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Webbutveckling och märkspråk på Internet

Monica Ericsson (a96moner@ida.his.se)

Sammanfattning
Detta examensarbete har inriktat sig mot webbutveckling och avsikten med rapporten
var att undersöka hur några webbyråer uppfattar de programmeringsspråk, märkspråk
och standarder som finns nu och som kommer utvecklas framöver, främst med
avseende på webbutveckling. Jag vill e även ta reda på vad webbyråerna anser om
märkspråket XML och vad som kommer ske i framtiden inom området
Internetutveckling, samt vilka fördelar och nackdelar webbyråerna anser att införandet
av ny teknik/nya standarder har medfört.

För att besvara denna problemställning intervjuade jag sju stycken webbyråer i Skövde.
Resultatet blev sammanfattat detta:

− De språk som används på webbsidor är främst HTML och olika script-språk.

− Standardisering av märkspråk är viktigt för företagen.

− Märkspråket XML kommer att användas först då det blivit en pålitlig standard.

− Internet upplevs av företagen fortfarande som relativt outvecklat, men kommer
enligt företagen att utvecklas och växa, bli mer interaktivt samt integreras med
annan teknisk utrustning såsom TV-n.

− De flesta problem som uppstår vid utvecklingen av ny teknik är främst
mjukvaruproblem, exempelvis inkompatibilitet mellan olika webbläsare.

Nyckelord: märkspråk på webben, XML, HTML, SGML, webbyråer,
webbutveckling.
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1. Bakgrund
Internets utsträckning blir allt större. Enligt en undersökning av SIFO Interactive
Media (1999) surfade hela 50,3 procent av Sveriges befolkning under maj månad 1999.

I mitt arbete är jag intresserad av att undersöka ett antal webbyråers uppfattning om
nutiden och framtiden främst med avseende på webbutveckling. Mitt problemområde
innefattar några av dessa webbyråers uppfattning om vad som kommer ske inom
området utvecklingen på Internet, huruvida det kommer innebära problem angående
tekniken som ständigt utvecklas och vilken kompetens som kommer vara nödvändig
för att följa med i denna utveckling.

Jag finner det även intressant att ta upp de nya programmeringsspråk och märkspråk
som utvecklas och som är ämnade att användas på webben, exempelvis till sammans
med Internethandel. Enligt Rosengren (1998) är språket XML (Extensible Markup
Language) det språk som nästa generation webb-till ämpningar baseras på. Enligt
organisationen GCA (1999), Graphic Communications Association, kommer ett antal
konferenser som behandlar språket XML genomföras under 1999, vilket jag anser
tyder på att XML är ett språk som uppfattas som mycket intressant av både företag
och organisationer. Även i Sverige är XML och webbutveckling viktiga ämnen, detta
visar XML-Forum (1999) genom att ge några exempel på svenska leverantörer av
produkter eller tjänster som använder XML. Dessa leverantörer är bland andra Avantra
AB, Cnet Svenska AB, Enator Information Management AB, Växjö och STF
Ingenjörsutbildning, IT.

Anledningen till att jag valde webbutveckling som ämne är att det är ett område som
hela tiden utvecklas och där nya standarder införs. Det är ett ämne som sträcker sig in i
framtiden. Både ISO (ISO, 1999) och W3C, World Wide Web Consortium (W3C,
1999) arbetar för att utveckla och införa nya program, programmeringsspråk,
standarder och rekommendationer. Tidningarna Datateknik och Computer Sweden
som skriver om nyheter inom området informationsteknik och utveckling av nya
produkter, har varit bidragande inspirationskällor för mitt intresse för webbutveckling
och märkspråk på webben.

Syftet med denna rapport är att få svar på ett antal frågor som min problemställning
bygger på, bland annat angående utvecklingen på webben och webbyråernas kännedom
om nya språk som troligen kommer används vid webbutvecklingen framöver.
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2. Introduktion
Det finns en hel del kunskap kring området webbutveckling och jag avser att i detta
kapitel förklara och utveckla vissa centrala begrepp som kommer användas i rapporten.
Detta kapitel innehåller även en sammanfattning av en del av den kunskap som finns
omkring de områden som rör mitt problem. Jag kommer med hjälp av tidigare arbeten
inom webbutveckling att reda ut allt som behöver redas ut inom området. En
utgångspunkt för denna rapport är att den enbart behandlar de delar inom
webbutveckling som jag bedömer är viktiga för mitt arbete.

Jag följer vissa språkliga rekommendationer som exempelvis att World Wide Web skall
hänvisas till som webben eller förkortas med www, det vill säga med gemener
(Bäckström & Lotsson, 1999).

Detta kapitel är en introduktion till min problembeskrivning som återfinns i kapitel tre.

2.1. Internet

Enligt Bimer m.fl. (1995) har ordet “ inter” betydelsen “mellan” och internet kommer
då att betyda “mellan nätverk” , vilket beskriver vad ett internet är. Internet med versal
begynnelsebokstav är namnet på ett världsomspännande nätverk. Enligt Andersson
m.fl. (1996) är Internet ett antal nätverk som är hopkopplade med varandra på olika
sätt. Detta gör det enklare för olika slags nätverk att kunna utbyta data. Bimer m.fl.
(1995) förklarar även Internets historia och en intressant detalj är att i Sverige
utvecklades Internet genom att SUNET (Swedish University Network) startades 1988.
Det finns mycket att använda detta enorma nätverk till och några exempel på olika
tjänster som erbjuds idag på Internet är enligt Andersson m.fl. (1996):

• www (World Wide Web, förklaras i kap. 2.1.1.)

• Elektronisk post, så kallad “e-mail”

• Newsgroups, diskussionsgrupper som diskuterar olika ämnen

• IRC (Internet Relay Chat), s.k. “chatting”, diskussioner i realtid

• FTP (File Transfer Protocol), överföring av filer

• Telnet, gör att det går att nå information som finns på en annan dator i nätverket

• Internethandel (förklaras i kap. 2.3.1)

Internet är viktigt för företagen och en av de viktigaste tjänsterna för företagen är
e-posten som underlättar kommunikationen, detta enligt Bimer m.fl. (1995). Bimer
m.fl. (1995) påpekar även att själva införandet av Internet på företaget inte alltid i sig
genererar ökade inkomster, utan att Internet främst är ett verktyg som används för att
effektivisera och koordinera verksamheten.

2.1.1. World Wide Web, www

World Wide Web, webben, är den delen av Internet som de flesta känner till . Enligt
Andersson m.fl. (1996) består webben av ett stort antal webbsidor som är
sammankopplade med varandra genom ett standardprotokoll som kallas HTTP
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(HyperText Transfer Protocol). På dessa webbsidor går det att presentera bland annat
text, grafik och ljud. För att kunna använda webben behövs en webbläsare, även kallat
klientprogram enligt Andersson m.fl. (1996), som är ett program som gör att
webbsidorna går att titta på. Det finns både grafiska och textbaserade webbläsare, de
grafiska kan visa exempelvis bilder och olika fonter på texten och de textbaserade visar
enbart text. De mest kända grafiska webbläsarna är Netscape Navigator, Opera,
Mosaic och Microsoft Internet Explorer. Enligt Andersson m.fl. (1996) är Netscape
och Mosaic de mest använda. Ett exempel på en textbaserad webbläsare är Lynx.

Flera webbsidor som hör ihop brukar kallas för en webbplats (ibland kallas det “sajt”
efter engelskans “site”, men Bäckström & Lotsson (1999) rekommenderar ordet
webbplats). Några av de stora webbplatserna i Sverige är Torget, Passagen och
Aftonbladet, där det mesta erbjuds, till exempel nyheter, underhållning och chatting
(diskussioner på webbsidor som uppdateras kontinuerligt).

Det finns även företag som har webbsidor där det går att beställa deras varor. Detta
kallas Internethandel och förklaras i kapitel 2.3.1.

2.1.2. Domännamn

Enligt Bimer m.fl. (1995) är addresserna på Internet uppdelade i domäner, vilka kan
jämföras med delarna i en vanlig adress. Domänerna kallas i sin tur för toppdomäner
och underdomäner.

Det betyder mycket för ett företag att ha sitt eget domännamn, vilket ofta är samma
som företagsnamnet eller namn på den produkt eller tjänst som företaget
till handahåller. Detta domännamn återfinns både på webbsidor och i e-postadresserna.
Låt säga att företaget Foretaget AB vill skaffa egna webbsidor. Deras domännamn
skulle exempelvis då kunna bli www.foretaget.se, där .se (som är toppdomänen) står
för att webbsidan finns på en svensk server. Företagets e-postadresser skulle se ut
såhär anstalld@foretaget.se där anstalld är ett användarnamn på en anställd och
foretaget är en underdomän till .se. Om företag inte registrerar sitt eget domännamn så
kommer namnet på deras internetleverantör (ett företag som erbjuder andra företag
plats på sin server) att finnas med i adressen till webbsidorna samt i e-postadresserna
(Dahlin, 1995).

2.2. Webbyråer

De företag som åtar sig att skapa webbsidor åt företag och privatpersoner kan kallas
för webbyråer. Enligt Bimer m.fl. (1995) är dessa webbyråer en slags konsultföretag
som kunderna anlitar för att få hjälp med marknadsföring på Internet och produktion
av webbsidor. Webbyråerna skilj er sig mycket åt, vissa är stora företag som erbjuder
kunderna en komplett Internetlösning, det vill säga att de bland annat erbjuder kunden
plats på en egen server, eget domännamn, ett antal webbsidor och uppdatering av
dessa webbsidor. Andra webbyråer är mindre, ibland enmansföretag, som enbart åtar
sig uppdrag om skapandet av webbsidor, resten får kunden sköta själv (alltså
serverplats etc.). Det finns även reklambyråer som erbjuder webbutveckling som ett
komplement till den vanliga marknadsföringen, det vill säga exempelvis tryckmaterial
och interaktiva CD-ROM.
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Bimer m.fl. (1995) rekommenderar att företagen tänker igenom om de vill sköta
webbsideproduktionen själva eller om de vill anlita utomstående konsultfirmor. Det
krävs nämligen att varje webbplats har en webmaster som är en person som har det
yttersta ansvaret för innehållet på webbsidorna, funktionaliteten samt uppdateringar.
Webmastern kan liknas vid en ansvarig utgivare på en tidning (Bimer m.fl.,1995). När
en webbyrå till verkar webbplatsen åt ett företag kan en person anställd på webbyrån bli
webmaster på kundens sidor. Om företaget väljer att själva sköta uppdateringar etc. så
är det vanligare att företaget själv har en egen webmaster som ansvarar för
webbsidorna. Enligt Internet-handel.nu (1999) finns det ett stort antal webbyråer som
utvecklar butikslösningar åt företag enligt företagets individuella önskemål. Enligt
Borgström (1998) kommer små enkla hemsidor bli färre eftersom allt fler företag redan
finns ute på Internet och att många företag själva gör sin webbplats. De företag som
inte själva gör sina webbsidor anlitar mindre webbyråer.

Själv anser jag att det finns både fördelar och nackdelar med att anlita webbyråer.
Fördelarna är enligt min uppfattning att det företag som anlitar webbyrån förmodligen
får ett bättre resultat än om företaget skapat webbsidorna själv, eftersom de som
arbetar på webbyråerna troligen är utbildade inom olika områden som exempelvis
marknadsföring eller IT. En webbyrå tar ofta även hand om marknadsföringen av
webbplatsen, vilket är viktigt eftersom företaget lägger upp en webbplats för att synas.
Dessutom kan det vara bra för företaget att slippa lägga ner tid på att själva utveckla
en webbplats och istället lägga över ansvaret på en webbyrå.

En nackdel enligt min uppfattning är att det kan vara dyrt att anlita en webbyrå. Jag
antar att detta beror på att webbyråerna har välutbildad konsultpersonal som tar ut ett
högt timpris för sina tjänster. Priserna varierar dock mycket från webbyrå till webbyrå.
Marknadsföringen av webbplatsen kostar också pengar och företaget kanske inte bara
vill ha en webbplats, utan också tryckt information och många webbyråer erbjuder
även sådana tjänster. I Lobråten (1999) säger Peter Olofsson att “Många webbyråer är
ganska duktiga på att producera html-sidor och på att programmera. Att producera
klarar de bra. Däremot behärskar de analys och strategi ganska dåligt” . Jag instämmer i
detta påstående och anser att ett företag inte alltid får ett bättre resultat om de anlitar
en webbyrå, ibland kan det troligen löna sig för företaget att utveckla sin webbplats
själva.

2.3. Internethandel

Handel över Internet avser enligt mig enbart den typ av kommunikation som försiggår
över Internet, där kunderna med hjälp av en webbläsare går in på ett företags webbsida
där de kan beställa produkter direkt. Enligt Sandred (1998) är ofta handel över
Internet inte ren elektronisk handel eftersom betalningen för det mesta sker genom att
en faktura skickas ut till kunden med posten, d.v.s. att Internethandeln oftast fungerar
som postorderförsäljning. Ibland kallas handeln på webbsidorna för exempelvis
virtuella butiker eller handel online.

Några fördelar med handel online är enligt Dahlin (1995):

• Bekvämligheten, kunden kan sitta praktiskt taget vart som helst och göra sina
inköp, inte ens tiden på dygnet spelar någon roll, kunden kan handla sina varor 24
timmar om dygnet.
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• Snabbheten, själva köpet sker snabbt, på någon sekund, men leveransen tar förstås
längre tid om det är fråga om fysiska varor (i motsats till exempelvis mjukvara som
kan levereras direkt över Internet).

• Presentationen av varor och/eller tjänster, det går att ge kunden en mängd
information om produkterna som inte är möjligt vid exempelvis TV-handel.

• Lättheten att skaffa kunder, det finns otaliga potentiella kunder som har till gång till
Internet, det gäller bara att få dem att hitta fram till företagets webbsidor.

• Till gängligheten, det går att nå praktiskt taget hela världen vilket innebär att
kunderna inte begränsas till något geografiskt område.

• Prisjämförelserna, det är relativt lätt för kunden att jämföra priserna i olika
webbutiker, jämfört med att åka runt till olika butiker och jämföra priser på så sätt.

• Utbudet, speciellt för de kunder som söker speciella varor som inte finns i de
vanliga butikerna, t. ex. sällsynta böcker eller utländska matvaror.

 

 Då jag inte har funnit några nackdelar i just den litteratur jag har studerat, anger jag här
nackdelar som jag själv anser finns med Internethandel:

• Svårigheter med identifikation, dels kan det vara svårt för kunden att veta om
säljaren är seriös eller inte, dels kan det för säljaren vara svårt att veta om kunden
verkligen är den som kunden utger sig för att vara.

• Krav på mjukvaran som används, ibland krävs det till exempel att webbläsaren som
används skall stödja programmeringsspråket Java, vilket många äldre webbläsare
inte gör, eller att något till äggsprogram laddas ner för att det exempelvis ska gå att
kunna se vissa filmer på webbplatser.

• Kundernas misstänksamhet mot Internethandeln, detta dels på grund teknisk
okunnighet, att kunderna inte förstår hur de skall beställa på Internet, dels på grund
av säkerhetsrisken.

• Oförmågan att använda alla sinnena, det går inte att ta på, lukta eller smaka på de
varor som köps, kunderna vill troligen ofta prova kläderna de köper, klämma på
frukten de vill ha, jämföra olika märken direkt på plats, vilket är svårt eller omöjli gt
att göra på Internet.

• Mångfalden i utbudet, det går inte alltid att få samma mångfald i utbudet på
Internet, främst inom matvaruhandeln. Om det kanske finns 15 olika sorters
knäckebröd att välja på i den vanliga butiken, finns det antagligen bara 3 sorter i den
virtuella butiken, detta troligen på grund av att webbutiker gärna vill ha ett så litet
lager som möjligt.

Några produkter som funnit en stor marknad på Internet är böcker och cd-skivor.
Enligt SIFO Interactive Media (1999) besökte 35 procent av den surfande
befolkningen i Sverige webbplatser med Internethandel under april månad 1999.
Företagen Amazon (amerikansk bokhandel), Boxman (svensk cdhandel) och Bokus
(svensk bokhandel) var de företag som har webbplatser med Internethandel som hade
flest besökare under april månad enligt SIFO Interactive Media (1999).
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E-handels experterna (1998) talar om Internethandel som ett sätt att få fler kunder.
Internet är ju ett ställe där det går att skapa nya marknader och nya kunder.
Internethandeln kan även leda till bättre kostnadseffektivitet på flera områden, bland
annat besparingar tack vare minskade produktlager.

2.3.1. Betalning vid Internethandel

Det finns olika sätt för företagen att ta betalt på vid försäljning via Internet. Enligt
Schmitz (1998) är det mest vanliga sättet att skicka varor mot postförskott. Detta
innebär att Internethandeln fungerar som postorderhandel. Ett annat sätt att sköta
betalningen är att det säljande företaget har ett medlemsregister där bara de kunder
som registrerat sig kan handla i den virtuella butiken. Vid detta sätt måste kunderna i
förväg ha kommit överens med det säljande företaget om att företaget skall få debitera
ett bank- eller postgirokonto som kunden har. Ett tredje sätt är att använda kreditkort
vid köp via Internet.

Jag anser själv att det är riskfyllt att lämna ut sitt kontokortsnummer till säljare som jag
inte känner till så väl, eftersom obehöriga kan få till gång till den databas på företaget
där mitt kontokortsnummer lagras, eller få tag på numret under själva överföringen.
Däremot har jag ingenting emot att handla på Internet, förutsatt att jag får en faktura
med varorna jag beställt och därmed slipper lämna ut mitt kortnummer till något
företag. Exempelvis har jag handlat CD-skivor från företaget Boxman och de levererar
CD-skivorna direkt till min brevlåda och betalningen sker med en medskickad faktura.

2.4. Märkspråk på webbsidor

Internet används till att förmedla information. Oftast förmedlas denna information
genom vanlig text, men på en webbsida kan det vara svårt att få en välstrukturerad
text. Det går dock att få en webbsida strukturerad, detta görs enligt Bimer m.fl. (1995)
med ett språk speciellt anpassade till webben. Det mest använda språket är HTML
(HyperText Markup Language) och detta språk strukturerar upp texten på en
webbsida. Enligt Bimer m.fl. (1995) kan upplägget på en webbsida liknas med
strukturen i en bok, för med hypertext, som är ett speciellt textformat, går det att
förflytta sig mellan olika dokument på webben och även inom samma dokument, på
samma sätt som vid bläddring mellan kapitlen i en bok. HTML utvecklas fortgående
och nya standarder fastställs.

Ett annat språk som kan användas kallas XML (Extensible Markup Language), men
detta språk används ännu inte i någon större utsträckning på grund av att det inte finns
särskilt många webbläsare som stöder XML, men bland annat Microsoft och Netscape
är inblandade i utvecklingen av programvara.

Det finns även ett språk kallat SGML (Standard Generalized Markup Language) och
detta språk kan sägas vara ett slags moderspråk, eftersom både HTML och XML är
delmängder av SGML. Detta språk har varit en internationell ISO-standard sedan 1986
enligt Statskontoret (1998).

Alla dessa tre språk är så kallade märkspråk (från engelskans ”markup languages”).
Enligt Broady & Juliusson (1997a) är ett märkspråk en uppsättning regler som talar
om hur struktur och innehåll i i nformationen tydliggörs genom ännu mer information i
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så kallade märkord (eller märktaggar, från engelskans ” tags”). Exempel på märkord i
HTML är <H1> och </H1>, just dessa märkord anger att texten mellan dem skall vara
större än normal text (storleken på texten som visas på webbsidan kan dock variera
eftersom olika webbläsare tolkar HTML olika), ”H1” betyder ” rubrik 1” och innebär
att texten skall ha den storleken som webbläsaren har som standard för just rubrik 1. I
SGML och XML är märkorden mer beskrivande, de förklarar själva innehållet på ett
bättre sätt än vad HTML gör. Exempel på märkord i XML är <POSTADRESS> och
</POSTADRESS>, dessa talar om att texten mellan dessa märkord är en postadress.
Märkorden skrivs oftast i par, en startkod och en slutkod. Det finns även regler för i
vilken ordning dessa märkord får förekomma.

I detta kapitel kommer jag gå igenom fördelar och nackdelar med varje språk samt ge
några kodexempel. Eftersom jag inte är så väl förtrogen med de följande märkspråken
har jag inga egna uppfattningar om dem, utan de fördelar och nackdelar som tas upp är
hämtade från litteraturen jag studerat.

2.4.1. HTML, Hypertext Markup Language

HTML innehåller en fast uppsättning märkord, vilket underlättar användandet av
språket eftersom det då finns en överenskommelse om hur koden skall se ut
(Statskontoret, 1998). Enligt Statskontoret (1998) så är HTML det format som
huvudsakligen används på webben. Vid användning av HTML beskriver koden hur
webbsidan skall se ut, till exempel om en text skall vara av en särskild storlek eller
formatering. HTML beskriver webbsidornas utseende och till viss del även innehållet.
Enligt Johansson (1999) är HTML inte ett riktigt programmeringsspråk utan är
egentligen en uppsättning koder. Varje textutseende och layout har sin egen kod som
talar om hur det skall se ut.

Exempel på kod till en enkel webbsida är:

<HTML> (Detta berättar att ett HTML-dokument börjar)

<HEAD> (Detta märkord anger titeln på webbsidan)

<TITLE> Namn på webbsidan </TITLE> (Här skrivs titeln på webbsidan)

</HEAD> (Detta märkord betyder “slut på webbsidans titel”)

<BODY> (Efter detta märkord börjar innehållet på webbsidan)

Text som skall stå på webbsidan.

</BODY> (Detta märkord betyder “slut på innehåll”)

</HTML> (Detta märkord betyder “slut på HTML-dokument”)

Detta korta exempel har jag själv gjort för att visa hur märkorden i HTML ser ut och
används.

Fördelarna med HTML är att det är enkelt, finns många editeringsprogram som HTML
används i och att det är det mest utbredda formatet på webbsidor. Att HTML är
leverantörsoberoende är också en fördel enligt Statskontoret (1998), eftersom detta
innebär att det inte spelar någon större roll vilken webbläsare eller vilken slags dator
som används, i motsats till språk som levereras och stöds endast av en viss leverantör.
Nackdelarna med HTML är enligt Statskontoret (1998) att det endast finns en bestämd
mängd märkord, vilket minskar flexibili teten. Ibland räcker nämligen inte märkorden



2. Introduktion

8

till , exempelvis när ett företag vill skapa en mer avancerad presentation. Bristen på
märkord har lett till att vissa leverantörer har lagt till egna märkord för att få en
HTML-versionen skall passar kunderna bättre, vilket i sin tur har lett till att webbsidor
som ser bra ut i en webbläsare kan vara näst intill oläslig i en annan eftersom olika
leverantörer stöder olika format. Detta innebär alltså att leverantörsoberoendet håller
på att försvinna, eftersom HTML inte kan till fredställa behovet av mer avancerade och
flexiblare webbsidor. Rosengren (1998) säger att HTMLs enkelhet också är dess
begränsning.

Enligt Lotsson (1997) var HTML från början ett enkelt språk där det gick att
formatera text på olika sätt, men det gick inte att styra själva presentationen av texten.
Numera har dock HTML utvecklats en hel del och det går till viss del att styra
utseendet på webbsidorna.

Där HTML inte räcker till går det att använda SGML eller XML. Enligt Lotsson
(1997) kan XML vara en konkurrent till HTML, men också ett komplement, eftersom
XML klarar av så mycket mer än HTML, men har ännu inte börjat användas i större
skala på webben.

2.4.2. SGML, Standard Generalized Markup Language

SGML är ett språk som är ISO-standard (ISO 8879) och som kan användas för att ge
innehållet på en webbsida mer information genom att märka koden. SGML kan kallas
“moderspråket” som gett upphov till både HTML och XML. Strukturen i SGML (och
även i XML) definieras i DTD (DokumentTypsDefinition) enligt Statskontoret (1998).
I en DTD finns reglerna för hur informationen struktureras, de regler som berättar
vilka märkord som får förekomma och i vilken ordning de får förekomma.

SGML används inom områden där den information som används har lång livslängd.
Enligt Broady & Juliusson (1997a) är SGML lämpligt att använda om dokumenten
exempelvis skall kunna läsas och användas om 10 år eller senare. SGML används idag
inom många olika områden enligt Broady & Juliusson (1997a), exempelvis inom
telekomindustrin (Ericsson), bili ndustrin (Volvo, Saab), läkemedelsindustrin (Astra)
och inom flygindustrin (Försvaret). Även vissa högskolor och universitet använder
SGML-formatet till sina dokument. Inom dessa områden räcker det inte att bara spara
dokumenten i vanliga ordbehandlingsprogram, eftersom det hela tiden utvecklas nya
versioner vilka ofta är inkompatibla med tidigare versioner. Enligt Broady & Juliusson
(1997b) finns det ett antal program som stöder SGML, exempel på webbläsare är
SoftQuad Panorama och MultidocPro som går att ladda ner gratis från Internet.

Fördelarna med SGML är enligt Statskontoret (1998) att det är väl lämpat för att
hantera teknisk dokumentation som är komplicerad. SGML klarar av att strukturera
upp även stora mängder information. I språket finns även mallar som definierar
struktur och layout, vilket gör att det är lättare för de som skriver ner informationen att
redan från början strukturera upp den på ett bra sätt.

Den stora nackdelen med SGML är dock komplexiteten. Denna komplexitet gör att
det blir kostsamt för företagen att lagra dokument i SGML. En intressant notering
angående komplexiteten är enligt XML Sweden (1998) att beskrivningen av SGML är
cirka 500 sidor lång, men för XML är den bara cirka 40 sidor lång. SGML är alltså en
ganska omfattande standard som klarar av det mesta, men för den vanliga användaren
kan det bli för mycket av det goda. Enligt Statskontoret (1998) finns det ett glapp
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mellan det enkla HTML och det komplexa och omfattande SGML, det som utvecklats
för att fylla detta glapp är XML.

2.4.3. XML, Extensible Markup Language

Enligt Flynn m.fl. (1998), så är XML ett språk som är skrivet i SGML, men som inte
innehåller alla funktioner som finns i SGML. Vissa funktioner har tagits bort för att
göra XML mer användarvänligt och för att det skall gå att kunna skapa sina egna
dokument. Tanken med XML är enligt Statskontoret (1998) att kombinera enkelheten
hos HTML med flexibiliteten hos SGML.

Flynn m.fl. (1998) säger också att XML är en slags förkortad version av SGML, som
gör det lättare definiera egna dokumenttyper och gör det enklare för programmerare
att skapa egna program för att hantera dessa dokumenttyper. XML är egentligen inte
ett eget språk, utan är ett så kallat metaspråk som kan används för att skapa egna
varianter av språket att programmera i. XML till åter som sagt programmerarna att
utveckla ett eget märkspråk som är anpassat till j ust den information som företaget
handskas med.

Enligt Rosengren (1999) ger XML ett nytt sätt att utveckla applikationer för webben.
Han anger att med XML får programmeraren ett enkelt sätt att skapa och arbeta med
avancerade datastrukturer. Sådana saker som affärsobjekt, webbsidesinnehåll,
primärminnesdatabaser, konfigurationsdata med mera kan lätt skapas och utbytas med
XML och det går att använda XML både i en webbserver och i en webbläsare.
Rosengren (1999) säger att XML är det språk som tar webben till nästa nivå. Enligt
honom är poängen med XML att språket till åter att egna märkord definieras. Det gör
det möjli gt att i webbdokument uttrycka mer än bara hur innehållet ska visas i en
webbläsare. Det är t. ex. möjli gt att beskriva strukturerade data som poster från en
databas. Märkord i XML används då för att märka upp vad som är exempelvis id,
namn, ålder och lön. Med hjälp av XML blir det möjli gt att skapa program som på ett
intelli gent sätt bearbetar och överför information via webben. Enligt Rosengren (1999)
kan XML användas till sammans med programmeringsspråk såsom Java, Javascript,
VBScript, C++, ASP med flera. Rosengren (1999) anser också att det stora lyftet för
XML kommer nu i och med lanseringen av nya versioner av webbläsarna, bland annat
innehåller Microsofts webbläsare Internet Explorer version 5 ett rejält stöd för både
utveckling och användning av XML. XML kommer enligt Rosengren (1999) bli ett
universalformat för all datahantering via webben.

Att det går att skapa märkord själv och sätta sina egna namn på dem, är enligt
Statskontoret (1998) en av de stora fördelarna med XML jämfört mot HTML. XML
har även utökat HTML genom att kunna beskriva vad för slags information som
formateringen gäller, där HTML bara kunde beskriva presentationen av informationen.
XML innebär att sökning i ett dokument blir betydligt enklare eftersom koden även ger
information om vad för slags innehåll dokumentet har (XML Sweden, 1998).
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Figur 1. “Exempel på ett XML-dokument som visas direkt i en Internet-
bläddrare. Dokumentet har genererats direkt från en databas. Notera att
data trots att det kommer från en relationsdatabas kan struktureras och
presenteras hierarkiskt.” (Rosengren, 1999, sid 28).

I figur 1 visas ett exempel på hur XML kan presenteras direkt i en webbläsare.
XML-dokumentet består av element (märkord) som kan ha attribut. Dessa element är
ordnade i en trädstruktur, så ett element kan ha under-element (t. ex. Product_Group
och Product i figur 1). Ett XML-dokument kan kan, liksom ett HTML-dokument,
tolkas olika av olika webbläsare, det vill säga att presentationen av informationen kan
skilja sig från olika webbläsare (Rosengren, 1999).

Här kommer ytterligare ett exempel på hur koden i XML kan se ut. Denna kod baseras
på ett exempel från XML Sweden (1998), men jag har omarbetat och förenklat det.
Exemplet visar hur ett visitkort kan se ut.

<?xml version="1.0"?> (Här skrivs först vilken version av XML det är)

<visitkort> (Här börjar posten kallad visitkort )

  <namn>Bertil Johnsson</namn>(Nedan följer informationen om den anställde)

  <titel>Webbutvecklare</titel>

  <foretag>FöretagetIT AB</foretag>

  <adress> (Adressen består i sin tur av olika delar)

    <box>Storgatan 14</box>

    <postnr>541 37</postnr>
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    <stad>SKÖVDE</stad>

  </adress>

  <telefonnr>0500-11 22 33</telefonnr>

  <fax>0500-112 233 44</fax>

  <webbsida>www.foretagetIT.se</webbsida>

  <epost>bertil.johnsson@foretagetIT.se</epost>

</visitkort> (Till sist avslutas posten visitkort )

Denna kod är betydligt enklare att förstå än ren HTML kod är, eftersom här anges
vilken slags information som finns i texten. Detta gör det också enklare för exempelvis
sökmotorer att finna den information som söks. Enligt XML Sweden (1998) så
kommer hela Internet att fungera som en stor databas och eftersom det går att söka
mer precist efter information så blir sökningen betydligt mer effektivare.

XML rekommenderas bland annat vid Internethandel. Vid användning av XML kan
nämligen betalningar ske utan krav på att parterna har samma slags programvara på
sina datorer. Enligt XML Sweden (1998) har det i och med XML äntligen kommit en
standard som gör att köparen och säljaren inte behöver göra upp om formen av
kommunikation vid betalningar över Internet.

Enligt Connolly & Bray (1999) kommer XML introduceras på ett antal stora
till ställningar under 1999. Några konferenser som kommer genomföras under 1999
enligt GCA (1999) är “XTech '99” som genomförs 7-11 mars i San Jose, USA, “XML
Europe '99” som genomförs 26-30 april i Granada, Spanien, “XML Developers'
Conference '99” som genomförs under juli 1999, plats ännu ej bestämd, samt “XML
'99” som genomförs under 6-9 december 1999 i Philadelphia, USA.

2.4.4. XLL, Extensible Linking Language

Enligt Statskontoret (1998) är XLL en länkningsmekanism. Det är viktigt att kunna
länka mellan dokument av olika format på webben, exempelvis måste det gå att länka
mellan HTML- och XML-dokument. I HTML skrivs länkningskoden så här
<a href=” http://www.nywebbsida.se/dokument/dokument4.htm” > , men eftersom
det i XML går att definiera sina egna märkord finns det inget bestämt märkord som
styr en referens som det gör i HTML. Istället används i XML ett länk-märkord,
nämligen XML-LINK . I XML skulle alltså länkingskoden se ut så här
<LINK  XML -LINK=”SIMPLE”  HREF=”http://www.sida.com/dok/dok2.htm”>

Med XLL skall det gå att skapa mer avancerade länkar, exempelvis skall det kunna gå
att länka till flera sidor med en enda länk och kunna följa en länk i båda riktningarna, så
kallade tvåvägslänkar (Statskontoret, 1998).

2.4.5. XML-verktyg

Det behövs verktyg för att kunna skapa XML-dokument. Det går visserligen att skriva
koden i en vanlig texteditor, men det är krångligare eftersom det då går att missa t. ex.
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tecken som måste vara med, men med en XML-editor infogas exempelvis tecknen “<”
och “>” automatiskt. Det krävs också att webbläsarna stöder XML. Webbläsarna
kommer enligt Statskontoret (1998) vara det första som kommer komma när det gäller
presentationsverktyg för XML. Företag och organisationer som enligt Statskontoret
(1998) stödjer vidareutvecklingen av XML och verktygen är till exempel W3C (World
Wide Web Consortium), Microsoft (i webbläsaren Internet Explorer 5.0 finns det stöd
för XML), Netscape, Sun Microsystems (utvecklar även Java som troligen kommer
användas ofta samman med XML) och Chrystal Software (utvecklar en
objektorienterad databas med stöd för XML). Utvecklingen är alltså på gång, men i
nuläget finns det ganska få verktyg ute på marknaden.

2.5. XML och EDI

Ett problem med EDI (Electronic Data Interchange) har enligt Statskontoret (1998)
varit att definiera standarder för struktureringen av information. En sådan standard är
EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)
som är en standard som gör det möjli gt för datorer och program som inte är likadana
att kommunicera. XML/EDI Group (1997) är en organisation som utvecklar
XML/EDI till sammans och enligt dem är XML ett format som väl lämpar sig som
standard för EDI.

Enligt Peat & Webber (1997) är det som är positivt med just XML/EDI att de är
öppna standarder som dessutom fungerar väl ihop med tidigare applikationer
(XML/EDI är kompatibla med tidigare versioner av EDI, men klarar även av att
utvecklas vidare). XML/EDI stöder även objektbaserade dokument och är billi gare och
enklare att implementera än tidigare standarder.

2.6. Standarder

Det finns standarder för det mesta. Det finns standarder för HTML, där varje ny
standard innehåller fler märkord och fler finesser. ISO, International Organization for
Standardization är en global organisation som utvecklar och fastslår standarder
(ISO, 1999). Enligt ISO (1999) är standarder en slags överenskommelse som
innehåller dokumenterade tekniska specifikationer eller andra precisa beskrivningar
som bör användas som regler eller riktlinjer för att kunna säkerställa att material,
produkter, processer och tjänster fungerar som de skall.

ISO-standarder finns exempelvis för de olika tecken som förekommer i olika språk,
exempelvis bokstäverna å, ä och ö. För en webbläsare som inte har till gång till den
svenska teckenuppsättningen blir det problem när å, ä och ö skall läsas, därför finns det
koder som går att skriva på sin webbsida istället. Exempelvis skrivs “å” såhär & aring;
och “Ä” skrivs & Auml;. Ett annat exempel på en ISO-standard enligt ISO (1999) är
namnkoderna på världens länder, exempelvis “se” för Sverige. Det är denna namnkod
som återfinns i domännamnen, exempelvis http://www.foretagetAB.se.

Jag är själv av den uppfattningen att det är bra att använda standarder, eftersom
standarder minskar risken för att t. ex. produkter inte fungerar som de borde, eller att
olika produkter inte fungerar till sammans. Jag anser dock att en nackdel med
standardisering är att det kan minska utbudet av program och liknande på marknaden,
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eftersom vissa utvecklare av hårdvara och mjukvara inte vill eller klarar av att
standardisera sina produkter. Jag anser även att vissa företag vill att övriga till verkare
skall använda den standard som företaget själv använder, bara för att företaget skall
kunna tjäna pengar. De har ju redan sin standard och behöver därför inte lägga ner
pengar på att anpassa sina system till en eventuell ny standard.

Enligt min mening så är inte heller en standard alltid det bästa alternativet, troligen styr
ekonomiska faktorer de standarder som tas fram. Om det exempelvis finns några stora
företag som använder samma sorts system och som vill att det skall bli standard så
måste alla andra mindre företag anpassa sig efter det, även om det kan vara så att de
system som de mindre företagen använder är bättre. Det skulle bli för dyrt för de stora
företagen att ändra system, därför “tvingar” de alla andra att anpassa sig. Detta anser
jag vara en nackdel med standarder.

2.7. Sammandrag

Detta är de begrepp och utgångspunkter som jag anser är nödvändiga att känna till för
att kunna ta till sig och förstå innehållet i denna rapport. Internet och webben är
ständigt under utveckling och webbyråerna gör sitt bästa för att hjälpa företagen att
visa upp sig på Internet. Den elektroniska handeln har gjort sitt intåg på Internet, nu
behövs bara bra märkspråk som kan hjälpa till att hantera EDI på Internet. XML är ett
alternativ som anses kunna förenkla Internethandeln. Webbyråernas del i företagens
marknadsföring på webben är stor, eftersom många företag inte själva klarar av att
börja använda sig av Internet, eller inte vet hur de skall gå till väga för att göra sin egen
webbplats. Det finns även en hel del standarder att följa, vilket kan vara bra att känna
till vid utvecklandet av webbplatser.
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3. Problem
I detta kapitel kommer mitt problem att ringas in och beskrivas. Här finns även de
avgränsningar jag har för problemområdet och de förväntningar jag har på resultatet av
mina studier inom problemområdet. Problemet avser vad jag kommer undersöka i
rapporten. Den introduktion som gavs i kapitel två ger den grund som min
problemställning står på. Internet och webben är ständigt under utveckling och
webbyråerna gör sitt bästa för att hjälpa företagen att marknadsföra sig på webben. Jag
anser att webbyråer har de svar jag behöver för att reda ut den problemställning jag
har. Mitt intresse ligger i att undersöka vilken uppfattning webbyråerna har om
utvecklingen på webben och tekniken som ligger bakom utvecklingen. Jag behandlar
även märkspråket XML i min introduktion och detta ämne återkommer i mitt problem
genom att jag undersöker vilken åsikt webbyråerna har om märkspråket XML på
webben.

3.1. Problembeskrivning

Detta examensarbete inriktar sig mot webbutveckling och avsikten med denna rapport
är att undersöka denna problemställning: Vilken uppfattning har några webbyråer om
programmeringsspråk, märkspråk och standarder som finns nu och som kommer
utvecklas framöver, främst med avseende på webbutveckling.

De frågor jag vill få svar på i detta arbetet är följande:

• Vilka programmeringsspråk, märkspråk och standarder använder webbyråerna nu i
samband med webbutveckling?

• Vilken åsikt har webbyråerna om märkspråket XML och dess utveckling framöver?

• Vilka åsikter har webbyråerna om framtiden för Internet?

• Vilka fördelar/nackdelar har webbyråerna erfarit från införandet av ny teknik/nya
standarder?

Dessa frågor anser jag kunna besvara min problemställning.

3.2. Avgränsning

Jag har avgränsat det geografiska området inom vilket jag tänker söka efter webbyråer
genom att jag bara tänker kontakta webbyråer eller reklambyråer som finns i Skövde,
eftersom jag anser att den tid som är till delad detta examensarbete är bäst använd om
jag avgränsar mig till l okala företag. Eftersom jag även planerar att besöka
webbyråerna i fråga är det enklare för mig att nå dem om de är placerade i närheten,
d.v.s. i Skövde.
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3.3. Förväntat resultat

Det resultat jag förväntar mig är att få en förståelse för vilka språk som används nu vid
utvecklandet av webbsidor. Jag förväntar mig också att få en uppfattning om vad de
känner till om de olika standarderna som finns nu och de förslag om standarder som
förväntas bli standarder framöver, samt vilka åsikter de har om nutiden och framtiden
inom området Internet och märkspråk.
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4. Metod
Detta kapitel kommer ta upp de olika metoder som går att till ämpa vid
undersökningar. Här kommer jag ta upp olika alternativ som är aktuella för min
undersökning och diskutera om de är lämpliga för min problemställning. Jag kommer
även komma fram till vilka metoder som passar min undersökning bäst och
argumentera för varför jag kommer använda just de metoderna. Allt material är baserat
på Patel & Davidson (1994).

4.1. Undersökningsuppläggningar

Då en vetenskaplig undersökning skall genomföras finns det olika tekniker som
beskriver de sätt undersökningen kan utföras på. Något av det första som måste
bestämmas innan en undersökning genomförs är vilka individer som skall medverka,
vilka tekniker som skall användas för att samla in information samt hur lång tid som
kommer avsättas till genomförandet. Detta kallas uppläggningen av undersökningen.
De uppläggningar som tas upp i Patel & Davidson (1994) kallas survey-undersökning,
fallstudie och experiment. Eftersom dessa uppläggningar passar olika sorts
undersökningar finns inga direkta fördelar eller nackdelar, utan då en undersökning
skall genomföras bestäms vilken uppläggning som den skall ha efter vilket resultat som
eftersträvas.

4.1.1. Survey-undersökning

Denna metod innebär att undersökningen genomförs på en större avgränsad grupp.
Ofta används intervjuer eller frågeformulär vid undersökningen. Survey används enligt
Patel & Davidson (1994) när frågor som vad, när och hur skall besvaras.

En population innehåller de individer som är av intresse för undersökningen, men själva
undersökningen måste inte nödvändigtvis utföras på hela populationen. Eftersom
totalundersökningar (då undersökningen görs på hela populationen) kan vara dyra och
ta lång tid används ofta ett representativt urval. Ett exempel är om någon skall
genomföra en undersökning på Sveriges befolkning, så skickas inte enkäterna ut till
varje svensk, utan till ett slumpvist urval av befolkningen som kan anses representera
hela Sveriges befolkning.

Något som är viktigt att tänka på vid survey-undersökningar är generaliserbarheten,
det vill säga om resultaten som kommit fram även gäller för andra individer än de som
förekom i undersökningen. Ju större ett urval är, desto säkrare och mer pålitliga blir
resultaten.

4.1.2. Fallstudie

Denna metod innebär att undersökningen utförs på en mindre avgränsad grupp (kallas i
denna metod för fall). Enligt Patel & Davidson (1994) kan ett fall vara en person, flera
personer, en organisation eller en viss situation. Denna metod används ofta då
förändringar och processer är av intresse. En fallstudie går ut på att undersöka fallet så
grundligt som möjli gt för att få ett helhetsperspektiv. Ibland väljs två eller flera fall ut
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och jämförs. En fallstudie kan exempelvis vara en undersökning av två fall, där
resultatet av studien jämförs för att se om det går att dra några slutsatser om olikheter
och likheter mellan de två fallen. Även vid genomförande av en fallstudie är
generaliserbarheten viktig. Om det finns en population av fall och det ur den
populationen görs ett slumpvist urval av fall, så går det enligt Patel & Davidson (1994)
att diskutera resultatens giltighet för hela populationen som fallen ingick i.

4.1.3. Experiment

Experiment är enligt Patel & Davidson (1994, sida 44) något där “vi studerar enstaka
variabler och försöker få kontroll över annat som kan påverka dessa variabler” . När ett
experiment genomförs så skall det alltid finnas en kontrollgrupp och minst en
experimentgrupp. Kontrollgruppen är den grupp som inte utsätts för någonting som
kan påverka variablerna, experimentgrupperna är de grupper som utsätts för det som
påverkar variablerna. I Patel & Davidson (1994) ges exemplet att kontrollera huruvida
ett stressat körbeteendet kan bero på att individen som kör lyssnar på musik. De
variabler som är av intresse i detta experiment är “musik” och “körbeteende”. Flera
grupper av individer väljs ut och en grupp blir kontrollgrupp som inte utsätts för någon
slags musik vid körningen och resten av grupperna får alltså lyssna på musik. Därefter
undersöks om experimentgrupperna påvisar att musik leder till ett stressat
körbeteende.

Experiment utförs bäst under kontrollerande former, exempelvis i laboratorier där
variablerna kan kontrolleras väl. I fallet med experimentet angående om musik
påverkar körbeteendet så skulle experimentet kunna genomföras under kontrollerade
former exempelvis med hjälp av en körsimulator där individerna i grupperna testas.

4.2. Tekniker för att samla information

För att få en problemställning besvarad krävs det att information inhämtas och
behandlas. I detta kapitel kommer jag redovisa ett antal av dessa tekniker som kan
användas för att samla information.

4.2.1. Dokument

Denna beskrivning syftar på sådant material som är bevarat, till exempel tryckt text och
ljud- och bildupptagningar. Några exempel på sådant som räknas som dokument är
enligt Patel & Davidson (1994):

• statistik och register (t. ex. kundregister)

• officiella handlingar (t. ex. protokoll)

• privata handlingar (t. ex. brev, dagböcker)

• litteratur (t. ex. skönlitteratur, facklitteratur)

• kortlivade dokument (t. ex. tidningar, affischer)

• bilddokument (t. ex. filmer, kartor, målningar, foton)

• ljuddokument (t. ex. kassettband, CD-skivor)
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Jag använde mig själv av litteraturstudier för att få fram information för att stödja min
problemställning. Nackdelen med dokument är enligt Patel & Davidson (1994) att det
ibland kan vara svårt att bevisa om ett dokument är äkta eftersom det går att förfalska
många slags dokument, exempelvis kopiera gamla brev etc., det kan också vara svårt
att ta ställning till om dokumentet är relevant för den undersökning som skall
genomföras. Jag anser att fördelar med dokument är att de är till gängliga, t. ex. böcker
finns i både bibliotek och i bokaffärer, tidningar går att få tag på nästan överallt och
andra dokumenttyper går ganska lätt att få tag på, t. ex. filmer och CD-skivor. En
nackdel med dokument enligt mig är att det kan vara svårt att veta om dokumentet är
bra för undersökningen, exempelvis kan en bok vara gammal och innehålla information
som ej längre är giltig vilket innebär att den boken inte bör användas som underlag till
en undersökning. Jag anser att det är viktigt att se till att de dokument som används är
erkända och att det finns exempelvis ansvarig författare och datum för utgivning så att
det går att kontrollera dokumentets äkthet.

Det är enligt Patel & Davidson (1994) även viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till
dokumenten som skall användas. Ställning bör tagas till varför dokumentet till kommit,
exempelvis vilket syfte upphovsmannen hade med dokumentet. De dokument som väljs
ut till en undersökning bör också ha olika synvinklar på och lösningar till
problemställningen.

4.2.2. Dagböcker

Enligt Patel & Davidson (1994) så avser denna teknik dagböcker som skrivs på
uppdrag av den som utför undersökningen och inte sådana dagböcker som människor
skriver privat (dessa räknas som dokument). Denna teknik används för att undersöka
när, var och hur olika slags aktiviteter genomförs, exempelvis hur ofta olika
arbetsmoment genomförs under en arbetsdag. Tekniken kan även användas för att få
en inblick i hur individen som skriver dagboken ser på sitt eget beteende.

Då dagböcker används som teknik bör det vara klart och tydligt vilken information
som eftersträvas, det är ofta inte intressant att få veta precis allting en person gör under
en dag, utan undersökningen kan t. ex. rikta in sig på vad personen gör under arbetstid.
En nackdel som tas upp i Patel & Davidson (1994) är att dagboksskrivandet ofta måste
pågå under en lång tid för att kunna få till räckligt med material att bearbeta. Detta gör
att dagböcker är tidskrävande. Det är även viktigt att kontrollera att personen som
skall skriva dagboken har tid att göra det och är till räckligt motiverad för att samarbeta
med den som utför undersökningen. Dagböcker innebär ju att personen måste prestera
någonting flera gånger, i motsats till t. ex. en enkät där insatsen begränsas till ett
enstaka tillfälle.

Jag anser att dagböcker är ett bra sätt att skaffa fram information, men att det krävs en
hel del av de personer som skall fylla i dagboken. Min uppfattning är att det kan kännas
pressat att veta att dagboken hela tiden skall fyllas i och att det är viktigt att ingenting
glöms bort.

4.2.3. Intervju och enkät

Dessa tekniker bygger på att ställa frågor och få svar att behandla. Det vanligaste sättet
enligt Patel & Davidson (1994) är att skicka ut enkäterna, eller frågeformulären som
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de även kan kallas, per post. Personen som besvarar en enkät eller en intervju kan
kallas för respondent.

Vid användande av intervjumetoden är det enligt Patel & Davidson (1994) viktigt att
fundera över vilken grad av standardisering och strukturering som bör användas.
Standardisering avser på vilket sätt frågorna är ställda och i vilken ordning de ställs. Är
frågorna exempelvis de samma för varje person som intervjuas och även i samma
ordning, så har intervjun en hög grad av standardisering. Struktureringen har med
tolkningen av frågorna att göra, d.v.s. hur respondenten tolkar frågorna bland annat
beroende på sin egen erfarenhet. Om frågorna exempelvis bara kan besvaras med ja
eller nej så är struktureringen hög, om frågorna besvaras med helt personliga svar så är
graden av strukturering låg.

På en enkät är frågorna ofta strukturerade, men det kan även förekomma
ostrukturerade frågor där respondenten skall besvara frågor med sina egna ord.

Intervjuer kan genomföras på många olika sätt och de vanligaste sätten är personliga
intervjuer och telefonintervjuer. Fördelar enligt mig med personliga intervjuer är att det
är lättare att guida respondenten genom frågorna och få mer uttömmande svar.
Telefonintervjuer däremot innebär mindre personlig kontakt vilket kan få till följd att
respondenten blir mindre intresserad. Nackdelar med att genomföra en intervju är
enligt mig att det kan ta lång tid och måste genomföras på en gång, medan exempelvis
en enkät kan genomföras när respondenten har tid och lust, eftersom en enkät inte
alltid behöver innebära att intervjuaren och respondenten träffas personligen.

4.2.4. Attitydformulär

Denna teknik används enligt Patel & Davidson (1994) då intresset ligger i att få reda
på vad respondenten har för attityd till problemet, d.v.s. vilken respondentens
grundläggande värdering är. Om det räcker med att få veta vad respondenten tycker
eller anser om någonting så är det bättre att använda exempelvis intervjuer och enkäter.
Ligger intresset däremot i att få reda på respondentents attityd så bör ett
attitydformulär utarbetas.

I ett attitydformulär används olika skalor för att få en uppfattning om vilken attityd
respondenten har. En skala som ofta används är Likert-skalan som är en femgradig
skala, där respondenten skall instämma i olika grad med ett påstående. Ett exempel
från Patel & Davidson (1994) visar att de fem olika graderna kan vara “Instämmer
helt” , “Instämmer delvis” , “Tveksam”, “Tar delvis avstånd” och till sist “Tar helt
avstånd” . Påståendena i ett attitydformulär bör vara formulerade på både positiva och
negativa sätt, exempelvis enligt Patel & Davidson (1994) “Jag får inte till räcklig
information om hela verksamheten på min arbetsplats” som är negativt utformat och
“Ledningen lyssnar alltid på mina åsikter” som är positivt utformat.

Resultatet av ett attitydformulär bearbetas sedan på olika sätt för att få fram det som är
mest intressant. Det vanligaste sättet att bearbeta svaren är att sätta poäng på de olika
graderna av instämmande och sedan räkna ut en attitydpoäng.



4. Metod

20

4.2.5. Observation

Observation går enligt Patel & Davidson (1994) ut på att observera verkligheten,
exempelvis följa en person i dess arbete under en viss tid. Denna teknik används ofta
när intresset ligger i att undersöka beteenden och skeenden, eftersom observationen
sker i den situationen som är naturlig för den person eller den händelse som undersöks.
Eftersom beteendet eller skeendet observeras direkt fås en mer korrekt och opartisk
beskrivning av det, än om personen exempelvis utfrågats om beteendet vid en senare
tidpunkt. Observation har ofta den nackdelen att det är både dyrt och tidskrävande att
genomföra en observation, men i vissa fall finns det inget alternativ till observation.
Exempelvis så går det inte att intervjua ett djur eller ett litet barn som inte kan tala,
utan då är observation den enda tekniken för att samla information.

Nackdelar med observationer enligt Patel & Davidson (1994) handlar främst om
problem med observatörsrollen, d.v.s. hur observatören skall bete sig mot det som
observeras. Till exempel finns risken att gruppen som observeras störs av att någon
utomstående kommer in i gruppen. Detta går att lösa genom att observera utan att
någon vet att observatören är närvarande. Detta kan dock medföra andra problem,
exempelvis att observatören i vissa situationer inte har möjli ghet att observera allt som
behövs observeras.

4.3. Aktuella metoder för denna rapport

Efter att ha studerat de olika metoderna och teknikerna för insamling av material och
information har jag valt att använda mig av personliga intervjuer. Detta för att
personliga intervjuer troligen ger mig det bästa resultatet med tanke på den
problemställning som jag har och den tid som avsatts till detta examensarbete. Jag
väljer att inte använda dokumentstudier i min undersökning eftersom jag inte är
intresserad av det som eventuella dokument tar upp. Mitt intresse ligger i att få reda på
verkligheten, vilken uppfattning webbyråer har om min problemställning och denna
information finns inte i några dokument. Jag väljer även bort dagböcker eftersom den
tekniken inte skulle ge mig det resultat som jag är intresserad av, d.v.s. få svar på min
problemställning. Enkäter skulle kunna vara ett alternativ för mig, men eftersom det tar
tid att formulera en enkät, samt att skicka ut enkäten, få in svar och eventuellt påminna
om svar, så anser jag att jag inte skulle få tid till att använda mig av enkäter och väljer
därför bort denna teknik. Inte heller anser jag att jag skulle kunna använda mig av
attitydformulär på ett bra sätt, eftersom jag inte är intresserad av att få webbyråernas
olika attityder på en skala, utan är mer intresserad av deras åsikter och framtidstro om
mitt problemområde. Patel & Davidson (1994) anger att en observation kan ta lång tid
att genomföra och jag anser därför att det inte är praktiskt att genomföra en
observation i min undersökning på grund av detta samt på grund av att jag inte heller
anser att en observation skulle ge mig svar på de frågor jag ställer i min
problemställning.

Jag anser att personliga intervjuer, vilket innebär att jag besöker respondenten i fråga,
kommer att ge bäst resultat. På detta sätt kan jag utveckla mina frågor och förklara om
det är något som respondenten inte förstår. Jag får även en chans att ställa följdfrågor i
syfte att få svaren förtydligade för mig.
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4.4. Faktorer som kan påverka intervjusvar

Enligt Patel & Davidson (1994) finns det en hel del faktorer som kan påverka
resultatet av en intervju.

Det är enligt Patel & Davidson (1994) viktigt att intervjuaren visar intresse och
förståelse för respondenten, eftersom förhållandet intervjuare-respondent annars kan
övergå i någonting fientligt eller krävande. Om respondenten känner krav på sig att
prestera vissa resultat eller om intervjuaren på något sätt visar missnöje med de svar
som kommer fram, kan respondenten känna sig osäker eller inta en försvarsattityd.
Något som kallas för intervjuareffekt kan uppstå om respondenten på något sätt förstår
vilka sorts svar som förväntas och kan då medvetet eller omedvetet förändra sina svar
så att de stämmer överens med det som intervjuaren vill höra.

Graden av standardisering och strukturering påverkar i stor grad resultatet,
standardisering avser som tidigaren nämnt i kapitel 4.2.3. sättet frågorna ställs på och i
vilken ordning. Strukturering har med hur respondenten tolkar frågorna att göra, se
kapitel 4.2.3. för ytterligare förklaring. Frågornas ordning och formulering är också
betydande för resultatet av en intervju. Det är vanligast att börja en intervju med
övergripande frågor för att sedan gå vidare med mer specifika frågor som riktar in sig
mot det problemområde som undersöks. Denna teknik kallas “tratt-teknik” . Det finns
även en “omvänd” tratt-teknik, där de specifika frågorna kommer först och efter det
kommer de mer övergripande frågorna. Tratt-tekniken anses enligt Patel & Davidson
(1994) vara relativt motiverande eftersom respondenten får börja med att berätta om
det mer övergripande och leds sedan in mot de mer specifika frågorna.

Frågorna bör heller inte formuleras hur som helst. Patel & Davidson (1994) ger några
exempel på frågeformuleringar som bör undvikas vid intervjuer. De anser att dessa
frågor bör undvikas: långa frågor, ledande frågor, negationer, dubbel-frågor där det
ges alternativ i själva frågan, t. ex. “Brukar ni dricka saft eller brukar ni dricka
vatten?”, samt förutsättande frågor, t. ex. “Har ni slutat röka?”.

Det är även viktigt att använda ett korrekt språk i intervjuerna. En intervju eller enkät
med felstavningar eller felaktiga ord kan uppfattas som oseriös. Svåra eller ovanliga
ord bör undvikas i så stor utsträckning som möjli gt, även fackuttryck, värdeladdade
ord samt oklara eller tvetydiga ord och uttryck.

Brister i förberedelser inför intervjun kan också resultera i försämrat resultat.

4.5. Kvantitativ och kvalitativ bearbetning av material

Enligt Patel & Davidson (1994) finns det huvudsakligen två sätt att bearbeta material,
den kvantitativa och det kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden rör främst
sådant material som inhämtats med hjälp av statistiska metoder, exempelvis stora
mängder av information i numerisk form. Den kvalitativa metoden används främst för
att bearbeta textmaterial. Enligt Patel & Davidson (1994) innefattar kvalitativ
bearbetning av olika textmaterial både textmaterial som uppkommit efter intervjuer,
färdigskrivna texter som exempelvis böcker eller artiklar samt även videoinspelningar
eller ljudband, då innehållet på dessa skrivs ut och behandlas som textmaterial.
Eftersom textmaterial ofta är omfattande tar kvalitativa bearbetningar lång tid och
kräver en hel del arbete. Patel & Davidson (1994) nämner att om en intervju spelas in
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på band så räknar de med att en timmes intervju tar mellan fyra och sex timmar att
skriva ut.

Patel & Davidson (1994) anser att det är bra om det går att börja bearbeta
informationen så snart som möjli gt efter inhämtandet, eftersom det då är lättare att
minnas de tankar som kom fram under inhämtandet.
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5. Genomförande
I detta kapitel tar jag upp hur min undersökning har gått till , från hur jag kontaktade
företagen jag intervjuade, till beskrivning av företagen var för sig samt redovisning av
insamlat material. Jag beskriver även vilken teknik jag valt för att bearbeta materialet.

5.1. Kontakt med företag

För att besvara min problemställning beslöt jag mig för att kontakta några webbyråer i
Skövde. Jag var intresserad av att kontakta företag som arbetade med webbdesign för
att få deras åsikter om märkspråk och standarder.

Själva sökandet efter företag att kontakta skedde genom att jag sökte dels med hjälp
av Altavistas sökmotor, dels genom den kommunala webbplatsen för Skövde kommun.
De kriterier jag utgick ifrån i mitt sökande var att företagen skulle finnas lokalt i
Skövde samt ha utvecklat några webbplatser. Jag fick söksvar som beskrev både
webbyråer och reklambyråer och beslöt mig efter att ha läst informationen på deras
webbsidor för att kontakta de företag jag ansåg kunde hjälpa mig med min
undersökning, vilket totalt blev nio stycken företag. De företag som jag valde bort var
reklambyråer som inte hade producerat webbplatser. Jag formulerade ett brev som jag
e-postade till varje företag och fick kontakt med sju företag. Bortfallet blev alltså två
stycken företag, vilket jag ansåg var acceptabelt. Av dessa sju företag valde jag att
besöka sex av dem för att genomföra en personlig intervju och det sjunde företaget har
deltagit i min intervju enbart per e-post. Kontakten med företagen har skett
huvudsakligen genom e-post och personliga besök. I vissa fall kontaktade jag
företagen per telefon för att boka tid för en intervju. Intervjuerna har genomförts under
veckorna 14 till 17, 1999.

5.2. Mitt upplägg av intervjun

Jag har valt att använda mig av intervjufrågor som är av hög standardiserad grad med
låg grad av strukturering. Mina intervjufrågor inleds med att jag låter respondenten
besvara frågor om företaget samt respondentens befattning och erfarenhet inom
branschen. Sedan går jag vidare och ställer frågor under huvudrubrikerna
Programmeringsspråk, Standarder, Utveckling inom hårdvara och mjukvara,
Framtidsfrågor samt Övrigt, där respondenten kan ta upp ytterligare funderingar.
Ordningen på frågorna är den samma för alla personer jag intervjuat, men svaren har
varierat p.g.a. att graden av strukturering har varit låg och respondenterna har fått
prata fritt runt frågorna. Intervjufrågorna återfinns i Appendix A.

Jag beräknade att hela intervjun skulle ta ca 40 minuter och det visade sig efter att jag
gjort ett antal intervjuer att den tidsramen stämde bra.

Eftersom sammanfattningarna av intervjuerna innehåller en hel del irrelevant material,
så har jag valt att inte presentera materialet ordagrant, utan anser att det är mer
praktiskt att välja ut de delar av intervjusvaren som jag anser är viktigast med avseende
på min problemställning och återge de delarna i materialredovisningen. De kompletta
sammanfattningarna av intervjusvaren återfinns i Appendix B.
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5.3. Val av bearbetningsteknik

Eftersom jag har genomfört intervjuer har jag fått textmaterial att bearbeta och har
därför valt att använda mig av kvalitativ bearbetning av resultaten (för beskrivning av
olika bearbetningstekniker se kapitel 4.6.). Jag använde inte någon bandspelare då jag
intervjuade de företagen jag valt ut, utan använde bara papper och penna, eftersom jag
ansåg att det skulle vara onödigt att spela in intervjun på band. Jag hade heller ingen
till gång till en bandspelare. Jag ansåg även att det fanns risk att respondenten skulle
hämmas av att veta att han blev inspelad.

Patel & Davidson (1994) anser att det är bra om det går att börja bearbeta
informationen så snart som möjli gt efter inhämtandet. Jag gjorde själv så att jag efter
att ha sammanställt intervjusvaren gick igenom materialet och jämförde intervjuerna
med varandra för att hitta exempelvis gemensamma synpunkter etc.

5.4. Beskrivning av företagen

Här kommer jag ge en kort introduktion till varje företag för sig. De kompletta
sammanfattningarna av intervjusvaren från intervjun med varje företag återfinns i
Appendix B längst bak i rapporten.

5.4.1. Företag A, Factum Reklambyrå

Företaget heter Factum Reklambyrå, personen som intervjuades heter Roger Asplund.

Företaget är främst ett reklamföretag och har 10 personer anställda. Företagets
kundkrets består främst av företag som vill marknadsföra sig mot andra företag, så
kallad “business-to-business” . De har även tjänsteföretag som vänder sig till
konsumenterna som kunder, samt direkt kontakt med konsumenterna. Företagets
tjänster innefattar bland TV-reklam, radioreklam, trycksaker samt Internet och
multimedia reklam. I Internet och multimedia reklam ingår allt som företaget anser bör
ingå, exempelvis skapandet av webbplatser, e-post, domännamn, interaktiva
applikationer etcetera. Vid behov hyr företaget in vissa tjänster, exempelvis rena
programmeringstjänster eller då kunden vill ha databashanterare.

Företaget använder enbart Macintosh (Mac). Detta på grund av att deras
underleverantörer (exempelvis tryckerier) också använder Macintosh. Företaget
använder främst Macromedias produkter, exempelvis Dreamweaver, men även Adobe
Photoshop används.

Asplund är i botten en AD (Art Director), men kallar sig numera IT-AD, på grund av
att han inriktat sig mer och mer mot IT och Internet. Han har runt 10 års erfarenhet i
reklambranschen och han har jobbat på företaget i två och ett halvt år.

5.4.2. Företag B, APE Data

Företaget heter APE Data, personen som intervjuades heter Krister Sundelin.

Företaget är främst ett utbildningsföretag som håller kurser om olika dataprogram,
men företaget är även en webbyrå. Både andra företag och privatpersoner anlitar
företaget för utbildning. Företaget har två anställda och har funnits i ca ett och ett halvt
år.
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Utbildningsdelen pågår genom kurser som ges på olika pass varje dag. Företaget
till handahåller även ett webbhotell med tjänster som exempelvis serverplats för
webbplatser och e-post. Om kunden så önskar designar de även webbplatser.

De arbetar främst i Windows98, men webbhotellet ligger på en WindowsNT-server.
Program som används vid utvecklandet av webbsidor är främst Adobe Photoshop och
Microsofts Frontpage. De planerar dock att införskaffa Macromedias Dreamweaver
för att ersätta Frontpage. Anledningen till varför de enbart använder Windows är att
programutbudet är så stort.

Sundelin är webbdesigner och lärare och har ca ett och ett halvt års erfarenhet av
webbranschen, men har arbetat med datorer betydligt längre. Han har arbetat på
företaget i ett halvår.

5.4.3. Företag C, Niva Music Productions

Företaget heter Niva Music Productions, personen som intervjuades heter Tony Niva.

Företaget är ett enmansföretag som just nu inte är aktivt på grund av att Niva studerar
på Högskolan i Skövde. Företaget utför webbdesign och olika multimediaprojekt på
webbsidor. Niva säger att han gärna hjälper kunder att skaffa domännamn etc., men
han har ingen egen server utan har en annan Internetleverantör.

Niva arbetar i Windows98. Program han använder är Microsoft Frontpage, Adobe
Photoshop för bildredigering och ibland har han använt Pagemaker. Det händer också
att han använder vanliga ordbehandlare som WordPad när han skriver små HTML-
dokument.

Han har ingen direkt befattning inom företaget, men är förstås webmaster för den
webbsidan som företaget har. Han har cirka fem års erfarenhet av Internet och
webbutveckling.

5.4.4. Företag D, Stenholm Webdesign

Företaget heter Stenholm Webdesign, personen som intervjuas heter Daniel Stenholm.

Företaget är ett enmansföretag som grundades i augusti 1998. Företaget gör
webbsidor åt företag och föreningar. Det operativsystem som används är Windows95.
Program som Stenholm använder är bland annat Allaire HomeSite, Adobe Illustrator
och Adobe Photoshop.

Stenholm är webdesigner. Han studerar även på Högskolan i Skövde. Han har haft
Internet sen 1995-1996 ungefär och han började tidigt prova på att göra sina egna
webbsidor.

5.4.5. Företag E, Morot Annonsbyrå

Företaget heter Morot Annonsbyrå, personen som intervjuades heter Rickard
Johansson.

Företaget är ett mindre reklambyrå med sju anställda. De har arbetat med
webbutveckling sen två år ungefär, eftersom de på så sätt kan erbjuda sina kunder
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helhetslösningar. De utför alla slags reklamuppdrag, exempelvis presentationer,
marknadsföring och webbutveckling. Företaget har inte någon egen webbserver, men
har kontakt med ett annat företag som har webbhotell. De arbetar främst med
Macintosh, men har dock en WindowsNT-server. Företaget använder bland annat
Macromedias Dreamweaver.

Johansson är webbansvarig och ill ustratör och har arbetat på företaget i ca två år.
Innan dess har han bland annat läst media på gymnasiet och har runt sex års erfarenhet
av webbranschen.

5.4.6. Företag F, Awesume Interactive

Företaget heter Awesume Interactive, personen som intervjuades heter Göran
Johansson. Denna intervju genomfördes enbart via e-post, d.v.s. jag skickade alla
frågorna via e-post och fick tillbaka svaren i ett e-brev från Johansson.

Företaget bildades hösten 1996 av Johansson. För till fället är antal anställda två
personer och de har mellan tio och tjugo kunder. Företaget till handahåller
Internetlösningar, d.v.s. att de utvecklar webbplatser och webbtjänster från kundens
idé till färdig webbplats. De har specialiserat sig inom området Internethandel.

De använder sig av Windows98 och program de använder är Notepad+ och
programmet Visual Page. De använder sig inte av Microsoft Frontpage eller Netscape
Composer eftersom företaget har upplevt att dessa program gör om HTML-dokument
på olika sätt, exempelvis tar bort vissa märkord. Johansson är projektledare och är
även ägare av företaget. Han har arbetat som programmerare sedan 1993, vilket ger
runt sex års erfarenhet av branschen.

5.4.7. Företag G, Imagic

Företaget heter Imagic, personen som intervjuas heter Tony Örnemar.

Företaget har funnits i ca fyra och ett halvt år och består av tre anställda. Örnemar
kallar det ett “virtuellt företag” . De har många underleverantörer, speciellt inom
programmeringsområdet. De hyr ibland även in andra webbföretag för programmering.

Företaget skapar webbsidor. De samarbetar även med reklambyråer. De har bland
annat utvecklat ett antal Internetbutiker. Företaget har en egen server som de använder
som webbhotell. De är dock inte Internetleverantörer, utan låter andra företag sköta
exempelvis Internetaccess och e-post. De använder Windows98, MacOS och har en
server med WindowsNT och Linux. De använder Adobe Photoshop då de arbetar med
design och till animationer används Flash3.

Örnemar kallar sig webbutvecklare och han har även hand om kundkontakterna i
företaget. Han har arbetat inom branschen i ca fyra och ett halvt år.

5.5. Redovisning av insamlat material

Jag kommer här ta upp materialet som samlats in genom de intervjuer jag genomfört.
Jag har valt att presentera materialet på ett sådant sätt att jag beskriver varje
frågeställning för sig och för där in alla företags svar. Jag valde detta sätt att redovisa
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materialet eftersom jag anser att det är lättare att jämföra svaren från företagen om de
finns i samma kapitel. Denna redovisning av insamlat material innehåller inte det
kompletta insamlade materialet, utan är en sammanfattning av den information som jag
anser bör presenteras, med avseende på min problemställning. Intervjufrågorna i sin
helhet återfinns i Appendix A. De kompletta intervjuerna med företagen återfinns i
Appendix B.

5.5.1. Programmeringsspråk och märkspråk

För att besvara frågorna i min problemställning angående vilka programmeringsspråk
och märkspråk webbyråerna använder vid webbutvecklingen och webbyråernas åsikt
om märkspråket XML, har jag valt att ställa några frågor om programmeringsspråk
och märkspråk. Dessa frågor återges i början av varje sammanfattning av svaren.

5.5.1.1.  Programmeringsspråk och märkspråk som används

Fråga: Vilka programmeringsspråk används när Ni programmerar webbsidorna?
Används scripts? Java? ASP (Active Server Pages)?

Det märkspråk som alla företag använder är HTML. Detta enligt företagen på grund
av att det inte finns några direkt alternativ ännu. Övriga språk som används är främst
olika scripts, exempelvis Javascripts och CGI-BIN-scripts skrivna i Perl eller C++.
Både företag A och företag E hyr in programmeringstjänster vid behov och använder
alltså inte själva så många programmeringsspråk. Företag B använder CSS (Cascading
Style Sheets) och företag D använder SSI (Server Side Include). Åsikterna om Java
går isär en aning. Exempelvis så kan både företag B och C tänka sig att använda Java
och Java-applets på sina webbsidor, men företag D anser att Java inte är ett språk som
bör användas på webben på grund av att det slöar ner inladdningen av webbsidorna.
ASP (Active Server Pages) är något som både företag B, D, E och G kan använda eller
redan använder. Företag F använder också HTML, men anser att det främst är ett
layout-språk som används för att styra utseendet på en webbsida. Javascript används
endast om webbsidornas funktion kräver detta. De anser dock att Javascripts är ett
utmärkt komplement till HTML. När det gäller programmering så använder företag F
främst Perl för att skapa dynamiska webbsidor och webbtjänster. Företag G använder
ASP, Javascripts och scriptspråket PHP3. De använder också HTML, men även de
anser liksom företag F att HTML inte är ett riktigt programmeringsspråk, utan mer ett
språk som används till layouten av webbsidor.

5.5.1.2.  Inställning till XML

Fråga: Vilken inställning har Ni till XML (Extensible Markup Language)?

På frågorna som rör märkspråket XML svarar fem företag av sju att de hört talas om
språket och att det låter som ett bra alternativ eller komplement till HTML. Företag A
anser att det är positivt om det utvecklas nya märkspråk som klarar av mer krävande
applikationer på webbsidorna. Företag B anser att för att XML skall kunna slå igenom,
krävs det att XML ersätter HTML. Företag C anser att XML verkar vara ett mycket
flexibelt språk där det går att skapa sin egen kod. Företag E tycker att det vore bra om
det kom ett språk som kunde styra upp Internet på ett bra sätt och anser att XML
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skulle kunna vara en lösning. Företag F anser inte att XML är aktuellt för företaget än
så länge, men anser att det kan vara aktuellt om två-tre år. Företag D och G känner
inte till speciellt mycket om XML och har därför ingen direkt uppfattning om
märkspråket.

5.5.1.3.  XML som alternativ

Fråga: Kommer XML vara ett alternativ för Er när det är helt färdig utvecklat och
det finns stöd i bl.a. webbläsare för språket?

Alla företag säger att om XML blir ny standard så kommer de antagligen bli tvungna
att anpassa sig och börja använda XML. Företag A anser att det är klart att XML
kommer vara ett alternativ när det är färdigutvecklat och redo för marknaden. Företag
B anser att om XML blir standard så har de inte något val annat än att följa den
standarden, men som sagt i tidigare svar anser de inte att XML kommer få något stort
genombrott. För företag C är XML ett klart alternativ, eftersom allt som gör det
möjli gt för förändringar och som är formbart är intressant för företaget. Företag D
anser att om XML utvecklas och blir användbart i framtiden så kommer de säkert att
använda XML då. Företag E säger att om XML fungerar bra så är det ett klart
alternativ, men att de måste testa sig fram för att se om det blir just XML som kommer
användas av företaget framöver. Företag F anser att det beror på marknaden om de
kommer använda XML eller ej. Företag G anser att om XML skulle bli till räckligt
utbrett så vore det ett alternativ, men de till ägger att det då skulle vara nödvändigt att
XML går att köra samtidigt som HTML.

5.5.1.4. Byte av programmeringsspråk

Fråga: Funderar Ni på att byta programmeringsspråk i framtiden?

Inget av företagen planerar att byta programmeringsspråk i nuläget, men i framtiden
däremot får de anpassa sig om nya språk blir standard eller om kunderna vill ha något
nytt. De flesta av företagen säger nämligen att vilka programmeringsspråk som
används på webbplatserna beror mycket på vad kunderna vill ha. I det stora hela är det
alltså främst kunden som styr vad de använder på webbplatserna. Om en kund
exempelvis vill använda något nytt språk så anser de flesta av företagen att de då får
anpassa sig och lära sig språket eller hyra in extra personal som behärskar språket.

5.5.1.5.  Att skaffa information

Frågor: Hur gör Ni för att följa med i utvecklingen av programmeringsspråk?
(tidningar, böcker, utbildning, information på Internet)

Hur bemöter Ni de krav på ny kunskap som uppstår i framtiden?
Vidareutvecklar Ni Er inom företaget?

När det gäller att följa utvecklingen inom branschen är tidningar, böcker och Internet
de populäraste media som används. För att ill ustrera de användandet av olika sätt att
inhämta kunskap har jag sammanställt ett diagram.
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Diagram 1. Olika sätt att inhämta kunskap

Kurser är något som bara tre av de sju företagen går på, men fyra av sju utbildar sig
själva inom företaget. Personliga kontakter anses vara viktiga av tre företag.

5.5.2. Standarder

Min avsikt med att ställa frågorna om standarder var att få svar på den delen av min
problemställning som gällde vilka standarder de undersökta webbyråerna använder nu
och hur de kommer handskas med standarder som kommer införas i framtiden.

5.5.2.1.  Frågor om standarder

Frågor: Vilken inställning till rekommenderade standarder har Ni?

 Använder Ni Er av några särskilda ISO-standarder?

Företag A tror inte att det finns några direkta standarder att följa i reklambranschen. På
IT-sidan finns det standarder att följa, exempelvis att en webbsida skall kunna ses i
olika webbläsare, i olika upplösning på skärmen och i olika operativsystem. De följer
även en kvalitetsstandard kallas FR2000 och som är en slags delmängd av ISO.
Företag B försöker bland annat följa W3Cs standarder, bland annat angående CSS och
Javascripts. De känner inte riktigt till vilka standarder som är ISO-standarder. Företag
C anser att standarder underlättar en hel del. De anser också att standarder ger en
stadig grund att börja med vid utveckling av webbsidor. De känner inte till om de följer
några direkta ISO-standarder, men anser också att mindre företag inte tänker så
mycket på att följa ISO, utan gör det som de känner passar bäst för deras företag. De
anser också att de antagligen använder standarder utan att tänka på det, exempelvis
används koderna för exempelvis å, ä och ö på de webbsidor som produceras. Företag
D anser att det kan vara svårt att hänga med i nya standarder, exempelvis då nya
versioner av webbläsare utkommer. De känner inte till några speciella ISO-standarder.
Företag E säger att de följer de standarder som finns, men inte känner till några
speciella ISO-standarder. Företag F anser att det beror lite på vilka standarder som
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följs, exempelvis så stöder de inte den så kallade standarden för reklambanners, men i
andra fall är standarder att föredra. Exempelvis nämner de att olikheterna i Netscape
och Explorer beror på att de inte följt standarden ordentligt. De använder sig inte av
några speciella ISO-standarder. Företag G använder de standarder som finns och
försöker även följa med i utvecklingen av nya standarder. De försöker också låta bli
exempelvis specialeffekter som bara stöds av en webbläsare eller en speciell version av
en webbläsare, detta eftersom vissa funktioner inte är standard. De känner inte till så
många ISO-standarder, men säger dock att exempelvis teckensnittskodning är
ISO-standard.

5.5.3. Utveckling

En av frågorna i min problemställning behandlar vad webbyråerna anser om de fördelar
och nackdelar som införandet av ny teknik och nya standarder kommer att medföra.
Detta ledde till att jag valde att ställa två frågor angående utvecklingen av hårdvara och
mjukvara.

5.5.3.1. Svårigheter med utvecklingen

Fråga: Vilka svårigheter har Ni stött på angående utvecklingen av hård- och
mjukvara? (exempelvis svårigheter med snabbare
datorer/hårdvara/grafikkort/nätverk/kablar och programvara, nya
program/standarder/webbläsare/webbverktyg)

Företag A anser att de inte har upplevt några problem alls i samband med ny hårdvara
eller mjukvara eftersom de använder Macintosh. De har en budget avsatt till
nyinvesteringar varje år. I dessa investeringar ingår exempelvis skrivare, bildskärmar
och programvara. Företag B hade vissa svårigheter med bytet från Windows95 till
Windows98 där det största problemet enligt företaget var att de ansåg att arbetssättet
skilj de sig i de olika versionerna av Windows. Hårdvaruproblem dyker upp ibland och
då blir de tvungna att lösa de problemen. Företag C anser att de främst haft problem
med programvara. De anser också att det kan vara ett problem att webbsidorna ser
olika ut i olika webbläsare och att webbläsarna stöder olika funktioner.

Företag D anser att de inte har haft några problem med utvecklingen av hårdvara. De
säger att eftersom Internet fortfarande är ganska outvecklat så krävs inte så
komplicerad hårdvara för att surfa på Internet. Däremot har det uppstått problem när
nya versioner av webbläsare utkommer, eftersom en webbsida som företaget utvecklat
i en nyare version, inte alltid fungerar lika bra i de äldre versionerna. Företag E anser
att det mesta har fungerat bra, de har haft vissa problem vid hopkopplingen av servern
till nätverket, eftersom de kör ett Macintosh-nätverk, men har en WindowsNT-server.
Företag F anser att de problem som de har stött på främst har att göra med de
olikheter angående tolkningen av webbsidor som Netscape och Internet Explorer har.
Det största problemet enligt företag G är alla de företag som släpper ofärdiga versioner
av program, eftersom detta skapar problem för användarna. Problemet med att nya
funktioner i nya versioner av webbläsare inte fungerar i äldre versioner är också något
som de stött på.
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5.5.3.2. Framtida utveckling

Fråga: Hur kommer Ni bemöta framtida utvecklingar av hård- och mjukvara?

De flesta av företagen anser att de inte köper in någonting enbart för att det är nytt,
utan de köper bara in hårdvara eller mjukvara då det finns ett behov av nyinvesteringar.

Företag A säger att de kan köpa in nytt även om de är nöjda med det de redan har,
eftersom det kan krävas av kunderna att de har ett visst program eller en viss version
av ett program. Bedöms det att det finns behov för nyinvestering så köps produkterna
in, men eftersom allt nytt tar tid att lära in så är de ibland lite restriktiva med inköpen.
Har de produkter som fungerar så finns oftast inget behov för att köpa in och lära sig
något nytt. Företag B säger att de bara införskaffar någonting nytt om det finns behov
av det, inte bara för att det är nytt. Att skaffa ny hårdvara eller mjukvara bara för att
det är nytt och häftigt anser de vara ett slöseri med resurser. Företag C kan ofta testa
nya program bara för att det är kul och nytt. De provar ibland demonstrationsprogram
och om det är ett bra program så kan det hända att de införskaffar hela programmet.
Företaget tror också att vissa företag inte vågar satsa på ny hårdvara/mjukvara,
eftersom nya produkter kan vara osäkra och inte vara testade.

Företag D anser inte att de har något behov av att införskaffa någonting nytt just nu,
eftersom de är nöjda med den utrustning de har nu. Inköp sker annars vid behov,
exempelvis när hårddiskar fylls så krävs det att nya införskaffas. Företag E försöker
hänga med i utvecklingen och köper in nya datorer när det behövs, men eftersom
företaget är relativt litet så anser de att de klarar sig bra med den utrustning som redan
finns. Så länge datorerna de har räcker till behövs inga nyinvesteringar. Något som de
gör allt eftersom är att uppdatera sina program till senaste versionerna. Företaget har
ingen fast budget för nyinvesteringar. Företag F uppgraderar gradvis sin utrustning och
mjukvara när detta behövs. Kundernas operativsystem och krav på företaget styr
mycket. Företag G köper in nya versioner av sina program och uppgraderar dem när
de anser att den nya versionen är säker och funktionsduglig. De anser även att det är
viktigt att ha exempelvis säkerhetskopior av sitt material, men även den fysiska
säkerheten är viktig, t. ex. skydd mot datorstölder.

5.5.4. Framtidsfrågor

För att få reda på i vilken situation företagen befinner sig nu och om de har några
planer för framtiden valde jag att ställa en fråga angående framtidsplaner.

5.5.4.1. Framtidsplaner

Fråga: Vilka framtidsplaner har Ni?

Fyra av sju företag planerar att expandera på något sätt, antingen flytta till nya lokaler
eller få fler kunder. Två av företagen är inte aktiva i nuläget, men planerar fortsätta
med företagen när deras ägare har studerat färdigt. Ett företag har planer, men vill i nte
berätta i detalj om dessa planer.
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5.5.5. Övrigt

Jag valde att ställa två relativt fria frågor och det visade sig efter intervjuerna att det
var på dessa frågor som respondenternas åsikter om Internets utveckling kom fram.
Dessa frågor ledde till en diskussion om hur Internet kommer utvecklas i framtiden och
hur tekniken kommer förändras. Exempelvis trodde vissa respondenter att Internet
kommer bli mer interaktivt framöver, det vill säga att den som surfar på webbsidan kan
göra egna val, ett exempel på interaktivitet är möjli gheten till att skicka e-post från
webbsidorna. Dessa frågor handlar mer om respondentens egna tankar än om själva
företagets uppfattning, därför är det resultat som tas upp i följande text ej
nödvändigtvis specifikt för det företag som intervjuats.

Eftersom jag fick svaren på intervjun från företag F per e-post så utvecklades ingen
diskussion angående de två sista frågorna.

5.5.5.1. Fria frågor

Frågor: Har Ni några andra tankar om det vi pratat om?

 Har Ni några övriga frågor Ni vill ta upp?

Respondenten för företag A, Asplund, anser att det generellt finns ett stort glapp
mellan teknik och kommunikation. Informationen är det viktigaste, att webbsidan är
väl strukturerad och att det är lätt att hitta på webbplatserna. Han säger att det är
viktigare att informationen förs fram på ett lätt och bra sätt, än att ha en tekniskt
avancerad webbsida.

Respondenten för företag B, Sundelin, anser att det är ett långsiktigt beslut att gå in i
webbranschen. Han anser också att det inte är bra att vara bland de allra första som ger
sig in i en ny bransch. Eftersom företaget satsat på webbdelen nu på senare tid så har
de den kunskap om området som vuxit fram de senaste åren. De kan på så sätt undvika
misstag som tidigare gjorts. Han är också av den uppfattningen att om tio år så
kommer vi inte lägga märke till webben, eftersom den då kommer vara en naturlig del
av vår till varo. Bland annat så anser han att webbinriktade nyhetstjänster på tv kommer
öka och då är det bra att ha en stadig erfarenhet att stå på. Sundelin anser att webben
är bra eftersom det är så lätt att hitta det som är av intresse. Han anser också att
webben inte tar slut, utan fortsätter att expandera.

Även respondenten för företag C, Niva, tror att datorerna kommer bli mer integrerade
med TV, vilket bland annat resulterar i att datorskärmar blir överflödiga. Utvecklingen
fortsätter konstant och varje ny upptäckt innebär att utvecklingen får ny fart och
“snöbollen rullar vidare”. Det mesta blir mindre och mindre, exempelvis datorerna,
men samtidigt ökar kapaciteten och informationsmängden. Niva tror att
plattformsoberoendet kommer bli mycket viktigare i framtiden, liksom säkerhet och
integritet. Han tror att det kommer krävas mer kraft för att lösa problem med säkerhet
och integritet vid bland annat elektronisk handel. Dessutom anser han att det kommer
krävas att det införs en gemensam, elektronisk valuta, eftersom det är svårt att komma
fram till en standard som skall gälla för alla länders olika valuta. Han tycker att
eftersom Internet är globalt så borde det också finnas en global valuta.

Han funderar även lite över vem eller vilka det är som kommer bestämma över Internet
i framtiden. Exempelvis undrar han vilka slags sökresultat som kommer visas i de olika
sökmotorerna på Internet. Han anser att det är viktigt att få relevant information när
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man söker och inte få onödig och oviktig information. Han undrar vem som skall
bestämma vilka webbsidor som skall vara relevanta och vilka som inte skall finnas med
i sökresultaten. Eftersom Internet kommer öka i både storlek och betydelse så kommer
det bli ännu viktigare att det finns bra sätt att leta fram information som är relevant.
Han anser också att Internet troligen kommer bli någonting som främst används på
fritiden.

Respondenten för företag D, Stenholm, tror att webbranschen kommer bli betydligt
större i framtiden och mer utvecklad än den är nu. Han tror också att Internet kommer
bli en del av vardagen och att man knappt kommer behöva gå utanför dörren för att
exempelvis handla mat och andra varor. Han säger att fler saker kommer integreras på
webbsidorna, exempelvis Internethandel.

Stenholm säger också att han tror att leden mellan olika företag kommer knytas ihop
mer. Ett exempel han ger är att om han beställer en CD-skiva av ett företag på dess
webbsida, så skickas den information automatiskt vidare till företagets underleverantör
som gör sig redo att skicka CD-skivan till företaget som i sin tur sen skickar den hem
till Stenholm. Han tror att det redan fungerar så här på vissa ställen, men att det
kommer bli ännu mer utbrett i framtiden.

Något som han hoppas på är att uppkopplingarna till Internet kommer bli snabbare så
att det blir effektivare att söka bl.a. information. Han tror även att fler och fler saker
kommer bli mer interaktiva, till exempel TV-n. En annan sak som han hoppas kommer
utvecklas mer i framtiden är just Internethandeln, han skulle t. ex. gärna kunna beställa
biobiljetter på Internet och sen kunna skriva ut dem på sin egen skrivare.

Respondenten för företag E, Rickard, tycker att Internet fortfarande inte är utvecklat
och anser att Internet behöver växa till sig några år. Visserligen tycker han att Internet
har varit bra, det har ju bland annat deltagit till att världen har kopplats samman i
nätverk, men trots allt det positiva med Internet så behöver det ändå utvecklas
ytterligare. Internet är en intressant tanke, men kommer inte fungera så bra framöver
om det inte fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Han nämner att han anser att de som
har designkunskaper borde ha större kontroll över Internet, eftersom han anser att
Internet styrs för mycket av programmerarna vilket är dåligt, eftersom designen då ofta
kommer i andra hand. Han anser att Internet skulle bli mer användarvänligt och att det
skulle bli lättare att hitta den information som söks om designen blev mer betydande.

Respondenten för företag G, Örnemar, säger att han tror att Internet kommer bli
mycket större än det är nu. Just nu känns Internet aningen “stenåldersaktigt” tycker
han. Internet har bara funnits till gängligt för de flesta i Sverige de två-tre senaste åren
och bara under senaste året har Internet genomgått stora förändringar. Han tror att
personerna med höga maktpositioner nu har börjat förstå Internets betydelse och börjar
arbeta för att alla skall ha tillgång till Internet, vilket troligen kommer bli sant snart.

Han tror att Internet i framtiden kommer bli mer spontant och troligen kommer
användas mer ihop med TV. För att det skall fungera med TV och Internet krävs att
går snabbare att komma åt informationen via TV, d.v.s. att nerladdningstiderna inte är
lika långa som de kan vara nu på Internet. Text-TV kommer försvinna, eftersom det
kommer bli onödigt när alla tjänster ändå finns till gängliga på Internet via TV-n. Han
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tror att vi kommer få de flesta nyheter från Internet och att tidningarna då kommer att
minska i upplaga. Han tycker att det är bra med nyheter på Internet eftersom det ger
läsaren större valmöjli ghet, man kan själv välja vilka nyheter som är intressanta och
behöver inte bläddra förbi massa onödigt som man ofta gör i en tidning.

5.6. Faktorer som kan ha påverkat intervjusvaren

Jag valde att använda tratt-tekniken i min frågeuppställning, eftersom jag trodde att
denna ordning på frågorna skulle ge det bästa resultatet. Tratt-tekniken förklaras i
kapitel 4.4.

Eftersom brister i förberedelser inför intervjun enligt Patel & Davidson (1994) kan
resultera i försämrat resultat, så gjorde jag själv så att jag e-postade varje företag som
jag skulle intervjua och inkluderade de frågor jag planerade att ställa vid intervjun i
e-brevet. Detta gjorde jag eftersom jag ansåg att det skulle förenkla intervjun avsevärt
så respondenterna redan läst igenom frågorna och visste vad som väntade vid
intervjun.

Jag anser att några faktorer som kan ha påverkat resultatet av intervjuerna med
företagen positivt är:

• att respondenten var intresserad av ämnet som examensarbetet handlar om.

• att respondenten var intresserad av att ta del av mitt färdiga examensarbete.

• att tiden för intervjun var 40 minuter, vilket kändes lagom långt.

• att jag genomförde främst personliga intervjuer vilket gav mig chans att
vidareutveckla frågorna och föra en vidare diskussion omkring frågorna.

Faktorer som enligt mig kan ha påverkat resultatet negativt är:

• att vissa frågor var aningen otydliga och missuppfattades eller förstods ej av
respondenten, exempelvis frågorna angående olika standarder.

• att respondenten inte var så insatt i vissa ämnen, exempelvis märkspråk.

Enligt mig så har intervjuerna fungerat bra och jag har ingen orsak att tro att någon av
respondenterna har gett felaktiga svar på något sätt, utan att de har svarat så
sanningsenligt de har kunnat.
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6. Analys

I detta kapitel kommer jag att bearbeta och analysera mitt insamlade material. Analysen
sker med avseende på min problemställning och förväntat resultat som presenteras i
kapitel 3. och som sammanfattas nedan.

Detta examensarbete har inriktat sig mot webbutveckling och avsikten med rapporten
är att undersöka några webbyråers uppfattning om programmeringsspråk, märkspråk
och standarder som finns nu och som kommer utvecklas framöver, främst med
avseende på webbutveckling. De frågor jag främst ville få svar på var dessa:

• Vilka programmeringsspråk, märkspråk och standarder använder webbyråerna nu i
samband med webbutveckling?

• Vilken åsikt har webbyråerna om märkspråket XML och dess utveckling framöver?

• Vilka åsikter har webbyråerna om framtiden för Internet?

• Vilka fördelar/nackdelar har webbyråerna erfarit från införandet av ny teknik/nya
standarder?

I följande kapitel kommer jag analysera insamlat material för att få svar på dessa
frågor.

6.1. Bearbetning av intervjusvar

Jag har valt att analysera materialet med avseende på de frågeställningar som finns i
min problemställning. Därför kommer analysen att utgå från frågeställningarna.

6.1.1. Vilka programmeringsspråk, märkspråk och standarder
använder webbyråerna nu i samband med webbutveckling?

Denna fråga ledde till att jag fick reda på vilka olika språk som används vid
utvecklandet av webbsidor. Det visade sig att samtliga företag använder märkspråket
HTML samt något eller några script-språk (exempelvis Javascripts, PHP3 och
CGI-BIN-scripts skrivna i Perl eller C++) vid utvecklandet av webbplatser. Även ASP
(Active Server Pages) används av företag B, D, E och G. Åsikterna om Java går isär
en aning. Exempelvis så kan både företag B och C tänka sig att använda Java och
Java-applets på sina webbsidor, men företag D anser att Java inte är ett språk som bör
användas på webben på grund av att det saktar ner inladdningen av webbsidorna. Detta
visar att programmeringsspråk uppfattas olika av olika personer, ofta beroende på
vilken funktion som eftersträvas, exempelvis interaktivitet på webbsidor kan
genomföras på olika sätt och där vissa föredrar enklare scripts, föredrar andra att
använda exempelvis ASP som är mer komplicerat.
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Angående vilka standarder webbyråerna använder så ansåg företagen att de säkert höll
sig till rekommenderade standarder utan att riktigt känna till dem. Att företagen inte
känner till vilka standarder de följer tyder på att det inte är så tydligt vilka standarder
som är ISO-standarder, detta trots att ISO är en av de stora organisationerna som
fastställer standarder (ISO, 1999).

Själv är jag av åsikten att alla företagen troligen följer den senaste standarden för
HTML, men att de inte tänker så mycket över att det är en standard.

6.1.2. Vilken åsikt har webbyråerna om märkspråket XML och
dess utveckling framöver?

Det visade sig under intervjuerna att inget företag kände till speciellt mycket om
märkspråket XML, men att om detta märkspråk skulle bli en utbredd standard som går
att använda istället för eller som komplement till HTML, skulle alla företag troligen
börja använda detta språk. Detta visar på att standardisering av produkter spelar en
stor roll då ett företag skall välja vilka produkter de skall använda, exempelvis vilka
märkspråk de vill använda på sina webbsidor.

Företag A, C och E anser att märkspråket XML verkar vara ett bra språk som kommer
användas mer i framtiden. Några av deras åsikter var att XML verkar vara ett flexibelt
språk som kan styra upp Internet på ett bra sätt. Inget av företagen planerar att byta ut
HTML mot något annat språk, men kundernas önskemål spelar förstås en stor roll vid
byte eller komplettering av programmeringsspråk och märkspråk. Företag E anser att
Internet fortfarande är ganska outvecklat och att det behövs ett språk som kan styra
upp webbsidorna på Internet på ett bra sätt och att XML skulle kunna vara det språket.

Med den erfarenhet jag fått efter att ha genomfört intervjuerna har jag förstått att jag
själv förväntade mig att XML skulle vara mer känt och mer spritt än det egentligen är.
Därför förmodar jag att svaren på frågorna angående XML blev något enklare än jag
förväntade mig från början, men trots detta fanns det ett klart intresse från företagens
sida att vilja lära sig mer om XML.

6.1.3. Vilka åsikter har webbyråerna om framtiden för Internet?

Jag valde att ställa två relativt fria frågor i slutet av min intervju och det visade sig efter
intervjuerna att det var på dessa frågor som respondenternas åsikter om Internets
utveckling kom fram. Dessa frågor ledde till en diskussion om hur Internet kommer
utvecklas i framtiden och hur tekniken kommer förändras. Eftersom jag fick svaren på
intervjun från företag F per e-post så utvecklades ingen diskussion angående de två
sista frågorna.

Företagen anser att Internet är relativt outvecklat och att det kommer öka betydligt i
storlek och effektivitet i framtiden.

Vissa respondenter (företag B, C och D) är av den uppfattningen att Internet kommer
bli mer interaktivt framöver, det vill säga att den som surfar på webbsidan kan göra
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egna val. Ett exempel på interaktivitet är möjli gheten till att skicka e-post från
webbsidorna. Företag B, C, D och G spår att Internet kommer integreras mer med TV.
Enligt respondenten för företag B kommer ingen lägga märke till webben om tio år
eftersom den då kommer vara en naturlig del av vardagen.

Jag blev lite förvånad över att det var så många företag (fyra stycken) som kopplade
ihop TV med Internet i framtiden, eftersom jag själv inte har tänkt i de banorna. Vid
närmare eftertanke finner jag dock denna utveckling av Internet vettig, eftersom det
troligen finns en TV i fler hem än det finns en dator, vilket gör det möjli gt för ännu fler
människor att använda Internet om det var åtkomligt via TV-n på ett snabbt, enkelt
och bra sätt.

Att Internet upplevs som relativt outvecklat, trots att det funnits i flera år, anser jag
kan bero på att i Sverige har Internet först nu på senare år börjat användas av fler och
fler personer och att webbutvecklingen i landet ganska nyligen har kommit igång.

6.1.4. Vilka fördelar/nackdelar har webbyråerna erfarit från
införandet av ny teknik/nya standarder?

En av frågorna i min problemställning behandlar vilka fördelar och nackdelar som
webbyråerna erfarit att införandet av ny teknik och nya standarder har medförit. Denna
fråga ledde till att jag valde att ställa frågor angående svårigheter som företagen
upplevt i samband med ny hårdvara och mjukvara.

Något som de flesta företag håller med om är problemen med kompatibili teten mellan
olika versioner av webbläsare. Det händer ibland att kunder klagar på att deras
webbplats inte går att ladda ner med en äldre version av en webbläsare, eller att vissa
funktioner inte fungerar i en annan webbläsare. Därför anser alla företag att det är
viktigt att testköra webbplatsen i olika webbläsare och även olika versioner av
webbläsarna. De anser dock att det inte går att utveckla en webbplats som är helt säker
i alla olika versioner, eftersom innehållet på webbplatsen då skulle bli tvunget att vara
ren text i enklaste HTML-format och kunderna kräver ofta mer avancerade saker,
exempelvis scripts och bilder. Det finns alltså flera problem med de olika versioner av
webbläsare som finns ute på marknaden idag. Olika versioner och varumärken av
webbläsare stöder olika funktioner på webbsidorna vilket kan leda till att en webbsida
som innehåller funktioner som enbart stöds av en webbläsare, kan vara nästintill oläslig
i en annan webbläsare.

Företagens val av operativsystem baseras en del på vad för slags företag de är och
vilka operativsystem som deras kunder använder. Reklamföretagen använder främst
Macintosh-datorer eftersom detta är vanligt inom reklambranschen och enligt företag
A använder även deras underleverantörer Macintosh, vilket är ännu en orsak till varför
de använder Macintosh. De företag som är enbart webbyråer har inget direkt behov av
att kunna skapa exempelvis stora multimediaprojekt, utan behöver bara datorerna till
att utveckla webbplatser, med alla olika funktioner som kan finnas på en sådan och
därför räcker det för dem att använda exempelvis Windows95 eller Windows98.
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Jag anser inte att jag fått svar på min fråga angående fördelar och nackdelar som
webbyråerna har erfarit, istället har jag fått svar som inriktar sig mer mot vilka problem
som företagen har upplevt med främst mjukvaran. Detta anser jag bero på att jag
formulerade frågan angående detta för löst och bara frågade efter vilka svårigheter som
företagen stött på angående utvecklingen av hård- och mjukvara.

6.2. Svarens giltighet

Jag anser att det inte går att bevisa att de resultat som jag kommit fram till är generella
för webbyråer och att resultatet av analysen även gäller för andra webbyråer som inte
deltagit i mina intervjuer.

Utvecklingen på webben sker dessutom mycket snabbt, vilket innebär att det material
jag har analyserat kan komma att bli inaktuellt.

Mitt urval av företag kan också ha påverkat resultaten, då jag enbart har intervjuat
företag i Skövde har jag inte fått något direkt representativt urval av webbyråer.
Dessutom är två av företagen enmansföretag, vilket troligen innebär att de har
betydligt färre resurser än de större webbyråerna, men jag anser ändå att deras svar är
relevanta eftersom de är insatta i webbutveckling. Jag har därmed inte bedömt att det
finns någon större skill nad mellan de företag jag intervjuat. Mina krav på de utvalda
företagen var som nämnts i kapitel 5.1 att de arbetade med webbdesign, d.v.s. att de
producerat ett godtyckligt antal webbsidor.

Jag anser heller inte att mitt val att nämna företag och respondenter vid namn har lett
till ett eventuellt försämrat resultat.
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7. Resultat
Jag har kommit fram till följande utifrån insamlat material och analys av detta.
Resultaten presenteras med avseende på förväntat resultat som beskrivits i kapitel 3.3.

Det resultat jag förväntade mig var att få en förståelse för vilka språk som används vid
utvecklandet av webbsidor. Jag förväntade mig också att få en uppfattning om vad
webbyråerna kände till om de olika standarder som finns nu och de förslag om
standarder som förväntas bli standarder framöver, samt vilka åsikter de har om nutiden
och framtiden inom området Internet och märkspråk. Jag anser att jag uppnått det
resultat som jag förväntade mig, men att jag inte har fått svar på alla de delfrågor som
skulle besvara min problemställning. Resultaten av analysen återges nedan i kapitel 7.1-
7.3.

7.1. Språk och standarder

De språk som används är HTML och olika script-språk, exempelvis Javascripts, PHP3
och CGI-BIN-scripts skrivna i Perl eller C++). Även ASP (Active Server Pages)
används av några av företagen. XML har i stort sett upplevts som positivt för
webbutvecklingen, vilket stöder de litteraturstudier jag gjort i kapitel 2. XML vore ett
alternativ för alla företag om märkspråket blir en utbredd standard som fungerar bra
ihop med HTML. Detta visar på att standardisering av produkter spelar en stor roll då
ett företag skall välja vilka produkter de skall använda, exempelvis vilka märkspråk de
vill använda på sina webbsidor. Angående vad som styr vilka språk som används vid
webbutvecklingen har jag även funnit att kundernas önskemål som spelar stor roll.
XML verkar vara ett märkspråk som helt klart är på gång, för trots att några av
företagen inte kände till speciellt mycket om XML, så visste de iallafall på ett ungefär
vad det var.

7.2. Internets framtid

Internet upplevs fortfarande som relativt outvecklat, trots att det funnits i flera år.
Framtiden för Internet är dock enligt företagen att det kommer utvecklas och öka i
storlek rejält. För att kunna styra upp Internet krävs det att det finns exempelvis bra
märkspråk och XML verkar vara ett troligt alternativ till HTML.

Internet anses bli mer interaktivt, det vill säga att ge den som surfar på webbsidan olika
val. Att TV och Internet enligt företagen troligen kommer höra ihop i framtiden tyder
på att tekniken utvecklas och integreras. Internet kommer också troligen bli en naturlig
del av vardagen och kommer användas till det mesta, exempelvis köpa varor och
tjänster på Internet i större utsträckning än idag.
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7.3. Ny teknik och nya standarder

De problem som har framkommit vid analysen av insamlat material är främst
mjukvaruproblem. Varje ny version av ett program medför att inlärning och anpassning
till tidigare versioner måste ske. Flest problem anses uppkomma då nya versioner av
webbläsare utkommer, eftersom dessa webbläsare stöder nya funktioner som inte stöds
i äldre versioner. Det är enligt företagen alltid nödvändigt och viktigt att testköra de
webbsidor som utvecklats genom att kontrollera till exempel läsbarhet och utseende i
olika webbläsare och olika versioner av webbläsarna.
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8. Slutsatser
Detta är en sammanfattning av de resultat som framkommit genom analys av det
insamlade materialet. Jag har bara sammanfattat de resultat som är direkt kopplade till
min problemställning.

• De språk som används på webbsidor är främst HTML och olika script-språk.

• Standardisering är viktigt, trots att företagen inte känner till några speciella
standarder, så är de ändå överens om att XML måste bli en utbredd standard innan
de skulle kunna tänka sig att använda det istället för HTML.

• Märkspråket XML kommer att användas först då det blivit en pålitlig standard.

• Internet upplevs fortfarande som relativt outvecklat, men kommer enligt företagen
att utvecklas och växa, bli mer interaktivt samt integreras med annan teknisk
utrustning såsom TV-n.

• De flesta problem som uppstår vid utvecklingen av ny teknik är främst
mjukvaruproblem, exempelvis inkompatibilitet mellan olika webbläsare.
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9. Diskussion
I detta kapitel skall jag reflektera över den undersökning jag genomfört, diskutera
resultaten samt ge förslag på fortsatt arbete.

9.1. Egna värderingar av arbetet

Jag är av den uppfattningen att det har känts bra att arbeta självständigt utan att ha ett
problem kopplat till ett företag. Detta eftersom jag trivs bättre med att arbeta ensam
och få disponera min tid på det sätt som jag anser vara lämpligt.

Mitt intresse av området jag har behandlat i rapporten har vuxit under tiden jag har
skrivit rapporten. Exempelvis blev jag intresserad av XML och har läst betydligt mer
om det än som presenteras i denna rapport. Det blev lätt så att jag sökte kunskap som
inte var nödvändig för själva rapporten, men som intresserade mig såpass mycket att
jag fortsatte att exempelvis läsa nyheter på Internet och i tidningar.

Det var intressant att besöka företag för att intervjua dem. Jag har blivit vänligt bemött
och de företag jag har varit i kontakt med har varit intresserade av det jag behandlat i
mitt examensarbete. Jag har även lärt mig mer om de märkspråk, programmeringsspråk
och program som används vid webbutveckling, eftersom jag när jag sammanfattade
intervjusvaren alltid sökte på Internet efter de språk eller program som företagen
använde. Därmed fick jag en ökad kunskap om detta.

Jag anser att samarbetet med min handledare har fungerat bra och jag har fått kreativ
kritik på det material jag har presterat. Även kommentarer och kritik från examinatorn
har varit givande. Jag anser att det är viktigt att få kritik (bra och dålig) för att kunna
utveckla mitt skrivsätt. Att skriva rapporten i ordbehandlingsprogrammet Word 7.0 har
inneburit att jag lärt mig mycket om de olika funktioner som programmet innehåller,
vilket jag anser är bra eftersom jag troligen kommer använda detta program vid många
tillfällen för att exempelvis skriva rapporter.

Jag anser att min tidsplanering har fungerat bra i den mån jag hade någon planering.
Exempelvis så sträckte sig intervjuerna med företagen över veckorna 14-17 och den
andra inlämningen av rapporten skulle ske vecka 18, vilket gjorde att jag fick lite tid att
behandla den sista intervjun jag genomförde under vecka 17.

9.2. Diskussion av resultat

Jag anser att jag hade kunnat få ett annorlunda resultat om jag hade ställt fler frågor
som var ännu mer knutna till min problemställning. Med den erfarenhet jag fått efter att
ha genomfört intervjuerna och bearbetat svaren anser jag att om jag skulle göra om
intervjuerna nu skulle jag välja att ställa mer precisa frågor om webbutvecklingen,
framtiden för Internet etcetera, istället för att dessa diskussioner skulle dyka upp under
de fria frågorna. Då jag inte ställde några specifika frågor om webbutvecklingen i
framtiden innebar det att vissa företag inte diskuterade om framtiden. Detta var även
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märkbart med de intervjusvar jag fick per e-post, där ingen diskussion alls kom fram
under de fria frågorna.

Med den erfarenhet jag har nu efter intervjuerna anser jag även att frågorna om
standarderna kunde ha formulerats bättre, eftersom de flesta företagen inte riktigt
förstod frågorna och heller inte kände till om de använde någon särskild standard.

Jag inser att det finns vissa brister i kopplingen mellan problemställning och
intervjufrågor, vilket innebär att jag inte har fått ett komplett svar på min
problemställning. Jag har däremot fått svar på exempelvis vad företagen anser om
märkspråket XML.

Jag uppmärksammade inte bristen på koppling mellan de ställda intervjufrågorna och
min problemställning, därför ändrades heller inte intervjufrågorna, utan samma frågor
ställdes till alla sju företag. Det var först när jag skulle redovisa och analysera
materialet som jag upptäckte denna brist och vid detta till fälle fanns det inte tid att
rätta till misstaget.

Då jag inte fått ett komplett svar på min problemställning anser jag att de resultat jag
kommit fram till genom analys av insamlat material, inte nödvändigtvis är generella för
webbyråer i allmänhet. Jag anser dock att de resultat jag har kommit fram till troligen
är resultat som webbyråer i allmänhet instämmer i, exempelvis att standardisering av
programmeringsspråk och märkspråk är viktigt. Jag anser även att mitt val att avgränsa
mig till att intervjua webbyråer/reklambyråer enbart i Skövde medförde att jag inte
anser att dessa företag kan sägas vara ett representativt urval av webbyråer.

9.3. Förslag på fortsatt arbete

Märkspråket XML intresserar mig fortfarande och jag anser att en uppföljning
angående hur utbrett XML verkligen blir vore en bra uppföljning av denna rapport. De
företag som inte kände till någonting om XML kunde förstås inte värdera språket, men
några av företagen hade funderingar kring språket, exempelvis företag F som anser att
XML inte är aktuellt för företaget än så länge, men att det kan vara det om två-tre år.
Jag anser att det även vore intressant att följa upp de konferenser som kommer
genomföras under 1999 för att se hur XML introduceras och vilka resultat som
kommer komma från dessa konferenser.

Ett annat förslag jag har är att intervjua fler webbyråer och reklambyråer för att få mer
material att analysera och dra slutsatser ifrån. De sju företag jag intervjuade kan ju inte
sägas representera exempelvis Sveriges alla webbyråer och därmed går det inte att dra
några generella slutsatser av det resultat som analyserats fram. Det vore även intressant
med en uppföljning angående företagens framtida värdering av Internets utveckling,
där fokus skulle kunna läggas på antingen mjukvaru-utveckling, exempelvis utveckling
av nya webbläsare och webbediteringsverktyg, eller på hårdvaru-utveckling,
exempelvis snabbare Internet och integrering av Internet och TV. Det är enligt mig
alltid intressant att jämföra vilken framtidssyn som finns nu, med hur det verkligen
blev, om förutsägelserna slog in eller inte.
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Appendix A, Intervjufrågor till w ebbyråer

Företagsbeskrivning

1. Berätta lite om Ert företag, exempelvis antal anställda, antal kunder etcetera.

2. Vilka slags tjänster till handahåller Ni? (Exempelvis skapa webbsida/webbplats,
uppdatera webbplats, e-post, domännamn, server, Internethandel, skriva in hel
produktkatalog.)

3. Berätta hur Er utvecklingsmiljö ut. (Vilka operativsystem som används, editorer
exempelvis Frontpage, Adobe Pagemill, Macromedias redigeringsprogram,
Netscape composer.)

4. Vilken befattning inom företaget har Ni? (personen som intervjuas)

5. Hur många års erfarenhet inom branschen har Ni? (personen som intervjuas)

 Programmeringsspråk

6. Vilka programmeringsspråk används när Ni programmerar webbsidorna? Används
scripts? Java? ASP (Active Server Pages)?

7. Vilken inställning har Ni till XML (Extensible Markup Language)?

8. Kommer XML vara ett alternativ för Er när det är helt färdig utvecklat och det finns
stöd i bl.a. webbläsare för språket?

9. Funderar Ni på att byta programmeringsspråk i framtiden?

10. Hur gör Ni för att följa med i utvecklingen av programmeringsspråk? (tidningar,
böcker, utbildning, information på Internet)

 Standarder

11. Vilken inställning till rekommenderade standarder har Ni?

12. Använder Ni Er av några särskilda ISO-standarder?

 Utveckling

13. Vilka svårigheter har Ni stött på angående utvecklingen av hård- och mjukvara?
(exempelvis svårigheter med snabbare datorer/hårdvara/grafikkort/nätverk/kablar
och programvara, nya program/standarder/webbläsare/webbverktyg)

14. Hur kommer Ni bemöta framtida utvecklingar av hård- och mjukvara?

 Framtidsfrågor

15. Vilka framtidsplaner har Ni?

16. Hur bemöter Ni de krav på ny kunskap som uppstår i framtiden? Vidareutvecklar
Ni Er inom företaget?

 Övrigt

17. Har Ni några andra tankar om det vi pratat om?

18. Har Ni några övriga frågor Ni vill ta upp?
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Appendix B, Sammanfattning av intervjuer med företag

Detta Appendix innehåller de kompletta svaren från de sju intervjuer som jag
genomfört.
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Företag A, Factum Reklambyrå

Intervju med Factum Reklambyrå, Roger Asplund

Företagsbeskrivning

1.  Företaget har 10 personer anställda som alla har olika funktioner. Ett kundprojekt
består av en projektledare som har kontakten med kunden och styr själva projektet,
samt en arbetsgrupp som består av en skribent (s.k. copywriter) och en AD (Art
Director). Företagets kundkrets består till 50-60 procent av så kallad “business-to-
business” , d.v.s. att marknadsföra företag mot andra företag. Resten av kundkretsen
delas upp i tjänsteföretag som vänder sig till konsumenterna (runt 20 procent) och
direkt kontakt med konsumenterna (ca 30 procent). Ofta är varje person inblandad i
flera projekt samtidigt.

2.  Företaget är ett tjänsteföretag vilket för dem innebär att vad kunden än begär så
genomför de det. Exempel på reklam som till verkas åt kunderna är TV reklam,
radioreklam, trycksaker samt Internet och multimedia reklam. I Internet och
multimedia reklam ingår allt som bör ingå, exempelvis skapandet av webbplatser,
e-post, domännamn, interaktiva applikationer etcetera. Vid behov hyr företaget in
vissa tjänster, exempelvis rena programmeringstjänster eller då kunden vill ha
onlinetjänster på Internet eller databashanterare. Roger anser att det finns en stor
skill nad mellan reklambyråer och webbyråer. Reklambyråer arbetar främst med
kommunikation, att marknadsföra kunden, medan en webbyrå riktar in sig mer mot
det tekniska, att skapa webbplatser. På en reklambyrå finns den
marknadsföringskunskap som kan saknas på vissa webbyråer och han anser också
att det viktigaste för en reklambyrå är att föra fram kunden och att informationen på
webbplatsen skall vara strukturerad och lättillgänglig.

3.  Företaget använder Macintosh (Mac) rakt igenom. Detta på grund av att deras
underleverantörer (exempelvis tryckerier) också använder Macintosh. Andra
fördelar med Macintosh enligt Roger är att vid köp av en Mac ingår allt som behövs
för att komma igång direkt, ljudkort, bildkort, bra multimediaprogram etc.,
dessutom är Mac helt bakåtkompatibelt. Företaget använder främst Macromedias
produkter, exempelvis Dreamweaver. Roger anser att Macromedias produkter är
bra och lätta att lära sig eftersom alla program har liknande gränssnitt, men att de
även är till räckligt kraftfulla för att skapa komplicerade multimediaprojekt. Även
Adobe Photoshop används och Roger anser att det är det bästa bildprogrammet på
marknaden idag. Roger till ägger att de tre program som används mest i branschen
just nu är Adobe Photoshop, Adobe Illustrator samt Quark Express.

4.  Roger är i botten en AD (Art Director), men kallar sig numera IT-AD, på grund av
att han inriktat sig mer och mer mot IT och Internet.

5.  Roger har runt 10 års erfarenhet i reklambranschen och han har jobbat på företaget i
två och ett halvt år.

 Programmeringsspråk

6.  Eftersom företaget själva inte utvecklar de tekniskt komplicerade webbplatserna så
programmerar de inte så mycket själva. Det främsta språket som används är HTML



Appendix

50

och även Javascripts och andra scripts används. Företaget är alltså inte så tekniskt
inriktade själva, utan hyr vid behov in de tjänsterna.

7.  Roger känner till XML och säger att det är en vidareutveckling av HTML som
kommer bli standard i framtiden. Han tror dock inte att han själv kommer använda
språket, eftersom han som sagt var inte själv programmerar speciellt mycket. Han
tror heller inte att han skulle ha tid att lära sig XML. Han har dock ingenting emot
XML, utan anser att det är positivt om det utvecklas nya programmeringsspråk som
klarar av mer krävande applikationer på webbsidorna.

8.  Roger anser att det är klart att XML kommer vara ett alternativ när det är
färdigutvecklat och redo för marknaden, men eftersom han inte kommer vara
personligt inblandad i programmeringen kommer han antagligen inte ha så stor
kontakt med språket ändå.

9.  Roger säger att han själv inte är personligt inblandad i just programmeringsbiten, så
han har ingen direkt åsikt om byte av språk.

10.  Roger säger att om han hittar information själv så är det mer en slump än medveten
sökning. Han söker inte information medvetet, utan istället hittar han intressanta
fakta när han slumpmässigt surfar runt på Internet. Exempelvis om han hittar en
välgjord webbsida på Internet så kontrollerar han källkoden och ser om det är något
som han själv skulle kunna använda, likadant med intressanta scripts. Han har även
träffat på ASP (Active Server Pages) när han surfat på Internet, men känner inte till
så mycket om det. Han läser heller inga tidningar eller böcker som är specifikt
inriktade mot programmering eller Internet, utan föredrar att lära sig de program
han använder själv. Han säger att han är självlärd. Han säger också att Macromedias
produkter är lätta att lära sig på grund av de liknande gränssnitten och att han då
inte behöver läsa böcker för att lära sig de nya programmen.

 Standarder

11.  Roger tror inte att det finns några direkta standarder att följa i reklambranschen. På
IT-sidan finns det naturligtvis standarder att följa, exempelvis att en webbsida skall
kunna ses i olika webbläsare, i olika upplösning på skärmen och i olika
operativsystem. Det finns ju en plattformsstandard som de måste följa anser han.
Dessutom har de förstås en standard för hur de själva inom företaget skall lagra
informationen de skapar. De följer även europeisk standard angående exempelvis
typsnitt och språk.

12.  Som sagt i tidigare svar tror inte Roger att det finns några direkta standarder,
därför finns det heller inga ISO-standarder. Däremot finns det förstås en slags
kvalitetsstandard vars krav de måste uppfylla. Roger berättar även att ISO-
standarden är för stor och omfattande för företaget, därför använder de en slags
delmängd av ISO kallad FR2000 som utvecklats av småföretagare som tagit de
delar som behövts från ISO. I FR2000 är det bland annat klart bestämt hur
dokumentation skall ske.

 Utveckling

13.  Eftersom företaget använder Macintosh så har de inte upplevt några problem alls i
samband med ny hårdvara eller mjukvara. Mac är ju bakåtkompatibelt och det
innebär att alla nya program som kommer och nya versioner av program fungerar
lika bra på de äldre datorerna som på de nya.
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14.  Det enda problemet som Roger kan komma på är att de kan ha problem ibland när
kunder klagar på att deras webbsida plötsligt blivit oläslig. Detta beror oftast på att
webbsidan är utvecklad i en nyare version av en webbläsare, men kunden har tittat
på webbsidan med en äldre version. Därför är det viktigt att företaget håller sig
ajour med vilka uppdateringar som sker.

Roger anser att Macintosh är en drömdator just beroende på att allt ingår vid köp,
grafikkort, nätverk, kablar. Han säger att de lätt skulle kunna koppla på en gammal
dator till deras nya nätverk och den datorn skulle fungera lika bra ändå. Allt är
också bakåtkompatibelt, både hårdvara och mjukvara, vilket Roger anser är en stor
fördel. Vid köp av en ny dator kan de enkelt lyfta in den gamla hårddisken och
allting fungerar bra ihop direkt. De har en budget på runt 150 000 kronor varje år
avsatt till nyinvesteringar. I dessa investeringar ingår förstås exempelvis skrivare,
bildskärmar och program. Roger säger att de kan köpa in nytt även om de är nöjda
med det de redan har, eftersom det kan krävas av kunderna att de har ett visst
program eller en viss version av ett program. Företaget har ofta senaste versionen
av de program som de använder, men kan likaväl ha äldre versioner om de anser att
den versionen räcker till.

15.  Bedöms det att det finns behov för nyinvestering så köps produkterna in, men
Roger till ägger att allt nytt tar tid att lära sig, därför är de ibland lite restriktiva med
inköpen. Har de produkter som fungerar så finns oftast inget behov för att köpa in
och lära sig något nytt.

 Framtidsfrågor

16.  Företaget har en fastslagen femårsplan, främst att bli en nationellt erkänd
reklambyrå. Just nu har de mest lokala kunder, men de har även kunder från andra
delar av landet. Företaget kommer expandera sakta men säkert. Roger säger att de
inte kan ha några kortsiktiga planer eftersom branschen svänger såpass snabbt. Det
kommer fram nya vägar att ta hela tiden, men de stora visionerna är väl fastslagna.

17.  Företaget vidareutbildar sig vid behov. Oftast rör det sig om kurser några gånger
om året som företaget köper in gemensamt med andra reklambyråer. De har inom
företaget även en slags tjänstebeskrivning som de kallar “Ribban”. Detta går ut på
att de utvärderar sig själva och sina arbetskamrater med jämna mellanrum för att se
till att de håller sig på en hög och jämn standard. Det finns ett antal punkter som de
skall bedömas på, exempelvis kreativitet och trendkännedom. Om de märker att de
hamnar under “ribban” på något område så startas någon utbildning för att de skall
kunna uppdatera sig själva och sina kunskaper. Roger själv säger att han är kreativ
och har god kännedom om trender, men han är däremot lite sämre på
kundrelationer, men det är heller inte hans huvudsakliga arbete. Naturligtvis så följer
Roger själv inte alla trender som utvecklas, eftersom trender inte nödvändigtvis
måste vara bra trender, utan han har en egen smak och en stil som präglar hans
arbete.

 Övrigt

18.  Generellt så finns det ett stort glapp mellan teknik och kommunikation. Roger
säger att det kan hända att en kund har en släkting som är bra på exempelvis
HTML-kodning och då blir det ofta så att den släktingen får producera kundens
webbplats. Genom detta så anser Roger att de missar en hel del angående
kommunikationen. Reklambyråer har ju stor kunskap om just marknadsföring och
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kommunikation och vet vad som krävs för att profilera ett företag på Internet och
även på andra ställen. Han säger också att bara för att ett företag vill ut på Internet
betyder inte att de måste ändra stil eller språk, utan Internet är ju bara ett annat
medium och att man bör följa den grafiska linjen som finns på annat som rör
företaget även på Internet. Informationen är det viktigaste, att den är väl
strukturerad och att det är lätt att hitta på webbplatserna. Företaget har hand om
själva informationen och kommunikationen, men lämnar själva programmerandet av
webbplatserna till andra personer som hyrs in vid behov. Roger säger dock att
företaget har producerat sin egen hemsida själva, det handlar mest om ren HTML-
kodning och några bilder på deras hemsida. Han säger också att det är viktigare att
informationen förs fram på ett lätt och bra sätt, än att ha en tekniskt avancerad
webbsida.

19.  Roger tycker inte det finns något speciellt han vill ta upp. Vi pratar dock lite om
skill naden mellan skolan och verkligheten, där Roger anser att skill naden är stor.
Han anser att verkligheten på sätt och vis är “tråkigare”, eftersom det är helt andra
förutsättningar då man börjar arbeta. Det är en mycket högre fart i ute i arbetslivet
än det är på skolan och tidspressen ökar. Ofta är standarden också sämre ute i
verkligheten än den är på skolorna, detta tror Roger kan bero på att många företag
idag inte är speciellt teknikintresserade och inte vill i nföra nya tekniker och system.
Skolorna satsar däremot ofta mer på teknik för att kunna undervisa sina studenter
på bästa sätt.
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Företag B, APE Data

Intervju med APE Data, Krister Sundelin

Företagsbeskrivning

1.  Företaget är främst ett utbildningsföretag som håller kurser om olika program. Både
andra företag och privatpersoner anlitar företaget för utbildning, bland annat
samarbetar de med studieförbundet och ger kurser därigenom. Företaget är även en
webbyrå. Företaget har två anställda och har funnits i ca ett och ett halvt år.

2.  Utbildningsdelen pågår genom kurser som ges på olika pass varje dag. Utbildningen
anpassas till att passa kundens önskemål, bland annat om vilka veckodagar och pass
som kunden föredrar. Företaget till handahåller även ett webbhotell och om kunden
så önskar designar de även kundens webbplats. E-post erbjuds och om kunden vill
hjälper de till att skaffa domännamn.

3.  De arbetar främst i Windows98, men webbhotellet ligger på en WindowsNT-server.
Program som används vid utvecklandet av webbsidor är främst Adobe Photoshop
och Microsofts Frontpage. De planerar dock att införskaffa Macromedias
Dreamweaver för att ersätta Frontpage. Anledningen till varför de främst använder
Windows är att programutbudet är så stort.

4.  Personen som intervjuas heter Krister och är webbdesigner och lärare.

5.  Krister har ca ett och ett halvt års erfarenhet av webbranschen, men har arbetat med
datorer betydligt längre. Han har arbetat på företaget i ett halvår.

 Programmeringsspråk

6.  Programmeringsspråk som används är HTML, Javascripts, CSS (Cascading Style
Sheets). De jobbar på att lära sig Java. De kan använda ASP (Active Server Pages)
och Pearlscripts om de vill, men är nöjda med det de använder nu.

7.  Krister undrar vad man egentligen skall ha XML till och anser att XML inte ersätter
något som finns på marknaden nu. Han jämför med hur videomarknaden såg ut för
några år sedan, då det fanns många olika format och standarder. Han säger att den
standard som väljs inte nödvändigtvis är den bästa, utan kan ibland vara den
standard som marknaden vill ha. Krister ser inte XML som ett realistiskt alternativ
till de språk som finns nu och tror inte att marknaden kommer “köpa det” . För att
XML skall slå igenom krävs det enligt honom att det ersätter HTML som nu är
mest utbrett.

8.  Om XML blir standard så anser Krister att de inte har något val än att följa den
standarden och börja använda XML, men som sagt i tidigare svar tror inte han att
XML kommer få något stort genombrott.

9.  De funderar inte på att byta programmeringsspråk helt, Krister anser att det handlar
mer om att lägga till språk än att byta.

10.  För att följa med i utvecklingen används både böcker, tidningar, diskussioner med
andra insatta personer och webbsidor. Bland annat W3Cs (WorldWideWeb
Consortium) webbsida används för att hänga med i de senaste rekommendationerna.
Att själva gå på utbildning har de dock inte tid med i företaget. För att lära sig de
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program de arbetar med provar de sig fram och läser böcker till s de förstår hur det
fungerar och denna metod att lära sig har fungerat bra hittills.

 Standarder

11.  De försöker följa W3Cs standarder, bland annat angående CSS och Javascripts.
Krister anser att det är viktigt att all viktig information på webbsidorna syns i alla
webbläsare och att webbsidan överhuvudtaget skall vara ett resultat av god design.

12.  Krister känner inte till vilka standarder som är ISO-standarder. Han till ägger att det
är ointressant om en standard är en ISO-standard så länge marknaden inte följer den
standarden.

 Utveckling

13.  De hade vissa svårigheter med bytet från Windows95 till Windows98, det största
problemet var att arbetssättet skilj de sig i de olika versionerna av Windows.
Hårdvaruproblem dyker upp ibland och då är det bara att lösa de problemen. Krister
säger att det enda som egentligen behövs för utveckling av webbplatser är en
texteditor, ett grafikprogram, en webbserver och en fast uppkoppling. Webb-
editorer underlättar dock arbetet med att göra webbsidor.

14.  Krister säger att företaget bara införskaffar någonting nytt om det finns behov av
det, inte bara för att det är just nytt. Bland annat så tänker företaget införskaffa
Macromedias Dreamweaver eftersom de har upplevt att Frontpage ändrar i HTML-
koden på egen hand, bland annat då Javascripts används, vilket inte är speciellt
uppskattat när webbsidorna ska utvecklas. Att skaffa ny hårdvara eller mjukvara
bara för att det är nytt och häftigt anser han vara ett slöseri med resurser.

 Framtidsfrågor

15.  Framtidsplaner är bland annat att skaffa en större lokal. Krister planerar även att bli
heltidsanställd, just nu är han deltidsanställd eftersom han utbildar sig inom
Kunskapslyftet. Företaget jobbar även på att utöka webbyrådelen av företaget.
Krister säger också att de har funderat på att byta sin NT-server mot en UNIX-
server eller en LINUX-server, men det gör de inte än eftersom det inte är
nödvändigt. Dessutom behöver de fräscha upp sina kunskaper om UNIX innan de
byter server.

16.  De försöker utbilda sig själva inom företaget, men går inga kurser eller andra
utbildningar. Krister ger som exempel att det var genom att experimentera, läsa
böcker och prova sig fram som han lärde sig Photoshop. Nu håller han kurser i just
det programmet. Genom att prova sig fram anser Krister att man får insikt i vad som
krävs för att arbeta med programmen och därför blir det lättare att vara lärare i
kurser som lär ut programmen.

 Övrigt

17.  Krister anser att det att gå in i webbranschen är ett långsiktigt beslut. Han anser
också att det inte är bra att vara bland de allra första som ger sig in i en ny bransch.
Eftersom företaget satsat på webbdelen nu på senare tid så har de den kunskap om
området som vuxit fram de senaste åren. De kan på så sätt undvika misstag som
tidigare gjorts. Han anser dock att webbranschen fortfarande är ganska ny och att
det är lite av en “Vilda västern”-känsla över webbranschen nu, det vill säga att det
inte finns någon riktig ordning i branschen. Det finns så många olika standarder och
folk väljer det som passar dem bäst. Att det inte riktigt finns några klara regler om
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hur webbranschen skall fungera anser Krister vara både bra och dåligt.

Han tror också att om tio år så kommer vi inte märka webben, eftersom den då
kommer vara en naturlig del av vår till varo. Bland annat så tror han att
webbinriktade nyhetstjänster på tv kommer öka och då är det bra att ha en stadig
webberfarenhet att stå på. Han ger som exempel filmen “Starship Troopers” , där
nyhetsinslagen avslutas med ett val om man vill veta mer och gå vidare eller om man
inte vill fortsätta se nyheten. Krister anser att webben är bra eftersom det är så lätt
att “hoppa runt” och hitta det som man intresserar sig för. Han anser att webben är
ett av de få “ icke-linjära” medierna som finns nu, i motsats till bland annat böcker
och tidningar som är linjära då de har en början och ett slut. Webben tar inte slut
utan fortsätter att expandera.

18.  Krister anser inte att det finns några övriga frågor att ta upp och att det mesta
redan behandlats i de andra frågorna.
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Företag C, Niva Music Productions

Intervju med Niva Music Productions, Tony Niva

Företagsbeskrivning

1.  Företaget är ett enmansföretag som just nu inte är så aktivt på grund av att Tony
just nu studerar på högskolan i Skövde.

2.  Företaget utför webbdesign och olika multimediaprojekt på webbsidor. En idé med
företaget var att det skulle gå att boka ett musikband genom hemsidan. Tony säger
att han hjälper kunder att skaffa domännamn etc., men han har ingen egen server
utan har Algonet som Internetleverantör.

3.  Tony arbetar i Windows98. Program han använder är Microsoft Frontpage, Adobe
Photoshop för bildredigering och ibland har han använt Pagemaker. Det händer
också att han använder vanliga ordbehandlare som WordPad när han skriver små
HTML-dokument.

4.  Han har ingen befattning, men är förstås webmaster för den webbsidan som
företaget har.

5.  Han har cirka fem års erfarenhet av Internet och webbutveckling.

 Programmeringsspråk

6.  Främst används HTML, olika scripts, CGI-scripts skrivna i Perl eller C++. Tony
använder också Java-applets ibland.

7.  Han har hört talas om XML och anser att det verkar vara ett mycket flexibelt språk
där man kan göra sina egna koder själv, beroende på vilken slags verksamhet man
har och vilket behov man har.

8.  Det är ett klart alternativ, eftersom allt som gör det möjli gt för förändringar och
som är formbart är intressant anser Tony.

9.  Om något språk, t. ex. XML, blir så utbrett som HTML är nu, så blir han väl
tvungen att hänga med i utvecklingen och använda det säger han.

10.  Tony läser mycket tidningar och söker ofta information på Internet också. Han
köper eller lånar böcker också, när han velat ha djupare information om någonting.
Han har fått en hel del kunskaper genom sin utbildning, främst från folkhögskolan,
men även från högskolan där han nu studerar. Han anser också att kontakter och
relationer är viktiga för att få ny kunskap. Det går att lära sig mycket genom att
prata med andra som känner till ämnet. Han brukar också besöka olika mässor för
att få reda på vilka nyheter som är på gång och vilka förändringar som skett i nya
programversioner.

 Standarder

11.  Tony anser att standarder underlättar en hel del. Han ger som exempel de olika
“style sheets” som finns nu, att det är lätt att välja ut den “ram” som passar bäst
istället för att själv skapa en. Standarder ger en stadig grund att börja med när han
skall utveckla webbsidor.
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12.  Han tror inte att han använder några direkta ISO-standarder, men tror också att
mindre företag inte tänker så mycket på att följa ISO, utan gör det som de känner
passar bäst för deras företag. Han tror att han antagligen använder standarder utan
att tänka på det, exempelvis använder han koderna för exempelvis å, ä och ö på de
webbsidor han gör.

 Utveckling

13.  Tony anser att Frontpage har sina begränsningar. Exempelvis så saknar Algonet,
där han själv har sina webbplatser, stöd för Frontpage extension, vilket innebär att
han inte kan använda vissa funktioner som han gjort med det programmet. Han
tycker också att det kan vara ett problem att webbsidorna ser olika ut i olika
webbläsare och att webbläsarna stöder olika funktioner. Tony säger att utvecklingen
är en tävling, operativsystemen och programmen blir bara större och långsammare
och att om han satt betydligt oftare vid datorn och arbetade så skulle han byta
till baka till Windows95, eftersom Windows98 som han har nu är så pass mycket
slöare. Till verkarna vill få oss konsumenter att köpa mer och mer, därför gör de
större program med fler finesser och funktioner, vilket även innebär att de blir
slöare.

Han säger också att det kan bli problem med de nya, stora hårddiskarna som är på
runt 12 GB stora, exempelvis vid en programexekvering så sker en kontroll av hur
stor hårddisken är för att programmet skall få veta om det får plats att exekvera, då
händer det ibland att programmen inte kan kontrollera hela hårddisken eftersom den
är för stor. Programmet tolkar då det som att det inte finns någon plats alls och kan
inte starta.

14.  Tony säger att han kan ofta testar nya program bara för att det är kul och nytt. Han
tycker det är roligt att hålla på med nya saker. Det är viktigt att hänga med i
utvecklingen och det görs bäst genom att söka upp exempelvis
demonstrationsprogram på Internet och prova själv. Han säger att om det är något
demo som han blir intresserad av så kan det hända att han skaffar hela det
programmet, exempelvis har han nyss skaffat Lotus Notes eftersom han blivit
intresserad av det. Tony tror att vissa företag inte vågar satsa på ny
hårdvara/mjukvara, just eftersom de är nya och kan vara osäkra, därför kan
företagen vara ovilli ga att prova nytt. Han säger också att han själv har provat
många olika versioner av Windows, exempelvis de olika NT-versionerna.

 Framtidsfrågor

15.  Tony säger att han skall studera klart först, innan han börjar utveckla och
expandera sitt företag som för till fället inte är aktivt. Han säger att även om han
börjar arbeta på något annat företag så kan han tänka sig att sköta sitt eget företag
som en hobbyverksamhet. En annan sak han planerar är att lära sig Lotus Notes
bättre. Han anser att det programmet är bra bland annat därför att det är
plattformsoberoende och ganska utbrett.

16.  Han är självlärd till stor del, men har fått en del utbildning genom de skolor han
studerat vid. Han brukar också gå på mässor när han får till fälle och får därigenom
en bra uppfattning om vilka nyheter som är på gång. Han blir ofta intresserad av
sådant som presenterats på mässor och letar själv upp vidare information om
produkten.
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 Övrigt

17.  Tony tror att det lutar åt att datorerna kommer bli mer integrerade med TV, vilket
bland annat resulterar i att skärmar blir överflödiga. Utvecklingen fortsätter
konstant och varje ny upptäckt innebär att utvecklingen får ny fart och “snöbollen
rullar vidare”. Det mesta blir mindre och mindre, exempelvis datorerna, men
samtidigt så ökar kapaciteten och informationsmängden. Tony tror att
plattformsoberoendet kommer bli mycket viktigare i framtiden, liksom säkerhet och
integritet. Det kommer krävas mer kraft på att lösa problem med säkerhet och
integritet vid bland annat elektronisk handel. Dessutom tror han att det kommer
krävas att det införs en gemensam, elektronisk valuta, eftersom det är svårt att
komma fram till en standard som skall gälla för alla länders olika valuta. Eftersom
Internet är globalt så borde det också finnas en global valuta.

18.  Tony funderar lite över vem eller vilka det är som kommer bestämma över Internet
i framtiden. Exempelvis undrar han vilka slags sökresultat som kommer visas i de
olika sökmotorerna på Internet. Han anser att det är viktigt att få relevant
information när man söker och inte få onödig och oviktig information. Han undrar
vem som skall bestämma vilka webbsidor som skall vara relevanta och vilka som
inte skall finnas med i sökresultaten. Eftersom Internet kommer öka i både storlek
och betydelse så kommer det bli ännu viktigare att det finns bra sätt att leta fram
information som är relevant. Det måste finnas ett sätt att slippa det stora överflödet
på Internet.

Han tror att intranets kommer öka betydligt, alltså nät inom ett företag eller en
koncern. Främst inom stora koncerner tror han att de interna näten kommer
utvecklas. På så sätt så undviks Internets stora överflöd och vid sökning efter
information kommer bara det som är relevant att hittas. Detta eftersom sökningen
sker inom koncernen. Internet kommer bli någonting som främst används på
fritiden. Tony tror också att Internet kommer stagnera något, men att idén kommer
övertas av organisationer och företagskoncerner som skapar sina egna stora nät där
det inte blir lika svårt och komplicerat att hitta den information som söks eftersom
det då finns en avgränsning.
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Företag D, Stenholm Webdesign

Intervju med Stenholm Webdesign, Daniel Stenholm

Företagsbeskrivning

1.  Företaget är ett enmansföretag som grundades i augusti 1998.

2.  Företaget gör webbsidor åt andra företag och föreningar. Daniel funderar på att bli
återförsäljare åt ett webbhotell, för att kunna erbjuda sina kunder totallösningar, det
vill säga kunna erbjuda dem både serverplats, e-post, domännamn och utveckling av
webbsidor.

3.  Daniel arbetar i Windows95. Program han använder är bland annat Allaire
HomeSite, Adobe Illustrator och Adobe Photoshop. De CGI-scripts som han
använder skriver han i Perl.

4.  Daniel är webdesigner. Han studerar även på Högskolan i Skövde.

5.  Han har haft Internet sen 1995-1996 ungefär och han började tidigt prova på att
göra sina egna webbsidor.

 Programmeringsspråk

6.  Främst används HTML. Daniel använder även CGI-scripts skrivna i Perl,
Javascripts, ASP och SSI (Server Side Include). Något som han inte använder är
Java och Java-applets, eftersom han inte kan det språket. Han anser också Java
slöar ner nedladdningen av webbsidorna. Om han skulle börja använda exempelvis
Java-applets så skulle han bli tvungen att använda redan färdiga sådana och han
anser inte att dessa applets passar in i den layout som han själv har på sina
webbplatser.

7.  Daniel känner inte till speciellt mycket om XML och har därför ingen direkt
uppfattning om märkspråket.

8.  Om XML utvecklas och blir användbart i framtiden så anser Daniel att han säkert
kommer använda XML då.

9.  Om det kommer någon ny språkstandard så kommer Daniel att anpassa sig och
börja använda det märkspråket. Han till ägger att om man vill ha mer interaktivitet
på sina webbsidor så krävs exempelvis ASP eller olika scripts och därför har han
blivit tvungen att börja använda nya programmeringsspråk, men han har fortfarande
inga planer på att sluta använda HTML.

10.  Främst använder han Internet när han söker information. Om det är något speciellt
han vill l ära sig köper eller lånar han böcker, eftersom det ofta kan vara svårt att få
tag på mer ingående information på Internet. Han använder sig inte av tidningar i
det avseendet att lära sig någon teknik, men däremot läser han tidningar för att
hänga med på nya tekniker som kommer. Han tycker det är viktigt att hålla sig
uppdaterad.

 Standarder

11.  Daniel anser att det kan vara svårt att hänga med i nya standarder, exempelvis då
nya versioner av webbläsare utkommer. Han till ägger att han själv kontrollerar att
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de webbsidor han utvecklar är läsbara i olika webbläsare och olika versioner av de
webbläsarna. Han tycker inte det är speciellt svårt att hänga med då webbläsare
utkommer i nya versioner, men problemet är att om han skulle använda sig av
funktioner som kommer i och med en ny webbläsare så kommer denna funktionen
kanske inte fungera i de äldre versionerna. Detta kan försvåra avsevärt vid
utveckling av en webbsida.

12.  Han känner inte till några speciella ISO-standarder.

 Utveckling

13.   Daniel anser inte att han haft några problem med utvecklingen av hårdvara. Han
säger att eftersom Internet fortfarande är ganska outvecklat så krävs inte så
komplicerad hårdvara för att surfa på Internet. Det är fortfarande inte så viktigt att
datorerna är snabba, utan det går att surfa även med lite äldre och långsammare
datorer. Däremot har det uppstått problem när nya versioner av webbläsare
utkommer, eftersom en webbsida som Daniel utvecklat i en nyare version, inte alltid
fungerar lika bra i de äldre versionerna.

14.  Daniel anser inte att han har något behov av att införskaffa någonting nytt eftersom
han är nöjd med den utrustning han har nu. Något som han köper in vid behov är
hårddiskar, eftersom det kan gå snabbt att fylla dessa. Om det är något nytt program
han behöver så köper han in detta, men han använder också en del
sharewareprogram som bland annat går att ladda ner från Internet.

 Framtidsfrågor

15.  Daniel tänker inom en snar framtid bli återförsäljare för ett webbhotell, eftersom
han därigenom skulle kunna erbjuda sina kunder helhetslösningar. Han anser att det
är viktigt att ett webbhotell skall vara bra och att det inte skall vara för dyrt.
Eftersom han även studerar just nu har han inga direkta planer på att expandera sin
verksamhet.

16.  Daniel säger att han är helt självlärd. Han lär sig främst det han själv är intresserad
av (till exempel så har han börjat lära sig ASP eftersom det verkade intressant), men
om kunderna vill ha webbsidor som är mer avancerade kan han bli tvungen att lära
sig nya script-språk etcetera.Om kunden vill ha specialfunktioner som Daniel själv
inte kan göra, exempelvis databaser och SQL-kodning, så kontaktar han själv någon
utomstående konsult som kan hjälpa till med den biten. Han säger att han kan “lite
om mycket” och anser att det är bra att känna till en del om bland annat de program
som finns ute på marknaden nu.

 Övrigt

17.  Daniel tror att webbranschen kommer bli väldigt stor i framtiden, betydligt mer
utvecklad än den är nu. Han tror också att Internet kommer bli en del av vardagen
och att man knappt kommer behöva gå utanför dörren för att exempelvis handla mat
och andra varor. Han säger att fler saker kommer integreras på webbsidorna,
exempelvis Internethandel. Daniel pratar också om att han tror att leden mellan
olika företag kommer knytas ihop mer och mer. Ett exempel är att om han beställer
en CD-skiva av ett företag på dess webbsida, så skickas den information
automatiskt vidare till företagets underleverantör som gör sig redo att skicka CD-
skivan till företaget som i sin tur sen skickar den hem till Daniel. Han tror att det
redan fungerar så här på vissa ställen, men tror att det kommer bli ännu mer utbrett i
framtiden.
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Något som han hoppas på är att uppkopplingarna till Internet kommer bli snabbare
så att det blir effektivare att söka bl.a. information. Han tror även att fler och fler
saker kommer bli mer interaktiva, till exempel TV-n. En annan sak som han hoppas
kommer utvecklas mer i framtiden är just Internethandeln, han skulle t. ex. gärna
kunna beställa biobilj etter på Internet och sen kunna skriva ut dem på sin egen
skrivare.

Han säger också att de webbservrar som han använder ofta har Linux som
operativsystem och Apache 1.3.3 som webserver, men han tror att Windows NT
servrar med Microsofts Internet Information Server 4 kommer allt mer (denna
webservern stöder ASP).

18.  Daniel tycker inte att han har något mer att tillägga.
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Företag E, Morot Annonsbyrå

Intervju med Morot Annonsbyrå, Rickard Johansson.

Företagsbeskrivning

1.  Företaget är ett mindre reklambyrå med sju anställda. Företaget har 75-80 kunder.
De har arbetat med webbutveckling sen två år ungefär, eftersom de på så sätt kan
erbjuda sina kunder helhetslösningar.

2.  De utför alla slags reklamuppdrag, exempelvis presentationer, marknadsföring och
webbutveckling. Företaget har inte någon egen webbserver, men har kontakt med
ett annat företag som har webbhotell. De kan därför erbjuda sina kunder det som
behövs för att komma ut på Internet, bland annat registrering av domännamn och e-
post.

3.  Företaget arbetar med Macintosh, men har dock en WindowsNT-server. De har
även en äldre PC-dator som de använder då kunder skickar PC-disketter etcetera,
även om Macintosh visserligen klarar av att hantera PC-dokument och liknande
ganska bra. I början användes programmet Pagemill, sedan Fusion, men eftersom de
programmen uppvisade vissa brister har företaget nu bytt till Macromedias
Dreamweaver. Rickard anser att Macromedias produkter är bra eftersom det
företaget har många produkter som har med Internet att göra och de sitter även med
i styrelser som bestämmer olika standarder, vilket gör att Macromedia har bra
kontroll över vad som händer i branschen.

4.  Rickard är webbansvarig och ill ustratör, men till ägger att de flesta på företaget även
kan en del om varandras olika områden. Han anser att det är roligare att känna till
lite om vad de andra arbetar med och på så sätt kan de om det behövs hjälpa
varandra med olika uppdrag.

5.  Rickard har arbetat på företaget i ca två år, innan dess har han bland annat läst
media på gymnasiet och har runt sex års erfarenhet av webbranschen.

 Programmeringsspråk

6.  Främst används HTML, enkla färdiga scripts och färdig Java. Företaget
programmerar alltså inte själv sina scripts, utan i de fall som kunden vill ha mer
komplicerade saker på sin webbplats så samarbetar företaget med frilansare som
sköter programmering i exempelvis ASP och komplicerade scripts.

7.  Rickard har börjat läsa lite om XML, han har kollat upp det på Internet bland annat
och även i tidningar. Han tycker att det vore bra om det kom ett språk som kunde
styra upp Internet på ett bra sätt, eftersom han anser att Internet som det ser ut nu
inte är speciellt bra. XML skulle kunna vara en lösning, anser Rickard. Han anser att
Internet styrs för mycket av programmerarna vilket är dåligt, eftersom designen då
ofta kommer i andra hand. Rickard säger att han anser att de som designar borde ha
direkt kontroll, eftersom Internet då skulle bli mer användarvänligt och att det även
skulle bli lättare att hitta den information man söker. Han tror att programmerarna
ofta struntar i designen och bara programmerar utan en tanke på hur det kommer se
ut på Internet.

Rickard anser också att HTML fortfarande är ganska outvecklat och anser inte att
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det är ett språk som borde fortsätta användas. Program som exempelvis
Dreamweaver ger grunden i HTML, men lämnar ändå en hel del frihet åt designen,
vilket Rickard tycker är bra. Det går även att använda dynamisk HTML (DHTML),
men då krävs det att webbsidorna läses i webbläsare som stöder DHTML och
många personer är för lata för att ladda hem senaste versionen av en webbläsare
eller de till äggsprogram som krävs. Detta skapar även problem vid
webbutvecklingen, eftersom kunderna ofta vill att deras webbsidor skall vara läsbara
i så många webbläsare och versioner som möjli gt, vilket Rickard anser vara lite synd
eftersom det då inte går att använda de senaste funktionerna. Naturligtvis skall
webbsidorna vara läsbara i de senaste versionerna av webbläsare, men han anser att
vissa kunder vill att “alla” skall kunna se sidorna, vilket nästan innebär att det bara
går att använda tidiga HTML-standarder som inte är lika utvecklade som de
standarder som finns idag.

8.  Ja, om XML fungerar bra så är det ett klart alternativ. De får testa sig fram för att
se om det blir just XML som kommer användas av företaget framöver.

9.  De funderar inte över att byta programmeringsspråk som det ser ut nu. Om det
dyker upp något språk som är bra så kan de dock tänka över det. Rickard är som
sagt var inte speciellt nöjd med det existerande språket på Internet, men anser inte
att det i nuläget finns något alternativ som är bra nog. Han säger att frågan är vilket
av språken som utvecklas som kommer bli standard, först när det blivit standard
kommer alla att följa den. Han tror också att det är så att standarder ibland tas fram
av företag som gått ihop med andra företag och lanserar en ny standard, mest för sin
egen vinnings skull, vilket innebär att det kan komma standarder som inte alltid var
det bästa valet, men som ändå drevs fram av de stora företagen.

10.  Rickard läser ofta tidningar och söker information på Internet. Tidningarna han
läser innehåller mycket om teknik och data. Han har även personliga kontakter som
han kan få hjälp av om det är något han funderar över. Företaget går på mässor när
de får till fälle. Rickard rekommenderar att läsa igenom manualer som följer med nya
program. Just nu lär han sig Dreamweaver och har haft stor nytta av manualen.

 Standarder

11.  Rickard säger att de följer de standarder som finns.

12.  Han känner inte till några speciella ISO-standarder.

 Utveckling

13.  Det största problemet för Rickard just nu är att han har för lite minne i datorn,
mycket beroende på att han gör stora fotoredigeringar, men i övrigt fungerar det
mesta bra. Vissa problem har de förstås haft med NT-servern, eftersom en NT-
server och ett Macintosh-nätverk inte alltid passar så bra ihop. Anledningen till
varför de valde att införskaffa en NT-server var att just då var den det bästa
alternativet, den hade ett bra pris och hyfsad programvara för att sköta servern. Så
snart som möjli gt skall företaget dock införskaffa en Macintosh-server och Rickard
hoppas att det kommer lösa de problem de haft med nätverket. Han anser även att
Mac är bäst på grafik.

14.  De försöker förstås hänga med i utvecklingen och köper in nya datorer när det
behövs. Eftersom företaget är relativt litet så anser Rickard att de klarar sig bra med
den utrustning de har och inte behöver de senaste “flashiga” produkterna. Det som
är avgörande är prestandan och minnet på datorerna, så länge datorerna räcker till
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behövs inga nyinvesteringar. Exempelvis anser inte Rickard att de behöver nya,
snabba grafikkort eftersom de till exempel inte använder 3D-bilder eller 3D-
animeringar på företaget. Något som de gör allt eftersom är att uppdatera sina
program till senaste versionerna. Innan de skaffar ett helt nytt program provar de
det och utvärderar det för att sen besluta om det är nödvändigt eller inte. Företaget
har ingen fast budget för nyinvesteringar.

 Framtidsfrågor

15.  Företaget skall växa sakta, men de planerar inte att utveckla webbdelen någonting,
eftersom de ändå bara håller den delen på en enklare nivå, behöver de något mer
komplicerat hyr de ju in frilansare. Rickard säger också att företaget hade tänkt
flytta till nya lokaler för ett tag sen, men det blev inte av då, utan istället
omorganiserade de i de lokaler de hade för att få större plats. Han säger dock att
inom ett år skall de ha flyttat till större lokaler för att kunna expandera bättre.
Utrymmesbristen har varit en orsak till varför företaget inte expanderat så mycket
som det var tänkt. De skall också som tidigare nämnts så småningom införskaffa en
Macintosh-server.

16.  Kunskap inhämtas eftersom. De har gått på några kurser för att vidareutbilda sig,
men Rickard själv har inte varit på någon sådan kurs ännu. Eftersom de planerar att
växa så kommer de också nyanställa och de räknar då med att de nyanställda har
den senaste kunskapen och för in den i företaget. Rickard själv är delvis självlärd,
men säger också att han lärd sig grunderna runt grafik och multimedia samt haft
tillgång till utrustning på den media-utbildning han gått på.

 Övrigt

17.  Internet är fortfarande inte utvecklat, det känns som en lekstuga säger Rickard och
anser att Internet behöver växa till sig några år. Visserligen tycker Rickard att
Internet har varit väldigt bra, det har ju bland annat deltagit till att världen har
kopplats samman i nätverk och kablar har dragits runt överallt, men trots det
positiva med Internet behöver det utvecklas mer. Internet är en intressant tanke,
men kommer inte fungera så bra framöver om det inte fortsätter att utvecklas på ett
bra sätt.

18.  Rickard anser inte att han har något mer att tillägga.
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Företag F, Awesume Interactive

Intervju via e-post med Awesume Interactive, Göran Johansson.

Företagsbeskrivning

1.  Företaget heter Awesume Interactive och bildades hösten 1996 av Göran . För
tillfället är antal anställda två personer. Antal kunder är mellan 10-20 stycken.

2.  Företaget till handahåller Internetlösningar, d.v.s. att de utvecklar webbplatser och
webtjänster från kundens idé till färdig webbplats. De arbetar med webbdesign,
Internetprogrammering, databasutveckling och Windowsprogrammering. De har
specialiserats sig inom området Internethandel och Göran  berättar att de troligen
har störst kompetens inom detta område inom hela Skaraborg.

3.  De använder sig av Windows98. Program de använder sig av vid webbutveckling är
Notepad+ och Visual Page. De använder sig inte av Microsoft Frontpage eller
Netscape Composer eftersom dessa program gör om HTML-dokument på olika
sätt, exempelvis tar bort taggar etc.

4.  Göran  är projektledare och är även ägare av företaget.

5.  Han har arbetat som programmerare sedan 1993, vilket ger runt sex års erfarenhet
av branschen.

 Programmeringsspråk

6.  De använder HTML, men Göran  tycker att HTML främst är ett layout-språk som
används för att styra utseendet på en webbsida. Javascript används endast om
webbsidornas funktion kräver detta. Dock anser Göran  att Javascripts är ett
utmärkt komplement till HTML. Om en kund kräver exempelvis Java så använder
de även detta vid programmeringen, men det händer sällan. Som CGI-BIN språk
använder de sig av Perl 5.0. När det gäller programmering så använder de främst
Perl för att skapa dynamiska webbsidor och webbtjänster. Exempelvis så är en av
deras kunders sidor som innehåller Internethandel uppbyggd av ett Perl-program
kombinerat med en Windows applikation. När det gäller Windows programmering
använder de sig av Inprise Delphi, Java och Visual Basic för att utveckla
applikationer.

7.  Göran  anser inte att XML är aktuellt än så länge, därför har han inte satt sig in i
det. Han tror dock att det kan vara aktuellt om 2-3 år.

8.  Det beror på marknaden. Just nu utvecklar de webbplatser för att stödja Netscape
3.0 standarden och så kommer det förbli minst ett år framåt.

9.  Nej, de har inga planer på att byta programmeringsspråk. Göran  anser att Perl är
det kraftfullaste CGI-BIN språk som används på bred front idag.

10.  De använder sig av tidningar, böcker och nyhetsmail för att följa med i
utvecklingen.

 Standarder

11.  Det beror lite på anser Göran . De stöder exempelvis inte den så kallade standarden
för reklam banners, men det beror helt och hållet på upplägget av webbplatsen när
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man bestämmer storleken. Men i andra fall är standarder att föredra. Exempelvis
nämner han att olikheterna i Netscape och Explorer beror på att de inte följt
standarden ordentligt.

12.  De använder sig inte av några speciella ISO-standarder.

 Utveckling

13.  Det problem de stött på är de olikheter angående tolkningen av webbsidor som
Netscape och Internet Explorer har.

14.  De kommer gradvis uppgradera utrustning och mjukvara när detta behövs.
Kundernas operativsystem styr mycket.

 Framtidsfrågor

15.  Företaget planerar att utvecklas och de vill även i framtiden kunna profilera sig
som ett företag specialiserat på området Internethandel.

16.  De utbildar sig själva inom företaget.

 Övrigt

17.  Det de har att till ägga är att de gärna vill ha en kopia av sammanfattningen av
intervjusvaren per e-post eller vanlig post.

18.  Göran  har inget mer att tillägga.
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Företag G, Imagic

Intervju med Imagic, Tony Örnemar

Företagsbeskrivning

1.  Företaget har funnits i ca fyra och ett halvt år och består av tre anställda. Tony
kallar det ett “virtuellt företag” . De har många underleverantörer, speciellt inom
programmeringsområdet. De hyr ibland in andra webbföretag för programmering.

2.  Företaget skapar webbsidor. De samarbetar även med reklambyråer. De har bland
annat utvecklat ett antal internetbutiker. Företaget har en egen server som de
använder som webbhotell. De är dock inte Internetleverantörer, utan låter andra
företag sköta exempelvis Internetaccess och e-post. Företaget kan erbjuda
databaskopplingar och SSL (Secure Sockets Layer) på ett bra sätt. Exempel på en
annan tjänst de kan göra om kunden vill är att konvertera data från en existerande
databas till webbplatsen.

3.  De använder Windows98, MacOS (på de Macintosh-datorer de har) och har en
server med WindowsNT och Linux. De använder Adobe Photoshop då de arbetar
med design och till animationer används Flash3.

4.  Tony anser inte att han har någon direkt befattning i företaget, men antar att han
kan kalla sig webbutvecklare. Det är även främst han som har hand om
kundkontakterna i företaget.

5.  Han har arbetat inom branschen i ca fyra och ett halvt år.

 Programmeringsspråk

6.  De använder ASP, Javascripts och scriptspråket PHP3. De använder förstås också
HTML, men Tony anser inte att detta är ett riktigt programmeringsspråk, utan mer
ett språk som används till layouten av webbsidor.

7.  Han känner inte till speciellt mycket om XML och har därför ingen inställning till
språket.

8.  Om XML skulle bli till räckligt utbrett så vore det ett alternativ, men Tony till ägger
att det skulle vara nödvändigt att XML går att köra samtidigt som HTML.

9.  De är nöjda med de språk de använder nu och har inga planer på att byta.

10.  För att utveckla sig själva går de på kurser. De har även en hel del prenumerationer
på tidningar och letar förstås också information på Internet.

 Standarder

11.  Företaget använder de standarder som finns, de försöker hänga med i utvecklingen
av nya standarder. De försöker också låta bli exempelvis specialeffekter som bara
stöds av en webbläsare eller en speciell version av en webbläsare, detta eftersom
vissa funktioner inte är standard. Kunderna vill ofta ha det allra senaste och på
grund av att alla webbläsare inte stöder samma funktioner så händer det ibland att
företaget utvecklar två eller fler webbplatser åt kunden som fungerar olika i olika
webbläsare.
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12.  Tony känner inte till så många ISO-standarder. Han säger dock att exempelvis
teckensnittskodning är ISO-standard.

 Utveckling

13.  Det största problemet enligt Tony är alla företag som släpper ofärdiga versioner av
program, eftersom detta skapar problem för användarna. Problemet med att nya
funktioner i nya versioner av webbläsare inte fungerar i äldre versioner är också
något som de stött på.

14.  De köper in nya versioner av sina program och uppgraderar dem när de anser att
den nya versionen är säker och funktionsduglig. De köper inte in nya datorer, men
däremot minne är något som köps in ofta eftersom det går ganska snabbt att fylla
upp lagringsplats. Tony säger att företaget tänker mer och mer på säkerhet. De
anser att det är viktigt att ha exempelvis säkerhetskopior av sitt material, men även
den fysiska säkerheten är viktig, t. ex. skydd mot datorstölder. En annan sak är att
de har skaffat snabbare Internetaccess för att bli mer effektiva i sitt arbete.

 Framtidsfrågor

15.  Tony säger att de har många planer för framtiden, men de vill i nte berätta
någonting konkret om dessa planer ännu.

16.  De har vidareutvecklat sig själva hela tiden inom företaget, främst genom att gå på
kurser. Eftersom branschen utvecklas så snabbt så kommer man alltid bli tvungen
att lära sig mer. Tony berättar att det är bra att ha en egen server eftersom de då
inte behöver bekymra sig om vilka språk som andra servrar använder, utan kan nöja
sig med att använda ett språk på sin server. Detta innebär även att det blir lättare för
dem att återanvända kod etc.

 Övrigt

17.  Tony säger att han tror att Internet kommer bli mycket större än det är nu. Just nu
känns Internet aningen “stenåldersaktigt” tycker han. Internet har bara funnits
till gängligt för de flesta i Sverige de två-tre senaste åren och bara under senaste året
har Internet genomgått stora förändringar. Han tror att personerna med höga
maktpositioner nu har börjat förstå Internets betydelse och börjar arbeta för att alla
skall ha till gång till Internet, vilket troligen kommer bli sant snart. Tony tror även att
själva stamnätet kommer byggas ut och bli bättre, nu anser han att det är för slött
och ett hinder är att de flesta fortfarande sitter med modem-uppkoppling. Han tror
att folk inte orkar med de väntetider som Internet innebär, att gå till datorn, starta
den, vänta till alla startprocesser är färdiga, starta en webbläsare, vänta på
uppkoppling via modemet etc. Han tror att Internet i framtiden kommer bli mer
spontant och troligen kommer användas mer ihop med TV.

För att det skall fungera med TV och Internet krävs det att går snabbare via TV, att
nerladdningstiderna inte är lika långa. Text-TV kommer försvinna, eftersom det
kommer bli onödigt när alla tjänster ändå finns till gängliga på Internet via TV-n.
Han tror att Internet kommer bli roligare och mycket större och att vi kommer få de
flesta nyheter därifrån, då främst dagsnyheter. Tidningar kommer minska i upplaga
eftersom alla nyheter förmedlas via Internet. Han tycker att det är bra med nyheter
på Internet eftersom det ger läsaren större valmöjli ghet, man kan själv välja vilka
nyheter som är intressanta och behöver inte bläddra förbi massa onödigt som man
ofta gör i en tidning.
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Tony tycker också att Internet är ett bra annonsmedia. När fler företag annonserar
på Internet flödar mer pengar in vilket leder till större utveckling av Internet. Han
nämner att han tror att den huvudsakliga kostnaden med papperstidningar är
tryckkostnaderna och distribueringskostnaderna. Han anser också att reklam är
något som får accepteras på Internet, eftersom inte många är beredda att betala för
såna tjänster över Internet. Både “nät-tidningar” och söktjänster har mycket reklam
på sina webbplatser. När reklamen finns på Internet slipper man betala för den,
vilket är tvunget vid köp av en vanlig papperstidning. Tony anser också att jämfört
med TV-reklam är Internetreklam bättre eftersom det går att välja bort reklam på
Internet, men det går inte på TV, där får man vänta de två-tre minuterna som
reklamen pågår och kan inte göra mycket åt det. På Internet är det bara att gå
vidare.

Han tror också att de “platta” datorerna är något som kommer komma alltmer,
d.v.s. de datorer som är som består av en skärm som går att bära runt på, utan
kablar eller någonting annat. Han tror att Internetuppkopplingen till sådana platta
bärbara datorer sker via radio eller liknande.

Han tycker även det är dåligt att det saknas en typsnittsstandard på Internet, han
anser att en bra lösning vore att typsnittet laddades ner samtidigt med webbsidan.
Som det är idag finns det mycket få typsnitt att välja mellan på Internet.

18.  Han har ingenting övrigt att tillägga.


