]> användas etc.

HTML5 handlar dock inte bara om att göra det befintliga märkspråket renare, utan helt nya 
semantik-element har även definierats. Detta dels för att göra det enklare för utvecklare att  
strukturera koden så att den blir enklare att läsa, men också för att skärmläsare ska kunna 
fungera bättre genom att den enklare ser i koden vart informationen finns.
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2.3.1 Header
Header-elementet representerar en grupp av inlednings- eller navigeringsmedel.  Det syns 
oftast  högst  upp  på  webbplatsen  eller  applikationen  och  är  avsett  vanligtvis,  men  inte 
endast,  för  avsnittets  rubrik.  Det  kan  också  användas  för  att  samla  ihop  ett  avsnitt  av 
innehållsförteckningar, sökformulär eller någon relevant logotyp (W3C, 2011a).

Man skall ha i åtanke att header-elementet inte introducerar ett nytt avsnitt men snarare 
rubriken av avsnittet. Också att ha i åtanke är att inte blanda ihop header-elementet med 
head-elementet.  Ett  exempel  på  hur  ett  webbdokument  kan  se  ut  där  headern  finns 
placerad:

<header>
     <h1>Welcome to my homepage</h1>
     <p>My name is Arnold Schwarzenegger</p>
</header> 
<p>The rest of my home page...</p> 

En annan sak att ha i åtanke är att man inte är bunden till att endast använda en header per 
webbplats. Flera headers kan användas för olika sektioner i dokumenten. (Clark, 2009)

2.3.2 Nav
Nav-elementet representerar en del av en sida som länkar till andra sidor eller till delar inom 
den  (det  vill  säga  ett  avsnitt  med  navigationslänkar).  Den  leder  till  mer  semantisk 
uppmärkning och extra struktur som även kan hjälpa skärmläsare. Dock behöver inte alla 
navigationslänkar vara inom ett nav-element utan lämpligast är avsnitt som består av större 
navigeringsblock (W3C, 2011a). Problemet med detta är ur ett användbarhetsperspektiv är 
att det blir väldigt luddigt med tanke på att man inte med säkerhet kan säga när man skall 
använda nav-elementet eftersom definitionen av ett "större navigeringsblock" är relativt.

Ett annat problem är att det finns utvecklare som använder menu-elementet istället för nav-
elementet.  Anledningen till  detta kan vara att  menu-elementet  har  sina likheter  till  nav-
elementet, men skall trots det egentligen användas exklusivt till listor av kommandon i till  
exempel webbapplikationer. Därför gäller det att specifikationen blir tydligare där det ingår 
klara och tydliga instruktioner om när nav skall och inte skall användas.

<nav>
     <a href="default.asp">Home</a>
     <a href="tag_meter.asp">Previous</a>
     <a href="tag_noscript.asp">Next</a>
</nav> 
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2.3.3 Section
Sektionselementet representerar en del  av  en sida som behöver grupperas i  avdelningar. 
Exempel  på  sådant  kan  vara  kapitel,  intabbade  dialogrutor  eller  numrerade  delar  av  en 
avhandling. Sektionselementet är dock inte en generisk behållare vilket betyder att om man 
vill ha ett element för kosmetiska ändamål så rekommenderas det att div-elementet används 
istället (W3C, 2011a).

<section>
     <h1>HTML 5</h1>

      <p>HTML 5 is under construction!</p>
</section> 

Ett par tumregler man skall tänka på innan användning sektionselementet:
• Använd inte för styling eller scripting, utan använd istället div för det.
• Använd inte om article-, aside-, eller nav-elementet är lämpligare.
• Använd inte om det finns en rubrik i början av avsnittet (Lawson, 2009).

2.3.4 Article
Artikelelementet representerar en del av en sida som består av en fristående komposition i 
ett dokument, sida, applikation eller plats och som är avsedd att distribueras oberoende eller 
återanvändas. Detta kan vara ett foruminlägg, en tidskrift eller tidningsartikel, en bloggpost, 
en användarkommentar, en interaktiv widget eller gadget, eller alla andra oberoende objekt 
av innehåll (W3C, 2011a). Artikelelementet förväxlas ofta med section- och div-elementen, 
om i vilka fall den skall användas och så vidare. Möjligheten att använda section istället för 
article finns, men att använda article-elementet ger en mer semantisk mening till innehållet 
(Leadbetter, 2010). Problem när man skall använda article kan ändå uppstå, vilket kan leda till 
att dess användbarhet sätts på spel.

<article>
     <a href="http://www.google.com/">
     Google</a><br />
     A search engine beyond any other.
</article>

2.3.5 Aside
Aside-elementet representerar en del av en sida som består av innehåll som är relaterat till  
innehållet runtomkring elementet självt. Dessa avsnitt är ofta representerade som sidofält i  
tryckt  typografi.  Elementet  kan  användas  för  typografiska  effekter  som exempelvis  citat, 
sidopaneler  för  reklam eller  för grupper av nav-elementet.  Också för  övrigt  innehåll  som 
anses som separat från det huvudsakliga innehållet på sidan (W3C, 2011a).
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Aside  används  oftast  för  att  förbättra  utseendet  och  känslan  i  en  artikel  där  relaterad 
information finns.  Navigation, annonser, sökrutor och så vidare är exempel på vad som inte 
brukar  vara relaterad information till  artikeln  och motiverar  därför  inte  användningen av 
aside-elementet.

<p>Me, myself and I at The Eiffel Tower.</p>
<aside>
     <h4>The Eiffel Tower</h4>
     The Eiffel Tower is a very known, huge tower in Paris, France.
</aside>

2.3.6 Footer
Footer-elementet representerar den del av sidan som fungerar som en sidfot men för dess 
närmsta  släkting.  Sidfoten  innehåller  vanligtvis  information  om  sitt  avsnitt,  exempelvis 
författare,  länkar  till  relaterade  dokument,  upphovsrättsuppgifter  och  liknande.  Dessa 
behöver nödvändigtvis inte placeras i slutet av ett avsnitt, även om det är det mest logiska 
(W3C, 2011a).  Här behöver man inte heller oroa sig för att använda footer på fler än ett  
ställe. Varje footer-element blir då sidfoten för den sektionen den tillhör. Dock ska man inte 
förlora besinningen och missbruka denna tagg som exempelvis med tabeller och div-element 
utan snarare tänka på att använda dessa nyfunna taggar som de var avsedda för; semantik.

<footer>
     Copyright 2011
</footer>
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2.3.7 Exempel på implementation

<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
     <title>Your Website</title>
</head>

<body>

     <header>
          <nav>
               <ul>
               <li>Your menu</li>
               </ul>
          </nav>
     </header>

     <section>
          <article>
               <header>
                    <h1>Article title</h1>
                    <p>Posted on <time datetime="2009-09-04T16:31:24+02:00">
                    September 4th 2009</time> by <a href="#">Writer</a> - 
                    <a href="#comments">6 comments</a></p>
               </header>
               <p>Some text...</p>
          </article>
     </section>

     <aside>
          <h1>About section</h1>
          <p>Some more text</p>
     </aside>

     <footer>
          <p>Copyright 2011</p>
     </footer>

</body>

</html>
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2.4 Slutsats struktur och semantik

Diskuterade element är inte de enda som är relaterade till den strukturella delen av HTML5, 
men de är helt klart några av de viktigaste. På grund av de fortfarande otydliga och något 
oklara specifikationerna av elementen känns det dock fortfarande som att elementen inte 
nått dess fulla potential ur ett användbarhetsperspektiv, vilket leder till följande fråga; Vad 
det för mening med semantisk HTML5? Främst ger det ett antal viktiga fördelar som positivt 
kommer att  påverka inte  bara strukturen och semantiken utan även sökmotorresultaten. 
Specifikt underlättar det söktjänsternas kategorisering och beskrivning av din webbplats för 
dina användare, och möjliggör effektivare bläddring och navigering på din webbplats.

Ytterligare fördelar med semantisk HTML5 inkluderar den underlättnaden för skärmläsare 
vad gäller tolkning av innehållet  på dina webbsidor och leder därav till  en mer komplett 
upplevelse för användare med nedsatt syn. Innehåll med hjälp av semantiska HTML5-innehåll 
kan lätt läsas av de flesta aktuella webbläsare utan att någon användning av insticksprogram. 

De nya elementen ger utvecklare ett tydligare samt enklare märkspråk som gör sidorna mer 
översiktliga, både på och under ytan. Div- och span-elementen har fortfarande sina ställen, 
men behovet av dessa kommer att genomgå en del förändringar gentemot det brukade vara.
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3 Ljud och video
3.1 Introduktion

Multimedia  har  länge  varit  en  del  av  webben  och  har  under  tiden  som  gått  växt 
explosionsartat i och med webbplatser så som YouTube. Fram tills nu har alla dessa ljud- och 
videoklipp på nätet varit möjliga att nå via diverse insticksprogram istället för ”direkt” på 
sidan. För att ens kunna ta del  av innehållet är man alltså tvungen att ha tredjepartsprogram 
som till exempel Flash, QuickTime, Windows Media Player eller RealPlayer. Idag är Adobe 
Flash Player det vanligaste för multimedia på webben. Mängden program som krävs för en 
komplett webbupplevelse har med andra ord minskat, men ännu är det inte helt ovanligt att 
en notis om plugininstallation dyker upp när man surfar runt på webben. Är detta verkligen 
nödvändigt? Borde man inte kunna publicera video och ljud på samma enkla sätt som med 
bilder?

HTML5 inkluderar ett par element som ska kunna vara lösningen på detta. Med <video> och 
<audio> ska det vara precis lika simpelt att bädda in video respektive ljud på webbsidor som 
med  bilder.  Resten  hanteras,  precis  som  man  förväntar  sig  av  HTML-dokument,  av 
webbläsaren  och  kräver  inte  något  mer  från  användarens  sida.  Det  gäller  dock  att  en 
någorlunda uppdaterad webbläsare med stöd för elementet används. Då detta är några av 
HTML5:s mest förväntade nyheter har de större aktörerna varit snabba med lägga in stöd för 
elementen i sina webbläsare.

3.2 Format

Innan man dyker in i HTML5:s ljud- och video är det viktigt att besitta en del kunskap om de 
olika formaten som stödjs av den nya funktionaliteten. En mediafil består generellt sett av två 
huvudsakliga delar.  Det ena är  containerformatet medan det andra är  själva codecen. På 
grund av hur synligt containern är i bland annat filändelsen har detta blivit det format som 
allmänheten refererar till när de talar om en viss ljud- eller videofil. Dock är det inte det som 
avgör medians egentliga typ. Containern är mer som ett arkiv, inte helt olikt till exempel ZIP,  
som ordnar lagrade mediaspår samt data i form av titel och annan relevant information.

Containerformat Filändelser
MPEG 4 .mp4 .m4v .m4a .m4p .m4b .m4r
Audio Video Interleave .avi
Matroska .mkv .mk3d .mka .mks
Ogg .ogv .oga .ogx .ogg .spx .ogm
WebM .webm
Flash Video .flv .f4c .f4p .f4a .f4b

Ovan är några av de vanliga containerformaten för videofiler, med WebM som det senaste 
tillskottet i gruppen. Även om dessa format agerar som arkiv fungerar dock inte alla typer av 
media med alla containrar. (Pilgrim, 2010)
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Mediaspårens faktiska format avgörs av dess codec, vilket bestämmer hur ljudet och bilden 
är kodad samt hur den ska avkodas av spelaren. Komprimeringsnivån varierar mellan olika 
codecar, men i det stora hela delas dessa upp i två grupper; lossy samt lossless. Lossy innebär 
en mindre filstorlek men samtidigt även förlorad information vilket kan medföra försämrad 
kvalitet. Lossless å andra sidan ignorerar ingen information utan låter allt strömmas genom 
mediaspelaren.  Som resultat  av  detta  får  man bättre  ljud  och bild,  tillsammans  med en 
betydligt större fil.

Följande  codec  har  blivit  de  mest  relevanta  för  video-elementet  i  HTML5  på  grund  av 
webbläsarutvecklarnas ställningstagande (Pilgrim, 2010):

• H.264
• Theora
• VP8 (WebM)

Och för ljud gäller:
• MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)
• Advanced Audio Coding (AAC)
• Vorbis

HTML5-elementen för mediauppspelning har egentligen ingen begränsning på vilket format 
som kan användas, utan istället har de ovannämnda codecar blivit aktuella genom som sagt 
utvecklarnas val av vad ska stödjas i webbläsaren. Det hela har blivit mer av en politisk kamp 
mellan öppet och stängt. Mozilla, Google och Opera anser att webben bör vara öppen och 
obesvärad av patent  som vissa  format  innebär  medan Microsoft  och Apple  gjort  sitt  val 
baserat på andra grunder.

Webbläsare Theora, Vorbis, Ogg H.264, AAC, MP4 WebM, VP8

Firefox 3.5+ 4.0+

Chrome 5.0+ 6.0+

Opera 10.5+ 10.6+

Safari 3.0+

Internet Explorer 9.0+ 9.0+

Android 2.0+ 2.3+

iPhone 3.0+
Källa: Pilgrim, 2010

      Stödjer formatet direkt utan extra program
      Kräver att externa codec installeras manuellt
      Tidigare stöd för formatet togs bort i senare versioner
      Inget stöd för formatet

Denna splittring mellan formatstöd innebär att inte en enda kombination fungerar i samtliga 
större webbläsare. Detta är ett problem som i praktiken innebär att man måste koda om sina 
videoklipp till flera av formatkombinationerna för att täcka in en så stor användarskara som 
möjligt.
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Något att tänka på är att H.264 kommer med en del restriktiva licenser som kan medföra 
avgifter. Avtalen har genomgått en del ändringar som bland annat gjorde strömmande media 
i H.264 avgiftsfri. Trots det är formatet inte helt fritt från licenskostnader för alla ändamål. 
Risken, även om den är liten, finns alltså att någon kan komma att kräva att man betalar för 
att fortsättningsvis kunna behålla H.264-kodat material på webben.

Anledningen till att H.264 ändå är ett så pass utspritt och använt format, även på webben 
genom bland annat Flash Player, är dess tekniska kapacitet. Tester har visat att det är ett av 
de bättre komprimeringsscheman där ute (Fiedler, 2010. Ozer, 2010. Loli-Queru, 2007) och 
med att HD-video blivit vanligare på webben har även kraven höjts vad gäller den visuella 
kvalitén. 

Nedan följer en jämförelse av samma klipp bearbetat med olika kodare:

Källa: Fiedler, 2010    

Structural  Similarity (SSIM) är  en metod för  att  objektivt mäta likheten mellan två bilder 
(Wang m fl, 2011). I detta fallet är de mest relevanta värdena de för samtliga tre varianter av 
x264 och de för theora. Som det framgår användes x264 för att koda om videon till formatet 
H.264 medan theora användes såklart för Theora-formatet.

Objektivt sett är vinnaren uppenbar. H.264 ger bättre bild vid lägre bitrate än Theora, men 
inte helt utan kostnad. Kodning och avkodning tar märkbart längre tid med H.264 vilket är  
egentligen förväntat med tanke på den högre bildkvaliteten som uppnås. Skillnaden mellan 
de båda formaten minskar  allt  medan bitraten ökas.  Inte  nog med det kan den synbara 
skillnaden även variera en hel del beroende på färg och rörelse. Överlag får man ut en klarare 
och färgrikare bild med det stängda formatet H.264.
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3.3 Video-elementet

Implementationen av video i HTML5-dokument är väldigt simpelt och skiljer sig inte mycket 
från  motsvarigheten för  bilder.  Den mest  grundläggande  syntaxen för  att  få  in  video på 
webbsidan ser ut som i nedanstående exempel. Mer än så krävs inte.

<video src="test.ogv"></video>

Genom attributet controls kan man även lägga till videokontroller, vars utseende kan variera 
mellan  olika  webbläsare.  Skulle  standardkontroller  inte  passa  går  det  att  med  hjälp  av 
JavaScript bygga egna sådana som är både mer avancerade och enhetligt designade med 
resten av webbplatsen. Standardmässigt sett visas det inbäddade klippet i sin originalstorlek 
och  om detta  inte  skulle  passa  går  det  att  ändra  med width samt height.  Eftersom alla 
webbläsare inte stödjer elementet är det även en god idé att lägga in ett felmeddelande, 
vilket placeras mellan videotaggarna. I attributet poster kan man sedan bestämma om en 
bild, till exempel webbplatsens logotyp eller filmens titel, ska visas innan videon spelas upp. 
Med denna funktionalitet får man ett resultat som nedan.

<video src="test.ogv" width="360" height="200" poster="titel.png" controls>
     Din webbläsare stödjer ej video-elementet
</video>

Hursomhelst var det stora problemet att få videon att spelas upp på så många plattformar 
som möjligt. Enkelheten av att länka till alternativa källor gör dock att detta trots allt inte är  
så stort problem. Genom att nästla samtliga tre relevanta filformat via source-elementet och 
Flash-video via object-elementet (ofärdig kod i  nedanstående exempel)  täcker man in de 
flesta webbläsare av både stationära och portabla varianter (Pilgrim, 2010).

<video width="360" height="200" poster="titel.png" controls>
     <source src="test .ogv" type="video/ogg">
     <source src="test .mp4" type="video/mp4">
     <source src="test .webm" type="video/webm">
     <object width="360" height="200" type="application/x-shockwave-flash" …..
     Din webbläsare stödjer ej video-elementet
</video>
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3.4 Audio-elementet

För  ljudklipp  gäller  audio-elementet  som  i  det  stora  hela  fungerar  på  samma  vis  som 
motsvarigheten för video. Syntaxen för länkning av alternativa format är även närvarande här 
och detsamma gäller för egna kontroller utvecklade i JavaScript.

<audio controls>
     <source src="test.ogg" type="audio/ogg">
     <source src="test.mp3" type="audio/mpeg">
     Din webbläsare stödjer ej audio-elementet
</audio>

Både video och audio har en speciell högerklicksmeny som ger användaren lite mer kontroll 
över innehållet (kan återigen variera mellan webbläsare).

3.5 Slutsats ljud och video

Implementation i  sig av de båda elementen fungerar väl där stödet finns, med andra ord 
dyker inga nya svårigheter på HTML-fronten. Problemet ligger däremot bland formaten och 
webbläsarna. Uppdelningen av format mellan de olika lägren har i  stort sett varit helt av 
politisk natur, med lite hänsyn till den egentliga tekniken. De öppna formaten har just sin 
öppenhet som ett starkt argument medan det stängda har den tekniska överlägsenheten och 
stora utspridningen över marknaden som sitt äss i rockärmen. Som resultat av att ingen hel  
formatlösning finns tillgänglig på samtliga större plattformar går det inte att berättiga att inte 
koda  om  multimedian  till  samtliga  tre  paket  av  format.  Denna  kamp  mellan 
webbläsarutvecklarna  har  alltså  lett  till  en  del  extra  arbete  för  webbutvecklarna.  Varje 
mediaklipp måste alltså ses till att finnas i fyra versioner; WebM, H.264/AAC, Theora/Vorbis 
samt Flash för att täcka in plattformar där stödet saknas. Flash kan i övrigt hantera H.264 och 
ackompanjerande format så denna reservlösning innebär inte allt för mycket extra arbete.

HTML5 kommer med all sannolikhet inte innebära att behovet av Flash försvinner över en 
natt. Internet Explorer fick stöd för elementen så sent som med version 9.0 vilket ytterligare 
förstärker  behovet  av  en  beprövad  lösning  att  falla  tillbaka  på.  Långt  ifrån  hela 
användarskaran är snabba med att uppdatera sin mjukvara. Problem existerar även på de 
handhållna plattformar, som även där fixades i senare utgåvor. Apples iOS hade en del buggar 
som orsakade att video med poster-attributet samt video med flertal source, där MP4-filen 
inte låg först, helt enkelt inte kändes igen. Dessa problem fixades i 4.0. Inte heller Android 
kunde hantera elementen speciellt  väl  fram tills  2.3,  där problemen slutligen åtgärdades. 
Source-element  med  type-attributet  fungerade  inte  och  det  samma  gällde  controls-
attributet.  På grund av behovet för all  programuppdatering och en splittrad utvecklarbas 
kommer processen mot multimedia utan insticksprogram på webben att bli en långsam men 
förhoppningsvis i slutändan lönsam sådan.
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4 Grafik
4.1 Introduktion

Det  är  inte  endast  för  multimedia  som  man  varit  tvungen  att  dra  användning  av 
tredjepartsprogram  för  att  kunna  få  ut  material  på  nätet.  Interaktivt  innehåll  så  som 
webbapplikationer och spel förlitar sig ofta på att användaren har till exempel Flash eller Java 
installerat  för  att  ens  kunna se  det.  Med HTML5 har  ett  alternativt  tillvägagångssätt  för 
rendering  av  dessa  avancerade  applikationer  på  webben  introducerats  genom  det  nya 
elementet canvas. Canvas är ett API (Application Program Interface) som tillsammans med 
JavaScript möjliggör uppritning av grafiska element så som former, grafer, animationer och 
mer direkt på webbsidan, återigen utan insticksprogram.

I praktiken innebär canvas-elementet en ritbar yta vars innehåll helt styrs via JavaScript-kod. 
Elementet i sig är till för rendering av grafik i 2D men kan i samanvändning med bland annat 
WebGL presentera avancerad 3D-grafik på samma vis. Detta innebär dock inte att tekniken är 
begränsad till  att  rita  upp applikationsgrafik  utan  kan  även manipulera  bilder  och  andra 
statiska  element  direkt  på  plats.  Det  enda  som  krävs  för  att  börja  åstadkomma  grafisk 
rendering via canvas är som sagt förståelse för JavaScript.

4.2 Canvas-elementet

Det första man behöver få att kunna börja rita upp grafik med HTML5 är en canvasyta, något 
som är väldigt enkelt att få upp på webbplatsen. I canvas-elementet bestämmer man dess 
storlek och ger den ett id för att enkelt länka ihop det med skripten:

<canvas id="gfx" width="200" height="150"></canvas>

<script type="text/JavaScript">
     var c1 = document.getElementById("gfx");
     var c2 = c1.getContext("2d");
     c2.fillStyle = "#FF0000";
     c2.fillRect(10,10,50,50);
</script>

Ovanstående canvasskript är något av det mest grundläggande man kan åstadkomma med 
elementet. Som exemplet visar agerar canvas som tavlan medan JavaScriptet tar an rollen 
som färg och pensel. Tavlan hämtas in i skriptet med hjälp av metoden getElementById och 
tilldelas en variabel. Denna variabel läggs sedan i en annan där man även talar om vilken typ 
av canvas det är, i detta fallet en tvådimensionell. Stödet för tredimensionella ritytor varierar 
kraftigt och i dagsläget är det nog bäst att man håller sig till yttre canvas API:er så som det  
redan nämnda WebGL. Hursomhelst för att sedan rita upp formen, här en kvadrat, används 
fillStyle  för  att  sätta  färg  eller  mönster  på  figuren.  Med fillRect  bestäms sedan formens 
position (de två första värdena) och hur stor den ska vara (de resterande två värdena).
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Canvasytan i sig syns inte så för demonstrationens skull har en svart ram inkluderats via CSS. 
Resultatet av detta blir följande:

Skriptet leder alltså till att en röd kvadrat ritas upp i det övre vänstra hörnet av canvasytan. 
Former och linjer är en del av de simplaste canvas kan användas för. En annan lika enkel del  
av det är textrendering:

<canvas id="txt" width="200" height="150"></canvas>

<script type="text/JavaScript">
     var c1 = document.getElementById("txt");
     var c2 = c1.getContext("2d");
     c2.fillStyle = '#0000FF';
     c2.font = 'bold 20pt sans-serif';
     c2.textBaseline = 'top';
     c2.fillText('Hejsan!', 40, 50);
</script>

Resultatet av koden ovan blir:

Canvas-elementet  i  sig  är  helt  klart  intressant  med  vad  det  låter  JavaScript  att  göra. 
Kodmässigt  sett  ligger  den  stora  förändringen  i  själva  skripten  där  merparten  av 
utvecklingsarbetet kommer hamna. Problemet med detta blir dock att all form av rendering 
och animation måste  skrivas  för  hand som skript.  På  så vis  blir  det  för  många betydligt 
enklare att  utveckla i  vad som kan ses som canvas-elementets största konkurrent, Adobe 
Flash. Även om man bortser utvecklingsaspekten av det hela finns det fortfarande hinder för 
canvas  att  helt  ersätta  Flash i  dess  nuvarande  form. Canvas  är  optimerat  för  vissa  saker 
medan Flash är till för andra uppgifter, så som animation. Fördelen med canvas är däremot 
att man får en mer integrerad lösning i dokumentet, utan några externt inbäddade filer.
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En annan alltid lika viktig del är webbläsarstödet. Med Flash-media ligger beroendet på Flash 
Player.  Har  man spelaren  installerad  så  kan  man  se  innehållet  oavsett  webbläsare.  Med 
canvas blir det istället webbläsaren som bestämmer om man kan ta del av materialet genom 
elementet eller ej. Då det yngre än sin konkurrent är det desto viktigare att orientera sig i vad 
som funkar var (Pilgrim, 2010):

• Firefox 3.0+
• Chrome 3.0+
• Opera 10.0+
• Safari 3.0+
• Internet  Explorer  7.0+  kräver  explorercanvas-biblioteket  från  tredjepart.  Internet 

Explorer 9 stödjer däremot canvas helt utan tillägg.
• Android 1.0+
• iPhone 1.0+

4.3 Användning

Eftersom canvas förlitar sig på JavaScript för att bestämma dess innehåll är möjligheterna 
väldigt stora för vad det kan användas för. Snygga användargränssnitt, animationer, grafer, 
ritprogram och mängder med andra typer av webbapplikationer. I övrigt kan det komma att 
även bli en vanlig väg att ta för att komma runt eventuella begränsningar i CSS och kanske till  
och med ersätta Flash på webbplatser som fokuserar på grafisk presentation. Det bästa sättet 
att få en uppfattning av vad elementet kan komma att innebära för webben i framtiden är 
däremot att ta en titt på det som redan finns färdigbyggt med verktyget:

Några exempel är webbapplikationer...

Källa: Deal, 2009                               
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...spel...

Källa: Szablewski, 2010                               

...samt implementationer av 3D-grafik.

Källa: BioDigital Team, 2011                               
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4.4 Slutsats grafik

Nog verkar canvas lovande, men helt utan sina nackdelar är det inte. Utöver stödet med 
äldre webbläsare som alltid är ett problem med något nytt inom området är det framför allt  
arbetsmetoden elementet medför sig som är det riktiga hindret för många. Tekniken jämförs 
oundvikligen med Flash på grund av likheterna mellan tillämpningarna av de båda. Det kan 
verka märkligt  för  vissa att  ta en sådan komplex väg för  att  till  exempel  rita upp simpla 
former. Även om det är en av grundfunktionerna är det inte statiskt innehåll som är själva 
målet. Canvas skapades för att vidare föra fram den dynamiska webben. Meningen är alltså 
att det ska möjliggöra direkt rendering av innehåll baserat utifrån användarinteraktion, utan 
större krav än en kapabel webbläsare. Dock som det ser ut idag är det helt klart lite mer 
komplicerat  än  vad  det  skulle  behöva  vara.  Samtliga  delar  av  webbapplikationen  måste 
programmeras, vilket även inkluderar eventuell animation. Inget peka och klicka med andra 
ord.

Komplexiteten bortsedd har canvas definitivt en viktig roll att spela i HTML5 och med det 
även webbens framtid. Canvas och tillhörande API:er är ett ytterligare ett steg mot ett mer 
komplett märkspråk där kraven efter externa tillägg minimeras. Vägen dessa verktyg leder 
webben in  på kan betyda att  ett  mer  konsistent  beteende mellan statiskt  och dynamisk 
innehåll  uppnås.  Flash  har  vanan  att  frånta  webbläsaren  simpla  kommandon  användare 
vanligtvis  förväntas  kunna  använda.  Klickar  man  till  exempel  i  en  Flash-video  blir 
piltangenterna obrukbara för scrollning fram tills  dess att man klickar någonstans utanför 
spelaren.

Kombinationen  av  HTML5,  JavaScript  och  CSS3  är  kraftfull  men  ännu  ung.  Nödvändig 
dokumentation för vissa delar är bristfällig, speciellt när det gäller canvas, vilket gör att det 
kommer  med  all  förmodan  ta  ett  bra  tag  innan  tekniken  får  samma  utspridning  som 
existerande lösningar.
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5 Lagring
5.1 Introduktion

Webbapplikationer blir mer och mer avancerade för varje dag som går. En sak som dock inte 
utvecklats  tillräckligt  snabbt  är  möjligheten  att  kunna  lagra  data  på  klientsidan  på  ett 
effektivt sätt. Tillsammans med HTML5 har World Wide Web Consortium (W3C) utvecklat en 
standard för att lagra stora mängder data på klientsidan. Denna sorts lagring är kallat för  
Web Storage eller  DOM Storage (Document Object  Model)  och är  ett  enkelt  ett  sätt  för 
webbsidor  att  lagra  information  inom användarens  webbläsare.  Med hjälp  av  namngivet 
nyckel-  och värdepar  kan denna information sparas  likt  cookies  även efter  att  du stängt 
webbsidan,  webbläsaren  eller  bara  navigerat  ifrån  den.  Dock  överförs  aldrig  denna 
information (till  skillnad från cookies)  till  webbservern såvida man inte  gör  det  manuellt 
(W3C, 2011b).  Denna sorts lagring genomförs av de inbyggda funktionerna i webbläsaren 
utan någon tredjepartsinsticksprogram.

Från början var Web Storage/DOM Storage en del av HTML5 men delades sedan upp till en 
egen specifikation av olika skäl. Denna specifikation är en standard som nu introducerar två 
nya objekt för lagring av information på klientsidan:

• sessionStorage - lagrar information för en session
• localStorage - lagrar information utan tidsbegränsning

Tidigare  lagrade man detta med cookies men detta vill  man förändra med Web Storage. 
Cookies  är  inte  lämpliga  för  stora  mängder  data,  eftersom  de  förs  vidare  genom  varje 
begäran  till  servern  vilket  gör  det  mycket  långsamt  och  ineffektivt.  Med  Web  Storage 
vidarebefordras däremot inte uppgifterna av varje serverbegäran utan används endast vid 
behov.  Därför  är  det  möjligt  att  lagra  stora  mängder  information  utan  att  påverka 
webbplatsens prestanda. Informationen lagras i olika områden för olika webbplatser och en 
webbsida kan endast få åtkomst till information som lagras av sig själv (Pilgrim, 2010).

Följande webbläsare har stöd för HTML5 Storage:
• Internet Explorer 8.0+
• Mozilla Firefox 3.5+
• Safari 4.0+
• Google Chrome 4.0+
• Opera 10+
• iPhone 2.0+
• Android 2.0+ 

Web Storage kan tänkas vara en vidareutveckling av cookies,  där Web Storage kan förse 
klienten med betydligt större mängder av data och även bättre programmeringsgränssnitt. 
Lagringsutrymmet mellan olika webbläsare skiljer sig men ligger omkring 5-10MB för Web 
Storage gentemot cookies som för Internet Explorer 7 och äldre endast kunde lagra 4KB. 
Internet Explorer 8 kan däremot lagra upp till 10KB (Microsoft, 2009).
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5.2 Lagringsgränssnitt

Varje lagringsobjekt ger tillgång till en lista med nyckel- och värdepar. Nycklar är strängar och 
varje sträng, inklusive den tomma, är en giltig sådan. Värden kan vara nästan vilken datatyp  
som helst.

Varje  lagringsobjekt  associeras  med  en  lista  med  nyckel/värdepar  när  den  skapas.  Flera 
separata objekt som implementerar lagringsgränssnitten kan förknippas med samma lista 
med nyckel/värdepar samtidigt (W3C, 2011b).

5.3 Sessionslagring

Sessionslagring har ett enda syfte; att komma ihåg informationen i den nuvarande sessionen 
och sedan glömma bort det så fort  webbläsaren eller  fönstret stängs ner (W3C, 2011b). 
Exempelvis skulle en användare kunna köpa flygbiljetter i två olika fönster, fast från samma 
sida.  Om  webbplatsen  skulle  använt  cookies  för  att  hålla  reda  på  vilken  biljett  som 
användaren köper skulle användaren inte kunna hoppa mellan de olika fönstren utan att 
köpet skulle "läcka" över från ena till det andra. Detta hade kunnat orsaka att användaren 
köper två biljetter för samma flyg utan att märka det. Med sessionslagring undviks problemet 
genom att varje öppen sida har eget unik nyckel/värdepar.

En session med sessionslagring skulle kunna se ut på följande sätt:

En sida kan ha en checkbox där användaren klickar i att han vill ha försäkring så att inget går 
fel under bokningen.

<label>
     <input type="checkbox" onchange="sessionStorage.insurance = checked">
     Jag vill ha försäkring.
</label>

En annan sida kan sedan kolla genom JavaScript, ifall  användaren har valt försäkring eller  
inte.

if (sessionStorage.insurance) { ... }

Om användaren hade haft fler fönster öppna skulle varje sida ändå ha sin unika kopia av 
sessionslagringsobjekt och inga problem hade skett.
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5.4 Lokal lagring

Lokal lagring används för de som vill att information skall lagras i mer än en enda session. 
Exempelvis ifall man vill räkna antalet gånger en användare har besökt en hemsida. När en 
plats använder lokal lagring, kan sidan som är uppe stängas och öppnas igen och ändå visa 
samma sparade information. Detta ger en beständig lagring. Lokal lagring kan användas av 
webbapplikationer som vill lagra större mängder information så som användarauktoriserade 
dokument eller hela epostlådor. Som resultat uppnås förbättrad prestanda (Dixit, 2010).

Lokal lagring på en sida som räknar hur många gånger en användare har laddat sidan kan se 
ut på följande sätt:

<p>
     Du har laddat denna sida <span id="count">antal</span> gånger.
</p>
<script>
     if(!localStorage.pageLoadCount)
     {
          localStorage.pageLoad = 0;
     }
     localStorage.pageLoadCount += 1;
     document.getElementById('count').textContent = localStorage.pageLoadCount;
</script>

Här har varje sida sin egna separata lagringsutrymme.

5.5 Säkerhet

Trots  allt  positivt  dessa standarder erbjuder vid implementation har  även detta,  som allt 
annat, sina nackdelar. Informationsläckage är ett av problemen som kan uppstå genom att 
tredjepartssidor kan läsa information som egentligen inte skall läsas från deras domäner. 

Den främsta risken vid genomförande av dessa beständiga lagringsfunktioner är att det låter 
obehöriga  webbplatser,  som  sagt,  avläsa  men  även  modifiera  erhållen  information. 
Informationen  kan  till  exempel  användas  för  egen  vinning,  så  som  riktad  reklam  mot 
användaren, eller för betydligt värre ändamål. En stor sekretessfråga alltså.

Mer allvarligt blir det dock när inkräktaren får för sig att ändra informationen. Användaren 
vet inte att det som visas på skärmen är i faktum falsifierad och luras till att exempelvis göra 
felköp (W3C, 2011b).
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5.6 Slutsats lagring

Det finns ett antal saker man ska ha i åtanke gällande Web Storage. En av dem är att Web 
Storage inte längre är en del av HTML5. Det är numera en egen specifikation i  sig. Detta 
spelar dock ingen större roll och kommer inte kännas av direkt.

När det gäller potentialen för Web Storage går tankarna direkt mot cookies och ersättningen 
utav det. Som det känns nu är det bara en tidsfråga innan Web Storage används på fulltid.  
Webbläsare  har  i  dagsläget  kommit  ifatt  och  har  tillräckligt  bra  stöd  för  de  nya 
specifikationerna. 

Man skall också ha i åtanke säkerhetsriskerna denna specifikation medför. Det gäller därför 
att följa specifikationerna noga och precis som de beskrivs. Detta är ytterligare inslag av vad 
den  moderna  webben  som  för  med  sig  och  ett  exempel  på  hur  det  närmar  sig 
skrivbordsapplikationer  med förmågan att lagra data uteslutande på klientsidan.
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6 Formulär
6.1 Introduktion

Hantering av användarinmatat data har länge varit en självklar och essentiell del av webben. I 
och  med  uppkomsten  av  webbhandeln  samt  de  sociala  nätverken  har  behoven  av  bra 
lösningar växt. Att bygga simpla formulär är inget överdrivet svårt, men att se till så att detta 
valideras  korrekt  har krävt  en del  extra jobb.  Separata JavaScript måste användas för  att 
validera  och meddela  användaren på  klientsidan.  Serverskript,  så  som PHP,  måste  sedan 
hantera detta i efterhand så att inget går fel i databasen. Behöver något så simpelt som att  
kontrollera om användaren angivit en epostadress i  det dedikerade fältet vara så onödigt 
krångligt att få till riktigt bra, utan färdiga skript?

Med  HTML5  har  dessa  problem  tagits  i  åtanke  och  som  resultat  har  webbformulärens 
funktionalitet utökats markant. Sedan tidigare har element så som <input type="text"> och 
<input type="password"> funnits för text respektive lösenord medan exempelvis epost samt 
webbadresser hanterats utanför själva HTML-koden. Nyheterna för  formulär  i  HTML5 ska 
alltså minimera behovet av externa skript och maximera vad som kan göras direkt i <form>.

6.2 Input-typer

6.2.1 Email
De flesta nykomna tillökningarna vad gäller formulär infaller input-typer, det vill säga type-
attributet  i  input-elementet.  Tidigare  har  HTML  haft  input-typer  så  som  password  och 
checkbox men inget inbyggt  stöd för  att  validera inmatat data.  Ofta vill  man ha reda på 
användarens epostadress vilket lett till att typen email introducerats. Kodmässigt sett är det 
inte  mycket  mer  än  <input  type="email">  för  att  få  fram  det  epostvaliderande  fältet  i  
formuläret.

Vid sändning av felaktigt formaterad data stoppas användaren och uppmanas med en simpel 
dialogruta att mata in en giltig epostadress, som visualiserat i ovanstående bild. Dialogrutan i 
sig varierar i utseende beroende på vilken webbläsare som används och kan utformas efter 
behov via CSS. Attributet är dock inte endast till för validering. Det virtuella tangentbordet på 
smartphones  anpassas  efter  datatypen  när  användaren  sätter  markören  i  epostfältet 
(Pilgrim, 2010). Tecknen @ och . tar plats där mellanslagstangenten vanligtvis sitter för att 
underlätta inmatningen. Många av input-typerna fungerar på liknande sätt och i dagsläget 
finns det inga nackdelar  med att  använda dessa då webbläsarna tolkar  dem som vanliga 
<input type="text"> ifall stödet för det nya attributet skulle saknas.
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6.2.2 Url
Webbadresser är en annan datatyp man utvecklat speciellt stöd för i formulär. Det fungerar 
på samma sätt som motsvarande lösning för epostadresser och skrivs <input  type="url"> i 
HTML5. Stöds det inte så hanteras det återigen som ett vanligt textfält av webbläsaren.

I  ovanstående bild har strängen ”test com” matats in och provats skickas, vilken passerar 
alltså  inte  valideringen.  Hur  hård  valideringen är  kan  variera  en  del  från  webbläsare  till  
webbläsare. Opera till  exempel lägger automatiskt till  http i  början av strängen om den i  
övrigt följer korrekt formatering medan Firefox kräver att även protokollet anges i adressen. 
På mobiltelefonen är det som sagt mer än bara validering som medföljer attributet och i 
detta fallet är det tecknen . och / som tar plats tillsammans en valfri domänbeteckning, så 
som .com eller .org, på mellanslagsutrymmet.

6.2.3 Tel
För telefonnummer har <input type="tel"> tagits fram, men på grund av variationen mellan 
nummer i olika områden har ingen form av validering implementerats med detta attribut. 
Huvudsyftet  här  är  att  göra  inmatningen  bekvämare  på  mobiltelefoner.  QWERTY-
tangentbordet som vanligtvis visas när man markerar ett textfält ersätts med sifferknappar 
som vanligen finns äldre former av telefoner. Skulle det dock verkligen behövas så går det att 
sätta  begränsningar  på  vad  som  kan  matas  in  med  hjälp  av  till  exempel  pattern  samt 
maxlength.  I  webbläsaren  ser  tel-fältet  ut  som  ett  vanligt  textfält  och  påverkar  inte 
användningen i övrigt.

6.2.4 Number
Ibland händer det att man vill ha in ett numeriskt värde inom en viss omfattning. Vanligtvis 
görs detta med ett  vanligt  textfält som man sedan kontrollerar  med separata klient-  och 
serverskript eller kanske med en rullista innehållande tänkta värden. Med andra ord finns det 
inte en riktigt smidig lösning på att validera och begränsa tal i formulär. För att lösa detta  
finns numera <input type="number"> och kan se ut som nedanstående exempel.

För exemplet har följande använts:
<input name="in" type="number" min="0" max="10" step="1" value="5">

Attributen min och max säger sig själva. Det är här man specificerar omfånget medan step 
bestämmer hur många steg som tas vid klick på upp- eller nedpilen (step=”2” ger 0, 2, 4 och 
så  vidare).  Vill  man  tillåta  decimaltal  så  bestäms  även  detta  i  step.  För  exempelvis  två 
decimaler behöver man alltså sätta step till 0.01. Value å andra sidan sätter standardvärdet 
som visas före användarinteraktion. Om användaren försöker över- eller underskrida värdet 
samt gå utanför taltypen som step tillåter dyker ett meddelande upp av samma slag som i  
exemplen för email/url.
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6.2.5 Range
Input-typen range är ett annat sätt att hantera numeriska värden på. Istället för att ha ett 
textfält  med  pilknappar  för  nummerinmatning  som  i  number  används  en  kontroll  som 
användaren kan dra i, inte helt olikt volymkontrollen i mediaspelare.

I  exemplet ovan användes <input  name="in" type="range" min="0" max="10" value="5"> 
och  som  det  syns  talar  inte  kontrollen  om  vilket  värde  som  varje  steg  representerar. 
Användningsområdet skiljer sig något från number-typen och är till  för de fall  där exakta 
värden inte är fokuset. Här handlade snarare om en mer visuell representation av inmatad 
data i stil med stapeldiagram.

6.2.6 Color
Ibland händer det att man vill låta användaren välja en färg utan att behöva ta till något av de 
färdiga  skripten som finns  där  ute.  Input-typen color,  det  vill  säga  <input  type="color">, 
presenterar olika färger i ett fält och returnerar dess hexadecimala värde när formuläret väl 
skickas.

Vid klick på rullistan visas ett antal olika standardfärger, men om detta inte skulle räcka går 
det  att  använda operativsystemets  egna färgväljare  som man når  via  knappen ”Other...”. 
Stödet  bland webbläsarna  är  dock  ännu begränsat  och  precis  som i  övriga  fall  visas  ett 
textfält istället om det inte skulle fungera.

6.2.7 Search
Sökfältet,  <input type="search">, har en väldigt begränsad funktionalitet och är tillsynes i  
dagsläget  det  inget  mer  än  ett  sätt  att  dekorera  fälten.  Fält  av  detta  slag  får  i  vissa 
webbläsare rundade hörn och en knapp markerat med ett kryss för rensning av fältinnehåll.  
Man  kan  även  se  det  som ett  sätt  att  tydliggöra  kodsemantiken  på  samma vis  som till 
exempel article-elementet.
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6.2.8 Date, month, week, time, datetime, datetime-local
HTML5 kommer med sex stycken olika datumväljare, alla lika enkla att implementera som 
resen av input-typerna. Ingen jQuery eller liknande krävs.

Ovan har <input type="datetime-local"> visualiserats och skiljer sig inte mer från datetime än 
att  det  utgår  ifrån den lokala  tidszonen.  Funktionellt  sett  är  samtliga  lika varandra,  med 
mindre modifikationer så att det passar datatypen. Date saknar till exempel klockan medan 
week visar veckotalen och låter en välja hela veckan istället för en dag. Stödet för HTMLs 
datumväljare är inte riktigt där ännu hos samtliga webbläsare så det vore en god idé att 
använda något av de färdiga ramverken som en reservlösning tills vidare.

6.3 Övriga attribut och element

6.3.1 Placeholder
Placeholder är ett attribut tillhörande input-elementet och är till för att placera valfri text i 
fält som försvinner när rutan markeras. Vanligen kan man se motsvarande form av temporär 
text i till exempel sökfält, där den talar om vad fältet har för funktion i form ”Sök igenom  
webbplatsen”.

I ovanstående exempel används <input name="in" placeholder="Namn"> för att tala om att 
det  är  ett  namn man vill  ha in i  fältet.  När användaren klickar  i  detta fält  för  att  skriva 
försvinner alltså beteckningen ”Namn” som om det vore ett tomt textfält.

6.3.2 Autofocus
På  webbplatser  där  det  första  användarna  vill  göra  är  att  mata  in  text,  till  exempel 
söktjänster,  kan vara bekvämt för  användaren att  slippa klicka i  textfältet  varje gång.  För 
detta finns alltså autofocus.  Autofocus flyttar  markören till  valda fält  så snart  webbsidan 
laddas.  Genom  att  använda  <input  autofocus>  slipper  man  bland  annat  problem  som 
långsamma skript för med sig när de laddas in efter att användaren redan börjat scrolla ner 
på sidan. Fokuset sätts direkt istället för i efterhand då det kan komma i vägen.
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6.3.3 Required
Det är väldigt vanligt att man vill kontrollera att obligatoriska fält fyllts i innan de skickas i väg 
och behandlas. För detta finns <input required> vilket leder till  att meddelande visas när  
villkoren  inte  följs.  I  vissa  webbläsare  behålls  fältet  även rödmarkerat  fram tills  dess  att 
användaren fyllt i det.

6.3.4 Novalidate
De flesta nytillkomna input-typer medför automatisk validering som förhindrar att felaktig 
data skickas, åtminstone i de fall där stödet för HTML5 finns. Skulle man vilja använda de nya  
attributen  utan  valideringsfunktionaliteten  går  detta  genom  att  helt  enkelt  lägga  till  
novalidate i öppningstaggen för form, det vill säga genom <form novalidate>.

6.3.5 Datalist
Elementet  datalist  är  på  sätt  och  vis  en  kombination  av  autoförslag,  som  söktjänster 
vanligtvis  använder,  och  traditionell  rullista.  Listan  har  en  bestämd  datamängd  men 
presenteras som förslag under eller över textfältet. Vilka listföremål som visas beror på vad 
som matats in i fältet. Skriver användaren in ett S i fältet nedan visas endast Sverige som 
förslag.

För att uppnå detta behöver man associera textfältet med en datalista där förslagen ligger 
lagrade:

<input id="country" type="text" name="country" list="countries" />
     <datalist id="countries">
     <option value="Danmark">
     <option value="Finland">
     <option value="Island">
     <option value="Norge">
     <option value="Sverige">
</datalist>
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6.4 Slutsats formulär

Med HTML5 har  möjligheterna för  validering och feedback  på klientsidan  blivit  betydligt 
bättre.  Potentialen för  ersättning av de skriptade alternativen finns definitivt.  I  dagsläget 
återstår det dock ännu att webbläsarna kommer ifatt och implementerar stöd för den nya 
funktionalitet.

På grund av hur webbläsare hanterar okända attribut i form-elementet finns det egentligen 
ingen  anledning  till  att  inte  redan  nu  implementera  flera  av  lösningarna.  Det  optimala 
tillvägagångssättet för formulärsvalidering är att som sagt lägga in HTML5:s input-typer och 
samtidigt behålla de beprövade skripten vid sidan om ifall stödet för det nya skulle saknas.

Många former av kontroller har alltså introducerats, men oavsett hur mycket man lägger in 
kommer det aldrig att täcka in alla behov. Att HTML5 skulle ta över klientbaserad validering 
helt är inte rimligt som det ser ut nu. Skräddarsydda JavaScript kommer ha sin plats även här  
ett bra tag framöver.
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7 Lokalisering
7.1 Introduktion

Sekretess  är  en  självklar  fråga  när  man  pratar  om  att  dela  sin  fysiska  plats  med  en 
fjärransluten  webbserver.  API:et  för  lokalisering,  även  känt  som  geolocation,  anger 
uttryckligen: "User Agents får inte skicka platsinformation till  webbplatser utan uttryckligt 
tillstånd  av  användaren".  Med  andra  ord  kräver  positionsdelningen  alltid  användarens 
medgivande (W3C, 2011c).

Problemet med gränssnittet är dock att det kan peka fel ibland exempelvis till användarens 
internetleverantör istället. Trots detta kan den ge väldigt användbar information. Till exempel 
om en användare besöker en handlares webbplats som har fler än en fysisk position kan 
sidan kolla upp användarens position och sedan organisera en lista över dessa platser med 
närmaste positionen överst.

Lokalisering stöds av följande webbläsare (Pilgrim, 2010):
• Internet Explorer 9.0+
• Mozilla Firefox 3.5+
• Safari 5.0+
• Google Chrome 5.0+
• Opera 10.6+
• iPhone 3.0+
• Android 2.0+

7.2 Geolocation API

Geolocation tillåter användare att dela sin fysiska plats, om så tillåts. Särskilt användbar är 
den  i  sociala  nätverk,  geotaggning  och  kartläggning,  men  gäller  ändå  för  alla  typer  av 
tillämpningar.  Det  tillåter  utvecklare  att  förbättra användarupplevelsen och göra innehåll, 
sociala grafer och annonser mer relevanta för användarens befintliga position.

Webbläsaren kommer alltid  att  begära tillstånd av användaren innan lokalisering sker,  så 
länge  användaren  inte  själv  ställt  in  att  alltid  dela  ut  sin  position.  Om  tillstånd  beviljas  
kommer  lägesinformation  vara  tillgänglig  för  olika  skript  som  finns  på  sidan,  där  dessa 
bestämmer platsen för användaren och upprätthåller positionen även som användaren är i 
rörelse.

Lägesinformationen sammanställs  av  IP-adresser,  basstationer,  WiFi-nätverk,  GPS eller  via 
manuell  inmatning  av  användaren.  API:et  för  lokalisering  bryr  sig  inte  om  hur  klientens 
position bestäms så länge uppgifterna tas emot.
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Simpel implementation av API:t kan se ut på följande vis:

function get_location()
{
     navigator.geolocation.getCurrentPosition(show_map);
}

Exemplet saknar dock allt som har med detektering, felhantering eller alternativ att göra. 
Detta bör man implementera för att exempelvis upptäcka om webbläsaren överhuvudtaget 
stödjer funktionaliteten (Pilgrim, 2010).

7.3 Mobila enheter

Lokalisering riktas främst mot mobila enheter på grund av behoven och möjligheterna som 
GPS samt WiFi ger upphov till. Populära enheter så som iPhone och Android-telefoner har 
stöd för två metoder av lokalisering. Den första metoden triangulerar användarens position 
baserat på den relativa närheten till de olika basstationerna. Metoden är snabb och använder 
inte  heller  GPS,  vilket  dock  betyder  att  den bara  ger  en  ungefärlig  uppfattning  om vart 
användaren befinner sig. Beroende på hur många basstationer det finns i området kan dess 
precision variera. Det kan vara så lite som ett kvarter eller så mycket som en kilometer i alla 
riktningar.

Den andra metoden har en betydligt högre precision eftersom den använder sig utav GPS-
hårdvaran på enheten för att kommunicera med satelliter som kretsar runt jorden. GPS kan 
oftast hitta din plats inom ett par meter, men nackdelen blir att enheten då drar mer energi  
(Pilgrim, 2010).

Båda dessa metoder är användbara för olika saker. Första metoden kan man använda om 
man exempelvis vill hitta närmaste biograf, där det även i täta städer inte finns så många. Då 
räcker metoden gott och väl. Andra metoden kan man använda om man verkligen vill veta 
exakt vart man är och vill ta vägen, exempelvis under en biltur. I en sådan situation behöver 
man informationen i realtid samtidigt som att precisionen är hög.

7.4 Säkerhet

Eftersom  denna  specifikation  används  för  att  hämta  den  geografiska  placering  av  en 
användare måste man ta hänsyn till säkerhetsriskerna detta medför. Användarens integritet 
måste således hålla hög prioritet och denna mekanism bör se till att ingen lägesinformation 
läcker  ut  utan  användarens  tillstånd.  Lägesinformationen  måste  skyddas  mot  obehörig 
åtkomst och ifall informationen lagras bör användarna ha möjlighet att kunna ta bort den.
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Det måste också framgå tydligt att webbplatsen samlar in lägesinformation. Även syftet för 
insamlingen, hur länge uppgifterna bevaras, hur de skall säkras, hur de delas om de delas, 
hur  användaren  kan  komma  åt,  uppdatera  eller  ta  bort  data,  och  alla  andra  val  som 
användaren har i förhållande till uppgifterna (W3C, 2011c).

7.5 Slutsats lokalisering

Lokalisering må egentligen inte vara en del av HTML5, förankringen mellan funktionen och 
märkspråket har gjort att de ofta talas om i samma mening. Genom API:et ska det vara enkelt 
att  integrera  användarspecifik  platsinformation  i  en  applikation  och  därigenom  få 
möjligheten till att bland annat tala om för enheten vart närmaste café finns.

Behovet av denna form av informationsinsamling har växt i och med den mobila webben 
samt webbens roll i förenkling av vardagen. Geolocation kan räkna ut exakt var användaren 
befinner  sig  och  tillhandahålla  aktuell  och  relevant  information.  Genom  att  inkludera 
lokaliseringstjänster på sin webbplats kan man bli en betrodd del av besökarnas liv. Inom 
områdena e-handel och webbutveckling är möjligheterna skyhöga.

Vare sig man letar efter att marknadsföra sitt innehåll eller om att skapa nya och intressanta 
sätt att dynamiskt engagera besökare är det säkert att geolocation kommer spela en stor roll 
i webbutveckling och design framöver. Sekretessfrågan kring tekniken är dock en stor och 
viktig sådan. Risken för missbruk kommer alltid att finnas oavsett ursprungligt syfte.
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8 Mobilanpassning
8.1 Introduktion

Den mobila  webben har  i  och med utvecklingen av den nya generationens enheter växt 
explosionsartat. Mobiltelefoner klarar numera av att rendera webbsidor på samma vis som 
de  stationära  datorernas  webbläsare.  Pekskärmarna  har  även  förändrat  hur  användaren 
interagerar med enheten och vad som förväntas av de grafiska gränssnitten.

De mobila  enheternas  funktionalitet  utökas  konstant  med både  applikationer  och webb, 
precis som på hemdatorn. Webben i sig har även gått igenom en hel del förändringar. Den 
har blivit mer dynamisk, social och interaktiv. Framstegen inom området har lett till att det  
blivit möjligt att flytta applikationer, som tidigare varit låsta till det lokala, ut på webben.

Webbapplikationer har blivit allt  vanligare under de senaste åren som gått vilket speciellt 
gynnat hemanvändarna på många sätt, men mobilwebbens ökade popularitet har gått allt 
annat än obemärkt. Med HTML5 har de portabla plattformarna fått extra uppmärksamhet 
vad gäller bland annat webbapplikationer samt användbarhet.

8.2 Innebörden av den mobila webben

Den mobila webben brukar vanligtvis referera till webbsidor som anpassats till handhållna 
enheter  och gjorts  ”mobilvänliga”.  Förr  var  det  WAP (Wireless  Application  Protocol)  som 
gällde  för  denna  speciella  del  av  webben  och  var  betydligt  simplare  än  det  man  fick  i  
webbläsaren på datorn. I och med dagens smartphones har behovet av ett eget protokoll  
försvunnit.  Enheterna  klarar  numera  av  att  visa  webbplatser  i  sina  fullstorleksversioner, 
mycket tack vare webbläsarnas kapacitet, snabbare trådlös överföring, samt pekskärmar.

Än  idag  gäller  tre  huvudsakliga  tillvägagångssätt  för  utveckling  av  den  mobila  webben 
(Lawson, 2010):

• Koda väl utan mobilanpassning
• Bygg en separat mobil variant av sidan
• Utveckla anpassningsbara webbsidor

Trots utvecklingen av de mobila enheterna finns det fortfarande en del begränsningar vad 
gäller webben. Webbläsarna bygger på samma grund som de stationära motsvarigheterna 
vilket lett till att webbutvecklarnas vardag blivit lite mindre påfrestande. Enheternas fysiska 
storlek är dock fortfarande ett hinder. De små skärmarna kräver en del extra omsorg, inte 
bara  på  grund  av  storleken,  men  även  på  grund  av  andra  aspekter  som  exempelvis 
omgivande ljusförhållande.
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Pekskärmarna må även ha gjort navigeringen enklare, men detta betyder inte att man kan 
helt ignorera hur man lägger upp sin webbplats. Användarna är ofta på språng med sina 
telefoner och kräver att de kan snabbt få fram det de letar efter. Detta påverkar inte bara 
navigationen  på  sidan  utan  även  dess  storlek,  både  den  designmässiga  och  den 
bandbreddsmässiga.

Även om telefonerna är så mycket mer avancerade nu än vad de var för tio år sedan är  
prestandan  och  bandbredden  inte  på  samma  nivå  som  skrivbordsdatorerna.  Sedan  är 
batteritiden alltid en aspekt  man måste  tänka på.  Att  fylla  sin  webbplats  med animerad 
reklam är alltså inte idealt för den mobila webben. Eftersom de mobila enheterna är just 
”mobila” vet man aldrig vilka förhållande, nätverksmässigt sett, användarna kan omges av. 
Dålig täckning, anslutning eller skiftande kostnader innebär att små effektiva sidor föredras.

Det största problemet måste dock ändå vara den enorma variationen av hård- och mjukvara. 
Långt ifrån alla har de senaste och snabbaste telefonerna med stora valmöjligheter vad gäller 
webbläsare. Att försöka täcka in så många som möjligt är att föredra men medför sig många 
ytterligare begränsningar. Surfar verkligen användare med gamla mobiltelefoner eller är det 
ok att utesluta denna grupp? Svaret är inte det lättaste att ge då det beror mycket på vad 
man har för mål med webbplatsen.

8.3 HTML5 och den mobila webben

Många  av  de  hårdvarumässiga  begränsningar  som  mobiltelefonerna  medför  går  inte  att 
kringgå med en uppdatering av ett  märkspråk.  Däremot kan det göra webben både mer 
användbar och kapabel.  I  en del  fall  har  det  visats  sig att  mobila användare föredrar att 
använda webben framför  separata  applikationer  för  tillgång  av  media  och  underhållning 
(eMarketer, 2010). En anledning till detta kan vara att man inte vill behöva köpa och ladda 
ner mängder med applikationer för varenda minsta lilla uppgift. Webben används redan till 
så mycket, vilket kan ha lett till en ovana för behovet av att starta ett separat program när  
man vill göra något som skulle kunna fungera lika väl i webbläsaren. Till en viss del är det 
alltså en bekvämlighetsfråga.

Fördelarna som applikationer har över webbsidor är  huvudsakligen det  specialanpassade 
gränssnittet, den snabba responsen/prestandan, samt den konstanta tillgängligheten oavsett 
nätmottagning. Det är här HTML5 kommer in med tillskotten som verkligen gör skillnad för 
det  mobila.  HTML5  har  utökad  funktionalitet  för  bland  annat  utveckling  av 
applikationsliknande  användargränssnitt,  lagring  av  nödvändig  applikationsdata  på 
klientsidan, inbyggt stöd av diverse multimedia format, och dynamisk hantering av innehåll 
utan krav på till exempel Java eller Flash.
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Just kravet på olika insticksprogram har varit ett problem för många typer av enheter. En av 
de populärare telefonerna, iPhone, har till exempel inget stöd för Flash. Det finns gott om 
webbplatser som råkar förlita sig på att användaren har Flash installerat i sin webbläsare för 
att kunna ta del av all multimedia och funktionalitet. På äldre modeller är det i stort sett helt  
uteslutet att stödet för något sådant ens finns. Å andra sidan uppdateras dessa enheter inte 
längre så HTML5 kommer heller aldrig att vara aktuellt där.

Ett  annat  problem  är  tillgängligheten vad  gäller  webbinnehåll.  Webbapplikationer  kräver 
konstant nätuppkoppling för att fungera, vilket är något man haft i åtanke vid utvecklingen av 
HTML5 där lagring av webbdata har utökats markant.

8.3.1 Mediainnehåll
Ljud-  och  videoströmning  på  webben  är  onekligen  populärt,  som  den  uppsjö  av 
strömningstjänster på webben visat. I dagsläget är det Flash som huvudsakligen gäller för att  
leverera media av detta slag och dessförinnan var det insticksprogram tillhandahållna från 
diverse mediaspelare som var det aktuella. Utvecklingen ledde alltså till att man gick ifrån att  
ha mängder med program för olika format till att ha endast ett.

Det mest naturliga steget härifrån kan tyckas vara att helt gå ifrån behovet av insticksprogram 
för  multimedia  på  webben.  Här  kommer  HTML5  återigen  in.  Med  audio-  och  video-
elementen kan man lägga in ljud/videoklipp på sin webbplats på samma sätt som med bilder.  
Precis som med bilder ska användaren inte behöva installera något extra för att ta del av 
innehållet,  vilket  var  ett  av  problemen  med  den  mobila  webben.  Än  har 
webbläsarutvecklarna  inte  helt  enats  om  ett  gemensamt  format  som  ska  användas  i 
samband den nya funktionalitet. En lösning helt utan problem är det inte i dagsläget, så det 
återstår att se i vilken utsträckning den kommer att ersätta aktuella tillvägagångssätt inom en 
inte allt för avlägsen framtid.

8.3.2 Webbapplikationer
Skiftet  till  den  mer  applikationsfokuserade  webben  har  lett  till  ett  större  behov  av  bra 
grafikrendering.  Webbläsaren  har  tagit  ett  steg  mot  detta  genom  att  lägga  till 
hårdvaruacceleration, det vill säga webbplatser kan numera dra nytta av grafikkortens fulla 
kapacitet. Länge har Flash, Java applets och mängder med bilder använts för att generera 
grafer,  rita upp spelgrafik,  användargränssnitt,  med mer.  Med det nya canvas-elementet i 
HTML5 kan det komma att bli en ändring även här. Canvas (och CSS3 för den delen) möjliggör 
rendering  av  interaktiv  grafik  och  animation  direkt  på  webbsidan  utan  några  ytterligare 
insticksprogram, vilket är ytterst relevant för det mobila.

Precis  som  tidigare  nämnts  är  webbapplikationens  behov  av  uppkoppling  mot  nätet  ett 
problem. Inte nog med att det påverkar tillgängligheten, det påverkar även applikationens 
prestanda. Vad är det för mening med all kraftfull hårdvara om mjukvaran kan inte dra nytta 
av  det  på  grund av  dålig  täckning?  Lagring  på  klientsidan  är  en  potentiell  lösning,  men 
cookies och sessioner är långt ifrån tillräckliga för detta ändamål.
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För att kringgå problemen med den begränsade offlinelagringen som finns idag har ett flertal  
nya specifikationer dykt upp i HTML5. Ett är till för sessionslagring, det vill säga tillfällig data 
som tas bort när man stänger sidan eller webbläsaren, samt lokal lagring som är till för mer 
långvariga syften.  Skillnaden från de äldre teknikerna är  att  begränsningarna är  betydligt 
färre och tillåter i stort sett att hela webbapplikationer lagras hos klienten. Detta innebär 
alltså  att  webbapplikationen är  alltid  tillgänglig  för  användaren oavsett  nätets  tillstånd.  I 
samband med detta har även andra HTML5 offlinetekniker så som AppCache tillkommit för 
att optimera bland annat applikationernas starttid.

HTML5:s lokaliseringsteknik är definitivt en väldigt mobilspecifik funktionalitet. Geolocation 
API låter webbapplikationen eller webbsidan att ta reda på enhetens fysiska position och 
använda  denna  information  på  olika  sätt.  Det  kanske  låter  som  en  mardröm  vad  gäller 
personlig integritet, fast mobiltelefoner är redan sökbara utan denna HTML5-funktion. Här 
handlar det snarare om att låta webben dra större nytta av telefonens redan existerande 
funktionalitet för att till exempel tipsa om närliggande restauranger eller automatiskt tagga 
bilder med platsinformation.

8.3.3 Övrig funktionalitet
JavaScript har spelat en stor roll i skiftet mot applikationer på webben och detta kommer att 
fortsätta vara så även med HTML5.  Hursomhelst  är  poängen med HTML5 att  få fram en 
helhetslösning som klarar så mycket som möjligt med så lite som möjligt, något som kan 
tänkas gynna plattformar av många slag. Formulär har till exempel blivit bättre och klarar av 
att  validera  inmatning  och  anpassa  det  virtuella  tangentbordet,  utan  krav  på  JavaScript. 
Hårdvaran hos både datorer och telefoner utnyttjas även mer effektivt genom bland annat 
stöd för flerkärniga processorer, vilket nyligen blivit aktuellt bland de handhållna enheterna.
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8.4 Slutsats mobilanpassning

HTML5 verkar onekligen lovande för den mobila webben. Problemet är dock att hårdare krav 
vad gäller kompatibilitet kommer att behöva ställas och om man tittar på webbens historia är 
det sällan att samtliga utvecklare och deras programvaror följer standarder. Entusiasmen för 
HTML5 är dock väl  utbredd och tyder på att en större och mer organiserad ansträngning 
kommer ske så att samtliga plattformar får samma webbupplevelse.

Fokuset på webbapplikationer märks av redan nu och kommer förhoppningsvis bara bli mer 
raffinerat  med  alla  nyheter  som HTML5 för  med sig.  Storspelare  på  marknaden  så  som 
Google  verkar  även  vara  helt  övertygade  om  att  webbapplikationer  är  framtiden  för 
mobiltelefonerna.  Leverantörernas  hårda  bestämmelser  över  vad  som  får  finnas  på 
applikationsbutikerna går emot webbens grundprinciper, det vill  säga att den ska vara fri,  
öppen och tillgänglig för alla,  vilket gör webbapplikationerna så mycket mer relevanta för 
utvecklare. Med webbapplikationer når man alltså inte bara fler användare, man besparas 
även en hel del extra utvecklingstid som portande mellan olika plattformar medför sig. Det 
gäller dock att alla följer den nya webbstandarden för att detta ska fungera någorlunda väl.

Även om HTML5 kan ersätta vissa insticksprogram för vissa ändamål innebär det inte att är 
en helt komplett helhetslösning. Det kommer alltid att finnas något som inte kan fixas med 
simpel webbkod. Trots det kan märkspråket komma att bli ett viktigt steg mot framtidens 
webb inte bara på skrivbordet, utan även i handflatan.
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9 CSS3
9.1 Introduktion

HTML är inte den enda webbstandarden som genomgått en förnyelse. Cascading Style Sheets 
(CSS) har utökats för att göra det enklare att bygga snabbare, snyggare och mer funktionella  
webbplatser. Tidigare har utvecklare varit tvungna att skapa grafiska element så som knappar 
med rundade hörn, roterade bilder med mera separat i program dedikerat för uppgifter av 
detta slag. Med CSS3 ska man i större utsträckning kunna gå ifrån behovet av bilder och 
istället designa mera direkt i stilmallen.

CSS3  innebär  självklart  inte  att  det  tidigare  tillvägagångssättet  försvinner  utan  snarare 
kommer det med ny funktionalitet som ska göra grundläggande designuppgifter betydligt 
smidigare att genomföra med inget mer än simpel CSS-kod. Språket tar itu med många av de 
underliga problem vars existens inte ens är berättigad. Varför går det till exempel att rita upp 
kanter runt boxar men inte ge dem rundade hörn i  CSS? CSS3 ska alltså fixa bland annat 
sådana här problem. Inte nog med ska det även ge möjligheten till att exempelvis skapa och 
spela upp animationer utan behovet av JavaScript.

9.2 Ny funktionalitet

CSS3 har varit under utveckling ett bra tag nu och därav byggt upp ett ansenligt arkiv av nya 
funktioner. Några av de mer uppseendeväckande följer framöver:

9.2.1 Rundade hörn
Tidigare har man tvingats till att själv skapa rundade hörn på boxar, men med CSS3 är det 
möjligt att uppnå samma resultat utan att spendera en enda minut i något grafikprogram. 
Detta görs genom border-radius (alternativt -moz-border-radius eller -webkit-border-radius).

I CSS:en för ovanstående div-element finner man följande:

width: 150px;
height: 100px;
background: #CCCCCC;
border: 3px solid #000000;
border-radius: 5px 10px 20px 40px;
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9.2.2 Transparens
Boxar, bilder och andra sidelement kan numera även göras transparenta. Det finns ett par 
olika sätt att implementera transparens på och de skiljer sig något i resultatet beroende på 
vilka  värden  man  ställer  in.  Det  ena  är  opacity  medan  det  andra  är  rgba  i  tillhörande 
background-attribut (fjärde värdet i det här fallet):

opacity: 0.5; background: rgba(0, 0, 0, 0.5);

9.2.3 Gradienter
Gradienter,  det vill  säga stegvis skifte från en färgton till  en annan,  stöds direkt i  CSS3.  I  
attributet talar man om i vilken riktning färgskiftet ska gå och vilka färger det handlar om. 
Koden kan variera något beroende på vilka webbläsare man riktar sig mot, men här är ett av 
alternativen:

background-image: -moz-linear-gradient(top, #CCCCCC, #000000);

9.2.4 Boxskuggor
Att själv behöva skapa bilder med gradienter och upprepa dessa över till  exempel boxens 
kanter låter som onödigt extra arbete. Med CSS3 ska det bli just det, onödigt arbete, då det  
stödjer att boxskuggor definieras direkt i stilmallen:

box-shadow: 10px 10px 20px #000000;

9.2.5 Textskuggor
Även textskuggor fungerar på liknande vis:

text-shadow: 1px 1px 5px #000000;

9.2.6 Typsnitt
Att tala om genom CSS vilket typsnitt som ska användas på olika delar av webbplatsen är 
självklart.  Problemet  här  ligger  i  att  man  förlitar  sig  på  att  besökarna  har  något  av  de  
specificerade typsnitten på den lokala datorn. Den snygga enhetliga designen man föreställt 
sig alla ska kunna se blir ett minne blott, såvida man inte använder bilder för att visa den 
stiliserade texten. Lösningen för detta blir CSS3:s @font-face som gör inbäddning av typsnitt 
från fjärran källor möjligt. Typsnitten behövs alltså inte finnas hos klienten utan det räcker att 
man länkar i @font-face till ett typsnitt som ligger på servern. Besökarna ser med andra ord 
texten med det tänkta typsnittet även om de inte har den på sin egna dator.

@font-face { font-family: 'WebFont'; url('myfont.ttf') format('truetype'); }

9.2.7 Rambilder
Bilder utmed ramkanter är inget nytt, men att kodmässigt sett faktiskt göra bilden en del av 
border är däremot det. Rambilder kan definieras med bland annat border-right och border-
top-left för högerkant respektive övre vänsterkant.

border-image: url(border.png) 27 27 27 27 round round;
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9.2.8 Multipla bakgrunder
CSS3 tillåter numera att man lägger in flera bakgrundsbilder i samma element. Exempel på 
hur detta kan se ut i stilmallen:

background-image: url(flower.png), url(field.png);
background-position: center bottom, left top;
background-repeat: no-repeat;

9.2.9 Kolumner
Något annat man kan göra i flerfald är kolumner. Kolumnattributen gör det enkelt att dela 
upp boxar och ordna exempelvis text. Bredd, avgränsare, marginaler och mer kan specificeras 
med kolumner i CSS3. Syntaxen skiljer sig något från webbläsare till  webbläsare, men för  
Gecko-baserade fungerar följande exempel:

-moz-column-count: 2;
-moz-column-gap: 1em;
-moz-column-rule: 1px solid black;

9.2.10 Transformer
Transform-attributet möjliggör bland annat rotation, snedvridning och skalning av element. 
Stöd  för  tredimensionella  transformationer  finns  men har  ännu begränsad kompatibilitet 
bland webbläsarna (Bradshaw, 2011). Nedan följer däremot några exempel på hur koden kan 
se ut när man jobbar med transformer i 2D-plan:

transform: skew(20deg) scale(1.1, 1.1) rotate(40deg);

9.2.11 Övergångar
Övergångar eller ”transitions” i CSS3 är effekter som låter element gradvis ändras från en stil 
till en annan. Dessa effekter kan innebära att man till exempel ändrar storleken på en box 
eller  tonar  ut  text.  Själva  övergången  utlöses  baserat  på  de  regler  man  specificerat  i 
stilmallen.

Här talar transition-attributet om vad effekten ska beröra och hur länge den ska ske:

div { -moz-transition: all 1s; }

Sedan får man bestämma när effekten ska utlösas och exakt vad som ska hända. I detta fallet 
kommer objektet att bli transparent när musen placeras över det:

div:hover { opacity: 0.5; }

Resultatet blir att boxen tonas in och ut under en sekund vid markering med muspekaren.
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Exemplet  nedan  är  ett  väldigt  simpelt  sådant  som  visar  vad  man  kan  uppnå  om  man 
kombinerar några av de funktioner som tagits upp i avsnittet:

Följande CSS användes för div-elementet som ovan box består av:

font-family: sans-serif;
font-size: 10pt;
color: #FFFFFF;
padding: 10px;
width: 400px;
height: 250px;
background-image: -moz-linear-gradient(top, #CCCCCC, #000000);
border: 3px solid #000000;
border-radius: 5px 10px 20px 40px;
text-shadow: 1px 1px 5px #000000;
-moz-box-shadow: 10px 10px 20px #000000;
-moz-transform: rotate(45deg);
-moz-column-count: 2;
-moz-column-gap: 1em;
-moz-column-rule: 1px solid black;
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9.3 Slutsats CSS3

I  praktiken kommer CSS3 att innebära besparad tid för både användaren och utvecklaren. 
Webbsidan laddas snabbare då mindre bildelement behövs hämtas från servern samtidigt 
som utvecklaren slipper rita om detaljer vid mindre ändringar. Större delar av utformningen 
hamnar  i  stilmallen  vilket  kan  innebära  minskad  risk  för  eventuella  fel  och  förenklad 
hantering när det väl händer då allt ligger samlat för sig.

Allt är dock inte frid och fröjd, som vanligt med ny teknik. Stödet kanske inte alltid finns där 
eller är helt enkelt bristfällig. Om man förlitar sig på CSS3 i allt för stor utsträckning i ett så 
pass  tidigt  skede  som  det  ännu  är  kan  otrevligheter  ske.  Webbplatsens  upplägg  och 
utformning kan påverkas avsevärt och leda till att användaren får någonting som inte alls ser  
ut som det är tänkt. För att slippa detta gäller det att antingen använda CSS3 sparsamt eller 
bygga en separat stilmall i äldre revisioner av CSS för att falla tillbaka på utifall.

Absolut allt kan inte göras i enbart CSS3 men det var det nog ingen som förväntade sig. Det 
är däremot en tillsynes en uppdatering som adresserar många tidigare frustrationsmoment 
och  en  självklar  riktning  för  språket  att  ta  om  man  ser  till  hur  situationen  vad  gäller 
webbdesign ser ut idag.
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10 JavaScript
10.1 Introduktion

Medan HTML har hand om innehåll på en webbplats har JavaScript mer styrt dess beteende. 
Ända sedan 1996 har JavaScript hängt med och i takt med att det dynamiska innehållet på 
webbsidorna ökat har också rollen för JavaScript stärkts i webbläsaren. På senare år har man 
sett en del rejäla prestandaförbättringar när det gäller webbläsarnas möjlighet att hantera 
JavaScript. Motorerna optimeras ständigt och kan ge betydande förbättringar.

JavaScript används redan idag i miljarder webbsidor för att lägga till funktionalitet, validera 
formulär,  kommunicera  med  server  och  klient  med  mera.  Användningsområden  för 
skriptspråket växer ännu ständigt och har blivit essentiellt för den dynamiska webben, i form 
av till exempel AJAX (Asynchronous JavaScript and XML).

10.2 Möjligheterna

Det finns ett antal fördelar med JavaScript så som dess enkla implementation och integration 
med HTML-dokument. Allt man behöver göra är att sätta in sin kod i HTML-dokumentet och 
tala om för webbläsaren att det är JavaScript. Andra fördelar är följande:

• Med JavaScript behöver man inte vänta på serverns respons utan kan enkelt skapa 
lättpåverkade gränssnitt med dynamisk funktionalitet.

• JavaScript fungerar både i online- och offline-läge.
• AJAX, som är en blandning av JavaScript och XML, gör det möjligt för användare att  

läsa olika delar av ett dokument utan att behöva ladda om eller läsa hela sidan.
• JavaScript kan också hjälpa till att åtgärda stödproblem som vissa webbläsare har som 

till exempel specifik CSS för specifik webbläsare.
• JavaScript kan också testa möjligheterna för en webbläsare och sedan agera därefter. 

Detta kallas för ”Principer för diskret JavaScript” och är allmänt känt som defensivt 
skript (Heilmann, 2009).

Med  tanke  på  att  det  numera  byggs  väldigt  komplexa  webbapplikationer  med  hög 
interaktivitet, så är JavaScript ett väldigt bra alternativ till exempelvis Flash för detta. Det är 
en webbstandard som stöds i  mer eller  mindre alla dagens webbläsare och är därför  en 
vanlig väg att ta när det gäller dynamisk funktionalitet.

Generellt är detta en del av vad man kan åstadkomma med JavaScript. Numera ska det alltså 
finnas utökade möjligheter i samband med HTML5, som tillsammans med Document Object 
Model (DOM; ett gränssnitt för åtkomst och dynamisk uppdatering av webbdokument) ger 
skripten en större roll att spela.
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DOM  är  en  objektsrepresentation  av  ett  dokument  där  användningen  av  det  tillåter 
användaren att nå vilket element som helst i dokumentet och manipulera dess utseende, 
innehåll  och  attribut.  Man  kan  också  skapa  nya  element  och  innehåll  att  tillämpa  i  
dokumentet när och om de behövs. Detta betyder att man inte behöver bry sig om fönster, 
ramar,  formulär  och så vidare  utan istället  fokusera  på att  ge  användaren bra feedback. 
(Heilmann, 2009)

I  samband  med  HTML5  har  JavaScripts  möjligheter  utökats,  genom  bland  annat  History 
API:et, Canvas och Web Workers.

10.2.1 History API
Med hjälp av JavaScript kan man manipulera en webbplats så att den bara uppdaterar en viss  
del av en sida. Tillsammans med HTML 5 kan man lägga till poster i webbläsarens historia för 
att  synbart  ändra  URL-adressen,  utan  att  behöva uppdatera  hela  sidan.  Man uppdaterar 
därmed  bara  en  del  av  sidan  samtidigt  som  att  webbsidans  adress  uppdateras  och 
fortfarande  fungerar  som  en  unik  identifierare.  Detta  är  dock  inte  fullt  så  enkelt  att 
implementera  eftersom  det  krävs  att  man  skriver  kod  som  bara  begär  en  viss  del  av 
webbplatsen, från servern (Pilgrim, 2010).

Låt säga att man har två sidor; A och B. Sidorna är 80% identiska, och endast 20% av sidans 
innehåll är annorlunda. Användaren navigerar till sida A, sedan försöker navigera till sida B. 
Men istället för att uppdatera hela sidan avbryter man navigationen och gör följande steg:

1. Ladda de 20% från sida B som skiljer från sida A.
2. Växla det förändrade innehållet.
3. Uppdatera  URL-fältet  med  adressen  från  sida  B  så  att  det  ser  ut  som  att  man 

uppdaterat hela webbplatsen när det egentligen bara är 20% som uppdaterats.

Denna  illusion  är  väldigt  användbar  när  det  handlar  om  stora  webbsidor  med  mycket 
innehåll.

10.2.2 Canvas
Som tidigare nämnt under Grafikavsnittet förlitar sig canvas på JavaScript för att bestämma 
dess  innehåll  och  möjligheterna  är  väldigt  stora  för  vad  det  kan  användas  för.  Snygga 
användargränssnitt,  animationer,  grafer,  ritprogram  och  mängder  med  andra  typer  av 
webbapplikationer.  Det  stöds  av  de  flesta  av  dagens  webbläsare  och  är  ett  av  de  mer 
spännande tillskotten i HTML5.

10.2.3 Drag and Drop
Drag  and  Drop  (DnD)  är  ett  kraftfullt  användargränsnittskoncept  som  gör  det  enkelt  att 
kopiera, ändra ordning och radera ett objekt med hjälp ett musklick. Användaren kan med 
hjälp av musen klicka och hålla nere musknappen över ett element och sedan dra den till en 
annan plats och därefter släppa musknappen för att manipulera innehållet (Sharp, 2009).

För att uppnå denna sorts funktionalitet med traditionella HTML4 var utvecklare antingen 
tvungna att använda komplexa JavaScript eller andra ramverk så som jQuery. Med HTML5 
däremot kom stödet till webbläsarna som gör det enklare att koda det. Detta betyder dock 
inte att man slopat JavaScript totalt utan bara förenklat utvecklingsprocessen.
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10.2.4 Web Workers
Ett vanligt problem som uppstått för webbapplikationer är att deras prestanda blir lidande 
när mängder av databehandling krävs. Detta beror på att allt händer i en enda tråd/process 
vilket i sin tur innebär att endast en belastning kan ske per gång. Att få JavaScript multitrådat 
vore onödigt jobbigt, därav uppkom Web Workers. Web Workers skall minska detta problem 
genom möjligheten att skapa bakgrundsprocesser som tar hand om lite av belastningen, så 
den viktigaste processen kan gå vidare med andra saker. 

                      Källa: Davis, 2010

Vad är då Web Workers? Web Workers är separata JavaScript-processer som körs i separata 
trådar i bakgrunden. De är relativt tunga och är inte avsedda att användas i stora antal. Det 
vore exempelvis olämpligt att inleda en ”worker” för varje pixel i en fyra megapixel stor bild.  
När  ett  skript  körs  inuti  en  Web  Worker  kan  den  inte  heller  få  åtkomst  till  sidans  
fönsterobjekt vilket även innebär att den inte har direkt tillgång till  webbsidans DOM API 
(Davis, 2010).

10.2.5 Modernizr
Modernizr  är  ett  enkelt  JavaScript-bibliotek  som  hjälper  dig  dra  nytta  av  framväxande 
webbteknologier så som CSS3 och HTML5. Det använder en funktion för att upptäcka och 
testa om den befintliga webbläsaren har stöd för kommande funktioner så som RGBA, gräns-
radie, CSS-övergångar med flera. (Pilgrim, 2010)

Modernizr lägger även till stöd för styling och utskrift av HTML5 element. Detta gör att du 
kan använda semantiska element så som section eller article utan att behöva oroa sig för att 
de inte fungerar med webbläsaren. För att använda det, ska man inkludera följande skript:

<head>
    <title>Test av Modernizr</title>
    <script src="modernizr.min.js"></script>
</head>
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Modernizr körs automatiskt och när det väl är igång skapas ett globalt objekt som kallas just 
för  Modernizr.  Den innehåller  en boolean med värdena true och false.  Ifall  webbläsaren 
stödjer exempelvis canvas sätts, i  detta fallet,  attributet Modernizr.canvas till  true, annars 
false. Det kan se ut ungefär så här:

if (Modernizr.canvas) 
     Dags att rita!
else 
     Din webbläsare har inte stöd för Canvas.

Vad Modernizer dock inte gör är  att  lägga till  funktioner som saknas i  webbläsaren utan 
snarare bara upptäcker tillgången av funktioner. Detta erbjuder å andra sidan ett sätt att  
behålla en fin nivå av kontroll över webbplatsen oberoende webbläsarens möjligheter.

10.3 Slutsats JavaScript

Det går att göra en hel del med JavaScript, speciellt när man blandar det med annan teknik så 
som Canvas. Inlärningskurvan är inte heller allt för hög för ett språk av detta slag.  Den spelar  
också  bra  med  andra  webbtekniker  så  som  HTML  och  CSS,  och  även  Flash.  Stödet  i  
webbläsare finns där och mycket arbete har gjorts för att utöka det ytterligare. Man kan 
bygga väldigt rappa användargränssnitt, förhindra frustrerande omladdningar av sidan och 
även korrigera problem för CSS. Hastigheten i jämförelse med andra språk lyfter fram fler och 
fler användningsområden för det.

Trots  alla  förbättringar  som  gjorts  på  den  senaste  tiden  finns  det  nackdelar,  från  ett 
användarperspektiv. En aspekt är att man inte vet hur pass bra dator användaren har, eller  
om den är upptagen med andra saker i bakgrunden så som andra JavaScript från andra flikar i 
webbläsaren. Fram tills dess att webbläsare börjar med att ha separata resurser, så kallade 
trådar, för varje flik eller fönster, kommer detta alltid förbli ett problem.

Möjligheten att avaktivera JavaScript kan även vara ett hinder för en full användarupplevelse. 
Egentligen  är  det  ingen  mening  att  försöka  komma  runt  detta.  Det  rimligaste  vore  att 
uppmana användaren till att slå på JavaScript i sin webbläsare om de överhuvudtaget vill få 
tillgång till  platsens  funktionalitet.  Med den applikationsfokuserade webben finns  det  en 
gräns på hur mycket man kan anpassa sig till  besökare. Vissa krav går helt enkelt inte att 
undvika.
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11 Avslutning
11.1 Diskussion

Strukturen på webbplatser har genomgått en del förändringar under åren som gått och med 
HTML5  förs  tankesättet  mot  ett  mer  logiskt  och  semantiskt  sådant.  De  nya  elementen 
underlättar för användare, skärmläsare och även sökmotorer genom sitt mindre generiska 
upplägg.  Hur  bra  detta  fungerar  i  praktiken  återstår  fortfarande  att  se.  Länge  har  div-
elementen varit det som gällt och dessförinnan ramar samt tabeller. Ofta har de dock getts 
irrelevanta namn i relation till innehåll vilket gör det väldigt svårt för både utvecklare men 
även skärmläsare och sökmotorer att hitta den relevanta informationen. Det kommer absolut 
inte betyda att HTML5 löser allt detta genom införande av nya element. Div:arna kommer 
finnas kvar och kunna användas som vanligt, vilket kan leda till  att det nya riskeras att ej 
användas där det är tänkt. Väl vid användning lyfts dock några positiva aspekter fram så som 
att man kan döpa de semantiska elementen till vad som helst och ändå veta vilken del av 
dokumentet  det  är  som  exempelvis  <nav  id="something">.  Möjligheten  att  sätta  egna 
benämningar försvinner alltså inte.

HTML5:s förmåga att strömma ljud och video direkt på webbsidor utan yttre insticksprogram 
har varit en av de delar som dragit åt sig extra många blickar, av förståeliga skäl. Multimedia 
på nätet har blivit enormt, men samtidigt har kraven på mjukvara även blivit ett problem för 
vissa plattformar. Det mest aktuella lösningen, det vill säga Adobe Flash, fungerar inte alltid  
så väl överallt, om ens alls. På skrivborden är det utgåvan av insticksprogrammet på Windows 
som är det mest optimerade medan Linux och Mac OS X får dras med fungerande men inte 
fullt lika bra varianter. Varför skillnaden ens existerar är ett helt kapitel i sig och vad som 
orsakar det kan argumenteras.  På de mobila plattformarna är situationen betydligt värre. 
Prestandan på Android påverkas avsevärt när man råkar på Flash-drivet innehåll medan med 
iOS  kan  man  inte  ens  se  det.  Behovet  av  ett  plattformsneutralt  alternativ  var  alltså 
uppenbart. Problemet med lösningen som HTML5 kommer med blir å andra sidan att ingen 
webbläsare klarar samtliga format, vilket i sin tur leder till ökat arbete för utvecklaren. Hur 
väl tekniken står sig mot etablerade lösningar återstår att se.

Grafikrenderingen i  HTML5 via  canvas  uppstod på liknande grunder som de för  ljud och 
video. Problemen och målen var de samma; att göra mer med mindre. Demonstrationerna av 
elementets tillämpningar som kan hittas runt om på nätet verkar lovande, om man går in 
med vetskapen om att det som sker i webbläsaren faktiskt inte förlitar sig på något mer än 
just webbläsaren. Exemplen är fullt möjliga även i Flash så att det skulle vara mer kraftfullt 
som det ser ut idag är tveksamt. Fokuset på skript istället för animation gör det även inte fullt  
så relevant inom alla tillämpningsområden. Något som inte avhandlats i detta dokument är 
de tekniska aspekterna av relationen mellan canvas och JavaScript. Att dyka in i detalj på hur 
det fungerar hade kunnat ge betydligt mer konkreta resultat vad gäller ställningen mellan det 
och konkurrensen, utan fokus på plattformsberoendet.
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Web Storage som skall vara det nya lagringsmetoden för webbplatser och jämförs ofta med 
dagens cookies. Det uppstod med grunderna för att kunna lagra mer och smartare jämfört  
med tidigare lösningar. Utökningen behöver dock inte alltid innebära något positivt då risken 
för missbruk är stor. Missbruket kan till  exempel ske genom att  en webbplats dolt lagrar 
mängder  med  data  på  den  mobila  enheten,  något  som  är  speciellt  ett  problem  där 
enhetstaxa  saknas.  En  annan aspekt  som bör  diskuteras  är  att,  till  skillnad  från cookies,  
laddas  inte  Web  Storage  vid  varje  serverbegäran,  utan  endast  när  något  nytt  händer. 
Laddningstider ska på så vis kunna förkortas. Även om Web Storage inte är en del av HTML5 
längre är dess relevans för vad som försöks uppnås med märkspråket oneklig.

Hantering  av  formulär  i  HTML5  löser  egentligen  inga  direkt  uppenbara  problem  från 
användarens  perspektiv,  åtminstone  inte  i  nuläget.  När  en  överlägsen  majoritet  väl  kör 
HTML5-kompatibla webbläsare kan detta förhindra att användare går omkring klientbaserad 
validering av misstag på grund av de råkat stänga av JavaScript i webbläsaren. Som det ser ut 
nu gynnar de nya formulärsattributen utvecklarna som mest. Man slipper skriva skripten för 
validering av inmatad data på klientsidan eller annan bekvämlighetsfunktionalitet. Eftersom 
implementationen blir så mycket enklare kan det i och för sig leda till att fler använder sig av 
sådana funktioner. Som ett resultat av detta kan användaren i slutändan ändå få någonting ut 
av detta. På mobilsidan ser det dock annorlunda där till exempel attribut för validering blir 
även  ett  sätt  att  tala  om  för  det  virtuella  tangentbordet  hur  det  ska  anpassas.  Med 
formulären i HTML5 innebär det nästintill ingen extra ansträngning för att ha med både den 
gamla  och  nya  lösningen.  Den  nya  innebär  i  stort  sett  endast  ändrade  benämningar  i 
attributen trots allt.

Lokalisering är något som blivit allt populärare, där exempelvis Apple har tagit steget före 
och  implementerat  en  variant  i  sina  mobila  enheter.  Lokalisering  kan  som  allt  annat 
missbrukas  om  det  hamnar  i  fel  händer,  något  som  liknande  metoder  redan  visat.  Om 
geolocation är implementerat, aktiverat och webbläsaren rätt inställd ska man inte behöva 
oroa sig  för  ofrivillig  delning av sin  position.  Frågan är  dock  inte  om den ”obligatoriska” 
frågeställningen kommer att kringgås, utan när. Det är en fråga om personlig integritet och 
alla kommer inte acceptera eventuella kompromisser. Men de som gör, kan ta del av dess 
positiva aspekter såsom att hitta närmaste bio, bibliotek och så vidare.

Med den nya hårdvaran och ökade populariteten av webben på mobilsidan har man tagit 
extra hänsyn till den portabla plattformen i HTML5. Man kan dock fråga sig huruvida stort 
behovet  av  detta  är.  HTML5  stöds  endast  på  den  senare  mjuk-  och  hårdvaran  där  den 
”vanliga”  webben redan fungerar väl.  Behövs  verkligen denna uppdelning av fokus  idag? 
Både ja och nej. Det man tagit som mest i åtanke med märkspråket för det mobila är inte 
plattformens begränsningar utan snarare dess styrkor. Om telefonerna och surfplattorna kan 
hantera  webben  bättre  än  någonsin,  varför  inte  då  dra  nytta  av  det?  Många  av 
”mobilanpassningarna”  handlar  alltså  desto  mer  om  att  utöka  webbapplikationernas 
potential på plattformen. Med andra ord försöker man bygga den nya webben för den nya 
plattformen. Att utelämna äldre plattformar i detta fallet känns logiskt nog. Stöds inte HTML5 
så  finns  det  ingen  mening  heller  att  försöka  införa  förbättringar  för  äldre  hård-  samt 
mjukvara.
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CSS3 må inte vara HTML5 men nog är det relevant för ämnet. Det är trots allt det som tar 
hand  om  den  visuella  delen  i  HTML-dokument,  så  att  inte  nämna  det  vore  opassande. 
Stilmallarna följer samma princip som märkspråket med det att man ska kunna göra mer 
med mindre. Frågan här blir dock om det är värt att ha stilmallar som både använder de 
gamla lösningsmetoderna och de nya. Flera av nyheterna innebär inte att sidan förstörs helt, 
kosmetiskt  sett,  om något inte stöds fullt  ut. Rundade hörn kan till  exempel bli  kantiga i  
sådana fall,  men utöver det behålls övrigt upplägg. Så är det dock inte alltid i  nuvarande 
skede. De äldre, mindre intuitiva tillgångarna kommer nog att ligga och dra ett tag till.

Användningen av  JavaScript  i  HTML5 har  en väldigt  stor  roll  med tanke på att  den ”nya 
webben” handlar om en mer dynamisk webb med mer interaktion från användarens sida. 
Detta  leder  automatiskt  till  användning  av  JavaScript  med allt  som har  med  exempelvis 
formulär att göra. En annan sak som troligtvis är till stor användning är möjligheten att kunna 
ladda en del av en sida per gång utan att behöva ladda om hela sidan. Detta medför inte bara 
snabbare och mer interaktiv webb utan också en med mindre krav på bandbredd. JavaScript 
har  en  roll  i  många  av  de  nya  funktionerna  i  HTML5  och  är  en  av  de  viktigaste 
komponenterna för den framtida webben. Den utökade användningen av skript innebär dock 
även högre krav på klientsidan och större säkerhetsrisker.

Stora delar av slutsatserna som dragits är baserad på den teoretisk information som finns 
snarare än observationer av praktiska tillämpningar. Märkspråket och dess lösningar är ännu 
under utveckling och är därför inte etablerade ute på webben i den mån som gör faktiska 
jämförelser riktigt rättvisa. Mindre isolerade tester har genomförts men kan som sagt inte ses 
som ett absolut faktum. Mycket har handlat om hur det står sig mot insticksprogrammen, 
något som kan variera en del mellan olika testmiljöer. Här har det alltså blivit mer personliga  
uppfattningar i kombination med yttre redovisningar som varit ledande. Eftersom ämnet är 
ännu färskt finns det inte mycket tryckt material att tillgå. Trots det kan den uppskattade 
betydelsen och påverkan för webben framöver ändå ses som rimlig.

11.2 Slutsats

Som  det  nu  setts  kommer  HTML5  med  en  hel  del  ny  funktionalitet  som  underlättar 
utvecklingsarbetet  och  förbättrar  användarupplevelsen.  Det  är  dock  inte  helt  utan  sina 
skavanker, sett till dagens förhållande. Problemen består huvudsakligen av hur marknaden på 
en teknisk nivå kan komma att ta emot märkspråket. Den största faktorn till  att systemet 
överhuvudtaget ska fungera väl är att webbläsarna kommer ifatt och får stödet som behövs. 
Detta är dock inte det egentliga problemet då utvecklarna varit snabba med att integrera 
hantering av de nya elementen och specifikationerna. Problemet ligger snarare i att långt 
ifrån alla användare kommer göra nödvändiga uppdateringar av sin mjukvara. Detta har å 
andra sidan alltid varit  ett  hinder man tampats med och med tiden, som historien visat, 
försvinner det i och med oundvikligt införskaffande av ny utrustning.
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Mycket av det HTML5 erbjuder är i sig inget banbrytande. Webbapplikationer, för att ta ett 
exempel, har funnits i  ett bra tag nu. Målet i  sig är att förbättra och ge alternativ till  de  
lösningar som redan finns. Att se det som ett verktyg för den ständigt framskridande webben 
vore nog inte allt för olämpligt. Frågan är om alla delar av verktyget blir lika hållbara som 
tidigare lösningar. Canvas är ett bra exempel som löser direkt grafikrendering i webbläsaren, 
men saknar enkelheten i utvecklingsstadiet från sin största konkurrent. Brister finns alltså och 
även om de skulle helt försvinna kommer det alltid att vara något icke standardenligt som 
ändå ligger kvar och förhindrar en full standardisering. Samtidigt finns det ingen tvekan om 
att HTML5 kommer att bli det som gäller för webbdokumentens grundstomme, precis som 
dess föregångare. Man kan med andra ord i slutändan konstatera att HTML5 kommer minst 
sagt spela en viktig roll i strävandet mot en mer kapabel webb.

11.3 Fortsatt arbete

Eftersom  behandlat  område  är  i  ständig  utveckling  kan  tekniken,  förutsättningarna  och 
situationerna genomgå radikala förändringar. Kommer problemen och lösningarna att gälla 
även i framtiden? Detta är i nuläget inte det lättaste att förutspå. HTML5 är inte färdigställt  
och marknaden i sig kan se annorlunda längre fram. Händer kanske det att man enas om 
tydligt  bestämda  standarder?  Blir  föråldrad  mjuk-  samt  hårdvara  att  ta  till  hänsyn  vid 
webbutveckling ett  minne blott? Tider förändras och så gör även webben, vilket gör nya 
granskningar av ämnet alltid lika aktuellt.
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