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 EU-initiativ i korthet  

Val av webbläsare för Europas konsumenter 

Ditt Internet – Ditt val 

 
Bakgrund 
 

• I åratal har Microsoft automatiskt kopplat sin webbläsare Internet Explorer till sitt 
operativsystem Windows.  

• EU-kommissionen befarar att Microsofts dominerande ställning på marknaden minskar 
konsumenternas valfrihet och leder till färre innovativa produkter på marknaden. 

• I oktober 2009 gjorde Microsoft vissa åtaganden för att undanröja dessa 
konkurrenshinder. Kommissionen har nu gjort deras åtaganden rättsligt bindande för 
Microsoft i fem år. 

• Från mars 2010 ska Windowsanvändare själva kunna välja vilken webbläsare de vill 
använda på sin dator med hjälp av en särskild funktion. 

 

Vem vinner på detta? 

 
• De över 100 miljoner européer som använder Windows operativsystem (XP, Vista, 7 och 

efterföljare) och miljontals framtida användare.  

• Om du använder datorn på jobbet eller i skolan kan det hända att det är din 
systemadministratör som väljer webbläsare.  

 

Hur fungerar det? 

 
• Via ett särskilt fönster kommer du att kunna välja bland de 12 populäraste webbläsarna, 

bland annat Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari och Opera. 

• För att du lättare ska kunna välja kommer det också att finnas information om de olika 
webbläsarna.  

• Om du har Internet Explorer som förvald webbläsare och har valt att automatiskt hämta 
uppdateringar för Windows så får du automatiskt upp ett fönster där du kan välja 
webbläsare. Om uppdateringarna inte installeras automatiskt frågar systemet om du vill ha 
uppdateringen med webbläsarval. 
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Vad exakt kommer att ändras? 

• Med större konkurrens kommer användarna att välja många olika webbläsare.  

• Detta leder i sin tur till fler nya relaterade produkter (digitalt innehåll, program, 
webbteknik m.m.). 

 

När träder förslaget i kraft? 

• Programuppdateringen som låter dig välja webbläsare börjar i mars 2010.  

• Funktionen kommer att finnas i fem år.  
 
 

Läs mer  

Vanliga frågor och bakgrundsinformation 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Mer om EU:s konkurrenspolitik  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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