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Abstrakt 
Det här arbetet innefattar html 5 i avseendet beträffande användning av dess nya 

taggar/attribut redan nu, även fastän år som 2022 eller 2014 har nämnts av vissa när det 

gäller utvecklingsspråkets färdigställande. Intresset bakom arbetet uppstod baserat på 

några olika saker. Först och främst vid studerandet inom kursen "Webbteknisk 

Introduktion" (som läses i samband med Webbprogrammerare-programmets första år 

(hösten 2009), hos Linnéuniversitet) där användning av nya taggar, och påståenden 

avseende att språket redan då kunde börja användas, samt även utvecklingsspråkets 

namn (eftersom innefattningen av språket består av mycket mer än taggar/attribut) 

bidrog. Av de nytillkomna taggarna/attributen, har automatiska tester (via Javascript) 

gentemot de senaste versionerna av webbläsarna (Maj 2011 samt Augusti 2011) 

bestående av Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Apples Safari och Google 

Chrome genomförts. Operativsystemen webbläsarna körts under består av Mac OS X 

Server 10.6.7 och Windows 7 Professional (x86). Avseende resultatet visar det att 

webbläsarna överlag har omkring 80 till 90 % stöd för de nytillkommna taggarna, även 

fastän alla nya attribut stöds olika i webbläsarna. Slutsatsen av testerna visar därmed att 

det blir en övervägning i avseendet beträffande vad som kan/bör/skall brukas. 
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Abstract 
This essay is about html 5 and its tags/attributes can be used right now, even if years like 

2022 or 2014 has been talked about for dates when the new language can be completely 

done. The interest behind the essay arose when I’ve studied in a computer course named 

“Webbteknisk Introduktion” at the Linnaeus University the autumn of 2009, inside the 

program: “Webbprogrammerare-programmet”. The course was mainly about html, but 

at one point we’ve also got to have our hands on the new thing – html 5. It was said at 

the same point in the course, that html 5 was more or less ready to use. Which caught 

my interest and wanted to get evidence about it. New tags/attributes have in this work 

been tested with JavaScript towards the latest web browsers (as of May 2011 and August 

2011) consisting of: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari and Google 

Chrome. On top of Mac OS X Server 10.6.7 and Windows 7 Professional (x86). 

According to the final results, it shows that the tested browsers had about 80 to 90 

percent support for the new tags, even if the attributes may vary. The final conclusion 

about the completed tests would then be that it’s more or less a choice of the things in 

the language he/she wants, or need to use, and so on. 

 

Keywords: html 5, tags, attributes, web browsers, tests  



Förord 
Processen med att studera vid högskola/universitet avslutas vanligtvis med någon form 

av examensarbete som uppgift. Det här arbetet avseende html 5 och dess taggar/attribut 

är min del i denna process. Idéen till arbetet uppkom genom egna funderingar angående 

html 5 var redo för användning eller inte – med anledning av utvecklingsspråkets 

dåvarande aktuella status i April/Maj 2011 som en förhandsversion (draft) 1, fast enligt 

Robert Nyman påstods kunna brukas redan vid den tidpunkten 2.  

För vidare precisering föddes tankarna angående idéen långt tidigare under kursen 

”Webbteknisk Introduktion” som lästes år 2009 (under höstterminen) inom Webbprog-

rammerare-programmet vid Linnéuniversitet 3. I samband med den kursen påpekades 

dess användning som tillförlitlig, även fastän det omkring den tidpunkten inte heller var 

färdigt (draft = förhandsversion) 4 Förutom den anledningen utgjorde även utvecklings-

språkets namn (eftersom innefattningen av språket består av mycket mer än enbart 

taggar/attribut 5), en anledning till att ett intresse uppstod.  

Arbetet har varit mycket intressant, har därför lärt mig en hel del nytt och lärorikt inför 

framtida användning av utvecklingsspråket. Därmed anser jag arbetet som ett bra val att 

ha genomfört efterforskningar inom. 

Vill slutligen ta tillfället i akt och tacka min handledare Johan Leitet för hjälpen och 

inspirationen till denna rapport och examensarbete. Vill även tacka Robert Nyman för 

intervjun avseende några väl valda frågor, som kan hittas i bilaga 1. Samt även tacka 

Hanna Cederlöf för genomläsning och därtill eventuella justeringar som har gjorts. 

  

                                                        

1 http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110405/  (2011-05-23) 
2 Se bilaga 1 för intervju med Robert Nyman 
3 http://lnu.se/utbildning/program/ngwec   (2011-06-18) 
4 http://www.w3.org/TR/2009/WD-html5-20090825/  (2011-05-23) 
5 http://www.webstandards.org/2011/01/18/regarding-the-html5-logo/ (2011-05-23) 
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1. Bakgrund 
Det här avsnittet innehåller information över HTML, XHTML, Polyfills och annat 

intressant som avses behövas för att komma fram till en slutsats med arbetet.  

1.1 HTML (HyperText Markup Language) 
Rapportens titel befäster redo avseende HTML (HyperText Markup Language), 

beträffande utvecklingsspråkets nykomling i familjen. Hur var det egentligen med 

utvecklingsspråkets förflutna varianter inom området är därmed frågan? För svar 

följer därför på följande sidor, några olika egenuppskattade tidsaxlar över 

utvecklingsspråkets utvecklingstid. 

Idén till axlarna uppstod efter undersökning av datum 6 vid webbplatsen 

blooberry.com och en bakomliggande tanke över om det inte skulle kunna gå visa 

utvecklingstiden i en mer grafisk form. Något som tidigare även utförts av David P. 

Heitmeyer 7 samt webbplatsen appleinsider.com 8. Skillnaden mellan de och egna 

grafiska utformningen består av en mer specificerad form av uppdelning för varje 

version till en egen punkt i utformningen. Samt att den egna utformningen även 

tillhandahåller samtliga förhandsversioner efter axeln. Inklusive slutligen en annan mer 

naturlig lutning av axeln för bättre framhävning av/till färdigställandet. 

Förutom diagram över förhandsversioner/versioner har även en uttolkning enligt 

tabeller som blooberry.com tillhandahåller över stöd avseende dåtidens varianter 9, 

utförts och uppskattats i procent (även om försök gjordes med egna tester via 

dåtidens webbläsare samt tillhörande operativsystem – vilket tyvärr misslyckades med 

anledning av icke/dåligt JavaScript-stöd och annat dylikt). 

 

 

 

 

                                                        

6 http://www.blooberry.com/indexdot/history/html.htm  (2011-06-15) 
7 http://cscie12.dce.harvard.edu/lecture_notes/2010/20100127/slide45.html (2011-06-15) 
8 http://www.appleinsider.com/articles/09/09/19/why_apple_is_betting_on_html_5_ 
a_web_history.html&page=2    (2011-06-15) 
9 http://www.blooberry.com/indexdot/html/supportkey/a.htm  (2011-06-15) 
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1.1.1 Version 2.0 :  
Från inledningsvis förhandsversion till färdig inkarnation 

 
Bild 1 

Ovanstående bild visar släpp av förhandsversioner till en mer färdig inkarnation i 

slutet av axeln, avseende utvecklingsspråket html 2.0 (baserat enligt de tidpunkter 

webbplatsen blooberry.com 10 uppvisar). Beträffande linjerna som löper mellan 

punkterna är de tänkt illustrera utsträckningen av utveckling mellan olika versioner. Ju 

högre vinklad linjen är och ju kortare den är, desto kortare tid av utveckling och vice 

versa. 

1.1.2 Version 2.0 :  
Stöd vid införandet av standarden 

 

Bild 2 

Ovanstående bild visar stödet som fanns i webbläsarna avseende html 2.0 vid 

införandet av standarden (vilket enligt webbplatsen blooberry.com var i september 

1995 11 där aktuella webbläsare enligt samma webbplats 12 bestod av de nämnda i 

diagrammet). Första talet i parentesen består av antal räknade versioner (gröna/svarta 

fält) medan andra talet efter/-tecknet är av antalet totala räknade taggar/attribut 

                                                        

10 http://blooberry.com/indexdot/history/html20.htm  (2011-06-15) 
11 http://blooberry.com/indexdot/history/html20.htm  (2011-06-15) 
12 http://blooberry.com/indexdot/history/browsers.htm  (2011-06-15) 
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(gröna fält) som infördes med standarden enligt webbplatsen blooberry.com 13 

Förutom de gröna fälten som nämnts räknats vid blooberry.com, har även de svarta 

fälten med vita tecken och röd kant 14 räknats en gång för varje version som spannet 

visar inom.  

1.1.3 Version 4.0 :  
Från inledningsvis förhandsversion till färdig inkarnation 

 

Bild 3 

Ovanstående bild visar släpp av förhandsversioner till en mer färdig inkarnation i 

slutet av axeln, avseende utvecklingsspråket html 4.0 (baserat enligt de tidpunkter 

webbplatsen blooberry.com 15 uppvisar). Beträffande linjerna som löper mellan 

punkterna är de tänkt illustrera utsträckningen av utveckling mellan olika versioner. Ju 

högre vinklad linjen är och ju kortare den är, desto kortare tid av utveckling och vice 

versa. 

 

 

                                                        

13 http://blooberry.com/indexdot/html/supportkey/a.htm  (2011-06-15) 
14 http://blooberry.com/indexdot/html/supportkey/a.htm  (2011-06-15) 
15 http://blooberry.com/indexdot/history/html40.htm  (2011-06-15) 
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1.1.4 Version 4.0 :  
Stöd vid införandet av standarden 

 

Bild 4 

Ovanstående bild visar stödet som fanns i webbläsarna avseende html 4.0 vid 

införandet av standarden (vilket enligt webbplatsen blooberry.com var i december 

1997 16 där aktuella webbläsare enligt samma webbplats 17 bestod av de nämnda i 

diagrammet). Precis som med föregående version är beskrivningen av insamlingen 

avseende informationen, densamma. 

1.2 XHTML (eXtended Markup Language) 

1.2.1 Version 1.0: 
Från inledningsvis förhandsversion till färdig inkarnation 

 

Bild 5 

Ovanstående bild visar släpp av förhandsversioner till en mer färdig inkarnation i 

slutet av axeln, avseende utvecklingsspråket xhtml 1.0 (baserat enligt de tidpunkter 

                                                        

16 http://blooberry.com/indexdot/history/html40.htm  (2011-06-15) 
17 http://blooberry.com/indexdot/history/browsers.htm  (2011-06-15) 
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webbplatsen blooberry.com 18 uppvisar). Beträffande linjerna som löper mellan 

punkterna är de tänkt illustrera utsträckningen av utveckling mellan olika versioner. Ju 

högre vinklad linjen är och ju kortare den är, desto kortare tid av utveckling och vice 

versa. 

1.2.2 Version 1.0 :  
Stöd vid införandet av standarden 

 

Bild 6 

Ovanstående bild visar stödet som fanns i webbläsarna avseende xhtml 1.0 vid 

införandet av standarden (vilket enligt webbplatsen blooberry.com var i januari 2000 19 

där aktuella webbläsare enligt samma webbplats 20 bestod av de nämnda i 

diagrammet). Precis som med föregående version är beskrivningen av insamlingen 

avseende informationen, densamma. 

1.3 HTML 5 
Den nya versionen av utvecklingsspråket är som bekant html 5. Likt föregående 

avsnitt med de tidigare varianterna av utvecklingsspråk, kan det (enligt arbetets syfte) 

vara intressant att se hur utvecklingen med den nya varianten ser ut i tid avseende 

framtagning. Genom uttolkning av den förflutna utvecklingen avseende det 

nytillkomna utvecklingsspråket och dess inkarnationer av tidigare förhandsversioner 

som listas på språkets startsida 21, kan det i nedanstående bild, beträffande nytillkomna 

införda förhandsversioner, utläsas följande tidpunkter: 

                                                        

18 http://blooberry.com/indexdot/history/xhtml10.htm  (2011-06-20) 
19 http://blooberry.com/indexdot/history/xhtml10.htm  (2011-06-15) 
20 http://blooberry.com/indexdot/history/browsers.htm  (2011-06-15) 
21 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html   (2011-06-17) 
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Bild 7 

Ovanstående bild visar släpp av förhandsversioner för html 5, uttolkat från historiken 

vid specifikationens webbplats 22. Avseende linjerna som löper mellan punkterna är de 

tänkt illustrera utsträckningen av utveckling mellan olika versioner. Ju högre vinklad 

linjen är och ju kortare den är, desto kortare tid av utveckling och vice versa.  

Eftersom html 5 nämns väldigt frekvent (för att tolka webb, tidningar och även denna 

rapport) kan det funderas över om det är något väldigt mer intressant över tekniken 

än enbart gentemot de tidigare inkarnationerna? Vilket enligt webbplatsen webstand-

ards.org får anses vara befogat med anledning av synpunkten om utvecklingsspråkets 

breddning som sträcker sig utanför taggar/attribut 23. 

Med anledning av utvecklingsspråkets breddning, är dock ändå den här rapporten mer 

inriktad på enbart taggar/attribut för att särskilja dem från resten. Vilket får anses vara 

intressant för att se skillnad mellan de olika inkarnationerna och dylikt. 

1.3.1 Nya taggar (samt attribut) i HTML 5 

När det utkommer något kan frågan ställas av vad som är nytt/intressant. I det här 

arbetets fall är det avseende taggarna/attributen i html 5 24. Vid jämförelse med 

                                                        

22 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html   (2011-06-17) 
23 http://www.webstandards.org/2011/01/18/regarding-the-html5-logo/ (2011-06-17) 
24 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#elements-1  (2011-05-23) 
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version fem hittills insamlade dokumentation (specifikation) 25 gentemot den 

företrädande version fyras 26 av språket, kan det utläsas att följande grupper av taggar 

tillkommit: 

1.3.1.1 Taggar för hantering och placering av information 
 

De taggar som tillkommit i språket hittills, när det gäller hantering och placering av 

information 27 är: <hgroup>-taggen, <nav>-taggen, <header>-taggen, <aside>-

taggen, <footer>-taggen, <article>-taggen, <section>-taggen, <figure>-taggen och 

<figcaption>-taggen. För att förklara vad de nämnda taggarna innebär, följer nedan 

en sammanfattande beskrivning över deras tänkta syfte. 

1.3.1.1.1 <hgroup>-taggen 

 

Beståndsdel som enligt W3C avser rubriker och utföranden som varierar 28 

(vilket även Jack Osborne 29 kommit fram till, med skillnaden av att denne även 

anger några exempel). Organisationen menar dock att uppgiften som avses, 

består av att: ”… gruppera en uppsättning h1-h6 element när rubriken har flera 

nivåer …” 30.  

1.3.1.1.2 <nav>-, <header>-, <aside>-, <footer>-, <article>- samt <section>-taggen 

 

Sammanfattningsvis för de här taggarna, vid jämförelse gentemot 

specifikationen 31, går det utläsa att samtliga av dem härrör till placering av 

innehåll baserat på olika delar av en sida. Något som namnen förhoppningsvis 

bör avslöja.  

1.3.1.1.3 <figure>-taggen 

 

Beståndsdel som enligt W3C innefattas av: ”… någon form av flytande 

                                                        

25 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#elements-1  (2011-05-23) 
26 http://www.w3.org/TR/html401/index/elements.html  (2011-05-23) 
27 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#elements-1  (2011-05-23) 
28 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-hgroup-element (2011-06-19) 
29 http://html5doctor.com/the-hgroup-hokey-cokey/  (2011-06-19) 
30 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-hgroup-element (2011-06-19) 
31 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html   (2011-05-01) 
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innehåll, alternativt med en underrubrik, som är fristående och vanligtvis 

refereras som en enskild enhet från resten av dokumentet” 32.  

1.3.1.1.4 <figcaption>-taggen 

 

Enligt W3C används beståndsdelen för att: ”… representera en bildtext eller 

titel för resten av innehållet i figcaption elementet …” 33  

1.3.1.2 Taggar för hantering av textspecifika saker 
 

De taggar som tillkommit i språket hittills, när det gäller hantering av textspecifika 

saker som särskild hantering av ord och annan text 34 är: <mark>-taggen, <details>-

taggen, <summary>-taggen, <time>-taggen, <bdi>-taggen, <ruby>-taggen, <rt>-

taggen och <rp>-taggen. För att förklara vad de nämnda taggarna innebär, följer 

nedan en sammanfattande beskrivning över deras tänkta syfte.  

1.3.1.2.1 <mark>-taggen 

 

Anledningen, enligt W3C:s specifikation avseende taggen, består av att: "… få 

uppmärksamhet till en viss del …" 35. Vilket bör nämnas avser text 36. Vid 

egengjorda tester visade det sig att texten blev gulmarkerad. Att texten får den 

nämnda färgen i bakgrunden, blir därför av egen åsikt något som antagligen får 

anses bestå av en utseendemässig bieffekt. Vilket webbplatsen html-5.com 

styrker genom uttalandet att färgen kan bytas ut till vilken färg utvecklaren än 

vill ha 37. 

1.3.1.2.2 <details>-taggen 

 

Enligt W3C har <details>-taggen ungefär samma syfte som dess namn avslöjar: 

Att kunna specificera mer detaljerad information angående något 38. Andra 

källor anger även att det kan visas något förändringsbart i anslutning till taggen: 

                                                        

32 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-figure-element (2011-05-01) 
33 http://dev.w3.org/html5/spec/grouping-content.html#the-figcaption-element (2011-05-01) 
34 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#elements-1  (2011-05-23) 
35 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-mark-element (2011-05-01) 
36 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-mark-element (2011-05-01) 
37 http://www.html-5.com/tags/mark-tag   (2011-05-01) 
38 http://dev.w3.org/html5/spec/interactive-elements.html#the-details-element (2011-05-01) 
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”… som när man klickar på kommer att expandera en liten ruta som innehåller 

mer info …” 39. Speciella attribut som kan användas tillsammans med taggen är 

attributet open 40. 

1.3.1.2.3 <summary>-taggen 

 

På engelska betyder sammanfattning summary. Och enligt specifikationen är 

det precis vad denna tagg har som uppgift att utföra 41. 

1.3.1.2.4 <time>-taggen 

 

”Detta element är tänkt som ett sätt att koda moderna datum och tider i ett 

maskinläsbart sätt …” 42 förklarar W3C vid taggens webbplats. Av egen 

erfarenhet var första tanken som uppkom med taggen att den skriver ut 

datum/tid för nuvarande tidpunkt. Något som Pete Williams 43 inledningsvis 

inte förklarar det som, fastän information gentemot utvecklingsspråket PHP får 

det framstå som det ändå. Vilket av egen åsikt avser vara svårbegripligt. 

1.3.1.2.5 <bdi>-, <ruby>-, <rt>- och <rp>-taggen 

 

Enligt webbplatsen html5doctor.com är beståndsdelarna bestående av <rt>, 

<rp> samt <ruby> till för att låta platser i världen som framför sina åsikter 

med hjälp av bilder, att kunna utveckla texterna på webben 44. När det gäller 

taggen <bdi> är beskrivningen av den att den: ”… används för att ändra 

riktningen på texten …” 45 

1.3.1.3 Taggar för hantering av resultat 
 

De taggar som tillkommit i språket hittills, när det gäller hantering och utskrift av 

resultat 46 är: <output>-taggen, <progress>-taggen och <meter>-taggen. För att 

                                                        

39 http://blogs.sitepoint.com/html5-summary-and-details/  (2011-05-23) 
40 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-details-element (2011-05-01) 
41 http://dev.w3.org/html5/spec/interactive-elements.html#the-summary-element (2011-05-01) 
42 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-time-element  (2011-05-01) 
43 http://petewilliams.info/blog/2010/09/generate-html5-time-tags-datetime-attribute-in-php/ 
     (2011-06-31) 
44 http://html5doctor.com/ruby-rt-rp-element   (2011-08-25) 
45 http://webdesign.about.com/od/html5tags/p/bdi-tag.htm  (2011-05-23) 
46 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#elements-1  (2011-05-23) 
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förklara vad de nämnda taggarna innebär, följer nedan en sammanfattande beskrivning 

över deras tänkta syfte. 

1.3.1.3.1 <output>-taggen 

 

Specificerat enligt specifikationen, kan det utläsas att beståndsdelen: "… 

representerar resultatet av en beräkning" 47. Enligt ett test som webbplatsen 

w3schools utfört 48, verkar det enligt eget uttolkande bekant inom den egna 

erfarenheten. En erfarenhet inom utvecklingsspråken Visual Basic 49 och 

ASP.net 50 som känns bekant i form av beståndsdelen kallad labels. Avseende 

specifika attribut som tillhör taggen (för återknytning till W3C:s specifikation 51) 

är: form, for och name de som finns 52. 

1.3.1.3.2 <progress>-taggen 

 

Förklaring avseende den här beståndsdelen (för att tolka W3C:s specifikation 

53) består av en mätare, i form av en rektangel eller dylikt, innehållandes färg för 

vars bredd ökar beroende på tid som det är kvar av någon process. En åsikt 

vars grundsyn även delas av webbplatsen htmlatoms.com 54 och som det enligt 

W3C:s specifikation 55 i enlighet beskriver funktionaliteten avseende 

användning för taggen. Avseende specifika attribut som tillhör taggen (för 

återknytning till W3C:s specifikation) är: max, value samt form de som finns 56. 

1.3.1.3.3 <meter>-taggen 

 

Specificerat enligt specifikationen, kan det uttolkas att beståndsdelen anses 

kunna fungera som en utritbar stapel för olika saker 57. Avseende specifika 

attribut som tillhör taggen (för återknytning till W3C:s specifikation 58) är: form, 

                                                        

47 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-output-element (2011-05-01) 
48 http://www.w3schools.com/html5/tryit.asp?filename=tryhtml5_output (2011-06-13) 
49 http://www.controlanything.com/Relay/Relay/VBASIC  (2011-06-13) 
50 http://www.aspfree.com/c/a/ASP.NET/ASP-NET-and-the-NET-Framework/5/ (2011-06-13) 
51 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-output-element (2011-05-01) 
52 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-output-element (2011-05-01) 
53 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-progress-element (2011-05-01) 
54 http://www.htmlatoms.com/basic/using-the-html5-progress-tag/  (2011-06-31) 
55 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-progress-element (2011-05-01) 
56 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-progress-element (2011-05-01) 
57 http://dev.w3.org/html5/spec/the-button-element.html#the-meter-element (2011-05-01) 
58 http://dev.w3.org/html5/spec/the-button-element.html#the-meter-element (2011-05-01) 
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optimum, max, low, high, min samt value de som finns 59. 

1.3.1.4 Taggar för funktionalitet till formulär 

 

De taggar som tillkommit i språket hittills, när det gäller ny funktionalitet för den 

gamla taggen <input> (vid utläsning av W3C:s välkända specifikation 60) består av: 

<datalist>-taggen och <keygen>-taggen 61. För att förklara vad de nämnda taggarna 

innebär, följer nedan en sammanfattande beskrivning över deras tänkta syfte. 

1.3.1.4.1 <datalist>-taggen 

 

Enligt webbplatsen quackit.com används denna för att: "… ge en lista med 

fördefinierade alternativ till användaren under tiden de skriver in data …" 62. 

Avseende specifika attribut som tillhör taggen (för återknytning till W3C:s 

specifikation 63) är: options det enda specifika som verkar finnas 64. 

1.3.1.4.2 <keygen>-taggen 

 

Enligt W3C:s specifikation kan det avtolkas att beståndsdelen "… representerar 

en nyckelpar generator …" 65. Nycklar? - ska dörren låsas? Ja, ungefär får svaret 

bli på frågan. För egen del, efter erfarenhet av Windows Server 66, är det 

säkerhet som avses i det här fallet. Avseende specifika attribut som tillhör 

taggen (för återknytning till W3C:s specifikation) är: name, form, keytype, 

disabled, challenge och autofocus 67 de som finns. 

1.3.1.5 Nyskapande elementära formulär 

 

Förutom nya taggar samt attribut, avslöjar webbplatsen diveintohtml5.org att även den 

gamla <input>-taggen berikats med några nytillkomna saker av uppgifter som den kan 

                                                        

59 http://dev.w3.org/html5/spec/the-button-element.html#the-meter-element (2011-05-01) 
60 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html   (2011-05-01) 
61 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html   (2011-05-01) 
62 http://www.quackit.com/html_5/tags/html_datalist_tag.cfm  (2011-05-01) 
63 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html   (2011-05-01) 
64 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-datalist-element (2011-05-01) 
65 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-keygen-element (2011-06-05) 
66 http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd582592(WS.10).aspx (2011-06-05) 
67 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-keygen-element (2011-06-05) 
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utföra 68 (vilket får anses roligt/trevligt). Nedan visas en bild avseende några av dessa, 

tillsammans med värdet för användning av dem: 

 

 

Bild 8: Idé till ovanstående bild hämtad från: 

http://diveintohtml5.org/forms.html   (2011-05-01) 

 

När det gäller fler nya attribut i utvecklingsspråket (än de som nämns för varje ny tagg 

i detta avsnitt), presenteras dessa längre ned under rubriken ”Tagg-/attributskillnader 

mellan xhtml 1.0, html 4.01, html 5” samt i bilagor. 

1.3.1.6 Taggar för hantering av film och musik  
 

De taggar som tillkommit i språket hittills, när det gäller hantering av film och musik 

69 är: <video>-taggen, <audio>-taggen, <source>-taggen, <track>-taggen och 

<embed>-taggen. För att förklara vad de nämnda taggarna innebär, följer nedan en 

sammanfattande beskrivning över deras tänkta syfte. 

1.3.1.6.1 <video>- och <audio>-taggen 

 

De här beståndsdelarna måste antagligen (baserat på dess namn) behandla 

något hörbart (exempelvis musik med någon artist) och sebart (exempelvis en 

                                                        

68 http://dev.w3.org/html5/html4-differences/   (2011-05-23) 
69 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#elements-1  (2011-05-23) 
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sevärd film)? Enligt W3C och dess specifikation, är avseendet beträffande dem 

alldeles precis de nämnda 70 71. Avseende specifika attribut som tillhör taggen 

audio (för återknytning till W3C:s specifikation) är: loop, preload, src, 

crossorigin, autoplay, mediagroup, muted samt controls de som finns 72. 

Avseende motsvarande taggen video är de tillhörande attributen: preload, loop, 

autoplay, mediagroup, muted, controls, src, crossorigin, poster, height samt 

width de som finns 73. 

1.3.1.6.2 <source>-taggen 

 

Tagg för hantering av kopplingar gentemot filer och dylikt för uppspelning 

enligt W3C 74. Avseende specifika attribut som tillhör taggen är de: src, type 

och media 75. 

1.3.1.6.3 <track>-taggen 

 

Den här taggen används enligt specifikationen kort och koncist för film och 

dess språktillägg bestående av de små vit/svarta-textrutorna som brukar ses i 

nederkant av filmer 76. Avseende specifika attribut som tillhör taggen är de: 

kind, src, srclang, label och default 77. 

1.3.1.6.4 <embed>-taggen 

 

Sidan för W3C uttalar ett användningsområde för taggen som: ”… 

representerar en integrerings punkt för en extern (typiskt icke-HTML) 

applikation eller interaktivt innehåll” 78. Avseende specifika attribut som tillhör 

taggen är de: src, type, width och height 79. 

                                                        

70 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-video-element (2011-05-01) 
71 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-audio-element (2011-05-01) 
72 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-audio-element (2011-05-01) 
73 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-video-element (2011-05-01) 
74 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-source-element (2011-08-25) 
75 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-source-element (2011-08-25) 
76 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-track-element (2011-05-01) 
77 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-track-element (2011-05-01) 
78 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-embed-element (2011-08-25) 
79 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-embed-element (2011-08-25) 
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1.3.1.7 Taggar inom andra områden 
 

Nedan följer en blandning av olika taggar som tillkommit i språket gällande saker som 

inte kan kategoriseras i någon av de tidigare kategorierna med taggar. Dessa taggar 

består av <wbr>-taggen, <command>-taggen och <canvas>-taggen. 

1.3.1.7.1 <wbr>-taggen 

 

Specificerat enligt specifikationen, kan det utläsas att beståndsdelen: "… 

representerar en radbrytningsmöjlighet" 80. Enligt en annan källa bestående av 

webbplatsen quirksmode.org, är det webbläsaren som har makten genom 

påståendet: "Webbläsaren kan infoga en radbrytning här, om den önskar" 81. 

1.3.1.7.2 <command>-taggen 

 

Enligt W3C är beskrivningen av taggen att "… definera ett kortkommando" 82 

En annan källa bestående av webbplatsen w3schools.com 83 får den framstå 

(enligt tolkandet av webbplatsens exempel) ha en avsikt att kunna trycka på det 

som kommer uppvisas (vilket även Yang Yang anser 84). Avseende specifika 

attribut som tillhör taggen (för återknytning till W3C:s specifikation) är: type, 

label, icon, disabled, checked och radiogroup de som finns 85. 

1.3.1.7.3 <canvas>-taggen 

 

Specificerat enligt W3C, och förhoppningsvis nuvarande inlärda specifika-

tionen, kan det utläsas att den här beståndsdelen: ”… kan användas för att 

rendera diagram, spelgrafik, eller andra visuella bilder i farten” 86. Vad innebär 

då det? Enligt Mozilla är det kod som är delaktigt i den processen 87. Vilket av 

egen åsikt verkar väldigt smidigt. 

                                                        

80 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-wbr-element  (2011-05-01) 
81 http://www.quirksmode.org/oddsandends/wbr.html  (2011-05-23) 
82 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-command-element (2011-05-01) 
83 http://www.w3schools.com/html5/tag_command.asp  (2011-05-23) 
84 http://www.kavoir.com/2009/08/new-tags-of-html-5-a-new-features-tutorial.html (2011-06-10) 
85 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-command-element (2011-05-01) 
86 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-canvas-element (2011-05-01) 
87 https://developer.mozilla.org/en/canvas_tutorial  (2011-05-01) 
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1.3.2 Övrig taggteknik för HTML 5 

Html-språket kan i sin enkelhet uträtta mycket. Nedan följer några av de tillägg som 

utvecklare kan använda sig av för att åstadkomma ännu mer med utvecklingsspråket. I 

detta specifika fall utseende på utvecklingsspråk som liknar kod likvärdigt html.  

1.3.2.1 Microformats 

På webben finns det idag en hel del information representerad, både i form av 

ostrukturerad samt strukturerad information. Vore det inte bra om även en sidas kod 

var lika bra uppstrukturerad som dess innehåll? 

Ett sätt att åstadkomma det här kan antagligen vara genom att göra indrag av olika 

kodrader och dylikt, eftersom indentering vanligtvis gör kod mer läsbar 88. Den 

funktionalitet som kan utföra det som efterfrågas är istället något som går under 

benämningen microformats 89. 

I någon form kan de möjligtvis anses likna widgets/gadgets (för de som använt sig av 

operativsystemen Mac OS X / Windows Vista / Windows 7). Något som inte verkar 

helt långsökt eftersom organisationen bakom microformats har en sida som visar 

exempel över hur microformats kan användas som en widget/gadget 90. 

Faktum är dessutom att under Mac OS X, vid användning av webbläsaren Safari, finns 

även tillgång till att frambringa en widget utifrån en tabell eller liknande, från webben 

91. Något som rent konkret återknyter till liknelsen med widget/gadget på ett bättre 

sätt. 

Frågan är, hur ser då ett microformat ut? På nästa sida visas kod  

avseende en person och dess uppgifter inneslutet i ett microformat: 

                                                        

88 http://en.wikipedia.org/wiki/Indent_style   (2011-08-27) 
89 http://microformats.org/about   (2011-05-23) 
90 http://microformats.org/wiki/widget-examples  (2011-08-26) 
91 http://www.apple.com/findouthow/mac/#createwidget  (2011-05-23) 
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Bild 9: Idé till bild hämtad från: 

http://microformats.org/wiki/hcard     (2011-05-25)  

 

Även om ovanstående exempel är rent felaktigt 92 baserat på dess svenska 

attributinnehåll, är tanken i detta fall att visa på hur det kan tänkas se ut. 

Slutsatsen får bli: Efterfrågas en uppstrukturering av information både rent visuellt 

iform av dess utseende respektive dess kod, kan därför microformats vara en teknik 

att ha i åtanke. Enkel tillgång till information bör också anses vara ett argument för 

tekniken 93. 

1.3.2.2 MathML (Mathematical Markup Language) 

Matematik är ett ämne vars innehåll följt med under hela uppväxten. Vad är då 

sambandet mellan matematiken och webben i detta fall? De flesta erinrar sig 

antagligen att det med papper och penna är enkelt framställa saker som exempelvis 

formler. I datorvärlden är det dock inte lika smidigt enligt W3C 94. Eftersom arbetet 

innefattar användning av Internet och webben är lösningen enligt W3C (avseende 

webben och formler), något de döpt till MathML (Mathematical Markup Language) 95. 

Vid anblick på de exempel W3C uppvisar, ser det ut efterlikna de taggar/attribut som 

känns igen sedan urminnes tider. 

1.3.2.3 SVG (Scaleable Vector Graphics) 

Kort och koncist ett taggsystem avseende grafikframtagning, där olika koder får objekt 

i gestaltning av cirklar/fyrkanter och dylikt att uppenbara sig (för att tolka W3C) 96. 

                                                        

92 http://microformats.org/wiki/hcard   (2011-05-25) 
93 http://www.vanseodesign.com/web-design/microformats-what-how-why/ (2011-06-26) 
94 http://www.w3.org/TR/MathML/chapter1.html  (2011-05-23) 
95 http://www.w3.org/TR/MathML/chapter1.html  (2011-05-23) 
96 http://www.w3.org/TR/SVG/shapes.html   (2011-05-23) 
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1.3.3 Tagg-/attributskillnader mellan html 4.01, xhtml 1.0, html 5 

Jämförelser av skillnader mellan de olika versionerna av utvecklingsspråk har av andra 

behandlats i rent generella former som exempelvis regler mellan html 4 och xhtml 1.0 

likt W3C:s avsnitt ”Differences with HTML 4” 97 eller under mer specifika former 

avseende html 5 som i avsnittet ”HTML5 differences from HTML4” 98 och flertalet 

andras konstateranden 99. För att få en mer övergripande komplett bild beträffande 

utvecklingen av taggar och attribut, har det låtit göras en undersökning i både grafisk 

samt uppspaltad form mellan några olika versioner i serien av utvecklingsspråk i html 

och xhtml. 

Först har en jämförelse mellan html version 4.01 (innehållandes strict, transitional och 

frameset) till xhtml version 1.0 (innehållandes strict, transitional och frameset) 

genomförts och därefter en jämförelse från xhtml 1.0 (innehållandes strict, transitional 

och frameset) till html 5.  

 

Bild 10 

Ovanstående bild visar förändringen i taggar mellan html 4.01, xhtml 1.0 och html 5. 

Nämnas bör att skillnaden mellan html 4.01 och xhtml 1.0 gentemot html 5, innefattar 

borttagning av ungefär 13-14 äldre taggar i den nya versionen innan inläggning av de 

30 nytillkomna taggarna. Vilket gör ovanstående bild något missvisande.  

Dock vore en visning av 0 taggar för html 4.01 och xhtml 1.0 samt 30 taggar för html 

5 även det missvisande – varav nuvarande uppställning. För specifika taggskillnader - 

se bilaga 2. 

                                                        

97 http://www.w3.org/TR/xhtml1/#diffs   (2011-08-09) 
98 http://www.w3.org/TR/html5-diff/   (2011-08-09) 
99 http://toggleon.wordpress.com/2011/01/22/skillnader-mellan-html-4-och-html-5/ (2011-08-09) 

80!

100!

120!
Html!4.01!(91!taggar)!

Xhtml!1.0!(90!taggar)!

Html!5!(107!taggar)!
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Bild 11 

Ovanstående bild visar förändringen i attribut mellan html 4.01, xhtml 1.0 och html 5. 

Likt föregående bild avseende missvisande visning av diagram, gäller även det här för 

ovanstående bild där xhtml 1.0 fått 76 nya attribut och förlorat 8 stycken. Avseende 

html 4.01 gentemot html 5, har 315 attribut försvunnit och 6290 stycken tillkommit 

med den nya versionen. För specifika attributskillnader – se bilaga 2. 

Vid brist på nöjdhet avseende attributen i nya utvecklingsspråket, finns även dylika 

tillvägagångssätt för framtagandet av egengjorda 100.  

1.4 XHTML 5 
Förvirringen avseende varierande versioner av utvecklingsspråk kan sannolikt 

upplevas påtaglig. Först html, sedan xhtml, därefter html igen och slutligen ytterligare 

en nytillkommen version av xhtml. En förvirring vilken även delas med en användare, 

vars inspelning via webbplatsen audioboo.fm, spelat in sin frustration avseende detta 

101. Översiktligt verkar det innefatta att xhtml 5 (enligt bland andra WHATWG 

avseende uppvisning av kod och dylikt), fortfarande ser ut att vara av formen 

eXtended Markup Language, för att förtydliga skiljaktigheterna mellan utveckling-

sspråken som används för webbframtagning 102. Något som inte avses vara en alltför 

dålig uppskattning eftersom bland andra webbplatsen wikipedia nämner något 

liknande 103. 

                                                        

100 http://html5doctor.com/html5-custom-data-attributes/  (2011-05-23) 
101 http://audioboo.fm/boos/50070-xhtml-html-it-s-all-so-confusing (2011-06-02) 
102 http://blog.whatwg.org/xhtml5-in-a-nutshell   (2011-05-20) 
103 http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5   (2011-06-23) 
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Bild 12: hämtad från: 

http://www.w3.org/QA/2008/01/html5-is-html-and-xml.html (2011-04-17) 

Vid tolkandet av ovanstående bild, åsyftar W3C att xml och html tillåts leva i en 

symbios mellan varandra (i nuvarande skepnad av html 5) 104. Frågan att ställa, enligt 

egna funderingar, består i varför xhtml 5 finns överhuvudtaget avseende föregående 

beskrivning? Egen reflektion, för att avge ett svar, kan möjligtvis avses vara i att ge 

xml-delen av utvecklingsspråket ett eget namn för att särskilja den från html-delen. 

Något även enligt W3C, avser syftet vara 105. 

1.5 Polyglot 
I föregående avsnitt nämndes det att nytillkomna varianten av html (som den här 

rapporten behandlar) kan anses bestå av en symbios emellan två utvecklingsspråk. 

Polyglot är något som (av egen tolkning) kan tänkas efterlikna just detta (likt bilden i 

föregående avsnitt) baserat på språkets faktum avseende uppdelning/icke uppdelning. 

En inte helt dålig gissning eftersom polyglot enligt W3C möjliggör (som samtidigt är 

en del av html 5) en snäv balansgång för att kunna använda sig av en sak istället för 

två, när det gäller avseendet emellan två utvecklingsspråk (vilket i fallet beträffar xhtml 

samt html) 106. En annan egen tolkning är dessutom att det framstår likna 

plattformskompatibilitet i stil med java, där förflyttelse av en applikation utan 

reformeringar möjliggörs 107 - med anledning av “en sak”. 

                                                        

104 http://www.w3.org/QA/2008/01/html5-is-html-and-xml.html  (2011-04-17) 
105 http://lists.w3.org/Archives/Public/public-xhtml2/2007Nov/0001.html (2011-05-23) 
106 http://www.w3.org/TR/html-polyglot/   (2011-04-28) 
107 http://www.java.com/en/about/   (2011-04-29) 
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1.6 Polyfills 
Likt många konsumenter längtar efter Apples produkter (när köerna ringlar som 

längst) kan det funderas över om användarna av webben trånar lika mycket efter det 

nya som webben kan erbjuda, men som de tyvärr inte kan få ta del av (om de som 

Robert Nyman anser – inte byter webbläsare förstås 108). Finns det en lösning på 

problemet? Naturligtvis! Enligt webbplatsen netmagazine.com är svaret på 

problemet något som kallas för polyfills, som innebär att det blir möjligt att applicera 

nytillkomna saker på ålderdomliga ting 109. Med saker menas i det här fallet webbläsare 

och därtill de äldre varianterna av dessa. Ett tillvägagångssätt enligt netmagazine.com 

är att använda sig av utvecklingsspråket Javascript 110. Hur då? Går det att skapa 

taggar/attribut på egen hand även fastän webbläsaren inte har stöd för detta? 

Sanningshalten i att en tagg skulle kunna skapas av användaren eller utvecklaren känns 

antagligen lite långsökt. Faktum är dock att det är 100 procent sant. Enligt W3C kan 

faktiskt en tagg skapas i webbläsaren med hjälp av metoden createElement, en metod 

som funnits med i DOM-standarden sedan långt tillbaka i tiden 111. Något som dock 

låter rätt bristfälligt och antagligen kanske gör att användarna väntar ännu längre med 

att uppdatera sin webbläsare. Det bör slutligen även nämnas att ”tekniken” som 

benämns i det här avsnittet inte är en del av html 5, för att inte förvirra någon. 

1.7 Webbläsarmotorn 
Enligt webbplatsen taligarsiel.com och avsnittet avseende hur webbläsare fungerar 

(How browsers work), kan det sammanfattas att visningen av en webbsida utifrån 

inledningsvis kod framställning inte är helt enkel 112. En av de pusselbitar i 

webbläsaren som i slutändan möjliggör visningen av något uppvisningsbart är 

webbläsarmotorn 113. Med andra ord: Ingen webbläsarmotor – inga intressanta bilder 

och/eller text att delge människan via webben. 

                                                        

108 http://robertnyman.com/2011/04/07/html5-and-polyfills-one-script-to-rule-them-all/
     (2011-09-12) 
109 http://www.netmagazine.com/features/making-html5-and-css3-work-polyfills-and-shims
     (2011-05-23) 
110 http://www.netmagazine.com/features/making-html5-and-css3-work-polyfills-and-shims
     (2011-05-23) 
111 http://www.w3.org/TR/2000/REC-DOM-Level-2-Core-20001113/core.html#ID-2141741547
     (2012-01-01) 
112 http://taligarsiel.com/Projects/howbrowserswork1.htm  (2011-06-09) 
113 http://taligarsiel.com/Projects/howbrowserswork1.htm  (2011-06-09) 
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1.8 Hur fungerar standardisering av html/xhtml? 
När det nu finns med i medvetandet hur html samt xhtml fungerar, ser ut och 

används kan det fråga sig – hur uppkommer i realiteten en standard inom området? 

För de som någon gång utvecklat egna program/applikationer på egen hand/i grupp, 

erinrar sig antagligen till att lansering av olika versioner görs under olika begrepp 

tillhandahållna exempelvis av bland annat alpha och beta 114. Likvärdigt 

tillvägagångssätt (för att tolka W3C) verkar även ske med utvecklingen av html/xhtml 

där rekommendation (recommendation 115) samt förhandsversion (draft 116) verkar 

vara något liknande (något som även Mun Shing Cheong kommit fram till, med 

skillnaden att han enbart nämner beta samt även mer inriktat sig gentemot SVG 117). 

Enligt W3C:s webbplats avseende framtagning av något nytt, går det utläsa att de 

använder sig av olika instanser 118 för att kunna diskutera fram ett avgörande som 

många parter anser som en belåtenhet med. Vid egen tolkning verkar det efterlikna 

framtagning av lagar avseende Sverige, där avgöranden tas genom olika instanser fram 

till det tillfälle lagen slutligen avses voteras 119. När slutligen läget för släpp av den 

fullständiga versionen sker, kan det utläsas enligt W3C, att mängder av diskussioner  

genomförts för att versionen ska bli så bra som möjligt 120. 

Enligt W3C är en bakomliggande orsak något som avses som väldigt angeläget för att 

det överhuvudtaget ska tas fram något nytt av dem, annars händer inget 121. 

1.9 Introduktion till problemområdet 
Med anledning av html 5 och dess nuvarande aktuella utgångspunkt som nytillkommet 

utvecklingsspråk 122, vars införelse därmed får vara tänkt ersätta varianter av äldre slag 

(enligt faktumet att ny teknik föds och äldre teknik försvinner/slutas nyttjas). Innebär 

det i sammanhanget att liknande även bör göras med xhtml? 

Svaret angående frågeställningen kan besvaras med både ja eller nej. 

                                                        

114 http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/beta-test  (2011-05-23) 
115 http://www.w3.org/2005/10/Process-20051014/tr.html#rec-advance (2011-05-07) 
116 http://www.w3.org/2005/10/Process-20051014/tr.html#rec-advance (2011-05-07) 
117 http://tutorials.freeskills.com/an-introduction-to-svg.htm  (2011-08-01) 
118 http://www.w3.org/2005/10/Process-20051014/organization.html (2011-05-07) 
119 http://regeringen.se/sb/d/1522   (2011-05-07) 
120 http://www.w3.org/2005/10/Process-20051014/tr.html  (2011-05-23) 
121 http://www.w3.org/2005/10/Process-20051014/intro.html  (2011-05-23) 
122 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html  (2011-05-25) 
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Väljer utvecklare att börja använda den nya tekniken, kan det innebära erfarenhet i 

framförallt det nytillkomna som kommer/kan bli populärt i framtiden. 

Överensstämmer inte utveckling av tekniken i förhållande till marknaden, kan även 

det innebära en brist. I korthet, i avseendet med html 5, baserat med anledning av att 

ofullständig tid, att tillverkarna icke anses inbringa nytillkommen teknologi i 

webbläsaren enligt rådande utveckling. Innefattas sedermera även långsam uppdater-

ing/uppgradering av programmet av användaren, kan det anses att införelsen av ny 

teknik blir enormt utdragen i tid.   

Betraktandes html 5, finns det en annan synvinkel gällande problemet, där tekniken 

enligt förklaring påstås bli helt färdig omkring år 2022 123 (vilket kan anses som väldigt 

sent). Andra uppgifter anger en tidsuppskattning på några år och därför en helt färdig 

version omkring år 2014 124. 

Några webbläsare har redan börjat införa inledningsvisa versioner av utvecklings-

språket enligt webbplatsen informabiz.com 125. Så kallade utvecklingsversion-

er/förhandsversioner (draft) 126. Frågan utvecklare bör ställa sig blir därför om den 

nya tekniken redan i sitt nuvarande befintliga skick är redo för användning. Eller om 

det helt enkelt kan anses vara alltför riskabelt att redan nu byta ut de tidigare 

varianterna (xhtml 1.0 127 samt html 4 128) och ersätta dessa med den nyare versionen. 

Denna rapport avser besvara om det finns läge att helt övergå till html 5, även fastän 

det kan avses befinnas i en väldigt tidig utvecklingsfas (med anledning av uppgifterna 

gällande färdig version omkring år 2022). Eller om det är läge att vänta. 

1.10 Tidigare forskning 
Av den tidigare forskning som kan tänkas finnas avseende det specifika problemet, har 

efterforskningen av information som matchar detta problem genomförts både i 

vetenskapligt litterära källor som olika nätbaserade databaser och liknande, samt inom 

mer grafiskt tilltalande populärvetenskapliga områden. 

                                                        

123 http://www.techrepublic.com/blog/programming-and-development/html-5-editor-ian-hickson-   
discusses-features-pain-points-adoption-rate-and-more/718  (2011-04-05) 
124 http://www.w3.org/2011/02/htmlwg-pr.html   (2011-04-05) 
125 http://www.informabiz.com/blog/item/6-are-you-ready-for-html5 (2011-04-05) 
126 http://www.w3.org/2005/10/Process-20051014/tr.html#first-wd (2011-05-23) 
127 http://www.w3.org/TR/xhtml1/   (2011-05-23) 
128 http://www.w3.org/TR/html401/   (2011-05-23) 
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Rent nätbaserade databaser, med överlag vetenskapligt innehåll, var inledningsvis ett 

förslag angående forskning inom det specifika området. Dock påträffades enbart icke 

aktuella källor gällande äldre versioner, som exempelvis html 2.0 och liknande 129. 

Vilket inte kändes aktuellt i dagsläget och därför inte medtogs. 

När det gäller arbetets huvudsakliga problemställning avseende angående det 

nytillkomna utvecklingsspråket kan anses avsett för användning i nuvarande skede 130, 

har tabeller vid webbplatsen caniuse.com, avseende stöd i varierande webbläsare 131 - 

brukats. De här tabellerna ansågs som ett väldigt närliggande format för den forskning 

arbetet är tänkt uppvisa, även om Matthew Humphries anser att det finns en falskhet 

med dem 132 (vilket även Robert Nyman tycker 133). Något som medföljande kod 

avsnitt i denna rapport bör motbevisa genom de tester den avses komma utföra. 

1.10.1  Stöd avseende HTML 5, via caniuse.com  

Som nämnt tidigare är caniuse.com (enligt dem själva) en webbplats vars innehåll 

innefattar uppvisandet av stöd beträffande html 5 134. Här nedan följer en sammanfat-

tning från den webbplatsen. Det bör även nämnas att siffrorna är uthämtade för den 

senaste versionen av webbläsare och för den tidigare versionen innan den senaste. 

Beträffande webbläsarnas versioner, är de för aktuella utgåvor representerade i 

nuvarande skede (för samtliga taggar) av Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 4.0, 

Apple Safari 5.0, Google Chrome 11.0 och Opera 11.1 135.  

Det bör även nämnas att tabellerna i kommande tester kan ändras, av de som utförs 

av caniuse.com, eftersom nya saker tillkommer i webbläsarna 136, vilket även ibland 

innebär en helt ny version av respektive läsare 137. Dock är nämnda versionsnummer 

och procenttal de senaste för Maj 2011. 

                                                        

129 http://portal.acm.org/citation.cfm?id=220236&coll=DL&dl=ACM&retn=1 (2011-05-03) 
130 http://www.w3.org/html/logo/faq.html#ready  (2011-06-09) 
131 http://caniuse.com    (2011-05-07) 
132 http://www.geek.com/articles/news/microsoft-shows-off-html5-support-and-gpu-accelerated-
browsing-ie9-platform-preview-2010056/   (2011-05-22) 
133 Se bilaga 1 för intervju med Robert Nyman   (2011-06-09) 
134 http://caniuse.com    (2011-05-07) 
135 http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-05-07) 
136 http://caniuse.com/feed.php?id=87   (2011-06-09) 
137 http://caniuse.com/feed.php?id=85   (2011-06-09) 
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1.10.1.1 Nytillkomna formulären (color, date och range med flera) 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet för de nytillkomna formulären 138, att de 

stöds till 18,02 % i senaste version av webbläsarna Opera och Google Chrome, enligt 

caniuse.com 139. Mozilla Firefox och Safari uppvisar därefter ett stöd på 12,62 % för 

de aktuella versionerna. Medan Internet Explorer inte ser ut att ha något stöd alls 

enligt caniuse.com.  

Avseende en version bakåt av webbläsarna uppvisar, precis som innan, Google 

Chrome och Opera ett stöd på 18,02 %. Samma procentsats på Apple Safari som 

innan - stöd med 12,62 % enligt caniuse.com 140. Mozilla Firefox och Internet 

Explorer har i en tidigare version inget stöd alls. 

1.10.1.2 Video- och audio-taggar 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet av tekniken/teknikerna att den stöds till 52, 

40 % i samtliga av de aktuella webbläsarna för skrivbordsdatorer 141. Även fastän 

caniuse.com märkt ut att tekniken/teknikerna inte är riktigt klar(a) än (Working Draft 

= förhandsversion 142). 

När det gäller en tidigare version av dessa webbläsare menar caniuse.com att endast 

Internet Explorer version 8 inte har stöd för denna teknik/tekniker. 

1.10.1.3 Canvas (tagg + (grundstöd)) 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet av denna tagg att den stöds till 54,82 % i 

samtliga av de aktuella webbläsarna för skrivbordsdatorer 143. Även fastän caniuse.com 

märkt ut att tekniken inte är riktigt klar än (Working Draft = förhandsversion 144). 

När det gäller en tidigare version av dessa webbläsare menar caniuse.com att endast 

Internet Explorer version 8.0 inte har stöd för denna teknik. 

                                                        

138 http://diveintohtml5.org/forms.html   (2011-06-09) 
139 http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-05-07) 
140 http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-05-07) 
141 http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-05-07) 
142 http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci491373,00.html (2011-05-22) 
143 http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-05-07) 
144 http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci491373,00.html (2011-05-22) 
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1.10.1.4 Ruby-taggarna (ruby, rt, rp) 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet av de nya ruby-taggarna att de stöds till 0 % 

i samtliga av de aktuella webbläsarna för skrivbordsdatorer enligt caniuse.com 145. 

Naturligtvis har caniuse.com märkt ut taggarna under Working Draft. 

Fastän stödet av taggarna rent generellt är uppmätt till 0 % finns det även skillnader 

mellan de olika läsarna. Internet Explorer, Apple Safari och Google Chrome uppvisar 

stöd med en procentsats på upp till 62,93 % 146. Mozilla Firefox och Opera uppvisar 

enligt caniuse.com inget stöd alls (vilket även gäller för en version bakåt av de båda 

webbläsarna). 

1.10.1.5 Details- och summary-taggen 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet för taggarna <details> och <summary> att 

de stöds till 0,18 % enligt caniuse.com 147. Enligt sidans tabeller (som är röda för både 

den tidigare versionen och aktuella versionen av webbläsarna) visas att ingen läsare 

överhuvudtaget har stöd för dessa taggar. 

1.10.1.6 Progress- och meter-taggarna 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet för taggarna <progress> och <meter>, att 

de stöds till 17,48% av enbart Google Chrome och Opera enligt caniuse.com 148. 

Internet Explorer, Mozilla Firefox eller Apple Safari stöds inte alls enligt dem. 

Caniuse.com har även märkt ut taggarna under Working Draft. 

När det gäller en version bakåt, har precis som med nuvarande version, webbläsarna 

Internet Explorer, Mozilla Firefox och Apple Safari inget stöd alls. Medan Google 

Chrome och Opera har samma stöd som i nuvarande aktuella versioner - en 

procentsats på 17,48 % enligt caniuse.com. 

1.10.1.7 Datalist-taggen 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet för taggen <datalist>, att den stöds till 8,46 

                                                        

145 http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-05-07) 
146 http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-05-07) 
147 http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-05-07) 
148 http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-05-07) 
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% av Opera och Mozilla Firefox. Apple Safari, Google Chrome och Internet Explorer 

har inget stöd alls för denna tagg enligt caniuse.com 149. 

När det gäller en version bakåt, har precis som med nuvarande version, webbläsarna 

Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome och även Mozilla Firefox inget stöd 

för denna tagg enligt caniuse.com. 

1.10.1.8 Övriga nya taggar (<nav>, <header> och liknande) 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet av de nya olika taggarna, att de stöds till 

31,75 % i samtliga av de aktuella webbläsarna för skrivbordsdatorer 150. Även fastän 

caniuse.com märkt ut att taggarna inte är riktigt klara än (Working Draft = 

förhandsversion). 

När det gäller en tidigare version av dessa webbläsare menar caniuse.com att Opera 

(version: 11.0), Apple Safari (version: 4.0) och Mozilla Firefox (version: 3.6) har något 

stöd för de nya taggarna i språket med en procentsats på 23,86 %, medan Internet 

Explorer version 8.0 inte har något stöd alls för dessa taggar. Vill utvecklare använda 

taggarna i en tidigare version är det Google Chrome (version: 10.0) de bör använda sig 

av, eftersom denna har bäst stöd med en procentsats på 31,75 % 151. 

På webbplatsen caniuse.com finns även en sammanfattning över dessa taggar och flera 

andra element visade. Och enligt deras sammanfattning (i procent) ser det ut som att 

den webbläsaren med mest stöd (i både nuvarande och en tidigare version) består av 

Google Chrome med 84 % stöd 152. 

                                                        

149 http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-05-07) 
150 http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-05-07) 
151 http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-05-07) 
152 http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-05-07) 
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Bild 14: Ovanstående bild visar en grafisk sammanställning över tidigare 

sammanställda tekniker/taggar och dess stöd i webbläsarna. 
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1.10.2 Stöd avseende HTML 5, via caniuse.com  
  (senarelagd avläsning) 

För att se eventuella skillnader mellan mätresultatet från Maj 2011 och till Augusti 

2011, har därför en ny utläsning av resultat vid webbplatsen caniuse.com genomförts.  

Likt tidigare mätning i Maj är siffrorna uthämtade för den senaste versionen av 

webbläsare och för den tidigare versionen innan den senaste. 

Beträffande webbläsarnas versioner, är de för aktuella utgåvor representerade i 

nuvarande skede (för samtliga taggar) av Internet Explorer 9.0 (samma som i Maj), 

Mozilla Firefox 5.0, Apple Safari 5.1, Google Chrome 13.0 och Opera 11.5 153. 

För att belysa det ytterligare, är senast nämnda versionsnummer och kommande 

procenttal de senaste för Augusti 2011. 

1.10.2.1 Nytillkomna formulären (color, date och range med flera) 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet för de nytillkomna formulären 154, att de 

stöds till 1,71 % (18,02 % vid mätning i Maj) i senaste version av webbläsaren Opera 

(tidigare även Google Chrome) enligt caniuse.com 155. Mozilla Firefox, Apple Safari 

och Google Chrome uppvisar därefter ett stöd på 41,82 % (12,62 % vid mätningen i 

Maj) för de aktuella versionerna. Medan Internet Explorer (likt mätningen i Maj) inte 

ser ut att ha något stöd alls enligt caniuse.com. 

Avseende en version bakåt av webbläsarna, uppvisar precis som innan, Opera ett stöd 

på 1,71 %. Samma procentsats på Apple Safari, Mozilla Firefox och Google Chrome 

som innan - stöd med 41,82 % enligt caniuse.com 156. Internet Explorer har (likt 

mätningen i Maj) i en tidigare version inget stöd alls. 

Det kan säkert uppfattas som väldigt missvisande att stödet i den nya mätningen 

sjunkit från 18,02 % till 1,71 %, vilket egentligen inte finns någon bra förklaring till 

(eftersom caniuse.com inte nämner något om detta). En gissning från egen sida kan 

vara att förändringar i det som caniuse.com kallar för "Partial Support" 157 (Partiellt 

stöd) har förändrats på något vis, och därför kanske påverkat helhetsresultatet på 

något vis. 

                                                        

153  http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-08-15) 
154 http://diveintohtml5.org/forms.html   (2011-06-09) 
155  http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-08-15) 
156  http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-08-15) 
157  http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-08-15) 
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1.10.2.2 Video- och audio-taggar 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet av tekniken/teknikerna att den stöds till 

58,83 % (52,40 % i mätningen som skedde i Maj) i samtliga av de aktuella webbläsarna 

för skrivbordsdatorer 158. Även fastän caniuse.com märkt ut att tekniken/teknikerna 

(likt mätningen i Maj) inte är riktigt klar(a) än (Working Draft = förhandsversion 159). 

När det gäller en tidigare version av dessa webbläsare menar caniuse.com (likt 

föregående mätning i Maj) att endast Internet Explorer version 8 inte har stöd för 

denna teknik/tekniker. 

1.10.2.3 Canvas (tagg + grundstöd)) 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet av denna tagg att den stöds till 61,39 % 

(54,82 % för mätning gjord i Maj) i samtliga av de aktuella webbläsarna för 

skrivbordsdatorer 160. Även fastän caniuse.com märkt ut att tekniken inte är riktigt klar 

(likt mätningen i Maj) än (Working Draft = förhandsversion 161). 

När det gäller en tidigare version av dessa webbläsare menar caniuse.com (likt 

föregående mätning i Maj) att endast Internet Explorer version 8.0 inte har stöd för 

denna teknik. 

1.10.2.4 Ruby-taggarna (ruby, rt, rp) 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet av de nya ruby-taggarna att de stöds till 0 % 

(vilket även mätningen i Maj utgav) i samtliga av de aktuella webbläsarna för 

skrivbordsdatorer enligt caniuse.com 162. Naturligtvis har caniuse.com märkt ut  

taggarna under Working Draft 163 (likt mätningen i Maj). 

Fastän stödet av taggarna rent generellt är uppmätt till 0 % finns det även skillnader 

mellan de olika läsarna. Internet Explorer, Apple Safari och Google Chrome uppvisar 

stöd med en procentsats på upp till 63,40 % (62,93 % i Maj) 164. Mozilla Firefox och 

                                                        

158  http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-08-15) 
159 http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci491373,00.html (2011-05-22) 
160  http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-08-15) 
161 http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci491373,00.html (2011-05-22) 
162  http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-08-15) 
163 http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci491373,00.html (2011-05-22) 
164  http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-08-15) 
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Opera uppvisar enligt caniuse.com inget stöd alls (vilket även gäller för en version 

bakåt av de båda webbläsarna). 

1.10.2.5 Details- och summary-taggen 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet för taggarna <details> och <summary> att 

de stöds till 18,93 % av webbläsaren Google Chrome enligt caniuse.com 165. Enligt 

mätningen gjord i Maj, uppvisades istället ett generellt stöd på 0,18 % (även fastän 

ingen läsare av föregående eller dåvarande aktuella version hade stöd för taggarna) 

enligt caniuse.com. Avseende övriga webbläsares föregående och aktuella version 

uppvisas inget stöd överhuvudtaget (eftersom tabellerna är röda för dessa). 

1.10.2.6 Progress- och meter-taggarna 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet för taggarna <progress> och <meter>, att 

de stöds till 21,33 % (17,48 % i Maj) av enbart Google Chrome och Opera enligt 

caniuse.com 166. Internet Explorer, Mozilla Firefox och Apple Safari stöds inte alls 

enligt dem. Caniuse.com har även märkt ut taggarna under Working Draft 167 (likt 

mätningen i Maj). 

När det gäller en version bakåt, har precis som med nuvarande version, webbläsarna 

Internet Explorer, Mozilla Firefox och Apple Safari inget stöd alls. Medan Google 

Chrome och Opera har samma stöd som i nuvarande aktuella versioner - en 

procentsats på 21, 33 % (17,48 % vid mätning i Maj) enligt caniuse.com. 

1.10.2.7 Datalist-taggen 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet för taggen <datalist>, att den stöds till 

18,12 % (8,46 % vid mätning i Maj) av Opera och Mozilla Firefox. Apple Safari, 

Google Chrome och Internet Explorer har inget stöd alls för denna tagg enligt 

caniuse.com 168. 

När det gäller en version bakåt, har precis som med nuvarande version, webbläsarna 

Internet Explorer, Apple Safari och Google Chrome inget stöd för denna tagg enligt 

caniuse.com. 

                                                        

165  http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-08-15) 
166  http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-08-15) 
167 http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci491373,00.html (2011-05-22) 
168  http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-08-15) 
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1.10.2.8 Övriga nya taggar (<nav>, <header> och liknande) 
 

Sett till nuvarande version uppvisar stödet av de nya olika taggarna, att de stöds till 

50,34 % (31,75 % vid mätning i Maj) i samtliga av de aktuella webbläsarna för 

skrivbordsdatorer 169. Även fastän caniuse.com märkt ut att taggarna inte är riktigt 

klara (likt mätningen i Maj) än (Working Draft = förhandsversion 170). 

När det gäller en tidigare version av dessa webbläsare menar caniuse.com att endast 

Internet Explorer 8.0 inte har något stöd för de nya taggarna (vid mätning i Maj var 

det Opera 11.0, Apple Safari 4.0 och Mozilla Firefox 3.6 som hade något stöd för de 

nya taggarna med en procentsats på 23,86 % - vilket nu beroende på att nyare läsare 

visar bättre stöd, ligger på runt 12,23 %) 171. Internet Explorer 8.0 bör nämnas avses 

ha lika mycket stöd som vid mätningen i Maj. 

På webbplatsen caniuse.com finns även en sammanfattning över dessa taggar och flera 

andra element visade. Och enligt deras sammanfattning (i procent) ser det ut som att 

den webbläsaren med mest stöd (i både nuvarande och en tidigare version) består av 

Google Chrome med 88 % (84 % vid mätning i Maj) stöd 172. 

 

 

 

 

                                                        

169  http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-08-15) 
170 http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci491373,00.html (2011-05-22) 
171  http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-08-15) 
172  http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-08-15) 
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Bild 15 

Vid jämförelse gentemot diagrammet från Maj kan det utläsas följande förändringar: 

• Nytillkomna formulären har ökat med 12,89 % 

• Video- och audio-taggar har ökat med 6,6 % 

• Canvas har ökat med 7,9 % 

• Ruby-taggarna har ökat med 0,47 % 

• Details- och summary-taggen har ökat med 18,75 % 

• Progress- och meter-taggarna har ökat med 4,11 % 

• Datalist-taggen har ökat med 9,66 % 

• Övriga nya taggar har ökat med 30,82 % 
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1.10.3 Webbläsarstatistik och användning av html/xhtml 

När det gäller webbläsare och statistik över användning av dessa finns det ett flertal 

webbplatser som varje månad eller liknande samlar in information avseende detta. En 

av dessa webbplatser är statcounter.com och dess avdelning ”Global Stats” 173 som 

enligt uppmätning i månader, samlar in användningsstatistik över några av de mest 

kända webbläsarna idag (Mozilla Firefox (orange linje), Microsoft Internet Explorer 

(blå linje), Opera (röd linje), Google Chrome (grön linje) och Apples Safari (grå linje)). 

 

Bild 16: hämtad från: 

http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly-201003-201105  (2011-05-08) 

 

Mätningen börjar i mars 2010 och slutar i maj 2011, för att förtydliga detta. 

Vad har ovanstående bild att göra avseende html och xhtml? Jo, jämförs bilden mot 

andra inhämtade bilder som visar statistik över användning av html 4 (strict 174, 

transitional 175), xhtml (strict 176, transitional 177) och html 5 178 uppstår något riktigt 

intressant. 

                                                        

173  http://gs.statcounter.com/    (2011-05-08) 
174 http://trends.builtwith.com/docinfo/HTML-4---4.01-Strict   (2011-05-08) 
175 http://trends.builtwith.com/docinfo/HTML-4.01-Transitional-DTD  (2011-05-08) 
176 http://trends.builtwith.com/docinfo/XHTML-strict   (2011-05-08) 
177 http://trends.builtwith.com/docinfo/XHTML-Transitional   (2011-05-08) 
178 http://trends.builtwith.com/docinfo/HTML-5-Specific-Tags  (2011-05-08) 
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Bild 17: hämtad från:  

http://trends.builtwith.com/docinfo/HTML-4---4.01-Strict   (2011-05-08) 

 

Ovanstående bild visar användningen av Html 4.0/4.01 strict från mars 2010 till maj 

2011, som webbplatsen builtwith.com mätt gentemot diverse sidor 179. 

Det intressanta med denna bild är att användningen av html 4 (strict) både har 

minskat, sedan ökat igen, därefter minskat och slutligen legat stabil under större delen 

av förra året. Även fastän den nya versionen av utvecklingsspråket, enligt bland andra 

Robert Nyman, är redo för användning 180. Varför denna kurva? En anledning enligt 

webbplatsen builtwidth.com kan exempelvis vara att samma sidor inte har utmätts 

efter hela skalan 181. Med andra ord: Helt säker avseende anledning går dock inte alltid 

att vara. 

I vilket fall som helst är det underligt att användningen av versionen verkar se ut att 

vara stabiliserad sett till slutet av mätningen med, som nämnt innan, anledningen av 

tillkomst med en ny version av utvecklingsspråket html. 

 

 

Bild 18: hämtad från:  

http://trends.builtwith.com/docinfo/HTML-4.01-Transitional-DTD  (2011-05-08) 

                                                        

179 http://trends.builtwith.com/docinfo/HTML-4---4.01-Strict  (2011-05-08) 
180 Se bilaga 1 för intervju med Robert Nyman 
181 http://trends.builtwith.com/faq.aspx   (2011-06-09) 
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Föregående bild visar användningen av Html 4.0/4.01 transitional från samma period 

som för strict (mars 2010 – maj 2011), som webbplatsen builtwith.com mätt gentemot 

diverse sidor 182. 

Med denna version kan det istället utläsas att versionen har tappat användare rätt rejält 

till skillnad från html 4 strict. Varför denna skillnad? En gissning kan bestå av att strict 

kanske är mer populärt än transitional (även om andra pekar på motsatsen 183) – vilket 

är svårt riktigt veta sanningen bakom. Likt föregående mätning med html 4.01 strict, 

kan det enligt webbplatsen builtwith.com även i detta fall bero på förändring av 

mätning av diverse olika sidor efter skalan 184. Vilket, som sagt innan, även dessvärre 

bara är en gissning. 

 

 
Bild 19: hämtad från:  

http://trends.builtwith.com/docinfo/XHTML-strict   (2011-05-08) 

Ovanstående bild visar användningen av xhtml 1.0 strict från mars 2010 till maj 2011, 

som webbplatsen builtwith.com mätt gentemot diverse sidor 185. 

Med denna version uppvisar användningen med xhtml (strict) att varianten hela tiden 

har ökat sedan mätningen förra året (2010). Även, som sagt innan, fastän den nya ver-

sionen av utvecklingsspråket, enligt bland andra Robert Nyman, är redo för använ-

dning 186. Varför denna ökning? En anledning är möjligtvis (likt Amber Weinbergs 

åsikt 187) att fler anser att html 5 inte är säkert använda riktigt ännu. Annan anledning 

kan vara att utvecklare har använt sig av html 4 sedan tidigare och därefter börjat 

                                                        

182 http://trends.builtwith.com/docinfo/HTML-4.01-Transitional-DTD (2011-05-08) 
183 http://stackoverflow.com/questions/674184/why-is-xhtml-1-0-transitional-so-popular  

(2011-08-14) 
184 http://trends.builtwith.com/faq.aspx   (2011-06-09) 
185 http://trends.builtwith.com/docinfo/XHTML-strict  (2011-05-08) 
186 Se bilaga 1 för intervju med Robert Nyman 
187 http://www.amberweinberg.com/overcoming-the-fear-of-html5-css3-new-things/ (2011-05-24) 
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använda sig av xhtml 1.0 istället för html 5. Precis som innan är dessa bara olika 

tolkningar av ovanstående bild och därför antagligen inte helt sanningsenliga eftersom 

det inte riktigt finns angett hos builtwith.com vad som riktigt orsakar de olika linjernas 

förändringar i höjd. Även om de nämner diverse olika förändringar 188 - som inte 

heller behöver vara helt sanningsenliga, eftersom de inte pekar på något specifikt. 

 

 
Bild 20: hämtad från: 

http://trends.builtwith.com/docinfo/XHTML-Transitional   (2011-05-08) 

Föregående bild visar användningen av Xhtml 1.0 transitional från mars 2010 till maj, 

som webbplatsen builtwith.com mätt gentemot diverse sidor 189. 

Precis som med xhtml strict ser det ut som att även denna version är förhållandevis 

stabiliserad i slutet av mätningen. Och kan därför tänkas ha samma tolkningar som för 

xhtml strict. 

 

 
Bild 21: hämtad från: 

http://trends.builtwith.com/docinfo/HTML-5-Specific-Tags  (2011-05-08) 

                                                        

188 http://trends.builtwith.com/faq.aspx   (2011-06-09) 
189 http://trends.builtwith.com/docinfo/XHTML-Transitional  (2011-05-08) 
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Föregående bild visar användningen av de nytillkomna taggarna i html 5 från mars 

2010 till maj 2011, som webbplatsen builtwith.com mätt gentemot diverse olika sidor 

190. 

Med denna bild kan det utläsas att användningen av de enligt webbplatsen 

builtwith.com:s utmätning av de nytillkomna taggarna i det nya utvecklingsspråket, 

uppvisar både ökad och minskad användning sedan april förra året (2010).  

Därefter kan det utläsas att sedan november förra året har användningen av taggarna 

ökat (förutom någon enstaka gång). Detta visar helt klart på att användningen av 

taggarna har ökat (även fastän som det med caniuse.com nämndes tidigare att taggarna 

inte hade fullt stöd i alla webbläsare (med procentsatsen 31,75 % 191)). Vilket får ses 

som positivt. 

För att sammanfatta uppvisningen av alla bilder med (x)html-användning och den bild 

som visar statistik avseende webbläsarnas popularitet, känns det både intressant och 

underligt att html 4 och xhtml 1.0 inte verkar tappa i användning som det möjligtvis 

kanske kan förutspås/förutses att de skulle kunna göra i samband med framtagandet 

/utvecklingen av en ny utvecklingsversion. 

Eventuellt vågar kanske inte utvecklarna 192 (likt egna erfarenheter) implementera en 

icke färdig version förrän den blivit mera färdig. Tolkningar kan göras i all evighet. 

Framtiden ser dock ändå väldigt spännande ut. 

1.11 Mål 
Studien av nämnda valda ämne avser framlägga resultat gällande angående om den 

aktuella implementationen av html 5 kan anses vara en fullgod ersättare för de tidigare 

implementationerna (xhtml 1.0 193 samt html 4 194) i dess nuvarande tillstånd. 

De frågeställningar studien avser besvara innefattar följande: 

• Är stödet av html 5 i webbläsarna tillräckligt för en fullständig övergång? 

• Kan det anses vara riskabelt implementera en icke färdigutvecklad version? 

                                                        

190 http://trends.builtwith.com/docinfo/HTML-5-Specific-Tags  (2011-05-08) 
191 http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-05-24) 
192 http://www.amberweinberg.com/overcoming-the-fear-of-html5-css3-new-things/ (2011-05-21) 
193 http://www.w3.org/TR/xhtml1/   (2011-05-19) 
194 http://www.w3.org/TR/html401/   (2011-05-21) 
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1.12 Avgränsningar 
Fokus gällande avgränsningar har med hänsyn till utvecklingsspråkets arv med 

uppbyggnaden av taggar/attribut, valt att inriktas på de taggar och attribut som kan 

anses nyskapande för html 5 och dess vidareutveckling (med andra ord nytillkomna 

taggar/attribut 195). 

Eftersom utvecklingsspråkets nytillkomna version, som i sin nuvarande och framtida 

gestaltning avses innefatta mer än enbart taggar/attribut (exempelvis JavaScript 

api:er/CSS) 196, har fokus i resultat och andra delar av rapporten valt att endast läggas 

på syntaxen för html. Avgränsningen angående det här med anledning av ansedd brist 

av tid. 

De medverkande webbläsarna har enligt respektive produkts marknadsstorlek, med 

antalet användare i procent, utgjorts av de största och mest använda 197. För närvar-

ande (Maj 2011): Google Chrome (version: 11.0.696.68) 198, Opera (version: 11.11 

Build: 2109) 199, Microsoft Internet Explorer (version: 9.0.8112.16421) 200, Mozilla 

Firefox (version: 4.0.1) 201 och Apples Safari (version: 5.0.5 – 6533.21.1 och 7533.21.1) 

202. Samtliga av senaste version. 

När det gäller mätning som genomfördes i Augusti 2011, bestod dessa av 

webbläsarna: Apple Safari 5.1 (7534.50), Opera 11.50, Mozilla Firefox 5.0.1, Google 

Chrome 13.0.782.107 och Internet Explorer 9.0.8112.16421. Även här med samtliga 

av senaste version. 

Samtliga webbläsare har i den utsträckning de funnits tillgängliga för plattformarna 

Mac OS X 10.6.7 Snow Leopard 203 och Windows 7 Professional (x86) 204, testats 

gentemot de båda, för att uppvisa eventuella skiljaktigheter emellan plattformarna. 

                                                        

195 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#elements-1  (2011-05-22) 
196 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html  (2011-05-23) 
197 http://gs.statcounter.com/    (2011-05-22) 
198 http://www.google.com/chrome   (2011-05-22) 
199 http://capcaysoft.com/opera-11-11-build-2109-final.html  (2011-05-22) 
200 http://internet-explorer-9-vista-64.en.softonic.com/  (2011-05-22) 
201 http://www.mozilla.com/en-US/firefox/new/  (2011-05-22) 
202 http://www.apple.com/safari/download/   (2011-05-22) 
203 http://www.apple.com/server/macosx/   (2011-05-22) 
204 http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/products/compare?T1=tab05 (2011-05-22) 
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2. Metod 
De tidigare nämnda problemformuleringarna bestående av två ytterst väl valda frågor, 

har valt att angripas genom automatiska tester (via JavaScript) vars resultat är tänkt 

resultera i olika procentsatser (likt exempelvis tidigare nämnda caniuse.com 205) för hur 

mycket av det nytillkomna (taggar/attribut 206) som stöds i respektive applikation. 

Metoden i form av automatiska tester, hoppas därför ge ett konkret resultat gällande 

det möjliga införandet av den nya versionen. Tester kommer genomföras gentemot de 

av marknadens mest välkända och populära webbläsarna 207. I dagsläget (Maj 2011): 

Google Chrome (version 11.0.696.68) 208, Opera (version 11.11 Build 2109) 209, 

Microsoft Internet Explorer (version: 9.0.8112.16421) 210, Mozilla Firefox (version 

4.0.1) 211 och Apples Safari (version: 5.0.5 – 6533.21.1 och 7533.21.1) 212. Samtliga av 

senaste version. 

När det gäller mätning som genomförs i Augusti 2011, består dessa av webbläsarna: 

Apple Safari 5.1 (7534.50), Opera 11.50, Mozilla Firefox 5.0.1, Google Chrome 

13.0.782.107 och Internet Explorer 9.0.8112.16421. Även här med samtliga av senaste 

version. 

Webbläsarna kommer dels användas under operativsystemet Windows 7 Professional 

(x86) 213, men tester kommer även genomföras under Mac OS X Server 10.6.7 Snow 

Leopard 214. 

Förutom de eget framtagna automatiska testerna, kommer även problemformuler-

ingen angripas genom allehanda försök till intervjuer med intressanta objekt (för att få 

en bild av hur verkligheten med den nya versionen uppfattas) samt även litteratur och 

annat avseende studering av den. 

 

 

                                                        

205 http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5 (2011-05-22) 
206 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#elements-1  (2011-05-22) 
207 http://gs.statcounter.com/    (2011-05-22) 
208 http://www.google.com/chrome   (2011-05-22) 
209 http://capcaysoft.com/opera-11-11-build-2109-final.html  (2011-05-22) 
210 http://internet-explorer-9-vista-64.en.softonic.com/  (2011-05-22) 
211 http://www.mozilla.com/en-US/firefox/new/  (2011-05-22) 
212 http://www.apple.com/safari/download/   (2011-05-22) 
213 http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/products/compare?T1=tab05 (2011-05-22) 
214 http://www.apple.com/server/macosx/   (2011-05-22) 
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2.1 Metoddiskussion 
Automatiska tester kan brukligen i realitet utföras under tid som är kort 215, vilket är 

fördelaktigt. Naturligtvis finns även nackdelar inblandade. En specifik nackdel är att 

resultatet i form av procentsatser kanske inte 216 ger en konkret bild över hur olika 

sidor utvecklade i xhtml 1.0 respektive html 5 skiljer sig rent utseendemässigt sett 

emellan varandra. 

En webbplats utvecklad med hjälp av html 5 avses kanske därför vara att föredra, 

framför det valda tillvägagångssättet. Detta med anledning av att utvecklare och andra 

intressenter möjligtvis vill kunna se hur en sida utvecklad i html 5 kan se ut.  

Dock skulle ett sådant förfarande ta avsevärt längre tid i anspråk (avseende 

användning av språkets samtliga funktionalitet) och kunna anses vara mindre effektivt 

än med nuvarande metod. Med anledning av tidsbrist anses dock den valda metoden 

som en väl vald metod för det resultat den ska komma visa. Även om det som publik 

eller liknande ändå kan vara mer intressant med en konkret webbplats användandes, 

som nämnt tidigare: allting som språket innefattar. 

När det gäller förtroende för den valda metoden och det slutgiltiga resultatet, upplevs 

det ändå som förhållandevis stort med anledning av att det kommer uppvisa konkret 

vilka taggar och attribut som stöds i varje enskild applikation. 

Naturligtvis kan presentationsmässiga former som publicering av procentsatser och 

liknande förfalskas till att inte uppvisa det avtalade innehållet 217. Dock anses det ändå 

att fördelarna överväger de nackdelar som finns. 

 

 

                                                        

215 http://www.softwareqatest.com/qat_lfaq1.html#LFAQ1_8  (2011-05-22) 
216 http://www.amberweinberg.com/overcoming-the-fear-of-html5-css3-new-things/ (2011-05-22) 
217 http://www.geek.com/articles/news/microsoft-shows-off-html5-support-and-gpu-accelerated-
browsing-ie9-platform-preview-2010056/   (2011-05-22) 
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3. Resultat 
De tidigare nämnda automatiska testerna framtogs genom ett egenutvecklat verktyg 

inkluderat några användbara funktioner från andra (se kod i Bilaga 3), som med hjälp 

av JavaScript jämför varje attribut/tagg mot respektive webbläsare för att se vilka som 

finns tillgängliga. Vid körning av verktyget visas ett utseende likt nedanstående bild: 

 

Bild 22 

Ovanstående bild visar exempel på resultat som webbläsaren  

Google Chrome 11.0 under operativsystemet Mac OS X Server 10.6.7 ger. 

Avseende specifika resultat, utförda genom sammanlagt nio stycken olika webbläsare 

under operativsystemen Mac OS X Server 10.6.7 218 och Windows 7 Professional 

(x86) 219, kan följande resultat (redovisat genom olika diagram) utläsas: 

 

                                                        

218 http://www.apple.com/server/macosx/   (2011-05-22) 
219 http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/products/compare?T1=tab05 (2011-05-22) 
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3.1 Test av alla attribut under Mac OS X Server 10.6.7 

 

Bild 23 

Ovanstående bild visar test av samtliga nya attribut under Mac OS X Server 10.6.7 

(observera att N/A egentligen består av utfyllnad, eftersom Internet Explorer inte 

finns tillgängligt för Mac OS X i någon nyare version 220 som likställs med de andra). 

 

 

 

 

 

                                                        

220 http://news.cnet.com/2100-1045_3-1017126.html  (2011-06-02) 
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3.2 Test utan globala/händelse attribut, under  
Mac OS X Server 10.6.7 

 

Bild 24 

Ovanstående bild visar test utan globala 221 och händelse (event) 222 attribut under Mac 

OS X Server 10.6.7 (observera att N/A egentligen består av utfyllnad, eftersom 

Internet Explorer inte finns tillgängligt för Mac OS X i någon nyare version 223 som 

likställs med de andra). 

 

                                                        

221 http://www.w3schools.com/html5/html5_ref_globalattributes.asp (2011-06-02) 
222 http://www.w3schools.com/html5/html5_ref_eventattributes.asp (2011-06-02) 

223 http://news.cnet.com/2100-1045_3-1017126.html  (2011-06-02) 
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3.3 Test av alla attribut, under Windows 7 Professional 

 

Bild 25 

Ovanstående bild visar test av samtliga nya attribut under  

Windows 7 Professional (x86) 

3.4 Test utan globala/händelse attribut, under  
Windows 7 Professional (x86) 

 

Bild 26 
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Föregående bild visar test utan globala 224 och händelse (event) 225 attribut under Windows 

7 Professional (x86) 

3.5 Test av nya taggar, under Mac OS X Server 10.6.7 

 

Bild 27 

Ovanstående bild visar test av existens avseende de nya taggarna under  

Mac OS X Server 10.6.7 (observera att N/A egentligen består av utfyllnad, eftersom 

Internet Explorer inte finns tillgängligt för Mac OS X i någon nyare version 226 som 

likställs med de andra). 

 

 

 

                                                        

224 http://www.w3schools.com/html5/html5_ref_globalattributes.asp (2011-06-02) 
225 http://www.w3schools.com/html5/html5_ref_eventattributes.asp (2011-06-02) 

226 http://news.cnet.com/2100-1045_3-1017126.html  (2011-06-02) 
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3.6 Test av nya taggar, under Windows 7 Professional 

 

Bild 28 

Ovanstående bild visar test av existens avseende de nya taggarna under Windows 7 

Professional (x86) 
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4. Nytillkommet jämförande resultat 
Utvecklingen inom webb och webbläsare sker som bekant varje dag.  

Gentemot föregående resultat (från Maj 2011) kan det därmed vara intressent och  

se hur lanseringen av nya versioner av webbläsarna Apple Safari, Opera, Mozilla 

Firefox, Google Chrome och Internet Explorer påverkat stödet av de tidigare 

uppmätta attributen/taggarna. Något som även är intressant, baserat på det faktum att 

Augusti 2011 dessutom kan avses vara något av en närliggande milstolpe i 

utvecklingsspråkets historia, enligt uppgifter från webbplatsen 456bereastreet.com 

avseende att språket är dags att börja låsas ned för vidare förändringar innan en mer 

färdig version 227. 

Tester gentemot olika webbläsare med tillhörande operativsystem består den här 

gången av: Apple Safari 5.1 (7534.48.3), Opera 11.50, Mozilla Firefox 5.01 och Google 

Chrome 13.0.782.107 under operativsystemet Mac OS X Server 10.6.7 samt Apple 

Safari 5.1 (7534.50), Opera 11.50, Mozilla Firefox 5.0.1, Google Chrome 13.0.782.107 

och Internet Explorer 9.0.8112.16421 under operativsystemet Windows 7 Professional 

(x86). 

 

 

 

                                                        

227 
http://www.456bereastreet.com/archive/201105/html5_has_reached_last_call_status_submit_feedback
_until_august_3/    (2011-08-08) 



 48 

4.1 Test av alla attribut under Mac OS X Server 10.6.7 

 

Bild 29 

Jämförelser gentemot föregående resultat: Samtliga webbläsare har fått högre 

versionsnummer, Apple Safari har ökat från 47 % (2980 attribut) till 51 %, Opera har 

ökat från 55 % (3447 attribut) till 65 % medan Mozilla Firefox och Google Chrome 

ligger kvar på samma nivåer som innan. 

4.2 Test utan globala/händelse attribut, under  
Mac OS X Server 10.6.7 

 

Bild 30 

Jämförelser gentemot föregående resultat: Samtliga webbläsare har fått högre 

versionsnummer, Apple Safari har ökat från 22 % (47 attribut) till 25 %, Opera har 

ökat från 27 % (59 attribut) till 28 % medan Mozilla Firefox och Google Chrome 

ligger kvar på samma nivåer som innan. 
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4.3 Test av alla attribut, under Windows 7 Professional 

 

Bild 31 

Jämförelser gentemot föregående resultat: Alla webbläsare utom Internet Explorer har 

fått högre versionsnummer, Apple Safari har ökat från 47 % (2964 attribut) till 51 %, 

Opera har ökat från 55 % (3447 attribut) till 65 % medan Mozilla Firefox, Google 

Chrome och Internet Explorer ligger kvar på samma nivåer som innan. 

4.4 Test utan globala/händelse attribut, under 
Windows 7 Professional (x86) 

 

Bild 32 

Jämförelser gentemot föregående resultat: Alla webbläsare utom Internet Explorer har 

fått högre versionsnummer, Apple Safari har ökat från 14 % (31 attribut) till 18 %, 
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Opera har ökat från 27 % (59 attribut) till 28 % medan Mozilla Firefox, Google 

Chrome och Internet Explorer ligger kvar på samma nivåer som innan. 

4.5 Test av nya taggar, under Mac OS X Server 10.6.7 

 

Bild 33 

Jämförelser gentemot föregående resultat: Samtliga webbläsare har fått högre 

versionsnummer, Apple Safari har ökat från 80 % (24 taggar) till 83 % medan Opera, 

Mozilla Firefox och Google Chrome ligger kvar på samma nivåer som innan. 
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4.6 Test av nya taggar, under Windows 7 Professional 

 

Bild 34 

Jämförelser gentemot föregående resultat: Alla webbläsare utom Internet Explorer har 

fått högre versionsnummer, Apple Safari har ökat från 70 % (21 taggar) till 73 % 

medan Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome och Internet Explorer ligger kvar på 

samma nivåer som innan.  
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5. Slutsats 
Enligt frågeställningens fråga angående om det är riskabelt implementera en icke 

färdigutvecklad version, verkar det baserat på procentsatser (avseende taggar med stöd 

omkring 80 till 90 %) men även intervjufrågor med Robert Nyman 228 och 

användningen av saker under benämningen ”poly” (som nämns i rapporten) och 

dylikt, finnas anledning att redan nu börja använda den nya versionen av språket. 

Vilket inledningsvis även är i jämförelse med de slutsatser Robert Nyman hade 229.  

Av det uppkomna resultatet, kan det med jämförelse mot tabeller som exempelvis 

caniuse.com, påvisas att procentsatser med stöd för taggar/attribut i html 5 varierar 

beroende på vad som testas. För olika webbläsare har det kunnat utläsas stöd för en 

blandning av de olika attributen baserat på uppmärkning av färg (grönt = stöd, rött = 

icke stöd) och dylikt. Vilket kan tolkas som att stödet finns och ser annorlunda ut för 

varierande webbläsare. Fråga att ställa kan avseende de automatiska testerna vara 

angående om testandet via JavaScript kan anses sanningsenligt, eftersom det som 

nämnt tidigare kan skapas helt nya taggar via språket. Kan det i avseendet, enligt 

frågeställningens fråga om tillräcklighet av stöd med html 5 i webbläsarna, anses vara 

acceptabelt med en redan fullständig övergång i nuvarande skede? Ja, enligt Robert 

Nyman 230 anses det vara det, baserat på den teknik som redan finns tillgänglig i 

respektive webbläsare och att utvecklare inte behöver använda precis allt i 

utvecklingsspråket för att anses använda sig av den nya versionen fullt ut.  

I inledningsskedet, avsågs en metod baserad på nyskapandet av en ny webbplats som 

en bra metod för att påvisa utvecklingsspråkets fullständighet. Vilket hade varit roligt 

och lärorikt. Dock anses ändå att de automatiska testerna har fungerat som planerat. 

Av det som kan förbättras i metoden, anses vara i form av bättre testning av taggarna 

än enbart utifrån enskilda attribut. Avseende vidareutveckling kan exempelvis mer 

individuell testning av enskilda taggar/attribut i verklig miljö anses som en ytterligare 

metod för testandet av individuella delar. I stil med ”… demos som kör kod i 

webbläsaren så att alla själv kan avgöra om det fungerar eller inte …” – enligt 

intervjun med Robert Nyman 231.  

                                                        

228 Se bilaga 1 för intervju med Robert Nyman 
229 Se bilaga 1 för intervju med Robert Nyman 
230 Se bilaga 1 för intervju med Robert Nyman 
231 Se bilaga 1 för intervju med Robert Nyman 



 53 

6. Källförteckning 
Under detta avsnitt följer ett sammandrag av samtliga källor som tidigare finns med 

som fotnoter. 

6.1 Elektroniska källor 
Logotyp för HTML 5 på försättsbladet (W3C HTML5 Logo): 

Tillgänglig: http://www.w3.org/html/logo  (2011-03-28) 

HTML5, A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110405/ (2011-05-23) 

Webbprogrammerare, 120 högskolepoäng: 

Tillgänglig: http://lnu.se/utbildning/program/ngwec  (2011-06-18) 

HTML Overview: 

Tillgänglig: http://www.blooberry.com/indexdot/history/html.htm (2011-06-15) 

Timeline of Web Markup and Style Standards: 

Tillgänglig: 

http://cscie12.dce.harvard.edu/lecture_notes/2010/20100127/slide45.html

     (2011-06-15) 

Why Apple is betting on HTML 5: a web history: 

Tillgänglig: 

http://www.appleinsider.com/articles/09/09/19/why_apple_is_betting_on_html_5_ 

a_web_history.html&page=2   (2011-06-15) 

HTML Support History: 

Tillgänglig: http://www.blooberry.com/indexdot/html/supportkey/a.htm

     (2011-06-15) 

HTML 2.0: 

Tillgänglig: http://blooberry.com/indexdot/history/html20.htm (2011-06-15) 

Browser Timelines: 

Tillgänglig: http://blooberry.com/indexdot/history/browsers.htm (2011-06-15) 

 



 54 

HTML 4.0: 

Tillgänglig: http://blooberry.com/indexdot/history/html40.htm (2011-06-15) 

XHTML 1.0: 

Tillgänglig: http://blooberry.com/indexdot/history/xhtml10.htm (2011-06-20) 

HTML5 logo: be proud, but don’t muddy the waters: 

Tillgänglig: http://www.webstandards.org/2011/01/18/regarding-the-html5-logo/

     (2011-06-17) 

Index of Elements: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/html401/index/elements.html (2011-05-23) 

The hgroup element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-hgroup-element

     (2011-06-19) 

The hgroup hokey cokey: 

Tillgänglig: http://html5doctor.com/the-hgroup-hokey-cokey/ (2011-06-19) 

The figure element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-figure-element

     (2011-05-01) 

The figcaption element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/grouping-content.html#the-figcaption-

element     (2011-05-01) 

The mark element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-mark-element

     (2011-05-01) 

HTML <mark> Tag: 

Tillgänglig: http://www.html-5.com/tags/mark-tag  

     (2011-05-01) 

The details element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/interactive-elements.html#the-details-

element     (2011-05-01) 

HTML 5 Quick Feature: Summary and Details: 

Tillgänglig: http://blogs.sitepoint.com/html5-summary-and-details/ 

     (2011-05-23) 
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The summary element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/interactive-elements.html#the-summary-

element     (2011-05-01) 

The time element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-time-element

     (2011-05-01) 

GENERATE HTML5 <TIME> TAG’S DATETIME ATTRIBUTE IN PHP: 

Tillgänglig: http://petewilliams.info/blog/2010/09/generate-html5-time-tags-

datetime-attribute-in-php/   (2011-06-31) 

The ruby element and her hawt friends, rt and rp: 

Tillgänglig: http://html5doctor.com/ruby-rt-rp-element  (2011-08-25) 

<bdi></bdi> 

Tillgänglig: http://webdesign.about.com/od/html5tags/p/bdi-tag.htm (2011-05-23) 

Elements: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#elements-1 (2011-05-23) 

The output element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-output-element

     (2011-05-01) 

W3Schools TryIT – output: 

Tillgänglig: http://www.w3schools.com/html5/tryit.asp?filename=tryhtml5_output

     (2011-06-13) 

Visual Basic Resources: 

Tillgänglig: http://www.controlanything.com/Relay/Relay/VBASIC (2011-06-13) 

ASP.NET and the .NET Framework: 

Tillgänglig: http://www.aspfree.com/c/a/ASP.NET/ASP-NET-and-the-NET-

Framework/5/    (2011-06-13) 

The progress element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-progress-element

     (2011-05-01) 

Using the HTML5 Progress Tag: 

Tillgänglig: http://www.htmlatoms.com/basic/using-the-html5-progress-tag/

     (2011-06-31) 
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The meter element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/the-button-element.html#the-meter-

element     (2011-05-01) 

HTML 5 <datalist> Tag: 

Tillgänglig: http://www.quackit.com/html_5/tags/html_datalist_tag.cfm

     (2011-05-01) 

The datalist element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-datalist-element

     (2011-05-01) 

The keygen element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-keygen-element

     (2011-06-05) 

Public Key Infrastructure in Windows Server 2003: 

Tillgänglig: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd582592(WS.10).aspx

     (2011-06-05) 

HTML5 differences from HTML4: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/html4-differences/ 

     (2011-05-23) 

The video element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-video-element

     (2011-05-01) 

The audio element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-audio-element

     (2011-05-01) 

The source element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-source-element

     (2011-08-25) 

The track element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-track-element

     (2011-05-01) 
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The embed element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-embed-element

     (2011-08-25) 

The wbr element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-wbr-element

     (2011-05-01) 

The wbr tag: 

Tillgänglig: http://www.quirksmode.org/oddsandends/wbr.html (2011-05-23) 

The command element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-command-element

     (2011-05-01) 

HTML5 command Tag: 

Tillgänglig: http://www.w3schools.com/html5/tag_command.asp (2011-05-23) 

New Tags of HTML 5 (A New Features Tutorial): 

Tillgänglig: http://www.kavoir.com/2009/08/new-tags-of-html-5-a-new-features-

tutorial.html    (2011-06-10) 

The canvas element: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#the-canvas-element

     (2011-05-01) 

Canvas tutorial: 

Tillgänglig: https://developer.mozilla.org/en/canvas_tutorial (2011-05-01) 

Indent style: 

Tillgänglig: http://en.wikipedia.org/wiki/Indent_style  (2011-08-27) 

About Microformats: 

Tillgänglig: http://microformats.org/about  (2011-05-23) 

Widget examples: 

Tillgänglig: http://microformats.org/wiki/widget-examples (2011-08-26) 

Create Your Own Dashboard Widget: 

Tillgänglig: http://www.apple.com/findouthow/mac/#createwidget (2011-05-23) 

hCard 1.0: 

Tillgänglig: http://microformats.org/wiki/hcard  (2011-05-25) 
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Microformats: What, How, and Why: 

Tillgänglig: http://www.vanseodesign.com/web-design/microformats-what-how-

why/     (2011-06-26) 

MathML Introduction: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/MathML/chapter1.html (2011-05-23) 

SVG Basic Shapes: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/SVG/shapes.html  (2011-05-23) 

Differences with HTML 4: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/xhtml1/#diffs  (2011-08-09) 

HTML5 differences from HTML4: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/html5-diff/  (2011-08-09) 

Skillnader mellan HTML 4 och HTML 5: 

Tillgänglig: http://toggleon.wordpress.com/2011/01/22/skillnader-mellan-html-4-

och-html-5/    (2011-08-09) 

HTML5 Custom Data Attributes (data-*): 

Tillgänglig: http://html5doctor.com/html5-custom-data-attributes/ (2011-05-23) 

XHTML, HTML it's all so confusing!: 

Tillgänglig: http://audioboo.fm/boos/50070-xhtml-html-it-s-all-so-confusing

     (2011-06-02) 

XHTML5 in a nutshell: 

Tillgänglig: http://blog.whatwg.org/xhtml5-in-a-nutshell (2011-05-20) 

HTML 5: 

Tillgänglig: http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5  (2011-06-23) 

HTML 5, one vocabulary, two serializations: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/QA/2008/01/html5-is-html-and-xml.html

     (2011-04-17) 

the "only" name for the xml serialisation of html5: 

Tillgänglig: http://lists.w3.org/Archives/Public/public-xhtml2/2007Nov/0001.html

     (2011-05-23) 

Polyglot Markup: HTML-Compatible XHTML Documents: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/html-polyglot/  (2011-04-28) 
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Learn About Java Technology: 

Tillgänglig: http://www.java.com/en/about/  (2011-04-29) 

Html5 And Polyfills – One Script To Rule Them All? 

Tillgänglig: http://robertnyman.com/2011/04/07/html5-and-polyfills-one-script-to-

rule-them-all/    (2011-09-12) 

Making HTML5 and CSS3 work with polyfills and shims: 

Tillgänglig: http://www.netmagazine.com/features/making-html5-and-css3-work-

polyfills-and-shims    (2011-05-23) 

Document Object Model Core: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/2000/REC-DOM-Level-2-Core 

20001113/core.html#ID-2141741547   (2012-01-01) 

Behind the scenes of modern web browsers: 

Tillgänglig: http://taligarsiel.com/Projects/howbrowserswork1.htm (2011-06-09) 

Beta test: 

Tillgänglig: http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/beta-test

     (2011-05-23) 

Advancing a Technical Report to Recommendation: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/2005/10/Process-20051014/tr.html#rec-advance

     (2011-05-07) 

An introduction to SVG: 

Tillgänglig: http://tutorials.freeskills.com/an-introduction-to-svg.htm 

     (2011-08-01) 

W3C Process Document: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/2005/10/Process-20051014/organization.html

     (2011-05-07) 

Lagstiftningsprocessen, från initiativ till beslut: 

Tillgänglig: http://regeringen.se/sb/d/1522  (2011-05-07) 

W3C Technical Report Development Process: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/2005/10/Process-20051014/tr.html (2011-05-23) 

W3C Process Document – Introduction: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/2005/10/Process-20051014/intro.html

     (2011-05-23) 
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HTML 5 Editor Ian Hickson discusses features, pain points, adoption rate, 

and more: 

Tillgänglig: http://www.techrepublic.com/blog/programming-and-

development/html-5-editor-ian-hickson-discusses-features-pain-points-adoption-rate-

and-more/718    (2011-04-05) 

W3C Confirms May 2011 for HTML5 Last Call, Targets 2014 for HTML5 

Standard: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/2011/02/htmlwg-pr.html (2011-04-05) 

Are You Ready For HTML5 ?: 

Tillgänglig: http://www.informabiz.com/blog/item/6-are-you-ready-for-html5

     (2011-04-05) 

W3C Process - First Public Working Draft: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/2005/10/Process-20051014/tr.html#first-wd

     (2011-05-23) 

XHTML™ 1.0 The Extensible HyperText Markup Language (Second 

Edition): 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/xhtml1/  (2011-05-23) 

HTML 4.01 Specification: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/html401/  (2011-05-23) 

The state of HTML: 

Tillgänglig:http://portal.acm.org/citation.cfm?id=220236&coll=DL&dl=ACM&retn

=1     (2011-05-03) 

W3C HTML5 Logo FAQ: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/html/logo/faq.html#ready (2011-06-09) 

Caniuse.com: 

Tillgänglig: http://caniuse.com   (2011-05-07) 

Microsoft shows off HTML5 support and GPU-accelerated browsing IE9 

Platform Preview: 

Tillgänglig: http://www.geek.com/articles/news/microsoft-shows-off-html5-

support-and-gpu-accelerated-browsing-ie9-platform-preview-2010056/ 

     (2011-05-22) 
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Caniuse.com, custom settings: 

Tillgänglig: http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5

     (2011-05-07) 

WCIU update: New feature added: rem units: 

Tillgänglig: http://caniuse.com/feed.php?id=87  (2011-06-09) 

A Form of Madness: 

Tillgänglig: http://diveintohtml5.org/forms.html  (2011-06-09) 

Working draft (draft document): 

Tillgänglig: http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci491373,00.html

     (2011-05-22) 

Caniuse.com, custom settings: 

Tillgänglig: http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5

     (2011-08-15) 

GlobalStats, StatCounter: 

Tillgänglig: http://gs.statcounter.com/   (2011-05-08) 

HTML 4 / 4.01 Strict Usage Trends: 

Tillgänglig: http://trends.builtwith.com/docinfo/HTML-4---4.01-Strict (2011-05-08) 

HTML 4.01 Transitional DTD Usage Trends: 

Tillgänglig: http://trends.builtwith.com/docinfo/HTML-4.01-Transitional-DTD 

     (2011-05-08) 

XHTML Strict Usage Trends: 

Tillgänglig: http://trends.builtwith.com/docinfo/XHTML-strict  (2011-05-08) 

XHTML Transitional Usage Trends: 

Tillgänglig: http://trends.builtwith.com/docinfo/XHTML-Transitional (2011-05-08) 

HTML 5 Specific Tags Usage Trends: 

Tillgänglig: http://trends.builtwith.com/docinfo/HTML-5-Specific-Tags

     (2011-05-08) 

Frequently Asked Questions: 

Tillgänglig: http://trends.builtwith.com/faq.aspx  (2011-06-09) 
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Why is XHTML 1.0 Transitional so popular?: 

Tillgänglig: http://stackoverflow.com/questions/674184/why-is-xhtml-1-0-

transitional-so-popular     (2011-08-14) 

OVERCOMING THE FEAR OF HTML5, CSS3 & NEW THINGS: 

Tillgänglig: http://www.amberweinberg.com/overcoming-the-fear-of-html5-css3-

new-things/    (2011-05-24) 

Caniuse.com, custom settings: 

Tillgänglig: http://caniuse.com/#agents=desktop&eras=past,now&cats=HTML5

     (2011-05-24) 

Google Chrome: 

Tillgänglig: http://www.google.com/chrome  (2011-05-22) 

Opera 11.11: 

Tillgänglig: http://capcaysoft.com/opera-11-11-build-2109-final.html (2011-05-22) 

Internet Explorer 9: 

Tillgänglig: http://internet-explorer-9-vista-64.en.softonic.com/ (2011-05-22) 

Mozilla Firefox: 

Tillgänglig: http://www.mozilla.com/en-US/firefox/new/ (2011-05-22) 

Apple Safari: 

Tillgänglig: http://www.apple.com/safari/download/  (2011-05-22) 

Mac OS X Server: 

Tillgänglig: http://www.apple.com/server/macosx/  (2011-05-22) 

Windows 7 Professional, compare versions: 

Tillgänglig: http://windows.microsoft.com/en-

US/windows7/products/compare?T1=tab05  (2011-05-22) 

Will automated testing tools make testing easier?: 

Tillgänglig: http://www.softwareqatest.com/qat_lfaq1.html#LFAQ1_8(2011-05-22) 

Microsoft: No new versions of IE for Mac: 

Tillgänglig: http://news.cnet.com/2100-1045_3-1017126.html (2011-06-02) 

HTML5 Global Attributes: 

Tillgänglig: http://www.w3schools.com/html5/html5_ref_globalattributes.asp

     (2011-06-02) 
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HTML5 Event Attributes: 

Tillgänglig: http://www.w3schools.com/html5/html5_ref_eventattributes.asp

     (2011-06-02) 

HTML5 has reached Last Call status – submit feedback until August 3: 

Tillgänglig: 

http://www.456bereastreet.com/archive/201105/html5_has_reached_last_call_status

_submit_feedback_until_august_3/   (2011-08-08) 

Robert Nyman, Twitter: 

Tillgänglig: http://twitter.com/#!/robertnyman  (2011-05-23) 

HTML5 - Information and samples for HTML5 and related APIs: 

Tillgänglig: http://robertnyman.com/html5/  (2011-06-09) 

What differences are expected of XHTML5 versus HTML5?: 

Tillgänglig: http://stackoverflow.com/questions/1415394/what-differences-are-

expected-of-xhtml5-versus-html5   (2011-08-14) 

Video on the web: 

Tillgänglig: http://diveintohtml5.org/video.html  (2011-06-09) 

Chrome OS kommer i juli: 

Tillgänglig: http://www.idg.se/2.1085/1.377725/chrome-os-kommer-i-juli

     (2011-06-09) 

Canvas, diving in: 

Tillgänglig: http://diveintohtml5.org/canvas.html#divingin (2011-06-09) 

Html 4 loose/transitional DTD: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd  (2011-05-13) 

Html 4 strict DTD: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd  (2011-05-13) 

Xhtml frameset DTD: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd

     (2011-05-14) 

Xhtml strict DTD: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd (2011-05-14) 
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Xhtml transitional DTD: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd

     (2011-05-14) 

Html 4 frameset DTD: 

Tillgänglig: http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd (2011-05-13) 

HTML 4.01 / XHTML 1.0 Reference: 

Tillgänglig: http://webdesign.about.com/od/htmltags/l/blhtmlreference.htm

     (2011-05-15) 

HTML 4.01 / XHTML 1.0 Reference: 

Tillgänglig: http://www.w3schools.com/tags/default.asp (2011-05-15) 

HTML 5 Tutorial: 

Tillgänglig: http://www.w3schools.com/html5/default.asp (2011-05-15) 

HTML 5: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/index.html  (2011-05-15) 

New attributes: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/html4-differences/#new-attributes

     (2011-05-13) 

HTML5 - A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML: 

Tillgänglig: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html (2011-08-21) 

Statcounter, GlobalStats, montly: 

Tillgänglig: http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly-201003-201105

     (2011-05-08) 
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7. Bilagor 
Från denna rubrik utgår bilagor av olika typer, som på ett eller annat sätt härrör till arbetet 

och dess innehåll. 

7.1 Bilaga 1: Intervju med Robert Nyman 
Här nedan följer bilaga nummer ett innehållandes en intervju med webbutvecklaren 

Robert Nyman 232 angående html 5 (som genomfördes den 3 Maj 2011). En intervju 

vars uppkomst bestod av att handledaren för den här rapporten (Johan Leitet) 

nämnde något om tabeller 233 likt caniuse.com fanns tillgängligt på Roberts webbplats 

och att intervjuer med någon inom området vore roligt att ha med i arbetet. Därav 

anledningen bakom valet.   

 

Fråga 1:  

Html 5 är ju inte riktigt färdigt än 234, även fastän år som 2022 235 eller 2014 236 har 

nämnts av vissa när det gäller utvecklingsspråkets färdigställande. Kan det förväntas 

att versionen blir klar omkring 2014? Är det html 5 med taggar och attribut detta 

menas, eller finns även CSS och all JavaScript med i detta? 

Svar på fråga 1: 

Det finns över hundratals JavaScript-API:er som man skulle kunna kalla HTML5. CSS 

har ingenting med det att göra. Klar är en väldigt relativ term, se 

http://html5doctor.com/2022-or-when-will-html-5-be-ready/ Sedan är utvecklingen 

av HTML5 nu versionslös, så milstolpar såsom HTML5, HTML6 m.m. skulle kunna 

sättas upp när man vill: http://blog.whatwg.org/html-is-the-new-html5 

 

 

 

 

                                                        

232 http://twitter.com/#!/robertnyman   (2011-05-23) 
233 http://robertnyman.com/html5/   (2011-06-09) 
234 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html  (2011-05-25) 
235 http://www.techrepublic.com/blog/programming-and-development/html-5-editor-ian-hickson-   
discusses-features-pain-points-adoption-rate-and-more/718  (2011-04-05) 
236 http://www.w3.org/2011/02/htmlwg-pr.html   (2011-04-05) 
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Fråga 2:  

Polyfills är ju ett begrepp för implementation så att äldre webbläsare helt eller delvis 

får ta del av nyare saker som lanserats på senare år 237. Tycker du det är lämpligt 

använda sådant, eller bör äldre läsare inte tas i beaktning överhuvudtaget enligt dig? 

Svar på fråga 2: 

Jag har skrivit om det på http://robertnyman.com/2011/04/07/html5-and-polyfills-

one-script-to-rule-them-all/ Enkelt handlar det helt om vad du ska använda, och om 

polyfill-motsvarigheten motsvarar önskvärd användarupplevelse eller inte. 

 

Fråga 3:  

Vilken anser du den är viktigaste tekniken som html 5 har infört/kommer införa? 

Svar på fråga 3: 

Oj. Det är en otroligt relativ fråga, men överlag saker som gör att vi kan bygga mer 

applikationsliknande saker, d.v.s. bättre formulärhantering, arbeta offline m.m. 

 

Fråga 4:  

Html 5 kan ju mer anses som en namngivelse för många olika typer av saker 238. Vad 

hade du valt att döpa tekniken till om du hade fått bestämma? 

Svar på fråga 4: 

Det finns nog inget namn som skulle motsvara det. HTML5 är ju egentligen namnet 

på nästa version av HTML-kod och lite saker som canvas, så då var det ett korrekt 

namn. Sedan har folk använt den termen för allt nytt, precis som med uttrycket AJAX 

för några år sedan. 

 

 

 

 

 

                                                        

237 http://www.netmagazine.com/features/making-html5-and-css3-work-polyfills-and-shims 
     (2011-06-09) 
238 http://www.webstandards.org/2011/01/18/regarding-the-html5-logo/ (2011-06-09) 
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Fråga 5:  

Det finns de som anser att kompatiblitetstabeller inte går att lita på 239. Anser du att 

det går att lita på de tabeller som beskriver hur stort stöd olika saker inom html 5 har i 

dagsläget? 

Svar på fråga 5: 

En del tabeller handlar ju mer om marknadsföring av olika företag där man 

godtyckligt väljer att presentera vissa saker. Jag föredrar demos som kör kod i 

webbläsaren så att alla själv kan avgöra om det fungerar eller inte, typ 

http://html5demos.com/ eller http://robertnyman.com/html5/ 

 

Fråga 6: 

Tycker du att det redan nu går att använda sig av html 5 och sluta fundera över äldre 

versioner som exempelvis xhtml 1.0, html 4.01 och liknande? 

Svar på fråga 6: 

Ja, utan tvekan. Många stora webbplatser har redan gjort det, inte minst 

http://google.com 

 

Fråga 7:  

Enligt webbplatsen wikipedia avses html 5 återigen inbringa oss i en värld 

innehållandes xhtml i form av xhtml 5 240. Precis som flertalet andra, har svaret på vad 

nya xhtml innefattar varit mer eller mindre svårförståeligt 241. Känner du till något 

angående den kommande utvecklingen inom området, som kan tänkas vara intressant? 

Svar på fråga 7: 

Läs mer på http://blog.whatwg.org/xhtml5-in-a-nutshell 

 

 

 

 

                                                        

239 http://www.geek.com/articles/news/microsoft-shows-off-html5-support-and-gpu-accelerated-
browsing-ie9-platform-preview-2010056/   (2011-05-22) 
240 http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5   (2011-08-14) 
241 http://stackoverflow.com/questions/1415394/what-differences-are-expected-of-xhtml5-versus-
html5     (2011-08-14) 
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Fråga 8:  

Det finns som bekant idag en del olika codecs att applicera på <video>-taggen i olika 

webbläsare 242. Vilken codec anser du är den som bör väljas av samtliga tillverkare av 

webbläsare? Och varför? 

Svar på fråga 8: 

WebM. För att en codec för video på nätet måste vara helt öppen, både för 

konsumenter och distributörer, utan några som helst licensproblem. 

 

Fråga 9:  

Google sägs ju ha planer för släpp av sitt nya operativsystem Chrome OS inom en 

snar framtid 243. Vilken teknik tycker du vi inte kan tänkas se flytta ut på webben i 

framtiden? 

Svar på fråga 9: 

Tja... Ingen egentligen. Det handlar ju mer om vad webbläsare vill implementera, och 

mest om vad webbläsare får komma åt (såsom lokala adressböcker, kompass, skicka 

SMS m.m). 

 

Fråga 10:  

Canvas-taggen är ju en tagg som inte kan göra så mycket på egen hand utan tillgång till 

andra typer av utvecklingsspråk och dylikt 244. Ser du att själva språket html med dess 

taggar och attribut kommer bli mindre relevant i framtiden? 

Svar på fråga 10: 

Gränssnittsutveckling har alltid varit HTML, CSS och JavaScript, så inget nytt där. 

Däremot skulle jag gärna se att canvas erbjöd någon bra funktionalitet/fallback av 

tillgänglighetsskäl för webbläsare där JavaScript är blockat/avslaget. 

 

 

 

 

                                                        

242 http://diveintohtml5.org/video.html   (2011-06-09) 
243 http://www.idg.se/2.1085/1.377725/chrome-os-kommer-i-juli  (2011-06-09) 
244 http://diveintohtml5.org/canvas.html#divingin  (2011-06-09) 
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Fråga 11:  

Tycker du det kan anses vara riskabelt införa en ny version av html även fastän den 

inte är helt klar 245? 

Svar på fråga 11: 

Nej. Man måste inte använda allt nytt i en spec., man kan använda de saker man ser att 

webbläsartillverkare redan valt att implementera. Se även svar 1. 

7.2 Bilaga 2: Specifika tagg-/attribut-skillnader 
I den här bilagan presenteras de specifika tagg/attribut-skillnader som uppvisats 

existera mellan html 4.01 246, xhtml 1.0 247 och html 5 248, enligt en egen undersökning 

med olika källor som jämförts, för att få ett närliggande resultat. Källorna kan ses 

längre ned. 

Innan uppräkningen av taggar/attribut sker, bör det även nämnas att fullständiga 

insamlade dokument för tagg- och attribut-skillnader mellan språken kan hämtas från 

nedanstående adresser: 

 

Html 4.01:  http://www.maf.nu/html4_taggar.pdf 

Xhtml 1.0:  http://www.maf.nu/xhtml1_taggar.pdf 

Html 5:   http://www.maf.nu/html5_taggar.pdf 

 

Ovanstående inlänkade dokument är framställda utifrån följande källor: 

 http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd     (2011-05-13) 
 http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd     (2011-05-13) 
 http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd   (2011-05-14) 
 http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd   (2011-05-14) 
 http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd   (2011-05-14) 
 http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd     (2011-05-13) 
 http://www.w3.org/TR/html401/index/elements.html    (2011-05-13) 
 http://webdesign.about.com/od/htmltags/l/blhtmlreference.htm  (2011-05-15) 
 http://www.w3schools.com/tags/default.asp     (2011-05-15) 
 http://www.w3schools.com/html5/default.asp     (2011-05-15) 

http://dev.w3.org/html5/spec/index.html     (2011-05-15) 
http://dev.w3.org/html5/html4-differences/#new-attributes   (2011-05-13) 

                                                        

245 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html  (2011-08-21) 
246 http://www.w3.org/TR/html401/   (2011-06-09) 
247 http://www.w3.org/TR/xhtml1/   (2011-06-09) 
248 http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html  (2011-06-09) 
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7.2.1 Jämförelse mellan html 4.01 och xhtml 1.0   

Skillnader i taggar mellan html 4.01 och xhtml 1.0 består av borttagandet av taggen 

<isindex> och dess attribut class, dir, id, lang, prompt, style och title. 

Övriga skillnader avser borttagandet av attributet version på taggen <html>, 

nytillkomna attributet xml:lang på alla taggar förutom applet, base, basefont, br, 

center, dir, font, frame, frameset, iframe, menu, param, s, script, strike och u 

samt nya attributet xmlns på taggen <html> och attributet xml:space på taggen 

<script>. 

Sammanlagt har det med xhtml 1.0 gentemot html 4.01, försvunnit 1 tagg och 8 

attribut samt tillkommit 76 nya attribut. 

7.2.2 Jämförelse mellan html 4.01 och html 5 

Skillnader i taggar/attribut mellan html 4.01 och html 5 består av borttagandet av 

samtliga följande attribut samt de tillhörande understrukna uppmärkta taggarna med 

texten ”som även denna försvunnit”: 

<a> 

charset, coords, name, rev, shape 

<acronym> (som även denna försvunnit) 

class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, 
onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title 

<applet> (som även denna försvunnit) 

align, alt, archive, class, code, codebase, height, hspace, id, name, object, style, title, 
vspace, width 

<area> 

nohref 

<basefont> (som även denna försvunnit) 

class, color, dir, face, id, lang, size, style, title 

<big> (som även denna försvunnit) 

class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, 
onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title 

<body> 

alink, background, bgcolor, link, text, vlink 

<br> 

clear 
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<caption> 

align 

<center> (som även denna försvunnit) 

class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, 
onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title 

<col> 

align ,char ,charoff, valign, width 

<colgroup> 

align, char, charoff, valign, width 

<dir> (som även denna försvunnit) 

class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, 
onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title 

<div> 

align 

<font> (som även denna försvunnit) 

class, color, dir, face, id, lang, size, style, title 

<form> 

accept 

<frame> (som även denna försvunnit) 

class, frameborder, id, longdesc, marginheight, marginwidth, name, noresize, scrolling, 
src, style, title 

<frameset> (som även denna försvunnit) 

class, cols, id, onload, onunload, rows, style, title 

<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> och <h6> 

align 

<head> 

profile 

<hr> 

align, noshade, size, width 

<html> 

version 

<iframe> 

align, frameborder, longdesc, marginheight, marginwidth, scrolling 

<img> 

align, border, hspace, longdesc, name, vspace 

<input> 
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align, ismap, lang, usemap 

<isindex> (som även denna försvunnit) 

class, dir, id, lang, prompt, style, title 

<legend> 

align 

<li> 

type 

<link> 

charset, rev, target 

<map> 

nohref 

<menu> 

compact 

<meta> 

scheme 

<noframes> (som även denna försvunnit) 

class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, 
onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title 

<object> 

align, archive, border, classid, codebase, codetype, declare,hspace, standby, vspace 

<ol> 

compact, type 

<p> 

align 

<param> 

type, valuetype 

<pre> 

width 

<script> 

language 

<strike> (som även denna försvunnit) 

class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, 
onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title 

<table> 

align, bgcolor, border, cellpadding, cellspacing, frame, rules, width 

<tbody> 
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align, char, charoff, valign 

<td> 

abbr, align, axis, bgcolor, char, charoff, height, nowrap,scope, valign, width 

<tfoot> 

align, char, charoff, valign 

<th> 

abbr, align, axis, bgcolor, char, charoff, height, nowrap, valign, width 

<thead> 

align, char, charoff, valign 

<tr> 

align, bgcolor, char, charoff, valign 

<tt> (som även denna försvunnit) 

class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, 
onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title 

<u> (som även denna försvunnit) 

class, dir, id, lang, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, 
onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, style, title 

<ul> 

compact, type 

 

Totalt har det försvunnit 315 attribut mellan html 4.01 och html 5. Avseende 
nytillkomna attribut/taggar ser det jämförelsevis ut som följande mellan html 4.01 
(men även xhtml 1.0, eftersom skillnaden mellan html 4.01 och xhtml 1.0 inte är 
speciellt omfattande har det visat sig efter egna mätningar) och html 5: 

 

Attribut som tillkommit på samtliga taggar: 
spellcheck, contenteditable, contextmenu, draggable, dropzone, hidden, oncanplay, 
onerror, onwaiting, onshow, onplay, onended, ondrag, onmousewheel, onprogress, 
onplaying, onvolumechange, ontimeupdate, onscroll, onsuspend, onstalled, 
ondragstart, oncuechange, onpause, ondragend, onloadeddata, ondrop, onseeked, 
oninvalid, onratechange, ondragenter, oninput, oncontextmenu, onloadstart, 
onseeking, ondragleave, ondragover, onemptied, oncanplaythrough, 
onreadystatechange, ondurationchange, onloadedmetadata 
 
Attributet class har tillkommit på följande taggar: 
article, aside, audio, base, bdi, canvas, command, datalist, details, 
embed, figcaption, figure, footer, head, header, hgroup, html, keygen, 
mark, meta, meter, nav, output, param, progress, rp, rt, ruby, script,  
section, source, style, summary, time, title, track, video, wbr 
 
Attributet dir har tillkommit på följande taggar: 
article, aside, audio, base, bdi, br, canvas, command, datalist, details, 
embed, figcaption, figure, footer, header, hgroup, iframe, keygen, 
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link, mark, meter, nav, output, param, progress, rp, rt, ruby, script,  
section, source, summary, time, track, video, wbr 
 
Attributet id har tillkommit på följande taggar: 
article, aside, audio, base, bdi, canvas, command, datalist, details, 
embed, figcaption, figure, footer, head, header, hgroup, html, keygen, 
mark, meta, meter, nav, output, progress, rp, rt, ruby, script, section, 
source, style, summary, time, title, track, video, wbr 
 
Attributet lang har tillkommit på följande taggar: 
article, aside, audio, base, bdi, br, canvas, command, datalist, details, 
embed, figcaption, figure, footer, header, hgroup, iframe, input, keygen, 
mark, meter, nav, output, param, progress, rp, rt, ruby, script, section, 
source, summary, time, track, video, wbr 
 
Attributet onclick har tillkommit på följande taggar: 
article, aside, audio, base, bdi, bdo, br, canvas, command, datalist, 
details, embed, figcaption, figure, footer, head, header, hgroup, 
html, iframe, keygen, mark, meta, meter, nav, output, param, progress, 
rp, rt, ruby, script, section, source, style, summary, time, title, track, video, 
wbr 
 
Attributet ondblclick har tillkommit på följande taggar: 
article, aside, audio, base, bdi, bdo, br, canvas, command, datalist, details, embed, 
figcaption, figure, footer, head, header, hgroup, html, iframe, keygen, mark, meta, 
meter, nav, output, param, progress, rp, rt, ruby, script, section, source, style, 
summary, time, title, track, video, wbr 
 
Attributet onkeydown har tillkommit på följande taggar: 
article, aside, audio, base, bdi, bdo, br, canvas, command, datalist, details, embed, 
figcaption, figure, footer, head, header, hgroup, html, iframe, keygen, mark, meta, 
meter, nav, output, param, progress, rp, rt, ruby, script, section, source, style, 
summary, time, title, track, video, wbr 
Attributet onkeypress har tillkommit på följande taggar: 
article, aside, audio, base, bdi, bdo, br, canvas, command, datalist, details, embed, 
figcaption, figure, footer, head, header, hgroup, html, iframe, keygen, mark, meta, 
meter, nav, output, param, progress, rp, rt, ruby, script, section, source, style, 
summary, time, title, track, video, wbr 
  
Attributet onkeyup har tillkommit på följande taggar: 
article, aside, audio, base, bdi, bdo, br, canvas, command, datalist, details, embed, 
figcaption, figure, footer, head, header, hgroup, html, iframe, keygen, mark, meta, 
meter, nav, output, param, progress, rp, rt, ruby, script, section, source, style, 
summary, time, title, track, video, wbr 
 
Attributet onmousedown har tillkommit på följande taggar: 
article, aside, audio, base, bdi, bdo, br, canvas, command, datalist, details, embed, 
figcaption, figure, footer, head, header, hgroup, html, iframe, keygen, mark, meta, 
meter, nav, output, param, progress, rp, rt, ruby, script, section, source, style, 
summary, time, title, track, video, wbr 
 
Attributet onmousemove har tillkommit på följande taggar: 
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article, aside, audio, base, bdi, bdo, br, canvas, command, datalist, details, embed, 
figcaption, figure, footer, head, header, hgroup, html, iframe, keygen, mark, meta, 
meter, nav, output, param, progress, rp, rt, ruby, script, section, source, style, 
summary, time, title, track, video, wbr 
 
Attributet onmouseout har tillkommit på följande taggar: 
article, aside, audio, base, bdi, bdo, br, canvas, command, datalist, details, embed, 
figcaption, figure, footer, head, header, hgroup, html, iframe, keygen, mark, meta, 
meter, nav, output, param, progress, rp, rt, ruby, script, section, source, style, 
summary, time, title, track, video, wbr 
 
Attributet onmouseover har tillkommit på följande taggar: 
article. aside, audio, base, bdi, bdo, br, canvas, command, datalist, details, embed, 
figcaption,figure, footer, head, header, hgroup, html, iframe, keygen, mark, meta, 
meter, nav, output, param, progress, rp, rt, ruby, script, section, source, style, 
summary, time, title, track, video, wbr 
 
Attributet onmouseup har tillkommit på följande taggar: 
article, aside, audio, base, bdi, bdo, br, canvas, command, datalist, details, embed, 
figcaption, figure, footer, head, header, hgroup, html, iframe, keygen, mark, meta, 
meter, nav, output, param, progress, rp, rt, ruby, script, section, source, style, 
summary, time, title, track, video, wbr 
 
Attributet style har tillkommit på följande taggar: 
article, aside, audio, base, bdi, canvas, command, datalist, details, embed, figcaption, 
figure, footer, head, header, hgroup, html, keygen, mark, meta, meter, nav, output, 
param, progress, rp, rt, ruby, script, section, source, style, summary, time, title, track, 
video, wbr 
 
Attributet title har tillkommit på följande taggar: 
article, aside, audio, base, bdi, canvas, command, datalist, details, embed, figcaption, 
figure, footer, head, header, hgroup, html, keygen, mark, meta, meter, nav, output, 
param, progress, rp, rt, ruby, script, section, source, summary, time, title, track, video, 
wbr 
 
Attributet autofocus har tillkommit på följande taggar: 
button, input, keygen, select, textarea 
 
Attributet disabled har tillkommit på följande taggar: 
command, fieldset, keygen 
 
Attributet form har tillkommit på följande taggar: 
fieldset, input, keygen, meter, object, output, progress, select, textarea, button 
 
Attributet height har tillkommit på följande taggar: 
video, canvas, embed, input 
 
Attributet label har tillkommit på följande taggar: 
form, menu, track, command 
 
Attributet loop har tillkommit på följande taggar: 
video, audio 
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Attributet max har tillkommit på följande taggar: 
input, meter, progress 
 
Attributet mediagroup har tillkommit på följande taggar: 
video, audio 
 
Attributet name har tillkommit på följande taggar: 
fieldset, keygen, output 
 
Attributet placeholder har tillkommit på följande taggar: 
textarea, input 
 
Attributet preload har tillkommit på följande taggar: 
video, audio 
 
Attributet required har tillkommit på följande taggar: 
input, select, textarea 
 
Attributet src har tillkommit på följande taggar: 
track, video, audio, embed, source 
 
Attributet type har tillkommit på följande taggar: 
source, area, command, embed, menu 
 
Attributet value har tillkommit på följande taggar: 
meter, progress 
 
Attributet width har tillkommit på följande taggar: 
video, canvas, embed, input 
 
Attributet media har tillkommit på följande taggar: 
a, area, source 
 
Attributet autocomplete har tillkommit på följande taggar: 
form, input 
 
Attributet autoplay har tillkommit på följande taggar: 
audio, video 
 
Attributet controls har tillkommit på följande taggar: 
audio, video 
 
Attributet dirname har tillkommit på följande taggar: 
input, textarea 
 
Attributet formaction har tillkommit på följande taggar: 
button, input 
 
Attributet formenctype har tillkommit på följande taggar: 
button, input 
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Attributet formmethod har tillkommit på följande taggar: 
button, input 
 
Attributet formnovalidate har tillkommit på följande taggar: 
input, button 
 
Attributet formtarget har tillkommit på följande taggar: 
button, input 
 
Attributet min har tillkommit på följande taggar: 
input, meter 
 
Attributet accesskey har tillkommit på samtliga taggar utom:  
a, area, button, input, textarea, label, legend 
 
Attributet onblur har tillkommit på samtliga taggar utom:  
a, area, button, input, label, select, textarea 
 
Attributet onsubmit har tillkommit på samtliga taggar utom:  
form 
 
Attributet onreset har tillkommit på samtliga taggar utom:  
form 
 
Attributet onabort har tillkommit på samtliga taggar utom:  
img 
 
Attributet onselect har tillkommit på samtliga taggar utom:  
input, textarea 
 
Attributet onload har tillkommit på samtliga taggar utom:  
body 
  
Attributet onfocus har tillkommit på samtliga taggar utom:  
a, area, button, input, form, select, textarea 
 
Attributet accesskey har tillkommit på samtliga taggar utom:  
input, select, textarea 
 
Attributet tabindex har tillkommit på samtliga taggar utom:  
a, area, button, input, object, select, textarea 
 
Taggen area har berikats med attributen: 
hreflang, rel 
 
Taggen body har berikats med attributen: 
onafterprint, onbeforeprint, onbeforeunload, onhashchange, 
onmessage, onoffline, ononline, onpagehide, onpageshow, 
onpopstate, onredo, onresize, onstorage, onundo 
 
Taggen command har berikats med attributen: 
checked, icon, radiogroup 
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Taggen details har berikats med attributet: 
open 
 
Taggen form har berikats med attributet: 
novalidate 
 
Taggen html har berikats med attributen: 
manifest, xmlns 
 
Taggen iframe har berikats med attributen: 
sandbox, seamless, srcdoc 
 
Taggen input har berikats med attributen: 
list, multiple, pattern, step 
 
Taggen keygen har berikats med attributen: 
challenge, keytype 
 
Taggen link har berikats med attributet: 
sizes 
 
Taggen meta har berikats med attributet: 
charset 
 
Taggen meter har berikats med attributen: 
high, low, optimum 
 
Taggen ol har berikats med attributet: 
reversed 
 
Taggen output har berikats med attributet: 
for 

 
Taggen script har berikats med attributet: 
async 
 
Taggen textarea har berikats med attributen: 
maxlength, wrap 
 
Taggen time har berikats med attributen: 
datetime, pubdate 
 
Taggen track har berikats med attributen: 
default, kind, srclang 
  
Taggen video har berikats med attributen: 
audio, poster 
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        Nya taggar i html 5 består av 249: 

article, aside, audio, bdi, canvas, command, datalist, details, embed, figcaption, figure, 

footer, header, hgroup, keygen, mark, meter, nav, output, progress, rp, rt, ruby, 

section, source, summary, time, track, video, wbr 

 

Totalt har 6290 stycken attribut tillkommit mellan html 4.01 och html 5. 

7.2.3 Jämförelse mellan xhtml 1.0 och html 5 

Skillnader i taggar mellan xhtml 1.0 och html 5 består av borttagandet av samtliga 

attribut och taggar som i jämförelsen mellan html 4.01 och html 5 inklusive borttag-

andet av attributet xml:lang på de taggar som fanns i xhtml 1.0, förutom det finns 

inte attributet xml:space med på taggen <script> längre. 

7.3 Bilaga 3: Kod för automatiska testningen 
På nästföljande sidor följer den kod som användes för de automatiska testerna som 

utförts i arbetet. Vid hopsättning av urklippt kod från nedanstående sidor rekomme-

nderas det att använda webbläsaren Mozilla Firefox och tillägget ”Web Developer” 

som kan hittas på adressen:  

 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/web-developer  

 

för att se vilka rader som uppvisar fel och bör rättas till, innan testet är möjligt att 

köra. Testet kan även hittas på adressen: 

  

http://www.maf.nu/automatiska_tester.html

                                                        

249 http://www.w3.org/TR/2011/WD-html-markup-20110525/  (2011-06-15) 
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title></title>
<style type="text/css">
.fontStyle
{
font-family: verdana;
font-size: 12px;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Test av stöd avseende nya attributen i HTML 5</h2>
<span id="attrib_support"></span>
<br /><br />
<table>
<thead>
<tr>
<th class="fontStyle">Tagg</th>
<th class="fontStyle">Attribut</th>
<th class="fontStyle">Stöd</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
</tfoot>
<tbody id="support_table_attribs">
</tbody>
</table>
<h2>Test av stöd avseende nya taggarna i HTML 5</h2>
<span id="tag_support"></span>
<br /><br />
<table>
<thead>
<tr>
<th class="fontStyle">Tagg</th>
<th class="fontStyle">Attribut</th>
<th class="fontStyle">Stöd</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
</tfoot>
<tbody id="support_table_tags">
</tbody>
</table>

<script type="text/javascript">
{
var supported = 0;
var numberOfAttrs = 0;
var numberOfTags = 0;
var allTagsAndAttributes = new Array();

var withoutGeneral_Attributes = confirm("Tryck OK för att testa alla attribut\neller 
CANCEL för att testa utan generella attribut");

// Funktion hämtad från:
// http://andrewpeace.com/javascript-is-array.html
// Funktionen används för att kolla om en variabel är en array eller inte
function is_array(input)
{
return typeof(input)=='object'&&(input instanceof Array);
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}

// Funktion hämtad från:
// http://stackoverflow.com/questions/3954438/remove-item-from-array-by-value-javascript
// Funktionen tar bort valda värden från en inskickad array
function removeA(arr)
{
var what, a= arguments, L= a.length, ax;
while(L> 1 && arr.length)
{
what= a[--L];
while((ax= arr.indexOf(what))!= -1)
{
arr.splice(ax, 1);
}
}
return arr;
}

// Funktionen används för skapandet av tabellrader
function createTableLines(a_tag, a_attribute, a_table)
{
var support_table = document.getElementById(a_table);

var m_answer = null;
numberOfAttrs++;

var tr = document.createElement("tr");
tr.setAttribute("class", "fontStyle");
support_table.appendChild(tr);

var td_tag = document.createElement("td");
td_tag.textContent = a_tag;
td_tag.innerText = a_tag;

var td_attribute = document.createElement("td");
td_attribute.textContent = a_attribute;
td_attribute.innerText = a_attribute;

var td_answer = document.createElement("td");

// Kollar om attributet finns på taggen
if (a_attribute in document.createElement(a_tag))
{
m_answer = "y";
td_tag.setAttribute("style", "background-color: #5cdb68");
td_attribute.setAttribute("style", "background-color: #5cdb68");
td_answer.setAttribute("style", "background-color: #5cdb68");
supported++;
}
else
{
m_answer = "n";
td_tag.setAttribute("style", "background-color: #ee5454;");
td_attribute.setAttribute("style", "background-color: #ee5454;");
td_answer.setAttribute("style", "background-color: #ee5454;");
}

tr.appendChild(td_tag);

tr.appendChild(td_attribute);

td_answer.textContent = m_answer;
td_answer.innerText = m_answer;
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tr.appendChild(td_answer);
}

// Funktion som används för döljandet av generella attribut etc
function showOutput()
{
var m_noON_attributes = /^on{0,2}/;

for(var i in allTagsAndAttributes)
{
var match_ON_attributes = allTagsAndAttributes[i][1].search(m_noON_attributes);

if (withoutGeneral_Attributes == false)
{
if (match_ON_attributes == -1 && allTagsAndAttributes[i][1] != "accesskey" 
&& allTagsAndAttributes[i][1] != "class" 
&& allTagsAndAttributes[i][1] != "contenteditable" 
&& allTagsAndAttributes[i][1] != "contextmenu" 
&& allTagsAndAttributes[i][1] != "dir" 
&& allTagsAndAttributes[i][1] != "draggable" 
&& allTagsAndAttributes[i][1] != "dropzone"
&& allTagsAndAttributes[i][1] != "hidden" 
&& allTagsAndAttributes[i][1] != "id" 
&& allTagsAndAttributes[i][1] != "lang" 
&& allTagsAndAttributes[i][1] != "spellcheck"
&& allTagsAndAttributes[i][1] != "style" 
&& allTagsAndAttributes[i][1] != "tabindex" 
&& allTagsAndAttributes[i][1] != "title")
{
createTableLines(allTagsAndAttributes[i][0], allTagsAndAttributes[i][1], 
"support_table_attribs");
}
}
else
{
createTableLines(allTagsAndAttributes[i][0], allTagsAndAttributes[i][1], 
"support_table_attribs");
}
}
}

// Funktion som flyttar om arrayer, räknar attribut och liknande
function checkOneOrMoreAttributes(a_tags, a_attributes, a_allTags)
{
if (is_array(a_allTags))
{   
var arr2 = a_allTags.slice(0);
for(var i1 in a_tags)
{
removeA(arr2, a_tags[i1]);
}

for(var i2 in arr2)
{
for(var i3 in a_attributes)
{
allTagsAndAttributes.push(new Array(arr2[i2], a_attributes[i3]));
}
}
}
else
{
for(var i4 in a_tags)
{



4   ·   Automatiska_tester.html   ·   2011-05-23 22:27   ·   noxxik

for(var i5 in a_attributes)
{
allTagsAndAttributes.push(new Array(a_tags[i4], a_attributes[i5]));
}
}
}
}

// Nedanstående består av alla taggar i html 5 (107 stycken)
var allTags = 
[
"a","abbr","address","area","article","aside","audio","b","base","bdi","bdo","blockquote"
,"body",
"br","button","canvas","caption","cite","code","col","colgroup","command","datalist","dd"
,"del",
"details","dfn","div","dl","dt","em","embed","fieldset","figcaption","figure","footer","f
orm",
"h1","h2","h3","h4","h5","h6","head","header","hgroup","hr","html","i","iframe","img","in
put",
"ins","kbd","keygen","label","legend","li","link","map","mark","menu","meta","meter","nav
",
"noscript","object","ol","optgroup","option","output","p","param","pre","progress","q","r
p",
"rt","ruby","s","samp","script","section","select","small","source","span","strong","styl
e",
"sub","summary","sup","table","tbody","td","textarea","tfoot","th","thead","time","title"
,
"tr","track","ul","var","video","wbr"
];

// Nedanstående attribut (6 stycken) gäller på alla taggar
var generalAttribs = 
[
"spellcheck","contenteditable","contextmenu","draggable","dropzone","hidden"
];

// Test 1
checkOneOrMoreAttributes(allTags, generalAttribs, null); // Jämför generella attribut på 
alla taggar

// Nedanstående attribut (36 stycken) gäller på alla taggar
var evntAttribs = 
[
"oncanplay","onerror","onwaiting","onshow","onplay","onended","ondrag","onmousewheel","on
progress",
"onplaying","onvolumechange","ontimeupdate","onscroll","onsuspend","onstalled","ondragsta
rt","oncuechange",
"onpause","ondragend","onloadeddata","ondrop","onseeked","oninvalid","onratechange","ondr
agenter","oninput",
"oncontextmenu","onloadstart","onseeking","ondragleave","ondragover","onemptied","oncanpl
aythrough",
"onreadystatechange","ondurationchange","onloadedmetadata"
];

// Test 2
checkOneOrMoreAttributes(allTags, evntAttribs, null); // Jämför generella event-attribut 
på alla taggar

// Nedanstående taggar (2 stycken) gäller attributen (5 stycken):
// formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget
var formMethodAttribs = 
["formaction","formenctype","formmethod","formnovalidate","formtarget"];
var formMethodAttribTags = 
[
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"button", "input"
];

// Test 3
checkOneOrMoreAttributes(formMethodAttribTags, formMethodAttribs, null);

// Nedanstående taggar (41 stycken) gäller attributen (10 stycken):
// onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, 
onmouseout, onmouseover, onmouseup
var onMouseKeyboardGeneralAttribs = 
["onclick","ondblclick","onkeydown","onkeypress","onkeyup","onmousedown",
"onmousemove","onmouseout","onmouseover","onmouseup"];
var onMouseKeyboardGeneralAttribTags = 
[
"article","aside","audio","base","bdi","bdo","br","canvas","command","datalist","details"
,"embed","figcaption",
"figure","footer","head","header","hgroup","html","iframe","keygen","mark","meta","meter"
,"nav","output","param",
"progress","rp","rt","ruby","script","section","source","style","summary","time","title",
"track","video","wbr"
];

// Test 4
checkOneOrMoreAttributes(onMouseKeyboardGeneralAttribTags, onMouseKeyboardGeneralAttribs, 
null);

// Nedanstående taggar (2 stycken) gäller attributen (5 stycken):
// autoplay, controls, loop, mediagroup, preload 
var audioVideoAttribs = ["autoplay","controls","loop","mediagroup","preload"];
var audioVideoAttribTags =
[
"audio", "video"
];

// Test 5
checkOneOrMoreAttributes(audioVideoAttribTags, audioVideoAttribs, null);

// Nedanstående taggar (2 stycken) gäller attributet: autocomplete (1 stycken)
var autoCompleteAttrib = ["autocomplete"];
var autoCompleteAttribTags =
[
"form", "input"
];

// Test 6
checkOneOrMoreAttributes(autoCompleteAttribTags, autoCompleteAttrib, null);

// Nedanstående taggar (2 stycken) gäller attributet: dirname (1 stycken)
var dirNameAttrib = ["dirname"];
var dirNameAttribTags =
[
"input", "textarea"
];

// Test 7
checkOneOrMoreAttributes(dirNameAttribTags, dirNameAttrib, null);

// Nedanstående taggar (2 stycken) gäller attributet: min (1 stycken)
var minAttrib = ["min"];
var minAttribTags =
[
"input", "meter"
];
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// Test 8
checkOneOrMoreAttributes(minAttribTags, minAttrib, null);

// Nedanstående taggar (38 stycken) gäller attributet: class (1 stycken)
var classAttrib = ["class"];
var classAttribTags =
[
"article","aside","audio","base","bdi","canvas","command","datalist","details",
"embed","figcaption","figure","footer","head","header","hgroup","html","keygen",
"mark","meta","meter","nav","output","param","progress","rp","rt","ruby","script",
"section","source","style","summary","time","title","track","video","wbr"
];

// Test 9
checkOneOrMoreAttributes(classAttribTags, classAttrib, null);

// Nedanstående taggar (36 stycken) gäller attributet: dir (1 stycken)
var dirAttrib = ["dir"];
var dirAttribTags =
[
"article","aside","audio","base","bdi","br","canvas",
"command","datalist","details","embed","figcaption","figure","footer","header",
"hgroup","iframe","keygen","link","mark","meter","nav","output","param","progress",
"rp","rt","ruby","script","section","source","summary","time","track","video","wbr"
];

// Test 10
checkOneOrMoreAttributes(dirAttribTags, dirAttrib, null);

// Nedanstående taggar (37 stycken) gäller attributet: id (1 stycken)
var idAttrib = ["id"];
var idAttribTags =
[
"article","aside","audio","base","bdi",
"canvas","command","datalist","details","embed","figcaption","figure","footer","head",
"header","hgroup","html","keygen","mark","meta","meter","nav","output","progress","rp",
"rt","ruby","script","section","source","style","summary","time","title","track","video",
"wbr"
];

// Test 11
checkOneOrMoreAttributes(idAttribTags, idAttrib, null);

// Nedanstående taggar (36 stycken) gäller attributet: lang (1 stycken)
var langAttrib = ["lang"];
var langAttribTags =
[
"article","aside","audio","base","bdi","br","canvas","command","datalist","details","embe
d",
"figcaption","figure","footer","header","hgroup","iframe","input","keygen","mark","meter"
,"nav","output",
"param","progress","rp","rt","ruby","script","section","source","summary","time","track",
"video","wbr"
];

// Test 12
checkOneOrMoreAttributes(langAttribTags, langAttrib, null);

// Nedanstående taggar (38 stycken) gäller attributet: style (1 stycken)
var styleAttrib = ["style"];
var styleAttribTags =
[
"article","aside","audio","base","bdi","canvas","command","datalist","details","embed","f
igcaption",
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"figure","footer","head","header","hgroup","html","keygen","mark","meta","meter","nav","o
utput","param",
"progress","rp","rt","ruby","script","section","source","style","summary","time","title",
"track",
"video","wbr"
];

// Test 13
checkOneOrMoreAttributes(styleAttribTags, styleAttrib, null);

// Nedanstående taggar (37 stycken) gäller attributet: title (1 stycken)
var titleAttrib = ["title"];
var titleAttribTags =
[
"article","aside","audio","base","bdi","canvas","command","datalist","details","embed","f
igcaption",
"figure","footer","head","header","hgroup","html","keygen","mark","meta","meter","nav","o
utput","param",
"progress","rp","rt","ruby","script","section","source","summary","time","title","track",
"video","wbr"
];

// Test 14
checkOneOrMoreAttributes(titleAttribTags, titleAttrib, null);

// Nedanstående taggar (3 stycken) gäller attributet: media (1 stycken)
var mediaAttrib = ["media"];
var mediaAttribTags =
[
"a","area","source"
];

// Test 15
checkOneOrMoreAttributes(mediaAttribTags, mediaAttrib, null);

// Nedanstående taggar (5 stycken) gäller attributet: autofocus (1 stycken)
var autoFocusAttrib = ["autofocus"];
var autoFocusAttribTags =
[
"button","input","keygen","select","textarea"
];

// Test 16
checkOneOrMoreAttributes(autoFocusAttribTags, autoFocusAttrib, null);

// Nedanstående taggar (3 stycken) gäller attributet: disabled (1 stycken)
var disabledAttrib = ["disabled"];
var disabledAttribTags =
[
"command","fieldset","keygen"
];

// Test 17
checkOneOrMoreAttributes(disabledAttribTags, disabledAttrib, null);

// Nedanstående taggar (10 stycken) gäller attributet: form (1 stycken)
var formAttrib = ["form"];
var formAttribTags =
[
"fieldset","input","keygen","meter","object","output","progress","select","textarea","but
ton"
];

// Test 18
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checkOneOrMoreAttributes(formAttribTags, formAttrib, null);

// Nedanstående taggar (4 stycken) gäller attributet: height (1 stycken)
var heightAttrib = ["height"];
var heightAttribTags =
[
"video","canvas","embed","input"
];

// Test 19
checkOneOrMoreAttributes(heightAttribTags, heightAttrib, null);

// Nedanstående taggar (4 stycken) gäller attributet: label (1 stycken)
var labelAttrib = ["label"];
var labelAttribTags =
[
"form","menu","track","command"
];

// Test 20
checkOneOrMoreAttributes(labelAttribTags, labelAttrib, null);

// Nedanstående taggar (3 stycken) gäller attributet: max (1 stycken)
var maxAttrib = ["max"];
var maxAttribTags =
[
"input","meter","progress"
];

// Test 21
checkOneOrMoreAttributes(maxAttribTags, maxAttrib, null);

// Nedanstående taggar (3 stycken) gäller attributet: name (1 stycken)
var nameAttrib = ["name"];
var nameAttribTags =
[
"fieldset","keygen","output"
];

// Test 22
checkOneOrMoreAttributes(nameAttribTags, nameAttrib, null);

// Nedanstående taggar (2 stycken) gäller attributet: placeholder (1 stycken)
var placeHolderAttrib = ["placeholder"];
var placeHolderAttribTags =
[
"textarea","input"
];

// Test 23
checkOneOrMoreAttributes(placeHolderAttribTags, placeHolderAttrib, null);

// Nedanstående taggar (3 stycken) gäller attributet: required (1 stycken)
var requiredAttrib = ["required"];
var requiredAttribTags =
[
"input","select","textarea"
];

// Test 24
checkOneOrMoreAttributes(requiredAttribTags, requiredAttrib, null);

// Nedanstående taggar (5 stycken) gäller attributet: src (1 stycken)
var srcAttrib = ["src"];
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var srcAttribTags =
[
"track","video","audio","embed","source"
];

// Test 25
checkOneOrMoreAttributes(srcAttribTags, srcAttrib, null);

// Nedanstående taggar (5 stycken) gäller attributet: type (1 stycken)
var typeAttrib = ["type"];
var typeAttribTags =
[
"source","area","command","embed","menu"
];

// Test 26
checkOneOrMoreAttributes(typeAttribTags, typeAttrib, null);

// Nedanstående taggar (2 stycken) gäller attributet: value (1 stycken)
var valueAttrib = ["value"];
var valueAttribTags =
[
"meter","progress"
];

// Test 27
checkOneOrMoreAttributes(valueAttribTags, valueAttrib, null);

// Nedanstående taggar (4 stycken) gäller attributet: width (1 stycken)
var widthAttrib = ["width"];
var widthAttribTags =
[
"video","canvas","embed","input"
];

// Test 28
checkOneOrMoreAttributes(widthAttribTags, widthAttrib, null);

// Attributet "accesskey" (1 stycken) finns på alla taggar (100 stycken) utom:
var noaccessKeyAttrib = ["dirname"];
var noAccessKeyAttribTags =
[
"a","area","button","input","textarea","label","legend"
];

// Test 29 
checkOneOrMoreAttributes(noAccessKeyAttribTags, noaccessKeyAttrib, allTags);

// Attributet "onblur" (1 stycken) finns på alla taggar (100 stycken) utom:
var noOnBlurAttrib = ["onblur"];
var noOnBlurAttribTags =
[
"a","area","button","input","label","select","textarea"
];

// Test 30 
checkOneOrMoreAttributes(noOnBlurAttribTags, noOnBlurAttrib, allTags);

// Attributet "onsubmit" (1 stycken) finns på alla taggar (106 stycken) utom:
var noOnSubmitAttrib = ["onsubmit"];
var noOnSubmitAttribTags =
[
"form"
];
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// Test 31 
checkOneOrMoreAttributes(noOnSubmitAttribTags, noOnSubmitAttrib, allTags);

// Attributet "onreset" (1 stycken) finns på alla taggar (106 stycken) utom:
var noOnResetAttrib = ["onreset"];
var noOnResetAttribTags =
[
"form"
];

// Test 32 
checkOneOrMoreAttributes(noOnResetAttribTags, noOnResetAttrib, allTags);

// Attributet "onabort" (1 stycken) finns på alla taggar (106 stycken) utom:
var noOnAbortAttrib = ["onabort"];
var noOnAbortAttribTags =
[
"img"
];

// Test 33 
checkOneOrMoreAttributes(noOnAbortAttribTags, noOnAbortAttrib, allTags);

// Attributet "onselect" (1 stycken) finns på alla taggar (105 stycken) utom:
var noOnSelectAttrib = ["onselect"];
var noOnSelectAttribTags =
[
"input","textarea"
];

// Test 34 
checkOneOrMoreAttributes(noOnSelectAttribTags, noOnSelectAttrib, allTags);

// Attributet "onload" (1 stycken) finns på alla taggar (105 stycken) utom:
var noOnLoadAttrib = ["onload"];
var noOnLoadAttribTags =
[
"body"
];

// Test 35 
checkOneOrMoreAttributes(noOnLoadAttribTags, noOnLoadAttrib, allTags);

// Attributet "onfocus" (1 stycken) finns på alla taggar (100 stycken) utom:
var noOnFocusAttrib = ["onfocus"];
var noOnFocusAttribTags =
[
"a","area","button","input","form","select","textarea"
];

// Test 36 
checkOneOrMoreAttributes(noOnFocusAttribTags, noOnFocusAttrib, allTags);

// Attributet "onchange" (1 stycken) finns på alla taggar (104 stycken) utom:
var noOnChangeAttrib = ["onchange"];
var noOnChangeAttribTags =
[
"input","select","textarea"
];

// Test 37 
checkOneOrMoreAttributes(noOnChangeAttribTags, noOnChangeAttrib, allTags);
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// Attributet "tabindex" (1 stycken) finns på alla taggar (100 stycken) utom:
var noTabIndexAttrib = ["tabindex"];
var noTabIndexAttribTags =
[
"a","area","button","input","object","select","textarea"
];

// Test 38 
checkOneOrMoreAttributes(noTabIndexAttribTags, noTabIndexAttrib, allTags);

// Nedanstående attribut (2 stycken) gäller taggen (1 stycken): area
var areaTag = ["area"];
var areaTagAttribs =
[
"hreflang","rel"
];

// Test 39
checkOneOrMoreAttributes(areaTag, areaTagAttribs, null);

// Nedanstående attribut (14 stycken) gäller taggen (1 stycken): body
var bodyTag = ["body"];
var bodyTagAttribs = 
[
"onafterprint","onbeforeprint","onbeforeunload","onhashchange","onmessage",
"onoffline","ononline","onpagehide","onpageshow","onpopstate","onredo",
"onresize","onstorage","onundo"
];

// Test 40
checkOneOrMoreAttributes(bodyTag, bodyTagAttribs, null);

// Nedanstående attribut (3 stycken) gäller taggen (1 stycken): command
var commandTag = ["command"];
var commandTagAttribs = ["checked","icon","radiogroup"];

// Test 41
checkOneOrMoreAttributes(commandTag, commandTagAttribs, null);

// Nedanstående attribut (2 stycken) gäller taggen (1 stycken): html
var htmlTag = ["html"];
var htmlTagAttribs = ["manifest","xmlns"];

// Test 42
checkOneOrMoreAttributes(htmlTag, htmlTagAttribs, null);

// Nedanstående attribut (3 stycken) gäller taggen (1 stycken): iframe
var iframeTag = ["iframe"];
var iframeTagAttribs = ["sandbox","seamless","srcdoc"];

// Test 43
checkOneOrMoreAttributes(iframeTag, iframeTagAttribs, null);

// Nedanstående attribut (4 stycken) gäller taggen (1 stycken): input
var inputTag = ["input"];
var inputTagAttribs = ["list","multiple","pattern","step"];

// Test 44
checkOneOrMoreAttributes(inputTag, inputTagAttribs, null);

// Nedanstående attribut (2 stycken) gäller taggen (1 stycken): video
var videoTag = ["video"];
var videoTagAttribs = ["audio","poster"];
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// Test 45
checkOneOrMoreAttributes(videoTag, videoTagAttribs, null);

// Nedanstående attribut (3 stycken) gäller taggen (1 stycken): track
var trackTag = ["track"];
var trackTagAttribs = ["default","kind","srclang"];

// Test 46
checkOneOrMoreAttributes(trackTag, trackTagAttribs, null);

// Nedanstående attribut (2 stycken) gäller taggen (1 stycken): time
var timeTag = ["time"];
var timeTagAttribs = ["datetime","pubdate"];

// Test 47
checkOneOrMoreAttributes(timeTag, timeTagAttribs, null);

// Nedanstående attribut (2 stycken) gäller taggen (1 stycken): textarea
var textareaTag = ["textarea"];
var textareaAttribs = ["maxlength","wrap"];

// Test 48
checkOneOrMoreAttributes(textareaTag, textareaAttribs, null);

// Nedanstående attribut (1 stycken) gäller taggen (1 stycken): script
var scriptTag = ["script"];
var scriptAttrib = ["async"];

// Test 49
checkOneOrMoreAttributes(scriptTag, scriptAttrib, null);

// Nedanstående attribut (1 stycken) gäller taggen (1 stycken): output
var outputTag = ["output"];
var outputAttrib = ["for"];

// Test 50
checkOneOrMoreAttributes(outputTag, outputAttrib, null);

// Nedanstående attribut (1 stycken) gäller taggen (1 stycken): ol
var olTag = ["ol"];
var olAttrib = ["reversed"];

// Test 51
checkOneOrMoreAttributes(olTag, olAttrib, null);

// Nedanstående attribut (3 stycken) gäller taggen (1 stycken): meter
var meterTag = ["meter"];
var meterAttribs = ["high","low","optimum"];

// Test 52
checkOneOrMoreAttributes(meterTag, meterAttribs, null);

// Nedanstående attribut (1 stycken) gäller taggen (1 stycken): meta
var metaTag = ["meta"];
var metaAttrib = ["charset"];

// Test 53
checkOneOrMoreAttributes(metaTag, metaAttrib, null);

// Nedanstående attribut (1 stycken) gäller taggen (1 stycken): link
var linkTag = ["link"];
var linkAttrib = ["sizes"];

// Test 54
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checkOneOrMoreAttributes(linkTag, linkAttrib, null);

// Nedanstående attribut (2 stycken) gäller taggen (1 stycken): keygen
var keygenTag = ["keygen"];
var keygenAttribs = ["challenge","keytype"];

// Test 55
checkOneOrMoreAttributes(keygenTag, keygenAttribs, null);

// Nedanstående attribut (1 stycken) gäller taggen (1 stycken): form
var formTag = ["form"];
var formAttrib = ["novalidate"];

// Test 56
checkOneOrMoreAttributes(formTag, formAttrib, null);

// Nedanstående attribut (1 stycken) gäller taggen (1 stycken): details
var detailsTag = ["details"];
var detailsAttrib = ["open"];

// Test 57
checkOneOrMoreAttributes(detailsTag, detailsAttrib, null);

// Sortera attribut och taggar
// och rita ut tabeller för attributen
allTagsAndAttributes.sort();
showOutput();

// Räkna ut stöd i procent för attribut
var totalAttrib = (supported / numberOfAttrs);

// Skriv ut resultatet för stöd gällande attributen
var attribSupportSpan = document.getElementById("attrib_support");
attribSupportSpan.setAttribute("class", "fontStyle");
var resultSupportTextAttribs = "Denna webbläsaren har: " + Math.round(totalAttrib*100) + 
" % stöd (" + supported + " attribut av " + numberOfAttrs + " attribut)!";  
attribSupportSpan.textContent = resultSupportTextAttribs;
attribSupportSpan.innerText = resultSupportTextAttribs;

// Rita ut tabeller för taggarna
showOutput("support_table_tags");
supported = 0; // Töm variabeln för stöd av attribut/taggar

// Testa stöd för alla nya taggar (30 stycken)
createTableLines("article", "id", "support_table_tags");
createTableLines("aside", "id", "support_table_tags");
createTableLines("audio", "src", "support_table_tags");
createTableLines("bdi", "dir", "support_table_tags");
createTableLines("canvas", "width", "support_table_tags");
createTableLines("command", "title", "support_table_tags");
createTableLines("datalist", "options", "support_table_tags");
createTableLines("details", "open", "support_table_tags");
createTableLines("embed", "width", "support_table_tags");
createTableLines("figcaption", "dir", "support_table_tags");
createTableLines("figure", "dir", "support_table_tags");
createTableLines("footer", "dir", "support_table_tags");
createTableLines("header", "dir", "support_table_tags");
createTableLines("hgroup", "dir", "support_table_tags");
createTableLines("keygen", "name", "support_table_tags");
createTableLines("mark", "dir", "support_table_tags");
createTableLines("meter", "value", "support_table_tags");
createTableLines("nav", "dir", "support_table_tags");
createTableLines("output", "name", "support_table_tags");
createTableLines("progress", "value", "support_table_tags");
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createTableLines("rp", "dir", "support_table_tags");
createTableLines("rt", "dir", "support_table_tags");
createTableLines("ruby", "dir", "support_table_tags");
createTableLines("section", "dir", "support_table_tags");
createTableLines("source", "src", "support_table_tags");
createTableLines("summary", "dir", "support_table_tags");
createTableLines("time", "datetime", "support_table_tags");
createTableLines("track", "src", "support_table_tags");
createTableLines("video", "src", "support_table_tags");
createTableLines("wbr", "dir", "support_table_tags");

// Räkna ut stöd i procent för taggar
var totalTag = (supported / 30);

// Skriv ut resultatet för stöd gällande taggarna
var tagSupportSpan = document.getElementById("tag_support");
tagSupportSpan.setAttribute("class", "fontStyle");
var resultSupportTextTags = "Denna webbläsaren har: " + Math.round(totalTag*100) + " % 
stöd (" + supported + " taggar av 30 taggar)!";
tagSupportSpan.textContent = resultSupportTextTags;
tagSupportSpan.innerText = resultSupportTextTags;
}
</script>
</body>
</html>
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