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Abstract 
There are a huge number of books and articles written in the field of usability and 
about the art of giving the user the opportunity to find the information he is trying to 
reach while browsing the website. The writers of these books are handling guidelines 
that are recommended to be followed, as well as describing their own views, ideas and 
theories of the subject. We found an interest to research the different possibilities, if 
any, to develop a website optimal for the user from a usability point of view. Another 
thing we noticed was that a need of a substantial guidance existed in website 
development aimed for recently started companies. 
 
New theories and rules regarding usability, which are seen as superior to the old ones 
and therefore replaces them, is not created that often. This is different from other IT 
related subjects. For example, when looking at components inside of a computer, 
performance and disk space is doubled in a matter of a two year time period. 
Graphical design is also a thing that is ageing relatively fast and becomes obsolete 
when a new and fresh design comes along. With usability theories on the other hand it 
is possible to read books written ten years ago and even though all of it might not be 
pertinent, you can still see the big picture and find things that still counts as reliable 
and correct. What we have seen is that the general opinion thinks less of usability 
compared to graphical design. Looking at how many pages the usability section gets 
in an HTML-guide or the number of books at the library’s shelves, the graphical 
sections outnumber the usability ones. 
  
This report and the attached manual, which is created based on the results and 
questions answered throughout this report, bring the most essential usability theories 
to light. Subsequently they are analyzed and tied together in the latter parts of the 
report. The author Jacob Nielsen, which is one of the greatest usability experts in the 
world today, stands for a major part of what is written about the subject.  We will look 
at different theories from Nielsen and also look at a master’s degree thesis by Fredrik 
Hansson (2006) which deals with a survey concerning the color of links. 
 
The report consists of two parts; the first part is mainly about the usability theories 
explained above while the other part contains a basic HTML-guide as well as a style 
sheet-guide (CSS). These two guides prepare the users who choose to use the attached 
manual to create their own sites. We mainly aim our work towards the entrepreneur 
who is about to or has just started his own business. 
 
The parts we focus on in this report are site design where write about site dimensions, 
site length and describe page headers and page footers. We also deal with 
implementation and typography suited for the web. Another thing we bring to light is 
usability on a deeper level. Not everybody knows exactly what the expression means 
and we try to bring clarity to it. 
 
The manual gives the user a description of building a website from start to finish. The 
basic idea is to give substantial information to the point where the users can go and 
create a site by themselves without any extensive prior knowledge. However, we 
recommend some computer knowledge. 
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The result of this report and the part that is described in the result section is a 
presentation on how a site is created based on the rest of the report. It will give 
answers to how a site is built in order to be as useful as possible. 
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Sammanfattning 
Det finns en mängd böcker och artiklar skrivna om användbarhet och vad som ska få 
användaren att hitta rätt på en webbplats. Många författare tar upp riktlinjer som man 
bör följa och beskriver sina egna teorier om ämnet. Vi hade ett intresse att se vilka 
möjligheter det fanns för att göra en sida optimal för användaren ur 
användbarhetssynpunkt men vi såg också ett behov av en konkret handledning för 
webbsideskapande riktad åt ett nyskapat företag.  
 
Till skillnad från andra delar inom IT så kommer inte nya teorier och regler inom 
användbarhet så ofta som gör att de gamla byts ut. Vanligtvis när det handlar om 
exempelvis komponenter inom en dator så fördubblas prestanda och utrymme inom en 
tvåårsperiod. Ser man sen till design så är det också en sak som åldras relativt snabbt. 
Användbarhetsteorier däremot kan man se till relativt gamla källor och fortfarande få 
ut en skaplig bild av vad som gäller. Det vi däremot har sett är att det råder en allmän 
uppfattning om att användbarhet inte är av lika stor relevans som grafisk design vid 
webbsideutveckling. Ser man bara till de många guider som finns på Internet och i 
bibliotek så är de grafiska delarna starkt överrepresenterade i jämförelse med 
användbarhet. 
  
Den här rapporten, och den bifogade handboken som är byggd på de frågor vi går 
igenom i rapporten, tar upp och försöker knyta samman de teorier vi har funnit. Det 
inkluderar givetvis att se över och granska vilka som kan vara av större betydelse än 
andra. En stor del av det som är skrivet om ämnet är gjort av Jacob Nielsen som ses 
som en av de främsta användbarhetsforskarna i branschen. Fredrik Hansson (2006) 
gör en studie gällande Nielsens rekommendationer om länkfärger i sin 
magisteruppsats och vi ser över denna samtidigt som vi tar upp andra teorier av 
Nielsen genom den här rapporten. 
 
Rapporten består av två delar; den första delen handlar om de användbarhetsteorier 
nämnda ovan medan andra delen består av en grundläggande HTML-handledning och 
en tillhörande stilmallsgenomgång. Detta för att förbereda de läsare som väljer att 
använda den bifogade handboken och med hjälp av den skapa en sida för endera 
privat eller professionellt bruk. Vi riktar vårt arbete främst till entreprenören som är i 
begynnelsefasen av sin företagsstart. 
 
Handboken i sig tar läsaren igenom en beskrivning hur en webbplats skapas från 
grunden. Tanken är att den ska ge en så pass djup beskrivning att läsaren sedan ska 
kunna konstruera en funktionell sida på egen hand utan några speciella förkunskaper. 
Lite datavana är dock något vi ser som en rekommendation. 
 
De delar vi går in på är dels siddesign där vi skriver om siddimensioner, längd på en 
sida och beskriver sidhuvud och sidfötter. Vi tar också upp implementering och 
typografi anpassad för webben. Beskrivs gör också användbarhet på ett djupare plan. 
Det är inte alla som egentligen vet vad uttrycket innebär och vi försöker ge läsaren 
insikt i detta kapitel. 
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Resultatet av den här rapporten av vad som beskrivs i resultatdelen är en presentation 
av den sida som skapades med hjälp av resten av rapporten. Den ska alltså ge svar på 
hur en sida ska vara uppbyggd för att vara så användbar som möjligt. 
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1 Inledning 
Då Internet det sista årtiondet har vuxit enormt mycket har det idag blivit ett naturligt 
sätt för företag att kommunicera med sina kunder. Det har gått så pass långt att man 
idag blir förvånad om det visar sig att ett företag inte har en webbplats där de 
presenterar sin verksamhet eller erbjuder och visar upp olika produkter ur deras 
sortiment.  

Att som företag välja att inte ha en egen webbplats kan vara en kostnadsfråga då de 
eventuellt anser att det är helt onödigt att lägga ut tid, pengar och andra resurser på att 
använda ett medium de inte anser sig behöva.  

Om man beslutar sig för att försöka sig på detta själv så kan informationen tyckas vara 
ganska spridd och det kan vara svårt att hitta på sidan. Vi har därför sett att det finns 
ett behov av att få all behövlig information om webbplatsskapande samlad på en plats, 
så det blir lätt för en person utan HTML-vana att skapa en egen webbplats. Denna 
handledning som den här rapporten ska resultera i kommer att publiceras i form av en 
handbok. 

1.1 Bakgrund 
För ett nystartat företag kan det finnas mängder med ärenden att utföra för att få igång 
affärerna. Det kan vara allt från anställningar till att ge företaget publicitet. En viktig 
sak i det här skedet är att få igång en fungerande webbplats som fyller kundens krav 
på information om företaget. Här kan man gå två olika vägar. Antingen så försöker 
företaget ge sig på uppgiften att skapa webbplatsen själv eller så tar man professionell 
hjälp i form av en webbyrå. Nackdelen med det sistnämnda är givetvis att det kostar 
förhållandevis mycket pengar att göra detta vilket är resurser som skulle kunna läggas 
på annat i detta kritiska skede. Fördelen är att man kan räkna med att arbetet blir 
förstklassigt om kommunikationen mellan företaget och byrån är bra. Det man bör 
tänka på är dock att se till att ta hjälp av webbyråer som är erkända och har ett gott 
rykte. Av egen erfarenhet vet vi att det finns det företag som tar mycket betalt för en 
dålig produkt och är därför mindre lämpliga för att ha hand om ett företags webbsida 
på en konkurrenskraftig marknad. 

Det är saker man ska tänka på när man väljer att utveckla webbplatsen internt på 
företaget. Dels krävs det kunskap och erfarenhet som utvecklaren i förväg måste 
besitta. Om inte detta finns så måste kurser genomföras vilket också kostar pengar. 
Mycket beror också på hur omfattande och djup sidan ska vara. Det är givetvis 
skillnad på en sida där företaget presenteras, affärsidén beskrivs och möjligtvis 
produkterna visas mot en fullfjädrad e-handelssida med databaskoppling. En ren 
informativ sida med någorlunda användarvänliga element kan möjligtvis produceras 
utan några omfattande förkunskaper förutsatt att en stor mängd energi läggs ner på 
arbetet. 
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1.2 Syfte och mål 
Det övergripande syftet med den här rapporten är att presentera de teorier som anses 
allmänt accepterade inom området användbarhet men också datatekniska kunskaper 
såsom kodning vid webbplatsutveckling och att med hjälp av dessa skapa en 
handledning till en webbplats. De mål vi vill uppnå med den här rapporten är följande: 

 Att hjälpa företagare skapa en funktionell webbplats. 

 Presentera och beskriva utvecklingen av en webbplats som kommer att fungera 
som en handbok för användarna. Den ska fungera som en vägledare vid 
webbplatsskapandet. 

 Att samla information och presentera hur en bra webbplats ska se ut ur ett 
användarvänligt och estetiskt tilltalande perspektiv. 

 Att göra det möjligt för en person utan någon omfattande datavana att utveckla 
en fullt fungerande och användbar sida på egen hand. 

 Eftersom man får betela en relativt stor summa pengar för en hemsida hos en 
webbyrå är ett av våra mål att det ska vara kostnadsfritt att följa denna handbok 
och där ett resultat förhoppningsvis ska följas som ska ge en liknande 
tillfredsställelse. 

1.2.1 Frågeställningar 

De frågeställningar vi har är en huvudfrågeställning med underliggande frågor 
kopplade till denna: 

 Hur ska en webbplats vara utformad för att vara så användarvänlig som möjligt 
samtidigt som den tilltalar ögat och ger ett seriöst intryck? 

- Vilken siddesign ska väljas för ett så användarvänligt resultat som 
möjligt? 

- Vilka val ska göras angående färgval, kontrast och struktur? 

- Hur ska formatering av text utföras där val av teckensnitt och storlek 
ingår? 

 Vilka uppfattningar har de som jobbar med användbarhet på webben angående 
färgval, kontrast och struktur? 

 

1.3 Avgränsningar 
Vi har beslutat att begränsa oss till en statisk informativ webbplats som 
handledningen omfattar då vi anser att det är komplicerat att förklara för en person 
utan större erfarenhet inom området hur en relationsdatabas fungerar. Dessutom anser 
vi att det är svårt att visa hur dynamiska sidor skapas, då syftena och målen hos 
företagen skiljer markant från fall till fall. Därför försöker vi istället göra en sida som 
så många som möjligt kan få ut någonting av. 
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1.4 Disposition 
Enligt riktlinjerna för hur examensarbetet ska presenteras använder vi oss av 
examensarbetesmallen som erbjuds av Jönköpings Tekniska Högskola. Den är indelad 
enligt följande: 

En inledning beskriver bakgrunden till hur vi kom in på just inom detta område. Här 
kommer också vårt syfte med arbetet att presenteras tillsammans med de mål vi har 
satt upp. Eftersom vi har valt ett ganska brett område tvingas vi begränsa oss vilket 
också förklaras här. 

Den teoretiska bakgrunden är indelad i två delar, dels just teorier om 
användarvänlighet¹ och typografi med mera. Den andra delen innehåller kodning i 
form av HTML (Hyper Text Markup Language) och CSS (Cascading Style Sheet). I 
kod-avsnittet kommer vi att ge exempel på hur dessa fungerar tillsammans. Den 
teoretiska bakgrunden kommer att ligga till grund för dessa handledningar i del två då 
vi där tagit upp vad som är att föredra designmässigt och på ett så användarvänligt sätt 
som möjligt. 

I delen genomförande kommer att beskriva hur vårt arbete har fortlöpt och hur vi har 
kommit fram till resultatet. Här kommer vi även att ta upp hur vi har kommit fram till 
utformningen av webbplatsen i handboken, samt ta upp hur vi får svar på våra 
frågeställningar. Vi kommer även att göra ett test där vi visar handboken för ett antal 
personer. Dessa får ge kommentarer och synpunkter på den och uppskatta rimligheten 
för ett eventuellt lyckat genomförande och resultat. 

Resultat kommer att beskriva vad vi har kommit fram till i vårt sökande efter en 
användarvänlig och attraktiv webbplats. Resultatet kommer även att gå in på 
handboken. 

Slutsatser och diskussion – Här kommer vi att diskutera det som vi har fått ut av 
arbetet samt de delar som vi under andra omständigheter skulle kunna göra bättre.  

Det som kommer presenteras under bilagor är bland annat mailet vi skickade ut till 
företag för prisuppgift. Här kommer även handboken att presenteras. 
 

¹ Användbarhet är en formell version av användarvänlighet. Båda uttryck används genom rapporten och syftar på samma 
sak. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Anledningar att använda sig av webben. 
Det är viktigt att i början av publiceringsprocessen specificera vad för anledningar 
man har för att publicera sidan. Med dessa bör man visa vad man som utvecklare vill 
ha ut av sidan¹ samt vad en framtida besökare kan få ut av den. Vad dessa anledningar 
skulle kunna vara varierar ganska mycket. De kan vara allt från att ta fram en e-
handel, där användaren är aktiv och agerar kund genom att lägga i och ur varor i en 
kundvagn, till en vanlig sida där den enda anledningen är att informera besökaren om 
företagets verksamhet. I de flesta fallen handlar det kortfattat om 

- att sprida en stor mängd information  
- att uppdatera information som ändras ofta 

(Geest, 2001) 

2.1.1 Sprida en stor mängd information 

Att sprida information om verksamheten och vad man erbjuder är väsentlig för vilket 
företag som helst. I vissa fall handlar det om en mycket stor mängd information. 
Exempelvis kan en e-handel ge information om en av sina många produkter på ett 
väldigt enkelt sätt för besökaren. Ett universitet eller en högskola har många program 
och liknande att ge informera om för både blivande och nuvarande studenter och en 
kommun har information om allt som rör kommunen vilket kan leda till att situationen 
blir för överväldigande för användaren. I alla dessa exempel erbjuds det en stor 
mängd information där besökaren ofta bara vill åt en liten del av denna mängd och det 
är här det kan bli problematiskt. Samtidigt, om företagen ovan inte hade erbjudit detta 
via Internet hade de behövt göra det via vanliga kataloger och ofta genom att använda 
sig av flera sådana. Detta skulle i sin tur göra att företaget skulle få ganska höga 
tryckerikostnader.  

2.1.2 Uppdatera information som ändras ofta 

Ofta vid framställning av en sida kan en anledning vara att man vill ha en sida där 
informationen uppdateras kontinuerligt. Har man en e-handel är det ganska lätt att 
ersätta gamla produkter med nya. Skulle man skicka ut kataloger kan man bara göra 
dessa ändringar vid fasta tillfällen, medan man på webben kan uppdatera när helst det 
behövs. Annan information som är och där det krävs att den är kontinuerligt 
uppdaterad är nyheterna på en sida. Det är ofta man på företagssidor har en nyhetssida 
där de publicerar vad som har hänt för att få besökaren så uppdaterad som möjligt. 
När en sida har information som ständigt uppdateras skapar det en förväntan hos 
besökaren att det alltid är färsk information som presenteras. Om en besökare besöker 
en sida med förväntan att den är uppdaterad och märker att så inte är fallet leder detta 
lätt till besvikelse. Ofta är det så att besökaren då struntar i denna information och 
lämnar sidan. Självfallet ska man ha kvar den information som är äldre men 
fortfarande aktuell, men information såsom äldre modeller som man inte har i lager 
kan plockas bort. Även äldre nyheter kan behållas, men de bör inte figurera på en 
startsida.  
 

¹ Med sidan menas en ensam webbsida och med webbplats menas en samling webbsidor. 
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Även om dessa anledningar är lite inaktuella för ett nystartat företag kan ju dessa vara 
långsiktiga mål. Den absolut största anledningen är att bara få sitt företag att synas. I 
och med att Internet är ”öppet” hela tiden och ständigt tillgänglig betyder det att 
tillgängligheten är hög vilket också är en mycket stor faktor för att publicera en 
hemsida. Det bidrar till att kundkontakten blir bättre då kunder och potentiella 
investerare när som helst på dygnet kan gå in på hemsidan för att få aktuell 
information om vad som händer eller information om hur man ska ta kontakt med 
företaget. Inte nog med att de kan besöka den när som helst, de kan även göra det var 
ifrån som helst geografiskt. Har man väl fått upp en sida är ett mål att göra den så bra 
som möjligt för besökaren. Är sidan lättmanövrerad och attraktiv kommer det att få en 
positiv effekt på besökaren. Har man en sida som inte uppfyller en besökares 
förväntan kan man nog räkna med att en mer negativ uppfattning fås om hela 
företaget och man kan nog utesluta denna besökare som framtida kund. 

Andra kortsiktiga mål kan vara att man sparar in både tid och pengar. Tid sparas 
genom att man kan hämta saker från sidan istället för att åka till en specifik plats. 
Pengar sparas in då utgifterna för pappersarbete och utskrifter kommer att minska.  

När allt kommer omkring så handlar det om att värva fler kunder. Man vill också visa 
att ens företag är med i utvecklingen och även försöka vara bättre och snyggare än 
sina konkurrenter. När man som kund surfar omkring på olika konkurrenters hemsidor 
blir det oftast så att man väljer det företaget som har den mest fördelaktiga sidan ur 
alla synpunkter, då det är den man har bäst intryck från. 

Alla dessa anledningar kan självklart samverka eller så kanske bara en räcker för att 
man ska ta hela klivet ut och framställa sin hemsida. Det är denna framställning som 
detta arbete kommer att utforska och hjälpa till med. 

2.2 Målgruppsanpassning 
När man väl har bestämt sig för att skapa en hemsida måste man sätta sig ner och 
fundera på vilken eller vilka målgrupper man vill vända sig till. Detta är ett mycket 
viktigt steg inom utvecklingen av webbplatser eftersom man gör sidorna för 
besökarnas skull. Det är ju de som ska besöka sidan och eventuellt köpa någonting 
eller på något annat sätt ansluta sig som kunder. 

När en besökare besöker en webbplats har webbplatsen endast ett par sekunder på sig 
att få besökaren att stanna kvar. Har väl det gjorts det måste webbplatsen intressera 
och stimulera besökaren genom att ge korrekt och trovärdig information. Det är när 
man uppfyllt dessa krav som man eventuellt kan få kontakt med besökaren och få en 
chans att sälja (Positionering.nu, 2007). 

Saker som man måste ha med i beräkningen när man publicerar en sida är vilka man 
vill ska besöka den. Alla kan besöka webbplatsen, men utav alla dessa besökare väljer 
man ut en eller flera specifika grupper. Detta kan vara allt ifrån medelåders kvinnor 
till äldre män beroende på vilken målgrupp företaget vänder sig till. Problemet med 
målgruppen eller målgrupperna är att det är människor med olika intressen och 
bakgrund. Inte nog med det, de befinner sig i helt olika steg i köp-processen, där vissa 
bara söker kunskap om produkter medan andra jagar den närmaste leverantören. När 
man väl valt ut målgrupperna gäller det att anpassa sidan därefter och då finns det ett 
flertal frågor man kan ställa sig. 



Teoretisk bakgrund 

14 

 Vad vet man om de tänkta besökarna? 
Man kan aldrig veta för mycket om sina besökare och allting man vet kan man 
dra nytta av, framför allt då det gäller designen av sidan. Vilket språk man 
bestämmer sig för att använda styrs självfallet av varifrån de tänkta besökarna 
kommer. Saker som kön och ålder spelar in då det kommer till smak. En yngre 
publik attraheras mer av att en sida är stilfull och fartfylld, medan en äldre 
publik vill ha en tydligt uppbyggd och lättläst sida utan störningsmoment såsom 
animationer och liknande.  

 
 Vad vill målgruppen se på sidan? Varför besöker de sidan? Vilket intryck vill du 

ge dem? 
Tänk på att du gör sidan för besökaren, inte för dig själv eller anställda på 
företaget. Därför är det viktigt att veta vad besökarna vill få ut av sin vistelse. 
Baktanken till att publicera sidan borde också ge svar på denna fråga, men 
samtidigt kanske du behöver få svar från användarna. Detta kan man göra 
genom att erbjuda en enkät där man frågar varför de besökte sidan, vad de tyckte 
om sitt besök samt tips på vad som skulle kunna förbättras. 
 

 Hur mycket erfarenhet av Internetanvändning har den valda målgruppen? Är 
flertalet nybörjare eller finns det en hög erfarenhet? 
Ska du skapa en hemsida för ett företag som säljer dataprodukter skulle man 
kunna anta att publiken man vänder sig till har mer datorvana än publiken till en 
hemsida som exempelvis säljer hårvårdsprodukter. Även om man vet att man 
har en van publik ska man inte för den delen göra sin sida så avancerad som 
möjligt. I alla målgrupper finns det nybörjare. 

 
 En fråga som har blivit mindre och mindre relevant är vilken uppkoppling 

målgruppen använder sig av?  
Nu för tiden har de flesta hushållen i Sverige som använder sig av 
Internethandel generellt sett minst en uppkoppling av 0,5 Mbit/s vilket 
motsvarar en teoretisk hastighet på 62,5 KB/s (en medelstor bild på tidningen 
Aftonbladets webbsida är ca 10 KB stor). Detta gör att de flesta sidorna kan ses 
utan större väntetid, men när sidorna börjar bli stora där bilderna är många och 
stora så kan det ta lite tid att läsa in dem. Det är dock ganska osannolikt att en 
sida vars enda ändamål är att informera en besökare om företaget kommer upp 
ens i närheten av tidning som aftonbladets storlek (antal underliggande sidor). 
Även om man inte erbjuder så mycket information på sin sida kan den vara svår 
att läsa in om man t.ex. har många och då också stora bilder. Därför ska man 
eftersträva att ha en sida med så liten laddningstid som möjligt. Samtidigt ska 
man ha med i beräkningen att hur snabbt en sida läses in också beror på hur 
många besökare det är på den vid samma tidpunkt (Hutchcc.edu, 2007). 

  

2.3 Upphovsrättslagen 
Alltid då man skapar en hemsida och vill använda bilder och texter måste man tänka 
på upphovsrätten. Har man själv skapat de bilder och texter man använt sig av är det 
inga problem, men det är när det kommer till att använda andras som det kan bli det.  
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Syftet med upphovsrätten är att främja konstnärligt och litterärt skapade på så sätt att 
ge den som skapat ett verk rätten att bestämma över det och tillgodogöra sig resultatet. 
Utan denna rättighet skulle vem som helst kunna sprida och ta betalt för filmer, 
böcker, bilder eller låtar som andra skapat. Istället kan nu upphovsmannen se till att 
de t.ex. får ekonomisk ersättning eller liknande. Upphovsrätten är indelad i två typer 
av rättigheter. Dessa är ideella och ekonomiska rättigheter, där de ekonomiska handlar 
om rätten att kopiera verket samt att göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis 
via webben. De ideella handlar om rätten för skaparen att bli namngiven i samband 
med att verket utnyttjas samt att kunna stoppa verket från användning då han eller hon 
anser att det används i ett sammanhang som känns kränkande. Allt detta gör då att om 
man vill använda sig av någon annans bild eller text måste man be om tillåtelse. Får 
man det ska man se till att man kan bevisa det om det skulle bli någon tvist, 
exempelvis att sköta förfrågningen via e-post och därefter spara dessa 
(Sweden.gov.se, 2007). 

2.4 Användarvänlighet 

2.4.1 Inledning 

Antalet sidor på Internet ökar drastiskt för varje år som går. Eftersom sidorna blir fler 
och fler så blir en naturlig följd av detta att högre krav ställs på innehållet och 
informationen. Tidigare har fokus legat på layout och design men de sista åren har 
användarvänlighet blivit mer omtalat och diskuterat. Man har märkt att för att ta hand 
om användaren och för att få honom att återkomma till webbplatsen så kan man inte 
publicera en sida utan en tanke på användarens behov. 

Allt eftersom webbteknologin har utvecklats och kraftfullare användarverktyg har 
kommit upp på marknaden har det också blivit enklare för någon med någorlunda 
färdigheter inom IT att utveckla sin egen webbplats. Problemet med det här, främst 
för nystartade företag som väljer att utveckla sin sida själv, är att de nödvändiga 
förkunskaperna i många fall inte finns där. Någon bakomliggande strategi eller en 
planering för att få sidan så användarvänlig som möjligt fattas ofta. Tillvägagångssätt 
och metoder att ge användaren ett så bra intryck som bara är möjligt försummas i 
förmån till aspekter som tidsvinst och bekvämlighet. Företagsledaren vill se snabba 
resultat och glömmer att användarens behov är det viktigaste och skall sättas i fokus.  

Om energin är satsad på de metoder och tekniker som finns skrivet inom området 
användarvänlighet under utvecklingsarbetet så skulle en sida skapas som ligger i 
toppskiktet, klart bättre än majoriteten av de sidor som finns därute. 

Att anse att en sida är användarvänlig är givetvis beroende på vad syftet med 
företagets sida är. Målet kan vara att enbart presentera företaget och informera om 
dess produkter men kan också handla om försäljning eller marknadsföra en tjänst. 
Strategin blir annorlunda men gemensamt för alla dessa ändamål är ändå att göra det 
så enkelt för användaren som möjligt att finna det som söks - att informationen är 
lättillgänglig och inte dold bakom estetik.  
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Användaren har inte sökt upp sidan för att få underhållning och det är där många 
utvecklare gör fel. Grafisk design är fullständigt irrelevant när man ser till hur enkelt 
det är att hitta information på webbsidor (Spool, 1999). Huruvida detta är fullständig 
sanning eller inte kan diskuteras. 

Följande del av rapporten kommer att ta upp de fel som ofta görs och vad man kan 
göra för att förebygga dessa. Olika metoder och tekniker som kan förbättra 
användarvänligheten vid utvecklandet av webbapplikationer kommer också att 
presenteras. 

2.4.2 Vad är användarvänlighet? 

När man ställer någon en fråga om vad användarvänlighet egentligen innebär inom 
webbdesign brukar svaret oftast bli att webbsidan ska vara är lättmanövrerad, ha en 
snabb responstid, vara logisk och konsekvent. 

En sida har dock lyckats bäst i användarvänlighet om användaren inte har tänkt på 
användarvänlighet överhuvudtaget när besöket har skett. Alltså då allt har gått utan 
komplikationer och man har klickat sig fram till den information man velat ha. 
En dålig sida däremot har gett användaren problem att hitta det som söktes. 
Exempelvis genom att hitta länkar bland plottrig design eller få ut information som 
inte är anpassad för webben vilket i sin tur kommer att leda till irritation. 

Många böcker har getts ut som ger sin version på vad användarvänlighet egentligen 
är. En bra användarvänlig sida ska vara lätt att lära sig, lätt att komma ihåg, effektiv 
att använda, lättförstålig och ge tillfredsställelse (Nielsen & Molich, 1990). En annan 
studie säger att det finns fyra nyckelfaktorer inom användarvänlighet: användbarhet, 
effektivitet, lärbarhet och attityd (Rubin, 1994). Ändå fast det finns så mycket skrivet 
om ämnet och att det är diskuterat i stor utsträckning så kan man tycka att någon 
borde ha tagit fram nyckeln till att utveckla en sida med en fulländad 
användarvänlighet.  

Vi ofta komplicerar saker när det handlar om webbdesign. Man ska istället sträva efter 
att få användaren att inte behöva tänka efter vid användandet av sidan. Allting ska 
vara självklart (Krug, 2006). Krug (2006) skriver att det inte handlar om Rocket 
Surgery, som är hans företagsmåtto, och han menar att kunna bygga en sida som 
fungerar bra för användaren mestadels handlar om sunt förnuft och vem som helst 
som har intresset kan lära sig det. Användaren ska kunna komma in på sidan och 
direkt se vad som sker och förstå hur man använder den utan att tänka på det. Så är 
dock inte fallet. Visst finns det många guider som lär ut användarvänlighet där 
författaren ger sin syn men att hålla sig till att minimera tankeverksamhet hos 
användaren som Krug menar är en bra grundtanke när man startar utvecklingen av 
sidan. 
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Den källan vi har använt oss mest av när det gäller användarvänlighet är boken 
Designing web usability av Jacob Nielsen. Anledningen är att boken fungerar som en 
guide och tar upp riktlinjer om ämnet. Ett problem kan vara att boken börjar komma 
till åren och att vissa delar på så sätt kan ses aningen förlegade. Utvecklingen av 
användbarhet går dock inte lika snabbt som t.ex. hårdvara och andra delar inom 
informationsteknik. En teori kan användas under en längre tid tills en ny kommer som 
anses bättre. Jakob Nielsen har blivit kallad ”kungen av användbarhet”, ”den 
smartaste personen på Internet” och en av världens främsta experter på användbarhet. 
Han har en filosofie doktor i människa-dator interaktion från Tekniska Universitetet i 
Köpenhamn. Tillsammans med Dr. Donald A. Norman skapade de Nielsen Norman 
Group och han arbetade mellan 1994 till 1998 som ingenjör på Sun Microsystems. 

En magisteruppsats skriven av Fredrik Hansson (2005) utreder Nielsens riktlinjer 
kommer också att hänvisas till eftersom denna ger en ny, uppdaterad inblick om 
användarvänlighet och tar upp vissa teorier som inte längre anses gällande.  

2.4.3 Återkommande fel när det gäller användarvänlighet 

Eftersom ett företags webbplats är ett av dess ansikten utåt och riktat mot kunden så är 
utvecklingen av den väldigt viktig, även om det bara skulle gälla en informativ sida 
om företaget i sin helhet. Det blir dock extremt viktigt för ett företag som satsar på e-
handel där företaget är webbsidan. Att då inte ha kundens behov som prioritet är rent 
befängt. 

Vilka fel företag ofta återkommer med att göra (Nielsen, 1999, 1) är: 

 
 Siddesign: när en sida visas för första gången inom företaget så ligger den 

oftast på företagets eget nätverk vilket gör att responstider knappt existerar och 
man upplever inga fördröjningar. Detta är farligt eftersom de stora, 
komplicerade och snygga sidorna som visas där ses som perfekta internt men 
ger användaren på nätet enbart frustration. 
Det är därför viktigt att visa sidorna på samma sätt som de skulle uppträda på 
Internet och också tänka på att en enkel och stilren sida är att föredra. 
 

 Skrivsätt: användare på Internet har ett helt annat sätt att läsa text. Det blir 
mycket mer av att bara se över en text och leta efter underrubriker de gillar. 
Därför måste man anpassa sättet man vanligtvis skriver på inom företaget till 
ett sätt som kan fungera effektivt på Internet. Det är givetvis en process att gå 
över till det här för någon som inte har skrivit texter för Internet tidigare men 
man kommer garanterat få betalt för det här senare. 

 
 Siduppbyggnad: många företag strukturerar upp sin sida så det liknar 

företagets uppbyggnad. Man ska istället sträva efter att se till användarens 
behov och så strukturen är optimerad för hur sidan används. 

 
 Sidutveckling: ibland ser företaget utvecklingen av webbprojektet som vilket 

projekt som helst, vilket i sin tur leder till att folk jobbar på olika saker och 
gränssnittet blir osammanhängande men också genererar en internt fokuserad 
design. 
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 Affärsmodell: att se nätet som en ersättning av reklambroschyrer när det 

istället är ett helt nytt sätt att göra affärer på, med exempelvis e-handel. 

2.4.4 Villkor för användbarhet 

Figur 1 – Frågor för användbarhet. 

Att under en webbplats utveckling veta att arbetet håller en hög standard och veta att 
de kvalitetsegenskaper man eftersträvar följs så kan man följa de frågor som figur 1 
visar. 

Beroende på vad man vill åstadkomma så blir vissa av dessa frågeställningar viktigare 
än andra. Det är inte nödvändigt att alla ska kunna besvaras eftersom alla inte blir lika 
viktiga men beroende på krav och förhållande så bör vissa av dem högre prioritet. 

    (Molich, 2002, s 22) 

När man rankar en sidas användarvänlighet eller designar för en sida så finns det 
några andra frågor man ska ställa sig: 

 Kan personen man riktar sidan mot använda den produkten på rätt sätt? 

 Kan de lätthet använda den? 

 Blir sidan mindre snabb vid implementering av användarvänliga funktioner? 

 Bidrar användarvänligheten positivt till ändamålet på något sätt? 
(Lawrence, 2006) 
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2.4.5 Viktiga faktorer vid siddesign ur användbarhetsperspektiv 

I boken Web site usability förklarar författaren Jared Spool hur viktiga textlänkar är 
som baseras på hans eget test av diverse sidor. Han menar på att de flesta användarna 
kollar på textlänkar före bildlänkar men viktigare är ändå hur viktigt det är med att 
kunna förutsäga vad som finns bakom länken. Ju bättre användarna var att veta var 
länken skulle leda desto bättre var de i att hitta informationen de sökte.  

Webbdesigners och folk i branschen har länge diskuterat hur många gånger en 
användare använder musklick för att komma till målet utan att bli frustrerad. Man 
tänker att användaren inte ska vara mer än tre till fyra musklick ifrån, men detta är 
inte helt sant. Det viktiga är istället hur arbetssamt varje musklick blir tankemässigt. 
Det spelar egentligen ingen roll om användaren är två klick eller tio klick ifrån sidan 
som söks så länge det är klart att användaren är på rätt spår att hitta informationen 
(Krug, 2006). Alltså ska länkarna vara av text och vara lättförståliga så de leder 
användaren på rätt spår. 

Den här teorin är Krugs första lag om användarvänlighet och han är övertygad om att 
det här går att applicera på vilket designutvecklingsprojekt som helst. En sida där 
användaren inte behöver tänka själv när sidbesöket sker kännetecknas av att inga 
frågor uppstår som användaren inte får svar på eller andra konstigheter. Man hittar 
tydligt navigationen och produktkategorierna. Det ska också vara självklart vilka 
produkter som är på rea, eventuella sökfunktioner eller information om företaget. 

På en sida där det krävs mer av användaren ger istället frågor utan svar på. Man vet 
inte var man ska starta, om vissa knappar verkligen är klickbara, oklarheter om var 
navigationen är och hur den fungerar eller om det finns samma innehåll bakom två 
länkar som ser likadana ut. 

Under utvecklingen av sidan gäller det att se till att det inte finns några oklarheter som 
de exemplen angivna ovan. 

Vissa tänker att det inte spelar någon roll hur länkarna ser ut eftersom om osäkerhet 
uppstår så räcker det med att föra muspekaren över vad man anser tro är en länk. 
Förvandlas muspekaren till en hand så är det en länk, om den inte gör det så är det 
ingen länk (Krug, 2006). 

Problemet med detta är att webbdesignern alltid måste tänka på att sidan ska vara så 
lättanvändlig och begriplig som möjligt. Allting på sidan måste på ett bra sätt framgå 
vad det är. Det kan vara nog så svårt för användaren att veta om man är på rätt spår till 
att hitta informationen. Om användaren känner att utvecklaren inte gjort allt som 
kunnats för att göra den så användarvänlig som möjligt kan förtroendet sjunka. 

Krug menar att om länkarna inte är uppenbara adderas ytterligare ett frågetecken till 
det kognitiva arbetsminnet som distraherar oss från vårt ursprungliga mål. 

Det fanns en stor skillnad i hur webbutvecklare tror användare beter sig när de 
besöker deras sida. Vad man inte tänker på är att majoriteten enbart kommer att se 
över varje ny sida och långt ifrån noggrant läsa allt innehåll. En snabb titt görs och 
man klickar på det som man ser som relevant och har med den informationen man är 
ute efter att göra - långt ifrån att se hur en sida är strukturerad eller läsa småstilt text. 
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Anledningen är att vi har ofta har bråttom när vi surfar på nätet. Vi har en tendens att 
vilja få ut resultat snabbt vilket gör att vi skummar igenom sidor. Faktum är att en sida 
också ofta består av mycket information som blir överflödig för de flesta eftersom vi 
bara är intresserade av en liten del av den som hör till våra intressen. Webbutvecklare 
följer dock samma beteendemönster när de surfar, ändå om de ibland kan ha svårt att 
inse detta.  

En sista anledning till att folk i allmänhet skummar text är för att de har en vana att 
göra detta oavsett vad de läser för att hitta informationen de är ute efter. Det 
inkluderar både nyhetstidningar, böcker och månadstidningar. 

Vi ser alltså bara en bråkdel av vad som finns på sidan och vare sig vi vill det eller 
inte så går vårt öga mot meningar och ord som har med våra personliga intressen att 
göra eller som har med en jobbuppgift att göra. Det finns också så kallade ”trigger 
words” som vi egentligen inte bestämmer själva att vi lägger fokus på. Detta kan vara 
ord som exempelvis rea, gratis eller sex. 

2.5 Webbplatsdesign 
När man kommit fram till vilken målgrupp man inriktar dig till samt vad man vill säga 
är det dags att börja designa webbplatsen. Hur man väljer att lägga upp detta arbete är 
mycket viktigt då det är resultatet av det som besökaren kommer att se först, även om 
det är det övergripande intrycket som besökaren minns. Besökarna ser först platsen 
som en massa olika symboler och dess färger och hur kontrasten är mellan dem och 
bakgrunden. När de väl har gjort detta kommer de fånga upp specifik information, 
först från grafiken, sedan urskilja rubriker och sist börja läsa texterna. 

Det man nu måste göra är att fråga sig vad besökaren vill få ut av sitt besök och 
designa sidan därefter. Många företag gör ofta misstaget att beskriva sin 
administrativa organisation grundligare än att erbjuda tjänster, produkter och 
information som besökaren vill ha. Därför är detta en viktig detalj att tänka på när 
man utvecklar webbplatsen till förmån för besökarna (Lynch, Horton, 2002). 

2.5.1 Organisation/uppbyggnad 

Det är mycket viktigt att webbplatsen står på en solid och logisk grund. Med detta 
menas att den har en stark och tydlig hierarki där länkarna och relationen mellan 
dokumenten är logiska. En annan sak man ska tänka på är att det är mycket lättare att 
läsa kortare textstycken på en skärm än vad det är att läsa längre. Därför är det bra att 
dela upp informationen i mindre delar men för den skull ska ju inte texten delas upp 
på ett ologiskt sätt så det ser onaturligt ut.  

Då en besökare först anländer till en sida byggs en slags karta upp i minnet. Denna 
karta används sen för att gissa hur de ska navigera för att hitta saker de inte sett 
tidigare. Resultatet av hur bra sida är uppbyggd kommer alltså ifrån hur bra den 
överrensstämmer med besökarens mentala karta. Är strukturen (och även kartan) dålig 
och ologisk kommer besökaren att med stor sannolikhet bli frustrerad över 
svårigheterna att hitta och troligtvis söka sig till någon annan sida. För detta ändamål 
finns det färdiga exempel på hur strukturen på platsen ska se ut för att bäst uppfylla 
kraven på den mentala kartan. Dessa är sekvens-, hierarkisk- och nätstruktur.  
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Figur 3 - Hierarkisk 

 
 Sekvens  
Precis vad det låter som. Man organiserar 
informationen genom att placera det i en 
sekvens, exempelvis kronologiskt, alfabetiskt 
eller efter hur saker utförs i en process. Alla 
dessa sidor ligger på samma hierarkiska nivå 
och används ofta vid träningssidor eller registrering där man går igenom olika steg. 
Man kan ha flera sekvenser då en sida i en sekvens kan bilda en ny sekvens genom 
en länk. När den sekvensen är slut kommer man tillbaka till sidan man var på i 
sekvensen innan. 

 Hierarkisk  
Den mest välanvända strukturen på sidor med 
mycket information är en hierarkisk struktur då 
det är lättare att organisera den. Till de sidor som 
är uppbyggda med en startsida, vilket de flesta är, 
lämpar sig denna struktur bra. Man kan från 
denna startsida sedan navigera sig nedåt, till en 
mer specifik nivå via submenyer. Den information 
man väljer att presentera ska då följa denna 
uppbyggnad efter hur viktig man anser den att vara. Den ska även vara placerad så 
att kringliggande information känns relevant och logisk. Exempel på kringliggande 
information som skulle kunna vara länkad från sidan skulle kunna vara mer 
detaljerad information och liknande. En anledning till varför denna struktur är så 
välanvänd är att användarna har lätt att förstå den, men informationen som 
presenteras måste dock vara välorganiserad och logisk.  

 Nät  
När det gäller nätstruktur finns det ganska få 
restriktioner vad gäller informationens 
uppbyggnad. Det behöver här inte finnas något 
givet mönster, som det behövs i en hierarkisk 
uppbyggnad. Du kan här gå ifrån vilken sida som 
helst till vilken annan som helst, också till andra 
platser där information om samma eller liknande 
ämne finns. Målet med denna struktur, eller brist 
på struktur, är att utnyttja webbens främsta fördel – länkar. Tyvärr är det så att det 
på samma gång kan förvirra användaren. Av denna anledning är detta den struktur 
som är sämst av de tre då det är opraktiskt och svårt för besökarna att förutspå var 
saker finns. Därför lämpar sig denna struktur till platser med lite information eller 
där användarna är vana. 

2.5.2 Gemensamma Element 

Webbplatser skiljer sig enormt mycket från varandra. Det kan vara stil, innehåll, 
struktur och syfte. Samtidigt har de väldigt mycket gemensamt.  

 Hemsida/Indexsida 

Figur 2 – Sekvens 

Figur 4 – Nät. 
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Nästan alla platser på webben är uppbyggd kring en slags första sida som de vill att 
besökaren ska komma till först. Det är till denna som domänen (webbadressen) 
pekas och fungerar som en slags dörr till platsen.  

Eftersom det är hit besökarna kommer till först gäller det att presentera det man 
tycker är viktigt samt det man tror sig besökarna vill ha. Eftersom alla inte har 
samma upplösning och lika stor skärm gäller det att vara smart då man placerar 
denna information. Beroende på upplösningen ser vissa besökare informationen 
direkt medan andra behöver skrolla nedåt. För att erbjuda en effektiv navigering 
gäller därför att man har länkarna så högt upp som möjligt så att besökarna inte 
missar dem. Detta var ett större problem förr eftersom upplösningen generellt sett 
var mindre då, vanligtvis 800*600 bildpunkter. Idag är dock den vanligaste 
upplösningen 1024*768 bildpunkter (W3 Schools, 2007). Ungefär hälften av alla 
datorer har den upplösningen och flertalet utöver det använder sig av en högre 
upplösning. 

Förstasidorna används på flera olika sätt. Då de är den mest sedda sidan utav 
sidorna på en plats fungerar de utmärkt för nyheter och annan viktig information. 
Den kan även fungera som utgångspunkt för navigationen då den kan användas för 
att skilja de olika målgrupperna åt om det är så att man har flera.  

 Menysida Denna form av förstasida inriktar sig på navigationen. Den 
agerar startpunkt för navigationen och erbjuder länkar till alla olika delar 
av sidan, medan undersidorna kanske inte gör det. Alla underliggande 
sidor kommer också att länka tillbaka till denna. 

 Välkomstsida Kan fungera likt ett bok- eller CD-omslag och används 
idag ganska sällan. Det är heller inte rekommenderat då det främst utgör 
ett extraklick för besökaren på vägen till innehållet han eftersöker. Ibland 
fungerar det dock, allt beroende på vad besökaren förväntar sig. 
Exempelvis kanske en klubb kanske har en välkomstsida där 
huvudsponsorn vill ha plats eller ett företag kan ha en sida där man 
ställer in sin målgrupp (företagskund, privatkund etc.). Vid dessa fall 
kanske det faller sig helt naturligt för besökaren att klicka en extra gång.  

 Layout En sak som har stor betydelse för hur bra en plats bemötande blir 
är hur bra den grundläggande layouten är uppbyggd. När man är nöjd 
med denna är det en bra idé ha samma grund på alla sidor. Detta därför 
att vara konsekvent i sitt skapande då användaren blir van vid denna och 
kommer att hitta informationen lättare. 
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 Menyer och undersidor  
Vanligtvis, om platsen är tillräckligt stor, har man ett antal undersidor som 
besökaren kommer till från ovanliggande sidor, exempelvis från kategorisidor. Då 
man har många länkar och undersidor är det vanligt att dela in dessa i olika 
kategorier så att en viss hierarki uppnås. Dessa olika kategorisidor kommer sedan 
att fungera som egna underliggande platser inom platsen och kan vara riktade till 
olika målgrupper beroende på deras innehåll. På de kategorisidor som skapas ska 
man vara noggrann med att ha med länkar till andra sektioner samt länk tillbaka till 
förstasidan. En annan bra sak att ha i åtanke är att hjälpa besökaren att hitta 
informationen, så att presentera länkar till platser där liknande information finns är 
ett bra initiativ. Se dock till att dessa fungerar och att sidorna du länkar till 
uppdateras och tillför något extra, annars kan man få uppfattningen att din sida är 
dåligt uppdaterad. 

 
 Innehållsförteckning/Index 
Att ha en innehållsförteckning eller ett index är ett bra sätt att hjälpa besökaren att 
förstå platsens uppbyggnad och innehåll. Det är på samma sätt ett hjälpmedel för 
användaren att bygga upp sin mentala karta över webbplatsen. Innehållsförteckning 
eller ett index erbjuder även en enklare navigation då allt innehåll står uppradat 
som det gör likt en innehållsförteckning eller index i en bok eller ett magasin.  

 
 Site map 
Site map har samma syfte som en innehållsförteckning, dvs. att ge besökaren en 
god överblick av innehållet på sidan. Den kan förekomma på två olika sätt – 
grafisk karta eller strukturerad lista. Den grafiska kartan används vanligtvis för att 
beskriva den generella strukturen på sidan då det tar lång tid att göra över hela 
samt att det är problematiskt att uppdatera den ifall sidan uppdateras. Använder 
man sig av en grafisk site map får man också räkna med att det kommer att ta 
längre tid att ladda i webbläsaren då grafik tar mer utrymme. Att använda sig av en 
strukturerad lista i textformat är ett mycket bättre alternativ ur ett informativt 
synsätt. Det kommer då att likna en innehållsförteckning och då kan dessutom 
texten agera länkar till informationen.  

 
 Nyheter 
Att ha en väl uppdaterad sida vill nog alla om man har gett sig ut på webben. Det 
är bra att ha ny och fräsch information, men samtidigt är det bra att folk ser att det 
är någon som underhåller den. Det är idag vanligt att man presenterar nyheter på 
startsidan, men om det är en stor plats kan det vara svårt för besökaren att 
uppmärksamma alla nyheter då platsen uppdateras ofta. Genom att erbjuda en 
nyhetssida kan besökarna lätt gå in och titta på vad som är nytt. Om man väl har 
uppdaterat sidan är det bra att skriva ut datumet i sidfoten eller liknande då sidan 
senast uppdaterades, för då kan besökarna se att informationen är aktuell. 

 
 Kontakt information 
Det är bra att erbjuda besökaren en emailadress eller ett formulär kopplad till en 
databas där besökarna kan höra av sig för att ge kritik eller om de har några frågor. 
Då man erbjuder detta måste man också se till att det är någon som har ansvaret att 
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svara på de synpunkter som kommer in. De som skickar in frågor och synpunkter 
förväntar sig att få snabba och personliga svar. Om organisationen inte har 
personal som svarar på e-postmeddelandena kan de lätt få intrycket att deras 
synpunkter inte är uppskattade (Geest, 2001). 

Man får absolut inte glömma bort att ha med annan kontaktinformation såsom 
telefonnummer, besöksadress och liknande. Att ha den på samma ställe på varje 
sida är ett bra tips så att den är lätt att hitta exempelvis längst ner i sidfoten, men 
man borde även ha en kontaktsida. På kontaktsidan är det bra att ha en karta som 
visar hur man tar sig till företaget men samtidigt en karta på hur företaget är 
uppbyggt så man kan ta sig till rätt avdelning.  

 
 Sök 
När innehållet börjar bli stort bör man överväga att implementera en sökfunktion. 
Istället för att sitta och klicka sig runt på sidan kan besökaren istället skriva in det 
som söks i en textruta och sedan söka efter det. För den skull ska man inte plocka 
bort innehållsförteckning eller site map. Dessa kompletteras bra av en sökfunktion, 
exempelvis då det man söker av någon anledning inte skulle stå i 
innehållsförteckningen eller om man söker på en viss författare eller liknande. 
Dock ska man vara medveten om att en sökfunktion består av mycket kodning 
vilket innebär att det är ganska avancerat att utveckla själv. 

 
 FAQ (Frequently Asked Question) 

FAQ är vanligt ställda frågor som ofta används i sammanhang då man som företag 
har någon sorts interaktion med användaren. Detta skulle kunna vara inloggning 
eller någon form av försäljning. Kunden kan då besöka FAQ för att se om frågorna 
han har på lager är ställda tidigare och i så fall få svar på dem (Lynch, Horton, 
2002). 

2.6 Siddesign 
När en besökare läser ett publicerat dokument så gäller det att få honom att tro på det 
han läser. För att få upp trovärdigheten spelar designen (utformningen) en stor 
betydelse. Sättningen av text, bilder och övrig grafik hjälper till att fånga intresse, 
rikta uppmärksamhet, prioritera information eller bara göra besöket till en trevligare 
vistelse – för vem gillar en grå, tjock textmassa satt rakt upp och ner på en skärm?  

Utan grafiskt designade element såsom former, färger och kontrasten mellan dem blir 
sidorna ganska tråkiga och ointressanta, men även mycket svårare att läsa. Man kan ju 
också använda sig av för mycket grafik och det är inte någonting som främjar 
läsbarheten det heller. Det är all denna grafiska design som i slutändan kommer att 
påverka om dina besökare upplever det den information du erbjuder som aktuell, 
korrekt och trovärdig. En välgjord design kommer också att påverka navigeringen på 
sidan på ett bra sätt då den kommer uppfattas som enklare och därigenom ge ett bättre 
intryck på besökaren. 
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Man skulle kunna tro att grafiken endast är till för att få sidan att se snygg ut, men den 
har fler uppgifter. Det är den som styr hur besökaren läser sidan genom sin 
uppbyggnad av sidlayout, typografi och illustrationer. Som nämnts tidigare är det 
kontrasten mellan dessa olika element som utgör en god siddesign. Med detta menar 
man att det ska var lätt att urskilja vad som är vad. Är en sida dåligt designad är det 
vanligt att besökare till den lätt ger upp då de har fått ett dåligt intryck av den. 

Tillsammans med kontrasten på sidan spelar också korrekthet mot de valda 
målgrupperna stor betydelse för om designen ska vara bra. Design handlar mycket om 
att motsvara förväntningarna hos dem som besöker sidan. Exempelvis använder man 
inte liten text och mycket detaljer på en sida inriktad till personer med nedsatt syn. På 
samma sätt har man inte en jätteavancerad sida till en målgrupp utan någon vidare 
Internetvana. Ofta är sidorna dock inriktade till en ganska bred målgrupp. Gemensamt 
för dessa är att de ofta använder lite text och grafik så de är anpassade att laddas in 
snabbt i besökarnas webbläsare (Lynch, Horton, 2002).  

2.6.1 Design Grid – skapar ordning på innehållet 

Att sidorna man designar är lätta att förstå sig på och att de är enhetliga och 
överrensstämmer med varandra är viktiga för vilket väldesignat informationssystem 
som helst. Att ha en bra grundlayout är lika viktigt vid framställning av digitala 
dokument som för pappers- publikationer såsom tidningar och informationsblad. En 
skillnad är dock att innehållet i onlinedokument ändras beroende på vad användaren 
ger för kommandon. För att verkligen få ut den information som man vill till 
besökaren gäller det man bygger upp en konsekvent visuell hierarki. Med detta menar 
man att man strukturerar upp sidan på ett sätt så att man gör viss information, som 
man anser viktigare än annan, mer synlig. Också ska sidan vara organiserad på ett sätt 
som uppfattas logiskt och gör det lätt att se vad som väntar. Lyckas man inte med 
detta kommer sidan mer förvirra besökaren än att upplysa.  

Det finns ingen grundlayout som passar för alla webbplatser som finns på Internet. 
Det bästa sättet att få fram denna är att helt enkelt prova sig fram. Ta den mest och 
den minst komplicerade sidan inom din webbplats och försök att uppnå en bra grund 
genom att experimentera. Detta genom att växla plats på de grafiska elementen och 
texten så att de hamnar på en optimerad plats för användaren. Målet är att uppnå en 
konsekvent och logisk layout som gör det möjligt för dig att sätta in text och grafik på 
de nya sidorna utan att behöva tänka om när det gäller grundlayouten. Man måste 
dessutom ha användarvänlighet i beaktande. Utan en bra grundlayout kommer sidan 
uppfattas som förvirrande då designen kommer att styras av problem som dyker upp 
längs vägen (Lynch, Horton, 2002). 

2.6.1.1 Frames (ramar) 
I dagsläget är denna teknik egentligen inte ens aktuell att ta upp, men det är ett sätt att 
skapa en grundstruktur. Vad det går ut på är att dela upp en sida i flera olika HTML-
dokument där exempelvis en sida kan stå för meny, en för en logotyp och en för 
innehållet. Det är det här en av dess främsta fördelar handlar om, att en del av en sida 
kan vara statisk medan en annan del av sidan ändras. I exemplet nedan kan man styra 
upp det så att HTML-dokument 1 och 2 inte ändras medan det 3:e kommer ändras 
hela tiden beroende på vilka länkar man klickar på. Detta blir då också en fråga om 
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bandbredd. Eftersom det bara är 
ny information som laddas in blir 
det lättare för webbläsaren att läsa 
in sidorna. En annan fördel är att 
det är lättare att uppdatera sidan. 
Skulle du lägga till en kategori på 
menyn behöver du bara göra det 
på ett ställe istället för på flera 
sidor som vid andra tekniker. 
 
Anledningarna till varför man inte 
ska använda sig av frames är 
många. Till att börja med visas samma adress hela tiden i adressfältet. Adressen som 
kommer att visas är den till HTML-dokument 4, och den kommer inte ändras då det 
bara är HTML-dokument 3 som kommer att ändras hela tiden. Om man utvecklar 
detta är det svårt att ange en specifik sida i ett frameset som ett bokmärke eller favorit. 
Det blir dessutom väldigt problematiskt att länka till en sida. Det man måste göra är 
att lista ut hur sidan är uppbyggd för att sedan få tag på adressen till HTML-dokument 
3. När man väl har gjort det kan man ange den som bokmärke eller kopiera adressen 
till en länk. Ytterligare problem med detta är att om man gör detta så får man inte med 
de andra två sidorna i framesetet (HTML-dokument 1 och 2). På samma sätt blir det 
när man blir tagen till en sida från en sökmotor. Det finns stor risk att man kommer 
direkt till innehållet och menyn är otillgänglig. På så sätt är det svårt för besökaren att 
utforska sidan vidare. Även vid utskrifter ställer frames till med problem. Hela sidan 
kommer att skrivas ut om man inte klickar i den ramen som man vill skriva ut. Gör 
man det är det däremot bra, då man inte behöver skriva ut en massa onödig 
information. Summan av frames är att det inte bör användas då alternativa tekniker 
finns (Mediacollege.com, 2007 & Lynch, Horton, 2002). 

2.6.1.2 Tabeller 

Tabeller var från början inte avsett för att användas för grafisk layout, men har trots 
detta använts just för detta ändamål. Tanken med tabeller är att det är enkelt att 
presentera data på ett strukturerat och snygg sätt. Att det är så välanvänt till 
grundstrukturen på Internet idag är dels att frames ogillas bland många, dels att det är 
ett sätt som många tycker är enkelt för ge sidan bra struktur. Till skillnad från frames 
är hela sidan ett enda dokument, vilket löser länk- och bokmärkesproblemen. Tidigare 
var det ett bra sätt att använda tabeller för att bestämma position, bredd och höjd på 
text och andra objekt, men i takt med att utvecklingen går framåt kommer det nya 
tekniker. W3C förespråkar dessutom att man ska skilja innehållet från layouten och 
anser att tabeller endast ska användas för strukturering av data och inte vid 
positionering. De (W3C) anser att användarna kan få skrolla i sidled om man 
kombinerar tabeller med stora grafiska objekt på små skärmar.  

Figur 5 – En sidas uppbyggnad med ramar 
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2.6.1.3 Boxar (div) 

Rapporter säger att det är divar som är här för att stanna vilket betyder att det är bättre 
att lära sig denna teknik så snart som möjligt. Anledningen till att man ska använda 
denna teknik är att man med hjälp av denna separerar innehåll och layout från 
varandra vilket är något som eftersträvas. En annan anledning är att den tar mindre 
kod och gör den även snyggare. En nackdel med detta är att det är mer avancerat då 
det kräver definiering av dispositioner och utseende vilket de övriga inte kräver. 
Resultatet blir dock bättre. 

2.6.2 Fast kontra flytande design 

Ett problem som alltid följer med skapandet av en webbplats är om man ska använda 
sig av flytande eller fast design. Med detta menas att textstorlek, radavstånd, boxar 
och liknande ändras proportionerligt beroende på användardatorns upplösning och 
inställningar. Kortfattat handlar fast design om att skaparen av sidan bestämmer helt 
hur den ska se ut då det handlar om mått och storlekar. Det blir ungefär som att 
designa en tidning, den kommer att se likadan ut hos alla, förutom hur den placeras i 
webbläsaren. Sidan kommer att se mindre ut på en skärm med högre upplösning då 
den procentuellt sett kommer att täcka färre pixlar än en skärm med låg upplösning.  

Om man istället använder sig av flytande design handlar det mer om att få sidan att se 
likadan ut hos alla användare på ett proportionellt sätt. Genom att inte sätta textens 
storlek med pixlar utan med måttet em eller pt, kan man även i Internet Explorer och i 
vissa andra webbläsare öka och minska denna. Att ange måttet i pixlar ger användarna 
med IE inte denna möjlighet då det inte stöds. I IE version 7 kan man dock zooma in 
på ett annorlunda sätt än i tidigare versioner. Detta betyder att man på sätt och vis 
förstorar texten, men samtidigt kommer alla bilder, boxar och liknande att förstoras 
också. 

Enheten em, som tidigare nämnts, kommer från ett mått som utgår ifrån bredden på 
bokstaven M och används inom webbdesign mest för att bestämma höjden på tecknen. 
Då bokstaven M inte finns i alla språks teckenuppsättning är också två sammansatta 
bindestreck av samma storlek. Dessa två bindestreck kallas för em-dash. Eftersom em 
är bredden på M är det en relativ enhet som anpassas efter en tidigare formatering, 
exempelvis brödtextstorlek på 10 pixlar. Det som kan ställa sin med hjälp av em är 
t.ex. rad höjd, teckenmellanrum, rubriker osv. (Webbdesignskolan.se, 2007b).  

Istället för att använda sig av em kan man använda sig av procent. Det som kan 
bestämmas i procent är nästintill allting; boxars bredd, teckenstorlek, radavstånd och 
liknande. Då boxar och tabell-storlekar anges i procent ändras det beroende på 
webbläsarens fönster. Texten i boxarna flödar om och radbryts automatiskt. 
Teckenstorlek som anges med procent kommer baseras på användarens inställning av 
grundstorleken på datorn, vilket är bra då folk med nedsatt syn kanske har annorlunda 
inställningar.  
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Notera att man med flytande design kommer att få sidan att se annorlunda ut då bilder 
och liknande inte kommer att ändras med upplösningen. Har man en bild i en div vars 
storlek är angiven med ett relativt mått kommer bilden att förhålla sig till diven på 
olika sätt beroende på upplösningen besökaren har. Den kommer att täcka mindre yta 
i högre upplösning och mindre yta i lägre. 

2.6.3 Siddimensioner 

Innan man börjar med den grundläggande layouten är det bra att fundera vilken 
upplösning ens målgrupp har. Vad som menas med upplösning är hur många 
bildpunkter som får plats på skärmen. Antalet bildpunkter blir högre och högre med 
åren och idag är, som vi tidigare nämnt, 1024*768 vanligast. Varför man vill veta 
detta är att man vill slippa ha skrollningar i sidled, vilket kan framstå som 
amatörmässigt och störa besökarna. En lika stor anledning är att det är bra att veta hur 
mycket information som är synlig för de flesta användarna så man vet var man ska 
lägga den viktigaste informationen. Då är det bra att också veta höjden på skärmen (fri 
höjd i tabell 1). Det är även bra att veta hur brett ett A4-papper är då det är bra att 
alltid erbjuda sin information på utskriftsvänlig sida.  

 
Upplösning (pixlar) Fri höjd (pixlar) Fri bredd (pixlar) 
800*600 440 780 
1024*768 620 1000 
   
Utskrift 800** 560 

** Längden på en A4. 

Tabell 1 - Synlig information beroende på upplösning 

(Lynch, Horton, 2002) 

2.6.4 Längd 

Det som styr längden på sidan är ditt innehåll samt hur läsaren läser informationen. 
Blir den läst snabbt genom att bara ögna igenom den eller är det en detaljerad text 
som är lämplig att skriva ut för att läsa den. Till det första alternativet lämpar det sig 
att använda sig av kortare sidor och till det andra kan man ha längre. Anledningen till 
det är att man vill att besökaren ska skriva ut sidan och läsa den noggrant. Man vill 
inte att de ska läsa från skärmen för att det är mycket som försvårar läsningen. 
Exempelvis skrollning gör att besökaren lätt tappar bort sig och länkar, menyer och 
andra navigeringsverktyg hamnar utanför det synlig på skärmen. Detta gör att det är 
lämpligt att använda sig av menyer i både topp och botten då sidan överstiger två 
skärmar, vilket man helst ska undvika (Lynch, Horton, 2002). Varför man ska försöka 
undvika att överstiga två skärmar information är att det tvingar användaren att minnas 
för mycket information.  

Figur 6 – En synlig sida.
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Om man måste ha ett dokument som är bra för både onlineläsning som också är bra 
för nedladdning och för utskrift finns det ett sätt som löser detta. Börja med att dela 
upp informationen till stycken om maximalt två utskrivna sidor, inklusive bilder och 
andra grafiska element. Erbjud en länk till ett separat dokument, exempelvis ett PDF-
dokument, där all information finns så att användaren kan spara ner eller skriva ut all 
den informationen i ett steg. Tänk dock på att ha med Internetadressen till 
onlineversionen så att de lätt kan gå in och se ifall något är inaktuellt.  

Långa sidor har helt klart även sina fördelar. De är lättare för skaparna att strukturera 
upp då man inte behöver dela upp informationen till flera dokument.  Det gör att det 
blir enklare för administratören uppdatera och underhålla dessa då det inte är lika 
många. Att det inte är lika många gör också att det blir färre som behöver läsas in i 
webbläsaren vilket gör att det går snabbare för besökarna. Men som vi tidigare nämnt 
är alltså det lämpligast att ha långa dokument endast då man vill att användarna ska 
skriva ut det för senare läsning (Lynch, Horton, 2002). 

 Ankare 
En del tror sig att lösning på navigeringsproblemet vid långa dokument är så 
kallade ankare eller bokmärken. Vad som menas med det är att man länkar till en 
ankare i samma dokument, webbläsaren skrollar helt enkelt ner eller upp till 
bokmärket. Detta skulle alltså få sidorna mer lättnavigerade, men Jakob Nielsen är 
dock av en annan uppfattning då han genom sina studier sett att det bryter mot alla 
steg i hans mental model for link following. Den innehåller följande steg: 

1. Genom att klicka på en länk tar dig till en ny sida. 

2. Efter klicket försvinner den gamla sidan. 

3. En ny sida laddas in i webbläsaren. 

4. Du ser toppen av den nya sidan. 

5. Bakåt-knappen tar dig tillbaka till den gamla sidan. 

Eftersom nästan alla klick fungerar enligt detta schema skapar det en förväntan hos 
besökarna att det alltid fungerar så här. Här kommer en förklaring på hur det bryter 
mot detta schema: 

1. En länk som skrollar ner sidan till ett speciellt ställe tar dig inte till ett nytt 
ställe. Detta kan göra användarna förvirrade då de antar att det kommer 
just till ett nytt ställe. Det kan ju hända att man redan skrollat förbi och sett 
den informationen som länken tar dig till. 

2. Den gamla sidan försvinner inte, den är fortfarande i fönstret. Eftersom 
användarna tror att de är på en ny sida kommer de att leta hur den nya 
informationen skiljer sig från den gamla som de redan set. 

3. Ingen ny sida laddas in i webbläsaren, det är samma. 

4. Du hamnar inte i toppen på den nya sidan, såvida ankaret inte ligger i 
toppen. Du hamnar oftast inte där och då kan det vara svårt att orientera sig 
då man inte har navigation och liknande där. 

5. Genom att klicka på bakåt-knappen tar dig inte till den förra sidan utan till 
den positionen du hade innan. 
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Efter att ha hållit på med att klicka sig fram och tillbaka med hjälp av ankar-länkar 
blir det ganska svårt för användarna att lokalisera sig och de blir förvirrade. Vidare 
studier har visat att man inte sparar användarna någon tid med dessa länkar då de 
klickar sig fram och tillbaka och tittar på samma information flera gånger. 

Det är ibland ok att använda sig av ankar-länkar, men då måste man varna 
användarna att sidan kommer att skrollas ned så det inte är några oklarheter. De få 
gånger det är acceptabelt är då man har listor i alfabetisk ordning så man kan 
klicka på en bokstav för att komma till den informationen som den bokstaven ger. 
Vidare kan man använda denna typ av länkar på sina FAQ-sidor där man listar 
frågorna i toppen där dessa frågor också är länkar till svaren. Det tredje tillfället det 
går att använda sig av ankar-länkar är om man har delat in sin innehållsförteckning 
i flera sektioner. De olika sektionerna agerar då länkar till innehållsförteckningen i 
dessa sektioner. Dessa tre undantag har en gemensam nämnare. De har alla en lång 
lista i början på sidan som summerar innehållet på den. Där tar länkar dig till just 
det innehållet (Useit.com, 2006). 

2.6.5 Sidhuvud och Sidfötter 

Värt att tänka på är att man aldrig vet varifrån besökarna kommer och vilka sidor de 
har läst innan. Därför är det bra att ha en stark signatur som säger att sidan tillhör ditt 
företag. Sidhuvudet är väldigt bra lämpat för ett sådant ändamål. Det är även bra att 
erbjuda grundläggande länkar där, såsom länkar till site map, index etc. När det 
kommer till sidfoten är det viktigt att varje sida innehåller information om när det 
senast är uppdaterat och sidfoten är ett bra alternativ. Man ska också ha i åtanke att 
när användaren är nere vid sidfoten kanske inte några navigeringsverktyg finns till 
handa. Då är det bra att erbjuda en länk som tar en till toppen av sidan. Detta behöver 
nödvändigtvis inte vara en ankar-länk, utan det fungerar även med att ha en länk till 
samma sida. Sidfötter erbjuder, även de, länkar till andra sidor, men här handlar det 
mest om att erbjuda länkar till närliggande information (Lynch, Horton, 2002).  

2.6.6 Bilder 

De två stora filformaten när det gäller bilder på Internet är GIF och JPEG. Det finns 
också ett tredje, PNG, som dock inte fått så stor genomslagskraft på grund av dåligt 
stöd bland webbläsarna. GIF och JPEG använder olika komprimeringsstandarder som 
passar sig för olika typer av grafik.  

Formatet Graphic Interchange Format (GIF) slog igenom för sin smidighet att hantera 
grafik på nätet. Nästan alla webbläsare stödjer formatet och majoriteten av bilderna 
som finns på internet är av det här formatet. Komprimeringsstandarden formatet 
använder sig av lämpar sig bäst för i stort sett allt annat än bilder med fotokvalitet, 
dvs. navigationsgrafik såsom knappar och andra grafiska design-element. Har man 
dock realistiska bilder ska man istället använda sig av formatet Joint Photographic 
Experts Group (JPEG), som hanterar dessa bättre. 
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När man arbetar med bilder för webben är det viktigt att spara i många steg. Varje 
ändring är värdefull om man senare inte är nöjd med bilden eller vill ändra någon 
detalj. Sparar man bilden som en Photoshop-version, alltså i filformatet PSD, under 
arbetsgången så kan man med enkelhet skapa en ny version av bilden i ett annat 
format och samtidigt ha kvar all färginformation etc. (Lynch, 2002). 

Fördelar med GIF-formatet: 

 GIF är det mest spridda formatet på webben. 

 Bilder föreställande diagram och grafiska element ser bättre ut i GIF. 

 GIF stödjer genomskinlighet och interlacing som gör att när en bild laddas så 
syns en suddig version av den först för att sedan gå över till en skarp.  

 

Fördelar med JPEG-formatet: 

 Att kunna komprimera ner en bild väldigt hårt innebär att bilden kan laddas 
snabbare. 

 JPEG återger komprimerade fotografi och komplicerade bilder väldigt bra. 

 JPEG stödjer fullfärg, alltså 24-bits bilder. 

(Lynch, 2002) 

2.6.6.1 HTML och grafik 

Alla grafiktaggar som finns på en webbsida borde ha attributen HEIGHT och WIDTH 
definierade. Alltså så storleken på bilden är satt redan innan laddningen. Detta 
beroende på att webbläsaren i förväg på så sätt vet hur mycket storlek som ska 
reserveras för grafikelementet där bilden fylls upp under tiden den laddas in. Det gör 
att användaren kan se layouten på sidan innan bilderna helt har laddats klart och alltså 
läsa sidan innan detta sker. 

2.6.7 Vikten av följdriktighet 

När du väl har skapat din grundläggande layout med bilder och texter – vilket man 
vanligen gör först – är det bra att vara konsekvent och använda sig av samma eller 
liknande layout på övriga sidor. Att allt ser likadant uppfattas vanligen som tråkigt 
men på Internet är det annorlunda. Repetitioner får nämligen besökaren att anpassa sig 
till sidan och det förenklar navigationen då det blir lättare att förutspå var man hittar 
informationen. Väljer man att köra en väldigt grafisk förstasida kan det vara bra att 
övriga sidor inte ser likadana ut men det är bra om man lyckas implementera lite av 
det grafiska på dem (Lynch, Horton, 2002). 
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2.6.8 Användbarhet inom siddesign – Navigation 

När en sida utvecklas görs ofta felet att navigationsdelen får för stor plats i 
förhållande till resten av sidan och därmed de delar som är viktigare för användaren, 
alltså just den informationen som användaren är ute efter. Man ska alltså sträva efter 
att hålla navigationen så minimal som möjligt fast ändå på ett sådant sätt så den 
fortfarande är användbar. När navigationen fungerar så är det inget man tänker på, den 
är helt enkelt osynlig. Blir det dock problem så fastnar användaren totalt (Spool, 
1999).  

Enligt forskningen som gjorts i samband med boken Website Usability så berodde 
navigationsproblemen på två saker, (1) användaren hade inte den bakomliggande 
kunskap om det område sidan handlade om och hade då inte den kunskap de behövde 
för att navigera sig på sidan. (2) Användaren kände inte till sidstrukturen och fick 
svårt att navigera sig av den anledningen.  

Ett praktiskt exempel av det första navigationsproblemet ovan kan vara en sida med 
sökmotor. En box där sökordet skrivs finns men tillsammans med detta måste området 
att söka i fylls med hjälp av en rullgardinsmeny. De områden som finns i 
rullgardinsmenyn är för användaren oförståeliga vilket gör att sökningen antagligen 
genererar felaktiga resultat. Lösningen på det här kan vara att man får sätta sig in i 
rollen som en användare som inte har någon erfarenhet av produkterna eller området 
vid utvecklandet av sidan. Anledningen till det här problemet är oftast att den som 
utvecklar sidan redan har en bra uppfattning om produkterna och glömmer eller 
ignorerar den användargrupp som inte har detta. 

Det andra navigationsproblemet är uppbyggnaden av sidstrukturen. Spool kom fram 
till att det inte finns någon struktur som fungerar bättre än någon annan i det här fallet. 
Oavsett om sidan är av sekventiell struktur eller stjärnstruktur så gör inte detta stor 
skillnad i användarens sätt att hitta. Problemet ligger i att användaren inte ser en 
webbsida på samma sätt som han ser andra mjukvaruapplikationer. I den senare görs 
en så kallad mental karta i hur programmet är upplagt och strukturerat. Detta gör att 
användaren har mycket lättare att hitta tillbaka till ett område som känns igen i 
programmet om man skulle komma på villovägar.  

På en webbsida däremot så görs ingen mental karta och man försöker istället gå 
framåt på sidan för at hitta det man söker. Det resulterar i att användaren inte vet var 
felsteget togs och någon förståelse för sidstrukturen görs inte. Det blir mer av en 
upptäcktsfärd där man fortsätter framåt tills man antingen hittar vad man söker eller 
slutar söka i ren frustration. 

Att designa en sida med en navigationsstruktur och sedan koppla allt innehåll till det 
har sidan nackdelar. I den här så kallade shellstruktur eller skalstruktur kan allt 
innehåll till modifieras och uppdateras utan att man behöver göra samma sak på 
nivåerna över. Detta är smidigt i uppdateringssynpunkt men det gör också att länkarna 
i översta lagren blir väldigt allmänna och mindre informativa som gör det svårare för 
användaren.  

Vissa sidor är uppbyggda kring en huvudsida med underliggande sidor som i sin tur 
har underliggande interna sidor.  
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Problemet här blir oftast hur man lägger upp en hem-knapp på 
ett effektivt sätt. Antingen den leda till sidan som ligger en 
nivå upp i hierarkin eller till huvudsidan.  

Har man inte tänkt ut det här i förväg blir det lätt för 
användaren att gå vilse. 

En av sakerna Krug kom fram till i sin studie var att sidor med navigationen överst 
och underst på sidan var något användarvänligare än en sida med enbart navigationen 
vid en av sidorna. Vad detta berodde på var inte helt klart men några grejer kunde 
bero på att en navigation på sidan kunde göra att användaren rent av missade den när 
han inte sett den nedre delen på sidan eller att bara en liten del av navigationen 
visades vid lite skrollning. Det bästa skulle vara att om man satsar på en 
sidonavigation så ska denna kompletteras med en navigation vid botten på sidan.  

Ett sätt att lösa navigationsproblemen kan vara en site map som på ett visuellt sätt 
visar och beskriver innehållet på en sida. Det framgick av studien att av den grupp 
som använde site map var dubbelt så framgångsrika i att hitta svar mot den grupp som 
inte använde den. 

En site map fungerar genom att ge användaren mer förståelse om var länkarna på 
sidan leder (Krug, 2006). 

Inom området navigation gjordes också ett test hur användare använde dem sidor de 
hade med i testet. Det visade sig att en tredjedel av användarna gick direkt till 
sökfunktionen för att hitta informationen. Några av sidorna hade inte en sökfunktion 
och det var en användare som gav upp just på grund av detta. En sökfunktion betyder 
dock inte att informationen garanterat kommer att hittas. Det finns många icke så 
välgjorda sökmotorer därute. 

En annan taktik som fanns bland användarna var att söka sig till en så kallad FAQ 
som är förklarat tidigare i rapporten. Det här fungerade i vissa fall om frågan 
användaren hade stämde överens med de frågor som företaget redan hade besvarat. 
Vissa sidor där det fanns många underavdelningar kopplade till huvudsidan så 
uppstod vissa problem. Vissa FAQs berörde enbart den avdelning användaren surfade 
på just då vilket kunde vara förvirrande. Det visade sig också att bakåt-knappen bara 
användes för att gå tillbaka en eller två sidor. Där man ville gå längre tillbaka än så 
användes navigationen. Det var också fall där bakåt-knappen inte användes alls. Detta 
gjorde att användaren fastnade totalt när de kom till en sida där det inte fanns några 
länkar tillbaka. 

Figur 7 – 
Huvudsida med 
underliggande 
sidor. 
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2.6.9 Användbarhet inom siddesign – Länkar 

En naturlig utveckling är nu att beskriva just länkar och hur man använder dem 
eftersom länkstrukturer hjälper användaren att navigera på sidan och att de är nära 
besläktade med navigationen. 
Länkar är givetvis det viktigaste på en sida. Det är de som gör det möjligt för en 
användare att gå vidare till underliggande sidor på en sida och att från en sida beskriva 
en annan sida.  
 
Det finns tre olika typer av länkar; navigationslänkar, associativa länkar och referens-
länkar (Nielsen, 2001). Navigationslänkar ger struktur till sidan och ett exempel skulle 
kunna vara en sida om hundar där navigationslänken är Raser i navigationen. Den i 
sin tur leder till en sida med egna länkar. Associativa länkar är den typ av länk som 
förekommer i en text där det finns ytterligare information om, eller relaterat till, just 
det här ordet i texten. De kan också vara så kallade image maps. 
 
Referens-länkar är de länkar som brukar finnas precis efter en nyhet på en dagstidning 
på nätet. De kan leda en användare till en nyhet relaterad till ämnet nyheten handlar 
om eller leda till den informationen som ursprungligen söktes. 
En viktig detalj när det handlar om associativa länkar och till viss del andra länkar 
också är att inte ha för mycket text som hör till länken. Detta är på grund av att 
användare skumläser text får det svårt att förstå länkens betydelse och var den läser. 
 
Bara de orden som har mest informationstyngd skall vara länkar (Nielsen, 2001). 
Alltså de ord i en mening som säger mest av vad informationen bakom länken 
innehåller. Den regel som nog de flesta, som har lite inblick i webbdesignutveckling, 
har hört är den som säger att man aldrig får använda länkar av typen klicka här eller 
klicka på mig. Anledningen till detta är det nog ett mindre antal som vet. Främst har 
det med, som tidigare beskrivits, att använda text som har en djupare beskrivning som 
länk. Orden klicka här har inte det. Ett exempel skulle kunna vara meningen:  
För ytterliggare information om våra tågtider i höst, klicka här! 
 
Det här skulle fungera bättre med lite med lite justeringar:  
Vi har ytterligare information om våra tågtider i höst. 
 
Det andra skälet att inte använda klicka här är att alla inte använder möss för att 
navigera sig på en sida. Rörelsehindrade personer använder t.ex. touch screen. I 
allmänhet säger man att de ord som skall vara länk ska ligga mellan två till fyra ord 
men det är också rekommenderat att lägga till en kort beskrivning precis efter texten 
så man vet vad man får när man klickar på länken. Alla har inte tid att chansa på alla 
länkar för att hoppas de leder till den information man söker (Nielsen, 2001).  
Det finns ett annat sätt att lösa denna korta beskrivning på utan att lägga till mer text 
efter länken. Man använder en så kallad länktitel som är väldigt lätt att implementera i 
HTML-koden. Den fungerar som så att en liten beskrivning av länken visas upp när 
muspekaren hålls över länken i ungefär en sekund. Eftersom dåligt beskrivna länkar 
blir generellt mindre följda och besökta eller gör användaren frustrerad om länken inte 
skulle matcha det användaren sökte. Ett exempel på en länktitel är:  
 

<a href=”www.aftonbladet.se” title=”Sveriges största nyhetstidning”>Aftonbladet</a>, 
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Resultatet av det här skulle alltså ge en ruta med texten Sveriges största nyhetstidning. 
Nielsen beskriver länktitlar som ett sätt att hjälpa användare att förutse vad som 
gömmer sig bakom länken. Han tar upp fyra olika exempel på information som skulle 
kunna finnas i en länktitel. 

1) Namnet på sidan länken kommer att leda till om den skiljer från namnet på 
sidan länken fanns på. 

2) Namnet på den underliggande sidan länken kommer leda till, dvs. om man 
fortfarande är kvar på den aktuella sidan men flyttas till en annan del av sidan. 

3) Detaljer om vad som väntar på destinationssidan men också hur det relaterar 
till ankartexten och sammanhanget av aktuella texten. 

4) Eventuella varningar om vad som väntar på destinationssidan. Det kan vara 
t.ex. att medlemskap krävs för att nå materialet eller liknande. 

 
Att tänka på när det gäller länktitlar är att försöka hålla dem så korta som möjligt. En 
bra riktlinje är att hålla sig under 60 tecken. Man ska också se till att de inte används 
om de inte behövs. Att repetera något som redan är konstaterat ger bara användaren en 
extra sak att hålla reda på. De kommer heller inte fungera som en ersättning av 
beskrivningen runt de orden som är länkade. De ska bara fungera som ett komplement 
för de som vill ha extra information. Ett problem är också att varje webbläsare har sitt 
eget sätt att presentera länktitlar. De kommer att se olika ut beroende på vilken 
webbläsare man har oavsett hur man bär sig åt. Det är inte heller alla som uppdaterar 
sin webbläsare när en ny version kommer ut. Eftersom det finns stöd för denna 
funktion i Microsofts webbläsare Explorer 4.0 och nyare versioner så kommer det att 
finnas vissa som fortfarande inte har uppdaterat och då inte heller har stöd för 
länktitlar (Hansson, 2005). 

2.6.10 Användbarhet - Länkfärger 

De vanligaste länkfärgerna är blå och röd och lila. Detta är webbläsarnas 
standardfärger för att visa länkar. En blå länk har inte blivit klickad än, röd eller lila 
har klickats på. Den röda färgen används ibland för aktiverade länkar som användaren 
har klickat på men där den nya sidan inte laddats in ännu. Vad man ska tänka på, 
enligt Nielsen, är att försöka hålla sig till de här färgerna. Det behöver inte 
nödvändigtvis vara exakt den typen av blå, lila eller röd men i närheten av dessa. 
Anledningen är att vi är vana vid dessa färger och en stor skillnad då skulle ge 
användaren problem att veta om vissa länkar har följts eller inte. Både sätt att se 
sidstruktur och användbarhets vid navigering kommer att bli sämre enligt Nielsens 
åsikt.  
 
Att inte hålla sig till standardfärgerna kommer leda till att samma länkar kommer att 
väljas flera gånger om och några användare kommer att ge upp att försöka hitta det de 
söker utan att ha klickat de länkar som innehåller rätt information. 
 
Jared Spool (1999) från userface engineering gjorde ett test om hur mycket färgerna 
på länkarna betydde ur ett användbarhetsperspektiv. Han kom fram till att runt 16 
procent hörde till färgerna och de resterande 84 procenten hade med andra faktorer att 
göra för att få den bästa användarvänliga sidan. Detta betyder att hur man väljer färger 
på länkar har inte mest betydelse men är ändå en del i sammanhanget. Vanan har 
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kommit ur att vi under flera år har surfat med just dessa färger och ser vi en blå länk 
finns inga oklarheter alls om detta är en länk eller inte. Är länken av en annan färg 
kan detta leda till en liten tanke om det är en länk eller ej och det är just denna 
tankeverksamhet vi vill hålla till ett minimum (Nielsen, 2000).  
 
I Hanssons studie som granskar Nielsens riktlinjer användes en webbplats med 
strukturella navigeringslänkar och associativa länkar. Referenslänkarna användes inte 
i den här studien för de hade ingen betydelse i testerna som genomfördes. De 
associativa länkarna använder i regel standardfärger medan navigationslänkarna oftast 
inte håller sig till dessa färger. Detta för att de allt som oftast förekommer i en meny 
vars färg skiljer sig från resten av sidan. Den generella åsikten är att standardfärgerna 
då inte behövs och man vet att det handlar om klickbara länkar ändå.  
 
Studien går igenom en rad varianter av länkar för att se vad som fungerar bäst i 
verkligheten. Den första varianten var att använda standardfärgerna för länkar, dvs. 
blå för obesökta, lila för besökta och röda för aktiverade länkar. De är också 
understrukna vilket är det Nielsen anser en länk ska vara. Den andra varianten tar bort 
alla de ”regler” som Nielsen står för. Alltså är länkfärgerna av samma färg som resten 
av texten och inga understrykningar. Det som utmärker länkarna i det här fallet är att 
de är av fetstilt format. 
 
Den tredje varianten använder en mörkröd färg på länkarna mot en gråskalig 
bakgrund. Anledningen till detta är att Nielsen förespråkar en sida som baseras endast 
på gråskaliga färger kombinerat med en färg som ger lite liv åt sidan. Han menar att 
färger förvillar användaren och att man ska hålla sig till ett så lågt nummer av dem 
som möjligt. Just färgen mörkröd är en färg som många i det här fallet väljer i 
kombination med gråskalorna och det är därför länkfärgerna i tredje och fjärde 
variationerna av testet används för att se om det blir svårare att uppfatta länkarna om 
de använder samma färg som det här färgschemat på sidan. Den fjärde varianten 
använder också understrukna länkar i motsats till tredje för att se om det gör någon 
skillnad navigationsmässigt (Hansson, 2005). 
 
 
Frågorna som skulle besvaras av Hanssons studie var: 

o Hur stor skillnad i responstid från testpersoner blir det när standardfärger, 
respektive valfria färger används på länkar? 

o Har det betydelse om länktexten är understruken? 
o Vad tycker testpersonerna är bäst? 
o Är det skillnad i standardfärgernas betydelse mellan de associativa och 

navigationslänkarna? 
 

Testet gick ut på att låta användare klicka sig runt på 
en sida där enbart menyns länkar hade ändrats i färg 
och form. Länkarna som användes var att 
standardfärgerna utan understrykningar, röda med 
och utan understrykningar och svarta länkar med 
fetstilt text. 
Testaren mätte tiden det tog att hitta den 
informationen de skulle med ett stoppur. Till den del 
användaren ombads att hitta krävdes fyra klick. 

Figur 8 – Svarta, feta och ej 
understrukna länkar. 
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Resultaten blev följande: 
 

1. Svarta, fetstilta, ej understrukna. 
Längst tid: 20,3 sekunder. 
Kortaste tid: 10,3 sekunder. 
Medeltid: 14,1 sekunder. 

 
2. Röda, ej understrukna länkar 
Längst tid: 15,8 sekunder. 
Kortaste tid: 9,6 sekunder. 
Medeltid: 11,2 sekunder. 

 
3. Röda, understrukna länkar. 
Längst tid: 11,4 sekunder. 
Kortaste tid: 9,7 sekunder. 
Medeltid: 10,2 sekunder. 
 
4. Länkar med standardfärger, 

understrukna. 
Längst tid: 12,6 sekunder. 
Kortaste tid: 9,1 sekunder. 
Medeltid: 10,2 sekunder. 

 
Resultatet visar att de två som gav bäst resultat var 
de röda, understrukna länkarna tillsammans med de 
understrukna standardlänkarna. 
Detta ger i sin tur att användandet av 
standardfärgerna inte är nödvändiga och ger lika bra 
användbarhet så länge färgerna på länkarna står i bra kontrast mot resten av menyn. 
Att följa färgschemat för resten av sida är alltså inga problem så länge länkarna är 
understrukna. Är de inte understrukna så adderas ungefär en sekund i fördröjning. För 
att få en sida någorlunda estetiskt tilltalande kanske inte länkar med dessa tre färger 
ska användas. Det är dock upp till utvecklaren att bestämma. 
Den typ av länk som är klart sämre än de andra är inte helt oväntat den svarta typen 
som ej är understruken och fetstilt. 
 
Sju av de webbsidor som fanns med i studien använde standardfärgerna vilket kan ses 
som många och det fanns också andra sidor som använde så kallade mouseover-
effekter (en effekt visas när muspekaren förs över länken) för att visa att det var en 
länk de höll musen över. 
 
Nielsen tar också upp vissa andra rekommendationer när det gäller länkar, en av dem 
är att alltid ha samma länkadress (URL, Uniform Resource Locator) i länkar som hör 
till samma destination. Alltså ska man inte använda samma material på två olika 
adresser. Detta på grund av att om en länk blir klickad så ändrar inte länken till den 
andra adressen färg. Den ser fortfarande ut som den innehåller ytterligare information 
som användaren kan ta del av vilket inte är fallet.  

Figur 9 – Röda, ej 
understrukna länkar. 

Figur 10 – Röda, understrukna 
länkar. 

Figur 11 – Länkar med 
standardfärger. 
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2.6.11 Användbarhet - Länkar 

En länk består av två sidor, den sida där länken ligger på och den sidan och den sidan 
länken leder till. Här beskriver Nielsen två principer för att öka användbarheten. 
 

o Retoriken om avgång. Här är det viktigt att på ett tydligt sätt beskriva varför 
de ska lämna sidan de för närvarande surfar på och vad som väntar på 
destinationssidan. 

 
o Retoriken om ankomst. Att på ett tydligt sätt låta användaren sätta sig in i det 

nya sammanhanget och ge dem ny information som kan vara av värde relativt 
till källsidan de kom från. 

 
Ett ganska vanligt tankesätt hos webbutvecklare är att de vill göra allt som är möjligt 
för att få användaren att stanna kvar på deras sida, vilket är rätt naturligt. Vad man då 
inte ska göra är att försöka begränsa användarens vägar bort från sidan genom att inte 
ha länkar till utomstående sidor eller öppna nya webbläsarfönster. Det senare görs 
ibland för att ta bort möjligheten för användaren att kunna klicka bakåt-knappen 
vilket är det vanligaste sättet att lämna en sida.  
 
Att medvetet agera på det här sättet kommer att ge en motsatt effekt av det man söker, 
alltså att få användaren att stanna kvar. Användaren vill inte känna sig fastlåst och kan 
resultera i att förtroendet för de som ligger bakom sidan sjunker. Internet handlar om 
frihet och att användaren är i kontroll över vad som görs och att möjligheten att kunna 
surfa på det man har en preferens till. Det finns heller inte något sätt att fullständigt 
låsa fast användaren på sidan. Det går alltid att lämna sidan genom bokmärken eller 
genom att skriva in ny adress i adressfältet. Att istället använda utgående länkar på 
sidan är en fördel. Det ger innehållet ett extra värde för användaren och det är 
webbdesignerns plikt att ge de bästa länkarna med den värdefullaste informationen till 
användaren.  
 
Om sidan användaren länkas till är av värde så resulterar det i en mer positiv syn på 
den ursprungssida användaren kom från, vilket gynnar webbsideutvecklingen. Detta i 
sin tur kan leda till att användaren återkommer till sidan. Man ska dock se till att välja 
ut de länkar som verkligen betyder något och hålla sig till ett relativt lågt nummer 
istället för att ha ett stort antal som är mindre informativa och har mindre relevans i 
sammanhanget. Ett stort antal gör att användaren inte har tid att utforska alla länkar 
och kommer att lämna sidan ovetandes om att de bästa länkarna möjligtvis ligger kvar 
outforskade. 
 
Följs den här rekommendationen om att man håller sig till ett lågt antal länkar och 
istället gör dem så betydelsefulla som möjligt gör detta att om din sida blir länkad vet 
du att webbdesignern på den andra sidan uppskattar det du har att erbjuda. De 
inkommande länkarna är bland det viktigaste när det kommer till att generera trafik på 
din sida. Därför blir det extra viktigt att ta hand om dem och fortsätta få denna fria 
publicitet som det faktiskt innebär (Nielsen, 2001).  
Det går givetvis att förhandla fram länkbyte med andra sidor och det finns sidor som 
betalar för inkommande länkar. Det bästa sättet är ändå att ha så bra information på 
sin sida så utomstående vill länka till din sida på grund av detta. Ett problem kan vara 
att på sidorna som länkas ofta huvudsakligen måste handla om ett specifikt ämne. 
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Blandar man för mycket går man emot Nielsens retorik om ankomst. Det kan tyckas 
att länkbyte och utåtgående länkar inte har så mycket med utvecklingen av 
företagssidor att göra men både inkommande och utåtgående länkar kan vara av stor 
betydelse även för en företagssida. När det handlar om de inkommande länkarna så 
kan de komma från vilken sida som helst i princip, allt från diskussionsforum där det 
pratas varmt om en viss produkt till en högt uppsatt sökmotorträff. De utgående kan 
vara länkar till exempelvis ytterligare information var en viss produkt eller till en 
partnersida. 

2.6.12 Reklamlänkar  

Det här är en speciell typ av inkommande länkar där man har betalat för länkarna 
genom exempelvis så kallade banners som är en typ av reklamskyltar som skall locka 
användaren till din sida. Det här kan givetvis vara ett effektivt sätt att locka kunder till 
sidan men kan också bli kostsamt. Nielsen är bestämd på att länken till din sida inte 
ska leda till huvudsidan utan direkt till sidan texten i reklamen handlade om. Studier 
inom webbreklam visar att om användaren hamnar på index-sidan klickar 20 till 30 
procent av dem på bakåt-knappen. Detta för att många inte vill lägga tid på att leta 
efter erbjudandet i fråga.  
 
Eftersom många sidor lider av navigationsproblem så är det inte ens en garanti att 
erbjudandet hittas, vilket är vad båda parter egentligen vill. Tanken hos dem som vill 
ha länken till huvudsidan är att användaren i samband med att titta på det som de 
lockats dit av också utforskar resten av sidan och se andra produkter. 
Nielsen retorik om avgång som tidigare nämnts är också inblandad i utformningen av 
reklamskylten. Den ska möta de förväntningar som finns på andra sidan länken. 
Texten ska ge en motivation hos användaren att klicka på reklamen men samtidigt ge 
en inblick i vad som väntar. 
 

2.7 Typografi på webben 
Som vi alla vet är det mycket svårare att läsa text på en datorskärm än i trycksaker 
som exempelvis tidningar och böcker. Det beror på flera saker som det är svårt att få 
till med en datorskärm, bl.a. är det mycket lättare att sätta sig bekvämt någonstans och 
bläddra i en bok med en vinkel som man föredrar. En annan sak som spelar in är ju att 
en datorskärm flimrar en aning vilket gör att ögat störs och det blir svårt att läsa. Detta 
medför att det är skillnad vad gäller typografi på webben och typografi på trycksaker 
även om de grundläggande reglerna liknar varandra. 
 
Typografi kan förklaras som samspelet mellan text och bilder och är viktigt för både 
verbal och visuell kommunikation. Typografi är den visuella kontrasten mellan ett 
teckensnitt och ett annat och mellan texter, bilder, rubriker och alla mellanrum och är 
denna typografi dålig innebär det dålig läslighet. Det som vanligtvis får besökare att 
fatta tycke för sidor är stark kontrast och ett utpräglat mönster. Om du exempelvis 
skulle publicera ett jättetjockt textstycke utan några mellanrum skulle besökarna 
uppfatta det som någonting likt en grå och tråkig vägg då den visuella kontrasten 
saknas. Typografi har därför också stor inverkan på om besökaren kommer att stanna 
kvar på sidan eller inte. Eftersom det första besökaren ser varken är titeln på sidan 
eller andra detaljer utan helheten, och denna styrs ju av typografin. 
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Det man måste tänka på när det gäller typografi på webben är att det bara handlar om 
förslag på hur dokumenten ska se ut eftersom allting beror på användarens dator. 
Exempel på detta är att användaren kanske saknar ett teckensnitt, har en gammal 
webbläsare eller har annorlunda upplösning på sin bildskärm. Detta gör då alltså att 
du aldrig vet hur din sida kommer att se ut på användarens dator (Felici, 2003). 

2.7.1 Läslighet och Läsbarhet 

Då man inom typografin prata om hur lättläst en sida är syftar man på två saker – 
läslighet och läsbarhet. Men läslighet menar man läsarens förmåga att enkelt känna 
igen bokstavsformer och de ordformer som konstruerats med hjälp av dem. Detta 
betyder att om man endast använder sig av versaler kommer texten ha en dålig 
läslighet då alla ord kommer att se likadana ut. När det gäller läsbarhet talar man om 
hur enkelt textinnehållet uppfattas. Enbart hög läslighet ger nämligen inte 
nödvändigtvis en text läsbar, utan också hur lätt det är att läsa texten. Det som bidrar 
till det är hur en text har designats, dvs. vilken teckenstorlek radlängd och radavstånd 
som har använts. Om man ändrar en av dessa termer är man mer eller mindre tvungen 
att se till att man ändrar de andra också (Felici, 2003). 

2.7.1.1 Teckensnitt 
För typsnitt på webben faller saker som stil och uttrycksfullhet tillbaka för 
grundläggande krav på läsbarhet. Ofta är det ju så att man vill använda de 
teckensnitten som är en del av företagets grafiska profil, men detta är inte att föredra 
alla gånger, då vissa teckensnitt är bättre lämpade vid publicering på webben. 
Microsoft har framställt två varianter av teckensnitt som är speciellt avsedda för 
skärmvisning. Dessa är bättre lämpade på ett sätt då de har bra balans 
teckenmellanrummen och inte lika detaljerade som vanliga teckensnitt vilket ger bra 
rytm för läsaren. Dessa två är Georgia, som är en seriff vilket innebär att den har 
utsmyckningar, och Verdana, som är en sanseriff vilket innebär motsatsen – inga 
utsmyckningar. Vid framställning av trycksaker används nästan alltid seriffer till 
brödtexten (den löpande texten) beroende på att de anses mer lättlästa. Anledningen är 
att vi är vana att läsa text med seriffer i tidningar och böcker. Sanseriffer används 
mest i samband med annonser, rubriker, titlar och vid andra tillfällen då det 
förekommer stora tecken. När det gäller brödtext på webben går meningarna isär när 
det gäller vilket som är lättast att läsa. Anledningarna till varför man ska välja seriffer 
är att de för ögat framåt och på så sätt ger en bättre rytm. Motsägarna tycker att 
sanseriffer är det bättre då man anser att serifferna blir pixliga på skärmen och därför 
försämrar läsbarheten (Felici, 2003).  
 

 Seriffer vs. Sanseriffer 
Alltid när man bestämmer sig för vilket teckensnitt man väljer ska läslighet 
prioriteras. Det kan hända att man väljer att använda sig av vanliga skrivarfonter 
även om skärmfonterna finns. Det man ska tänka på då är att man väljer ett 
teckensnitt med väl tilltagen versalhöjd, långa upp- och nedstaplar och hög x-
höjd (höjden på de tecknen utan upp- och nedstaplar, exempelvis e, s, a, etc.). 
Man ska även tänka på att välja ett teckensnitt som man tror sig många besökare 
har installerat på sin dator, men man kan även ange flera teckensnitt så det är 
troligare att något av dem finns. De teckensnitt som vanligen finns och 
genereras godkänt på en skärm, bortsett från de tidigare nämnda, är Arial, Arial 
Black, Times New Roman, Tahoma och Trebuchet (Dorner, 2002). Vidare är 
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kraftiga sanseriffer ofta bättre på skärmen än detaljerade seriffer. Värt att tänka 
på när man väljer teckensnitt är att det är bra om det fungerar på papper också. 
Anledningen till detta är det inte är omöjligt att besökaren skriver ut texten. Vid 
sådana tillfällen kan det vara bra att ha en utskriftsvänlig version av texten så 
man har både den bäst läsbara texten på sidan, men även i utskrift (Felici, 2003). 
 

 Textstorlek 
Andra knep man kan använda sig av då man vill få upp läsligheten är att helt 
enkelt öka storleken på texten. Detta gör att texten återges bättre och det blir 
lättare för läsaren att urskilja olika teckensnitt vid brödtext. Vanligen på Internet 
är det rekommenderat att använda sig av en textstorlek på 14 punkter (i tryck 
vanligen 12punkter), vilket dessvärre reducerar mängden text på skärmen. Detta 
i sin tur leder till att man som läsare tvingas rulla mer i texten, men det är 
fortfarande lättare att läsa. Använder man sig av för stor teckenstorlek blir texten 
för svår att ögna igenom, vilket alla gör undermedvetet för att bestämma vilka 
paragrafer man bestämmer sig för att läsa noggrannare. För att teckenstorleken 
ska vara läslig för alla rekommenderar W3C att man låter sina användare 
bestämma storleken de tycker är bäst samt att sedan bestämma variationerna i 
enheten em. En em blir då lika stor som teckensnittsstorleken och genom att 
sätta exempelvis indraget till 2 em blir indraget olika beroende på vilken storlek 
som används, vilket gör det till en relativ enhet och därför flexibel. Även om du 
skulle använda punkter är det inte nödvändigt att texten visas som du har tänkt 
dig på användarens skärm. Om man har en layout där det inte går att ha annat än 
en viss teckenstorlek kan man ange denna i pixlar istället. Då blir denna storlek 
det man har angett oberoende på webbläsarens standard font och upplösning. 
Använder man sig av pixlar visas teckensnittsstorleken enhetligt på olika datorer 
och operativsystem (Webdesignskolan.se, 2007b). Detta ska man dock akta sig 
för att använda då det finns risk för att folk inte stannar kvar på sidan eftersom 
de kan ha problem med att läsa vad som står där (Felici, 2003). 

2.7.1.2 Avstavning 
Avstavning bör undvikas på webben då det har en förmåga att göra läsningen 
långsammare då den är svår att få till på rätt sätt. Med avstavning menar man att man 
delar upp längre ord i slutet av rader som inte får plats till nästa rad istället för att 
flytta ner hela ordet (Lynch, Horton, 2002). 

2.7.1.3 Framhäva text 
Man ska akta dig för att använda större block av fet eller kursiv text då även det 
uppfattas som svårare att läsa än normal text. Väljer du att använda ljus text på mörk 
bakgrund är det dock ”tillåtet” med fet stil. Om man behöver plocka ut ett stycke och 
framhäva det kan man göra det genom att öka indraget på det eller mellanrummen 
innan och/eller efter. Detta skapar då en visuell kontrast och uppfattas lättare (Lynch, 
Horton, 2002). 

2.7.1.4 Radlängd 
Att text på webben är svårare att läsa beror också på att den ofta bryter de 
grundläggande reglerna för böcker och tidningar vad gäller radlängder. De är 
nämligen oftast alldeles för långa för att främja läsligheten. Anledningen till att 
tidningar ofta har ganska smala stycken beror på att ögat har fokus på cirka 3 tum vid 
normalt läsavstånd. Har man längre rader tvingas läsaren vrida på huvudet och börjar 
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leta efter början på nästa rad vilket lätt leder till att man tappar den flytet texten. 
Studier har visat att en bra och lättläst radlängd på webben ligger runt 10-12 ord 
(Lynch, Horton, 2002). 

2.7.1.5  Radavstånd 
Radavståndet är avståndet från en baslinje, den linjen texten står på, till den 
underliggande radens baslinje. Vilket radavstånd man har påverkar i allra högsta grad 
läsligheten. Liksom allt annat gäller lagom är bäst även här. Har man för mycket 
avstånd mellan raderna i ett textblock blir det svårt för ögat att hitta starten på raden 
efter. Använder man sig av för lite kommer att nedstaplarna på tecknen att nudda 
uppstaplarna på raden under, vilket leder till att det blir svårt att urskilja tecknen. I 
tryck gäller generellt sätt att använda sig av ett radavstånd som är 2 punkter mer än 
teckensnittet (Patrick J Lynch, Sarah Horton, 2002), men detta varierar beroende på 
satsbredden. Eftersom man normalt sett har lite längre rader och att skärmen har ger 
sämre upplösning än tryck kan man kompensera detta med radavstånd och då ha 14-
16 punkter vid en textstorlek på 12 (Lynch, Horton, 2002). 

2.7.1.6 Indrag 
När det sedan kommer till indrag finns det två olika skolor. Den ena är att man har ett 
litet indrag för varje nytt stycke. Detta används då man har ett större textstycke och 
vill att paragraferna ska märkas så lite som möjligt. Det andra sättet är att bara ha en 
blank rad mellan varje paragraf. Detta är mer vanligt på webben då det gör texten 
lättare att skumma igenom och ger fler pauser. Vilken man än bestämmer sig för att 
använda så gäller det att man är konsekvent och använder samma på alla sidor 
(Lynch, Horton, 2002).  

2.7.1.7 Paragrafer 
Ett måste då man skriver för webben, men även för tryck, är att dela in texten i 
paragrafer. Detta gör man för att ge läsaren en paus och en chans att försöka förstå 
vad som precis har lästs. Det ser även bättre ut och läsaren antar utmaningen att läsa 
sidan lättare då han från början ser att det finns pauser i texten än om det inte skulle 
finnas det. Dessa pauser ser ju också till att det blir mellanrum mellan paragraferna. 
Genom att variera längden på paragraferna gör det, tillsammans med mellanrummen, 
lättare för läsaren att orientera sig på sidan då han skrollar upp och ner.  
 
För att få läsaren att överhuvudtaget läsa det man har skrivit måste det finnas 
någonting som fångar deras uppmärksamhet. Eftersom det kan vara så att man bara 
ser den första paragrafen på en sida med rullist är det bra att huvudsyftet med texten 
står förklarat där. Ofta är det så att man bara skummar igenom den och sedan 
bestämmer sig för om man ska läsa vidare eller inte. Detta sparar tid för besökaren 
och han vill inte behöva leta efter informationen. Läsare gillar generellt sätt 
punktlistor så att börja med en punklista där du väljer ut det viktigaste kan vara ett 
alternativ. Väljer du det måste du se till att varje punkt du har med där har tillräcklig 
information för att inte bli missförstådd (Dorner, 2002).  

2.7.1.8 Sammanfattningar 
Det man alltid ska tänka på är att man alltid skriver för att göra läsarens uppgift så 
enkel som möjligt, även om det innebär extra jobb för författaren. Ett sätt för att göra 
detta är att använda sig av sammanfattningar. Poängen med detta är att läsaren inte 



Teoretisk bakgrund 

43 

ska behöva läsa mer än sammanfattningen för att förstå vad texten handlar om och 
vad syftet är med den (Dorner, 2002).  

2.7.2 Färger 

När gäller att skapa en lättläst text har kontrasten en mycket stor påverkan. Svart text 
på vit bakgrund är att föredra då dessa färger har en mycket stark kontrast. Om man 
skulle välja att ha de omvända – vit text på svart bakgrund – är det mycket lättare att 
läsa texten om man ökar vikten på den (gör den fetstilt). Vit text på svart bakgrund ser 
nämligen tunnare ut än tvärt om. Det finns självfallet ett par färgvarianter som 
verkligen inte är att rekommendera såsom vitt på rött, rött på grått, rött på grön, etc. 
När man väl sitter och väljer färger kommer man att se vad som är bra och vad som är 
dålig, men det rekommenderas att ha mörk text på ljus bakgrund och inte tvärt om. 
 
När det gäller länkarna är det bra att ha kvar den blåa färgen som är standard då folk 
känner igen den som just länkar. Skulle denna skära sig totalt från sidan övriga färger 
så måste man naturligtvis ta en extra titt på detta och ändra färgen så den är läsbar och 
attraktiv. Detsamma gäller redan besökta länkar. Bra när det gäller länkar är dock att 
inte ta bort understrykningen då även den ofta associeras med en länk. Av samma 
anledning ska man undvika att använda understrykning när man vill framhäva något. 
Detta görs bättre med fet eller kursiv (Dorner, 2002). 
 

2.8 Att skriva för webben 
När det gäller stil så har vi alla olika uppfattningar vad som fungerar och vad som är 
snyggt. Då det gäller att skriva på ett informativt sätt finns det dock några punkter att 
tänkta på. 
 

- Ha kontroll på din målgrupp: Att veta vem man skriver till då man börjar 
gör det avsevärt mycket enklare och planera sedan därefter. 

- Börja med det viktigaste: Presentera det du vill ha sagt redan i första stycket 
för att få läsarens intresse. Du kan använda dig av undersidor för att ge 
detaljer. 

- Håll det kortfattat: Ta bort ord som inte bidrar med någonting och försök 
hålla dig runt 200 ord per sida. Skulle det behövas mer, använd delsidor. 

- Använd enkla meningar: Använd enkla meningar i den mån att försöka ha 
dem kring 17 ord och göra undermeningar till egna meningar.  

- Var personlig: Webben är vänlig så använd ord som vi och ni istället för 
exempelvis kund och liknande. 

- Var positiv: Genom att använda en mer negativ attityd ger kunden ett negativt 
intryck. Glaset är halvfullt och inte halvtomt. 

- Var konsekvent: Skriver du en rubrik i versaler ska du ha de andra i versaler 
med. På samma sätt ska man exempelvis hänvisa till källor på samma sätt hela 
tiden. Är man inkonsekvent finns det risk för att besökarna blir förvirrade och 
surfar vidare någon annanstans.  

(Dorner, 2002) 

2.9 Implementering 
Man kan implementera typografin på olika sätt då man använder HTML, men det man 
ska ha med sig i tankarna är att layout på webben bara handlar om information om hur 
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man vill att det ska se ut. Webben är ju inte som tidningar med en fix storlek, färg etc. 
utan som vi alla vet, ett flexibelt medium. Med det menar man att hur det ser ut helt 
beror på vem det är som tittar. Alla användare har inte samma upplösning, färg 
inställningar, teckensnitt och webbläsare. En tidning ser likadan ut i alla lägen medan 
hemsidor inte gör det. Allt detta gör att det är omöjligt att styra hur layouten kommer 
att se ut.  

2.9.1 Cascading Style Sheet 

Man kan som sagt ge information till webbläsarna hur man vill att det ska se ut och 
man kan styra hur det ska se ut på sin egen skärm. En populär teknik som används för 
detta ändamål är Cascading Style Sheets (CSS). Dessa går att implementera på tre sätt 
(Cederholm, 2004). 
Dessa är: 

 Ange stilar inline. 

 Ange stilar inbäddat mellan head-märkena. 

 Ange stilar i ett extern dokument. 

2.9.1.1 Inline 
Det som menas med att koda stilarna inline är att man kodar in de attribut man vill ha 
direkt i HTML-taggen. Ett exempel på detta är som följer:  
 

<p style=”font color:#FF0000; font-weight :bold;"> Examensarbete </p> 
 
Exemplet ovan ger texten examensarbete en röd färg, men att göra på detta sätt har en 
stor nackdel. När man har attributen inom taggen kan de som vill ändra på dem inte 
göra det. Att man skulle vilja göra detta kan bero på att man har problem med 
kontrasten och skulle vilja ändra texten till svart istället. En annan nackdel är att du 
inte kan återanvända taggen. När du väl har stängt den med kan du inte hänvisa till 
den igen utan måste skriva om hela taggen igen. Då man har många ändringar i texter 
och paragrafer blir detta ohållbart. Vid fall som dessa är det bra att använda ett av de 
andra alternativen då man kan koppla stycken, rubrikerna, boxarna och liknade till 
olika ID:n och klasser. Detta gör att man kan återvinna dem utan att behöva skriva in 
stilen flera gånger. Man kan även definiera sin egen variant på rubrikerna (h1-h6) som 
inte alls var designade med grafisk design i tanken. De är endast till för att visa 
hierarkin mellan de olika rubrikerna. De som har webbdesign som sitt levebröd idag 
använder aldrig (med vissa undantag) dessa rubriker i originalutförande. Var man 
istället anger de attributen man vill ge ett objekt gör man antingen inom head-märkena 
eller i ett externt dokument (Cederholm, 2004). 

2.9.1.2 Inbäddat inom Head-taggarna 
Använder man sig av detta alternativ kan man återvända ID:na hur många gånger man 
vill, men det begränsat till det HTML dokumentet som man befinner sig på. Det här 
alternativet har man utvecklat ännu mer då man vanligen har flera sidor inom en plats. 
Eftersom följdriktighet är att eftersträva är det också vanligt att man har samma stil på 
alla texter, tabeller och liknande. Genom att ha stilmallen inom head-taggarna på varje 
speciell sida måste ju den laddas för varje gång man kommer till en annan sida, men 
det är fortfarande samma data som laddas in. En fördel med detta sätt är dock att man 
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kan utveckla stilarna i ett dokument för att sedan flytta dem till ett externt, så man 
slipper växla mellan flera olika dokument. 

2.9.1.3 I ett externt dokument 
Detta är en vidareutveckling av att ha stilmallen inom 
head-märket. Det CSS-dokumentet som skapas länkar man 
till i varje HTML-dokument. Då behöver man inte ladda in 
onödig data varje gång sidorna laddas in samt att man kan 
återanvända alla ID på hela platsen. En annan stor fördel 
med att ha stilmallen som ett separat dokument är att om 
man behöver uppdatera sidan räcker det om man ändrar ett 
dokument, förutsatt att man bara använder extern stilmall. 
Ett ställe som ändras på stilmallen kan ändra hur många 
tabeller som helst. Koden påverkas ju ganska kraftigt av 
detta alternativ. Den kommer att se mycket snyggare ut då man skiljer på innehåll och 
struktur. Man får genom HTML strukturen på sidan och genom CSS hur man vill att 
varje HTML-tagg ska se ut. HTML-dokumentet kommer också att bli mindre och inte 
ta lika lång tid att ladda ner. Samtidigt måste man dock ladda ner stilmallen, men när 
den är nerladdad en gång kommer man inte att behöva ladda ner den igen, i alla fall 
inte under samma besök på platsen. 

2.9.2 CSS-hierarki 

Man kan använda båda dessa tekniker beskrivna ovan tillsammans. Faktum är att man 
kan använda alla tre – inline, inbäddat och externt – i samma HTML dokument. 
Hierarkin är då att inline tillämpas först och kommer inte att ändras då det skulle stå 
inom ett stycke som har attribut från inbäddad eller extern CSS. När det gäller 
hierarkin mellan dem går de ID som är inbäddade före dem som finns i det externa 
dokumentet. Skulle exempelvis ett textstycke vara hänvisat som ID=”text” och 
attributen för text skulle vara angivna både inbäddat och externt skulle de inbäddade 
attributen gå före.  
 
För att utveckla det hela ytterligare kan man ha flera olika externa stilmallar. En 
skulle kunna innehålla reglerna för typografi och en annan sidornas layout. Detta är 
inte aktuellt i detta arbete, men då man får flera sidor och stor och komplex design 
kan detta lämpa sig bra. Då man ska göra om designen av sidan, men samtidigt tycker 
att typografin är bra, behöver man bara ändra i ett dokument. 
 
En anledning varför CSS är att föredra är att man som användare kan definiera sin 
egen stil. Stilarna och formaten kommer nämligen från flera platser. Det finns en 
standardformatmall gömd någonstans i varje webbläsare, som fastställer stilar även 
fast man inte har skrivit någon. Exempel för detta är att rubriken h1 ser ut på ett 
speciellt sätt även fast du inte angett några attribut till det. På samma sätt fungerar 
attributen strong och em etc., man behöver inte formatera någonting för att 
formateringen ska ske.  
 
Ett annat ställe som det letas på är i den formatmallen som användaren styr över. 
Användaren kan nämligen skapa sin egen formatmall, även om det är väldigt få som 
använder sig av det alternativet. Denna möjlighet är dock bra för användare som har 
nedsatt syn då de bl.a. kan öka teckenstorleken och färgen på den för att på så sätt öka 

Figur 12 – Extern CSS 
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läsligheten. Eftersom hierarkin är uppbyggd som den är samt att attribut ärvs sätts 
dessa stilar som man själv definierat på de som skaparen har skapat. Om användaren 
exempelvis definierar sin tckenstorlek i bodyn till 200 % så åsidosätter man dessa 
ändringar om man tidigare har angett teckenstorleken med ex. punkter.  
 
Efter detta kommer de stilmallarna som är skapade av författaren. Webbläsaren 
kommer nu i tur och ordning titta på följande ställen: 

1. Webbläsarens standardformatmall. 

2. Användarformatmallen. 

3. Författarstilmallen. 

4. Inbäddade stilar som skapats av författaren. 

5. Lokala (inline) stilas som skapats av författaren. 
 
Detta är alltså ordningen och är någonting definierat i flera formatmallar kommer de 
att appliceras i ordningen ovan. Med detta menas att de stilar som är skapade inline 
kommer därför att läggas på sist och därför gälla mest (Whyke-Smith, 2006). 

Handikappsanpassa sidan med CSS 

Att CSS erbjuder mer kontroll men samtidigt mindre kod vet vi. En annan mycket stor 
fördel är att när man anger attributen i sin CSS kan de besökare med svårigheter ange 
sina egna attribut som möter deras behov. Detta fungerar ungefär på samma sätt som 
med huvudmall och lokal mall, dock måste webbläsaren stödja detta då det inte finns i 
alla. Detta är en mycket viktig anledning till att CSS är ett så bra och välanvänt 
alternativ. Besökarna kan ändra på alla attributen som man har skrivit, och även de 
man inte skrivit, i sin CSS. Man ska ju som publicerare då ha i åtanke att sidan man 
publicerat inte alls kommer att se likadan ut hos alla användare om går in och ändrar i 
CSS:en. Det kommer det inte att göra ändå men mer olik om CSS:en är ändrad, men 
det är bara ett fåtal som gör det och det är ju bättre att besökarna tar till sig 
informationen som är presenterad än att de inte gör det (Lynch, Patrick, Horton Sarah, 
2002). 

2.9.3 Attribut som kan bestämmas med CSS 

De olika attributen man kan ange med hjälp CSS är idag många. CSS nivå 1 som var 
den som introducerades först år 1996. Där var det bara de grundläggande typografiska 
attributen som kunde bestämmas. Sedan man utvecklade till nivå 2, 1998, finns det 
väsentligt fler attribut som kan bestämmas, bland annat kan man nu formge hela 
dokument med positionerade rektangulära områden som tidigare bara var möjligt med 
tabeller (Webbdesignskolan, 2007b). I skrivande stund håller Cascading Style Sheet 
Working Group på att utveckla ytterligare en standard – CSS3. Den är en 
vidareutveckling på CSS2 och kommer bland annat att innehålla ännu fler funktioner 
vad gäller på placering av objekt (W3.org, 2007b). 
 
CSS är som sagt ett verktyg som gör det möjligt att specificera vissa attribut, men det 
är upp till tillverkarna av webbläsare att bygga in olika funktioner som ska se till att 
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det fungerar. Detta är ingen enkel uppgift och det finns heller ingen standard för hur 
det ska genomföras. 

2.9.4 Olika utseende i olika webbläsare 

Idag finns det en hel mängd olika webbläsare för användarna att använda sig av. Trots 
det stora urvalet finns det ett par olika som är dominerande. Den vanligaste är Internet 
Explorer i olika utföranden. Topp tre ser ut som följer: 

1. Internet Explorer 6.0, 37,3 %.  

2. Mozilla Firefox, 32,9 %. 

3. Internet Explorer 7.0, 19,2 %.  
 (W3schools.com, 2007a) 

 
Att användarna använder sig av olika webbläsare betyder ju också att sidorna kommer 
att se olika ut beroende vilken webbläsare man använder. Även de olika versionerna 
av samma kan ge annorlunda resultat. Dessutom kommer det i framtiden att finnas allt 
fler olika medier som besökarna kommer att använda sig av då den nya tekniken blir 
mer och mer avancerad. Man ska därför ha i åtanke att besökarna i framtiden inte ens 
sitter vid en dator, de kanske står och surfar via sin telefon, PDA eller rent av genom 
kylskåpet. 
 
Anledningarna att det finns olikheter i visningen av sidor i olika webbläsare är att de 
som utvecklar dem vill lägga in egna funktioner för att sidorna ska visas, enligt dem, 
på bästa sätt. Detta har bidragit till att det idag finns flera tillägg (kallade extensions) 
till den ursprungliga HTML-standarden och de olika webbläsarna har mer eller 
mindre bra stöd för dessa. HTML var från början inte ämnat för layout 
överhuvudtaget utan var ett sidbeskrivningsspråk vars syfte från början var att 
strukturera webbsidors innehåll. Nu idag är det inte ovanligt att det används 
tillsammans men andra tekniker för att ge webbplatsen innehåll, utseende och 
funktion. Bland dessa kan man nämna Java, JavaScript, ASP, PHP, SQL, Flash m.m. 
Vissa av dessa måste ha stöd av både webbläsare och webbserver så det finns inte 
många webbplatser som fungerar till 100 % i alla webbläsare.  
 
Hur ska man då göra för att få sidorna att se likadana ut i samtliga webbläsare? Det 
bästa alternativet är att följa den standarden som W3C har tagit fram. Detta innebär 
dock att man kan bli tvungen att avstå vissa funktioner och layout som man har tänkt 
använda sig av, men det är tyvärr en kompromiss som man tvingas ta. Ett annat 
alternativ skulle vara att göra olika versioner av sidan, men detta skulle bidra med en 
hel del extra arbete. I grunden handlar det alltså om att kompromissa mellan design 
och funktionalitet kontra sidornas egentliga innehåll (Webbdesignskolan.se, 2007c). 

2.9.5 World Wide Web Consortium (W3C) 

Då vi hänvisar ofta till W3C i detta arbete kan det vara bra att få ytterligare 
information om denna grupp. 
 

“To lead the World Wide Web to its full potential by developing protocols and 
guidelines that ensure long-term growth for the Web.”  
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- www.w3.org/Consortium/ 
 

Detta är vad man kan kalla W3C:s slogan och kan översättas som att en grupp som 
ska leda Internet till dess fulla potential genom att utveckla protokoll och riktlinjer för 
att främja Internets utveckling. 
 
Det startade 1994 och är en av de grupper som har funnits längst när det gäller 
utvecklandet av webbstandarder. De sammanfattar sin verksamhet i 7 grundsteg. 
 
1. Allmän tillgänglighet 
Ett av W3C:s övergripande mål är att ge alla människor samma möjligheter, 
oberoende av deras apparater, programvara, nätverk, naturliga språk, geografisk 
placering eller fysisk eller mental förmåga.  De ser Internet som ett rum av 
information och stöder detta genom att skapa förutsättningar för att dela kunskap. 
 
2. Den semantiska webben 
Med den semantiska webben menar W3C att man uttrycker sig i termer som datorerna 
tolkar och utbyter sinsemellan istället för att använda sig av språken som människor 
använder sig av sinsemellan. Genom att uppnå detta har de tänkt att de kan få 
datorerna att lösa problem som man kan tycka är arbetsamma och hjälpa till genom att 
snabbt hitta det man letar efter. 
 
3. Förtroende 
De flesta ser navigering på webben som ett sätt att titta på innehåll medan W3C anser 
att det är ett sätt att interagera med innehåll. Då de anser att webben är ett 
samarbetsmedium är en av deras uppgifter att förbättra förutsättningarna för att 
webben förblir en sådan och samtidigt förbättras. Därför satsar de på att öka 
förtroendet av webben genom att erbjuda skydd, skapa säkerhet och göra det möjligt 
för människor att ta ansvar för och göras ansvariga för vad som publiceras på Internet. 
 
4. Interoperabilitet 
Då W3C är en leverantörsoberoende organisation arbetar de för att man ska kunna se 
webbinnehåll med de verktyg som man är van vid, inte beroende på vilken leverantör 
som levererar dem. Detta gör de genom att definiera och sprida fria datorspråk och 
protokoll för att motverka att man måste ha ett visst program eller liknande.  
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5. Utveckling 
W3C arbetar för att utveckla Internet till ett ännu bättre nät av information, utan att 
omöjliggöra det som redan fungerar. De försöker hela tiden ta fram de bästa 
lösningarna och det som präglar arbetet är enkelhet att vidareutveckla det hela.  
 
6. Decentralisering 
I ett centraliserat system måste varje meddelande eller begäran passera genom en 
central enhet. Detta är något som motverkas då W3C skapar system genom att försöka 
begränsa mängden funktionalitet som måste gå genom en central enhet. Då motsatsen 
kan skapa så kallade flaskhalsar är detta ett sätt att minska sårbarheten av webben som 
helhet.  
 
7. Häftig multimedia 
Genom W3C:s stora antal medlemmar får de information om vad användare vill ha 
och hela tiden arbetar de för att försöka uppfylla dessa önskemål. Det som önskas 
bland många är häftigare webbinnehåll såsom skalbara bilder, video etc. (W3c.se, 
2007). 
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3 DEL 2 : Kodning HTML & CSS 

3.1 HTML-Guide 
Att börja med att koda manuellt i en textredigerare är att föredra för att få en 
förståelse för koden och att i framtiden ha kunskapen om att gå in direkt i koden om 
något ska redigeras. Därför kommer följande guide enbart använda en textredigerare 
som verktyg vid kodningen. Vill man så kan man senare söka sig till så kallade 
WYSIWYG-editorer så är detta ett smidigt verktyg vid webbsideutvecklande. 
WYSIWYG är en förkortning av What You See Is What You Get och dessa editorer 
har en designvy där användaren ser direkt hur koden skulle visas upp i en webbläsare. 
De två största är Macromedias Dreamweaver och Microsofts Frontpage. Som tidigare 
nämnts så är det dock textredigerare att föredra för en nybörjare för att i framtiden få 
lite mer kontroll över koden. 
 
För att manuellt skriva koden i den här guiden används programmet Anteckningar 
som följer med Windows. För att nå det programmet går man antingen genom Start – 
Alla Program – Tillbehör eller genom att skriva notepad i Start – Kör. 
 
Då är det dags att skriva de första märkena eller de så kallade taggarna. Allt som ska 
synas i webbläsaren skrivs mellan dessa i koden. Taggarna i sig skrivs mellan hakar 
eller så kallade brackets. Ett exempel kan vara den så kallade title-taggen vilket då 
skrivs <title>. Det spelar ingen roll om man använder stora eller små bokstäver 
mellan hakarna men vill man följa den senaste webbstandarden så ska man alltid 
skriva taggar med små bokstäver. World Wide Web Consortium (W3C), som är ett 
industrikonsortium som utvecklar tekniska protokoll, standarder och programvara för 
webben, rekommenderar att man använder små bokstäver i deras HTML 4 
rekommendation. Den nästa generationen av HTML, XHTML, kräver också små 
bokstäver.  
 
Vi kommer att använda oss av små bokstäver rakt igenom. Oftast avslutas taggen 
också och slut-taggen i vårat title-fall blir </title>. Namnet på sidan och det som syns 
högst upp till vänster i webbläsarens fönster blir det som står emellan de taggar vi nu 
har gått igenom. Vill man döpa sidan till Min första sida så skriver man alltså koden: 
 

<title>Min första sida</title> 
 
De vanligaste taggarna och de som bygger upp sidan är följande: 
 

<html></html>  
Är den första taggen som skrivs i koden och berättar för webbläsaren att det här är 
starten på ett html-dokument. 
 

<head></head> 
Informationen inom head syns inte utåt och kommer inte att skrivas ut i webbläsaren.  
 

<title></title> 
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Title har vi redan gått igenom. Det är alltså namnet på sidan och det som står längst 
upp till vänster i webbläsaren. 
 

<body></body> 
 Kan liknas vid sidans kropp. Allt som står här kommer att skrivas ut på sidan. 
 
Vi fyller också på med en tagg som ändrar formatet på texten. Detta är taggen <b> 
som gör all text emellan start och slut-taggarna fetstilt. 
 

 
Figur 13 – Första koden. 

 
Nu ska du spara den kod du har skrivit som en HTML-fil. Du går då till Arkiv-menyn 
och klickar spara som. Väljer sedan en lämplig plats och namn på filen. Viktigt är att 
du avslutar filnamnet med .html istället för .txt.  
Efter det öppnar du en webbläsare och öppnar sedan den fil du nyss sparade. 
Resultatet kommer då att se ut såhär i webbläsaren: 
 

 
Figur 14 – Resultat av första koden. 

 
Nästa steg är att kunna ändra bakgrundsfärg efter eget tycke. Koden för detta blir: 
 

<html> 
<head> 
<title>Titel på sidan.</title> 
</head> 
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<body bgcolor=#FFFFFF>Min första webbsida! </body> 
</html> 

 
Som ses i koden så är bgcolor=#FFFFFF tillagd. Bgcolor är en förkortning på background 
color och #FFFFFF är en färgkod. Färgkoder i HTML använder det hexadecimala 
talsystemet och i vårt fall kommer bakgrundsfärgen att bli vit. För att se vilka koder 
olika färger representerar så kan du följa den här länken: 
http://www.internetgrafik.nu/colorcode/ 
 
För att visa en annan bakgrundsfärg är nu bgcolor ändrad. Kod och resultat följer nedan 
 

<html> 
<head> 
<title>Titel på sidan.</title> 
</head> 
<body bgcolor=#333333>Min första websida! </body> 
</html> 

 

 
Figur 15 – Röd bakgrund 

 
Om man vill att en text ska vara färgad lägger man till attributet COLOR inom märket 
FONT. 
Alltså: 
 

<font color=”#ff0000">Röd text...</font>  
<font color="#0000ff">Blå text...</font>  
<font color="#008000">Grön text...</font> 

 
Det finns också ett antal färger som man kan kalla på med hjälp av namnet på färgen. 
Då blir resultatet sådär: 
 

<font color="red">Röd text...</font>  
<font color="blue">Blå text...</font>  
<font color="green">Grön text...</font>  
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3.1.1 Rubriker, paragrafer och radbrytning  

Det finns sex stycken olika rubriker som standard. De är definierade från <h1> till 
<h6>, där <h1> är den största rubriken. 

 

Figur 18 – Resultat av figur 16. 

 
 
 

 
 
Paragrafer sätts in genom märket <p>. HTML sätter automatiskt in en extra blank 
linje efter varje paragraf.  
Radbrytning som är <br>-taggen används då man vill avsluta en rad men inte vill 
börja en ny paragraf. Märket gör att raden där den sätts in avslutas. Den har heller 
ingen slutmärke. 
Exempel på paragraf med radbrytning: 
 

Figur 17 – Resultat av figur 20. 

Figur 16 – Olika rubriksnivåer 

Figur 19 – Skriva paragrafer. 
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3.1.2 Teckensnitt och format 

Ett teckensnitt man väljer som webbdesigner ligger inte inbäddat i HTML-filen. 
Därför blir det viktigt att man väljer ett teckensnitt som är vanligt och finns på de 
flesta datorer. Gör man inte detta så finns risken att teckensnittet inte finns i måldatorn 
och det istället ersätts av ett annat vilket i sin tur kan ändra utseendet på hela layouten 
på sidan. 
De vanligaste teckensnitten är: 
 
Arial  Arial Black  Times New 
Roman 
Courier New  Verdana  Comic Sans 
Impact  Georgia  Trebuchet 
Webdings  
    (Webbdesignskolan, 2007) 
 
Läsbarheten är givetvis väldigt viktig för att höja användarvänligheten på en sida. 
Storleken spelar här en stor roll och det är bra om man testar sig fram för att se vilken 
storlek som passar bäst med det teckensnittet man har valt. 
 
För att gardera sig så kan man i taggen <font> lägga till ett antal teckensnitt under 
attributet face. Detta kallas ersättningsteckensnitt och det man sätter först i listan är 
det teckensnittet som kommer att väljas. Finns inte detta så väljs det andra i listan osv. 
Ett kodstycke kan se ut såhär: 
 

<font face=”Verdana, Arial, Helvetica”> 
 
Med <font size=”x”>, där x är värdet, finns det sju storlekar att välja emellan. Dessa är: 
1 (8 punkter) 
2 (10 punkter) 
3 (12 punkter) 
4 (14 punkter) 
5 (18 punkter) 
6 (24 punkter) 

Figur 21 – Paragraf med radbrytning Figur 20 – Resultat av figur 20. 
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7 (36 punkter) 
 
Några fler textformateringsmärken är: 

<i>  
Denna tagg ger texten kursiv formatering. 

<u> 
Denna tagg gör texten understruken. 
 
Det finns också alternativ till märket <b> som är <strong> vilket också ger fetstilt 
text. Det går också att göra texten kursiv med taggen <em>. 

3.1.3 Specialtecken i HTML 

Det finns en del specialtecken man borde känna till när man kodar i HTML. Dessa 
tecken inkluderar å, ä och ö i vårt alfabet tillsammans med en rad andra och motsvaras 
av en kod bestående av ett namn eller siffror. Anledningen till att skriva den här 
koden istället för att skriva tecknet direkt är för att vissa webbläsare och plattformar 
inte kan återge vissa tecken skrivna utan denna kod. Det finns också tecken som helt 
enkelt inte går att skriva rakt in i HTML-koden. 

Några vanliga specialtecken och dess koder följer nedan: 
 

Tecken Kod Tecken Kod 
å &aring; – &ndash; 
ä &auml; — &mdash;
ö &ouml; ‚ &sbquo; 
" &quot; £ &pound; 
& &amp; ´ &acute; 
< &lt; € &euro; 
> &gt; ¥ &yen; 
© &copy; “ &#147; 
® &reg; ” &#148; 
™ &trade; ° &deg; 

Tabell 2 – Specialtecken i HTML. 

3.1.4 Sammanfattning hittills 

Koden som vi gått igenom hittills är följande: 
 

<html> 
<head> 
 <title>Titel på webbplatsen</title> 
</head> 
<body bgcolor="#F0F8FF"> 
<h2>Det här är min första webbsida</h2> 
<p>   
<font color="#333333" face="Verdana, Arial, Helvetica"> 
Det här är en paragraf med<br>radbrytning.</font> 
</p> 
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<p> 
Texten nedan är:<br> 
 <font color="#FF0000" size="3">röd och av storlek tre.</font><br> 
 <font color="#000FFF" size="4">blå och av storlek fyra.</font><br> 
 <font color="#008000" size="5">grön och av storlek fem.</font> 
</p> 
 
<p>I den här paragrafen är texten <i>kursiv</i>, <b>fetstilt</b> eller 
<u>understruken</u>.</p> 
</body> 
</html> 

 
Resultatet blir följande sida: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5 Listor 

Listor i HTML består av tre olika varianter. Punktlistor, numrerade listor och 
definitionslistor. Att använda listor kan vara ett smidigt sätt att få en bra struktur på 
text. 
 
Definitionslistor <dl> 
Om ett antal termer och 
beskrivningar till dessa ska visas så 
är definitionslistor rätt väg att gå.  
Termen sätter man inom märket 
<dt> och beskrivningen inom <dd>. 
 

<dl> 
<dt>Produkt 1</dt> 
<dd>Här går informationen om den här 
specifika produkten. 
<dt>Produkt 2</dt> 
<dd>Här går informationen om den här 
specifika produkten. 
<dt>Produkt 3</dt> 

Figur 22 – Resultat av koden. 

Figur 23 – Definitionslista.  
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<dd>Det kan också vara lämpligt att använda fetstilt text, som nedan.. 
<dt><b>Produkt 4</b></dt> 
<dd>Här går informationen om den här specifika produkten. 
</dl> 

 
Punktlistor <ul> 
Nästa lista är en punktlista <ul> där varje element i listan skrivs inom märket <li>. 
Detta är en typ av lista där innehållet är onumrerat eller oordnat. 
 

<ul> 
<li>Första elementet</li> 
<li>Andra elementet</li> 
<li>Tredje elementet</li> 
<li>Fjärde elementet</li> 
</ul> 

 
 
I punktlista kan man också byta ut punkterna mot andra symboler. Detta görs med 
attributet type. 
 

<ul type="square"> 
vilket ger fylld fyrkant. 
<ul type="circle"> 
vilket ger en ofylld cirkel 
<ul type="disc"> 
vilket ger en fylld cirkel 

 
Numrerade listor <ol> 
Vill man ha nummer på sina element i listan ska 
man använda numrerade listor. Dessa går in 
mellan <li>-taggar. 
 

<ol> 
<li>Måndag</li> 
<li>Tisdag</li> 
<li>Onsdag</li> 
<li>Torsdag</li> 
<li>Fredag</li> 
<li>Lördag</li> 
<li>Söndag</li> 
</ol> 

 
 
 

3.1.6 Bilder 

Att använda bilder på sin sida kan få sidan att se bättre ut och ge användaren en 
förhöjd upplevelse. 
För att infoga bilder i ett HTML-dokument använder man märket <img>. Märket i sig 
har inget slutmärke och innehåller bara attribut. 
För att visa en bild på en sida krävs en källa till platsen där bilden ligger. Detta gör 
man med src eller source. Om bilden vid namn grisen.jpg ligger i samma mapp som 
resten av filerna och man vill lägga in bilden så använder man följande kodstycke: 
 

Figur 24 – Numrerad lista. 
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<img src=”grisen.jpg”></img> 
 
För att ge bilden en alternativ text så används märket alt i koden. Om bilden laddas in 
sakta eller om den inte visas korrekt så syns texten som beskriver vad bilden 
innefattar. Att använda sig av den här taggen för alla bilder hjälper de som använder 
textbaserade webbläsare. 
 

<img src=”grisen.jpg” alt=”Den här bilden föreställer en gris”></img> 
 
Vill man kombinera en bild och en text och därmed använda dem i samma paragraf 
krävs lite justeringar för att få det snyggt. För att visa hur texten kommer att bete sig 
så använder vi oss av lorem ipsum som är en exempeltext och används vid grafisk 
design. Lorem ipsum visar hur layout, teckensnitt och typografi samspelar, utan att 
texten, undermedvetet genom ordens betydelse, ska påverka betraktaren. 
(http://lipsum.com/, 2007) 
 

<p><img src="grisen2.jpg">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

För att få bilden mer anpassad till texten så krävs attributen hspace och vspace för att 
öka avståndet mellan texten och bilden och för att ändra bildens placering på sidan 
används attributet align. 
 

<p><img src="grisen2.jpg" align="left" 
hspace="10" vspace="4">Lorem ipsum dolor  
sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut  
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud  
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute  
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat  
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa  
qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.</img></p> 

Figur 25 – Bild i löpande text. 

Figur 26 – Bild i löpande text, men 
redigerad. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Layout�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Teckensnitt�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Typografi�
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3.1.7 Länkar 

Märket som används för att skapa en länk till ett annat dokument är <a> som står för 
anchor eller ankare. Taggen kan användas för att länka till olika typer av resurser. 
Exempel på dessa kan vara ljudfiler, bilder eller andra HTML-filer. 
 

<a href=”http://www.dn.se”>Dagens nyheter</a> 
 
I länken ovan har märket <a>, som används för att skapa ett ankare att länka ifrån, 
fått sällskap av href-attributet som används för att adressera dokumentet som det ska 
länkas till. 
Alltså ska en eventuell adress till sidan man vill länka till stå efter href och innan 
ankarets slutmärke. 
 
För att styra var länken ska öppnas så används attributet target. För länken ska öppnas 
i ett nytt fönster så blir koden: 

<a href=”http://www.dn.se” target=”_blank”>Dagens nyheter</a> 
 
Vid användande av ramar så kan resterande länkstyrningar vara nyttiga att kunna. 
 

 _self – länken kommer att visas i samma ram eller fönster som länken finns i. 

 _parent – länken kommer att öppnas i det nuvarande fönstret. 

 _top – länken kommer att öppnas i ett helt nytt fönster. 
 
Om man använder stora block med text och vill underlätta för användaren så kan man 
namnge ankare. Genom att använda detta kan länken flytta användaren direkt till ett 
textstycke som är av intresse. 
 

<a name=”textstycke”>Textstycket som visas på skärmen</a> 
 
Om man förutsätter att sidan texten ligger på heter text.html så blir länken för en 
utomstående sida till just detta stycke följande kod: 
 

<a href="http://www.dinadress.se/text.html#textstycke">Textstycket</a> 
 
Lägg märke till #-symbolen och namnet på ankaret I slutet på länken. 
En länk inom sidan till detta stycke ser ut såhär: 
 

<a href=”#textstycke”>Länk till textstycket</a> 

3.1.8 Ramar 

Ramar möjliggör för en sida att visa flera sidor i ett och samma webbläsarfönster. En 
ram är varje HTML-dokument som finns med på sidan och dessa är beroende av 
varandra. 
 
Vi har tidigare tagit upp nackdelar med användandet av ramar men för de som 
fortfarande vill använda den här metoden visas uppbyggnaden lite kort. 
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Man börjar med märket <frameset> som beskriver hur man delar upp sidan i ramar. 
Här sätter man ett antal rader och kolumner som man sätter ett storleksvärde på. Dessa 
tar sedan upp en viss skärmstorlek beroende på vilket värde man angav. 
 
Efterföljande tagg är <frame> som definierar vilket HTML-dokument som ska sättas 
i ramen. 
Kodstycket visar först frameset cols där första delen är satt till att ta upp 25 procent av 
skärmens storlek medan den andra delen tar upp resten, alltså 75 procent. 
Frame-taggarna innehåller de HTML-filer som ska sättas in i dessa utrymmen. Det 
första dokumentet, ram1.html, kommer att visas i den del som är en 25 procent stor 
medan den andra kommer att visas i den som är 75 procent stor. 
 

<frameset cols="25%,75%"> 
   <frame src="ram1.html"> 
   <frame src="ram2.html"> 
</frameset> 

3.1.9 Tabeller 

Tabeller är ett smidigt sätt att arrangera upp text, bilder eller länkar. Allt som ska 
presenteras sätts in i kolumner och rader av celler. 
Den första taggen man använder för att definiera en tabell är <table>. För att sedan 
bygga upp tabellen behöver man taggen <tr> som står för table rows eller tabellrader 
och <td> som står för table data. En <td> är innehållet av en cell och det är där 
informationen man vill presentera går in. 
En väldigt enkel tabell följer nedan: 
 

<table border="1"> 
<tr> 
<td>Rad 1, Kolumn 1</td> 
<td>Rad 1, Kolumn 2</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Rad 2, Kolumn 1</td> 
<td>Rad 2, Kolumn 2</td> 
</tr> 
</table> 

 
Tillsammans med det första tabellmärket finns border=”1”. Den betyder att en 
kantlinje har lagt till runt tabellen. Ju högre värdet är desto större blir kantlinjen. 
Definieras inte det här attributet syns inte kantlinjen alls. 
 
Efter följer den första <tr>-taggen som indikerar att en ny rad görs. Därefter följer två 
par av <td>-taggar. 
Underliggande rad göra sedan med en ny <tr>-tagg och de två <td>-taggarna. 
 
Vill man ha rubriker över en kolumn så 
använder man sig av märket <th>. 
 
 
 

 

Figur 27 – Vanlig tabell, 2x2. 

Figur 28 – Tabell med rubrik, 2x3. 
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Om man vill ha en cell utan information och enbart använder koden <td></td> så 
kommer vissa webbläsare få problem att visa det här korrekt. Explorer kommer t.ex. 
inte visa någon kantlinje på just den cellen. För att motverka detta så använder man 
koden för ett mellanslag, (&nbsp;), att fylla cellen med. Alltså blir koden:  
 

<td>&nbsp;</td> 
 

3.1.10 Rowspan och Colspan 

Några andra egenskaper som man kan påverka tabellens utseende på är colspan och 
rowspan. Colspan gör så att en cell sträcker sig över flera kolumner och rowspan gör 
så att en cell sträcker sig över flera rader. 
 
Exempel på rowspan. 

<tr> 
<td rowspan="3">Rad 1, Kolumn 1</td> 
<td>Rad 1, Kolumn 2</td> 
<td>Rad 1, Kolumn 2</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Rad 2, Kolumn 1</td> 
<td>Rad 2, Kolumn 2</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Rad 3, Kolumn 1</td> 
<td>Rad 3, Kolumn 2</td> 
</tr> 
</table> 

 
Exempel på colspan. 

<table border="1"> 
<tr> 
<td colspan="2">Rad 1, Kolumn 1</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Rad 2, Kolumn 1</td> 
<td>Rad 2, Kolumn 2</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Rad 3, Kolumn 1</td> 
<td>Rad 3, Kolumn 2</td> 
</tr> 
</table> 

 

3.1.11 Div och Span-elementen 

Div och span-elementen, i förening med id och class-attributen, fungerar som en 
mekanism för att ge struktur till ett dokument. Div använder man för att ge sidan olika 
block medan span används på en specifik rad. Elementen i sig fungerar bäst ihop med 
stilmallar eftersom de i sig inte ger någon speciell grafisk presentation och kan inte 
ändra något utseende på innehållet (w3.org, 2007). 
 
 
Exempel på div: 

Figur 29 – Rowspan i en tabell, 3x3. 

Figur 30 – Colspan i en tabell, 2x3. 



Teoretisk bakgrund 

62 

Div-elementet innehåller en horisontell linje, en rubrik och en paragraf. 
<div style="color:#0000FF;"> 
<hr> 
<h2>Rubrik i div-sektionen</h2> 
<p>Paragraf i div-sektionen</p> 
</div> 

 
Exempel på span: 

<p>Den här paragrafen är utanför span. <span style="color:#0000FF;">Den här  
paragrafen är i span-elementet.</span> Den här paragrafen är utanför span.</p> 

3.1.12 Sammanfattning 

Det här var alltså en HTML-guide som skrapar lite på ytan av vad språket har att 
erbjuda. Eftersom vårt mål här är att ge läsaren en förberedelse inför läsningen av vår 
guide som är kopplad till den här rapporten och inte en full och grundlig förståelse av 
HTML så avslutar DIV-taggen den här guiden. 
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3.2 CSS-guide 
Vi har tidigare tagit upp de olika sätten att applicera stilar på sin HTML-kod. V kom 
där fram till att använda sig av en extern stilmall är det bästa sättet för att få innehållet 
att presenteras på bästa möjliga sätt. De andra sätten att implementera stilar ser vi inte 
några fördelar med, medan externa dokument gör det. De erbjuder: 

 Lättare att ändra. Ändra ett – ändra alla. 

 Snyggare och lättare kod. Innehållet separeras från designen 

 Lättare att vara konsekvent när det gäller design. 

Vi ska nu presentera en guide inom CSS – Hur man skriver och kopplar samman allt. 
Vi kommer inte att ta upp allting då det finns en väldig mängd olika attribut att 
använda. Vi kommer nu bara ta upp de sorters formatering som vi har tänkt använda 
oss av på vår webbplats, och senare i handboken. Vill man gå ifrån det utseende som 
vi presenterar får man därför kombinera handboken, denna guide och eventuellt andra 
källor för att uppnå det resultat man vill. Hänvisningar till lämpliga källor kommer att 
presenteras i slutet av handboken. 

3.2.1 Koppla ett CSS-dokument till ett HTML-dokument 

Det man måste göra när man använder en eller flera externa stilmallar är att koppla 
ihop den med HTML-dokumenten. Gör enligt följande: 

1. Skapa HTML-dokument (se ovan). 

2. Skapa ett tomt textdokument som du sparar till namn.css, där namn kan vara 
vad som helst. Var noga med att dokumentet sparas med ändelsen .css och att 
det ligger i samma mapp som HTML-dokumentet. 

3. Ställ dig mellan head-taggarna i HTML-dokumentet och skriv: 
 

<link href="namn.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

namn.css är det som du sparade ditt dokument till tidigare. 

4. Spara HTML-dokumentet. 
 
Nu har du ett tomt CSS-dokument som du kan fylla med olika attribut och liknande, 
men kom ihåg att du måste göra denna kopplig för alla HTML-dokument som du vill 
använda din stilmall till. Vill man ha flera stilmallar lägger man till en likadan rad likt 
den i punkt 3 (ovan), men med namnet för den nya stilmallen. Den stilmallen som 
ligger underst kommer vara den som bestämmer ifall samma ID:n eller klasser är 
definierade i båda. 

3.2.2 Format 

Liksom all annan kodning gäller det att ha en fullständigt korrekt format. En missad 
punkt, kolon eller måsvinge kan förstöra hela visningen av sidan. Eftersom det 
samtidigt är ganska svårt att felsöka i koden när man väl stöter på problem är det 
viktigt att man är noggrann när man skriver den. Du kan döpa dina stilar på till det 
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namnet du föredrar, men undvik att använda namn som används i HTML, exempelvis 
table, div, td, etc. då alla dessa kommer att få attributen du ger dem. 
CSSens format anges som: 

Namn på stilen  
{ 
Attribut1: Värde ;  
Attribut2: Värde ;  
} 

 
För att göra det hela tydligare kan man lägga varje formatering som egen rad även om 
de gäller samma märke. 
 Namn på stilen {Attribut1: Värde ; } 
 Namn på stilen {Attribut2: Värde ; } 
 
Notera att man mellan attributen och värdena ska ha ett kolon ( : ), samt att man efter 
varje värde har ett semikolon ( ; ). Alla attribut bakas in i s.k. måsvingar ( {, } ). 

3.2.3 ID vs. Class 

Man kan i CSS koppla attributen till taggen på två olika sätt. Man kan använda sig av 
ID och class där skillnaden mellan dem är att ID bara kan användas en gång per 
dokument då det representerar ett unikt område [Webdesignskolan, 14/5 2007]. Om 
man använder sig av ID kopplas det i CSS-dokumentet med en # framför namnet på 
ID:t. 
 

Exempel på att koppla en div till ett ID: 
HTML:  
<div id=”box”> hej </div> 
 
CSS:  
#box {attribut:värde;} 

 
Om man istället använder sig av class har man en punkt innan i CSS-dokumentet. 
 

Exempel på att koppla ett stycke till en class: 
HTML:  
<p class=”stycke”> hej </p> 
 
CSS: 
.stycke  {attribut:värde;} 

(Webdesignskolan.se (2007b) 
 
Allt som vi har gått igenom tidigare i rapporten kan man bestämma med hjälp av CSS. 
Här följer exempel på hur man kan göra. Till varje HTML-tagg man har kan man 
ange olika attribut. Till grundläggande taggar kan man lägga till extra attribut genom 
att också ange en class. Då tas alla attribut från ”huvudtaggen”, samt de som tillhör 
den klassen man valde. Exempel på detta kan vara att man vill ha olika teckensnitt 
eller teckenstorlek på olika stycken men i det stora hela använda samma. 
 

Grundläggande HTML-taggar man kan använda i css: 
<body>   Hela sidan 
<p>   Paragrafer 
<a>   Länkar 
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<hX>   Rubriker: X= 1,2,3,4,5,6. (1 är störst då skaparen inte definierar det 
själv) 
<table><tr><td><th> Tabeller: rader, kolumner, rubriker 
<li>  Listor 
<div>  Rutor, boxar 

 
Väljer man sig av att bestämma attributen för alla p, a, div eller liknande kan alla 
dessa använda sig av samma. Genom att i CSS:en 
 

Exempel på att definiera p i css: 
p { 
 Attribut: värde; 
 Attribut: värde; etc.  
 } 

 
Varje gång man använder sig av p i HTML-dokumentet kommer dessa attribut att 
tillämpas. Om man i något annat stycke inte vill använda sig av exempelvis 
teckensnittet som p använder sig av kan man ange en class som anger ett annat 
teckensnitt. 

3.2.4 Attribut som kan bestämmas 

Det finns en mängd olika attribut som kan bestämmas med hjälp av CSS. De kan även 
läggas kopplas till HTML taggarna på flera olika sätt, allt beroende på hur man 
använder dem. Teckensnitt och dess storlek är något som man mycket väl kan lägga in 
i bodyn. Gör man det kommer man att få samma teckensnitt och storlek på all text på 
hela sidan, förutom den man anger med h-rubrikerna. Andra alternativ är att man 
lägger in attributen för teckensnitt i <p> - standard för paragrafer – eller så lägger 
man det i separat class. 
 

 Body 
Vill man ange ett teckensnitt eller teckenstorlek till all text på sidan är ett bra 
alternativ att ange detta i body. I HTML filen behöver man inte göra något extra 
eftersom allt man presenterar kommer att vara emellan body-taggarna. 

Exempel på att ge attribut till body: 
CSS:  
body { 
 font-family: Georgia,  Times, serif; 
 font-size: 12pt; (här kan man även ange i px, em och %) 
 } 

 
 Stycke 

Om man väljer alternativ två, att ange teckensnitt och storlek i stycken använder 
man sig av taggen <p> och </p>. Man kan ange attribut både i body och i p, men 
då man skriver texter mellan p-taggar kommer den texten att få attributen från p. 

Exempel på att ge attribut till stycke: 
HTML:   
<p> Text här… </p> 
 
CSS:   
p { 
 font-family: Georgia, Times, serif; 
 font-size: 12pt; 
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 } 
 

 Flera stycken 
Om man har flera stycken som man vill ha olika utseende på är det bra ange 
värdena i en class som man kalla det man själv föredrar. Detta kan kombineras 
med attributen för <p> men de attribut som bestäms i klassen kommer att ta ut 
dessa. 

Exempel på att länka ett stycke till en class: 
HTML:   
<p class=”brodtext”> Text här… </p> 
 
CSS:  
.brodtext { 
  font-family: Geogia, Times, serif; 
  font-size: 12pt; 
  } 

 
På samma sätt som ovan kan man ange värden som styr radavstånd, indrag och färger. 
Alla dessa värden skulle man alltså även kunna ange i <body>, <p> etc. eller som en 
class. 

3.2.5 Vanliga attribut: 

Teckensnitt:  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
Teckenstorlek:  font-size: 12pt; (em, px, % fungerar också) 
Radavstånd:  line-height: 14pt;  
Första radens indrag: text-indent: 20px; 
Marginaljustering text-align: justify; 
Färger: 
- Textfärg:  color:#000000; (hexadecimalt för svart) eller color:black; 
- Bakgrund:  background-color: #FFFFFF; eller background-color: 

white; 
Marginaler:  margin: Xpx Xpx Xpx Xpx - (avstånd till: top, höger, 

botten, vänster). Kan även anges som margin-top: Xpx och 
margin: Xpx om man har samma marginaler runt om etc. 

Padding  Marginaler inuti exempelvis en div. Från kant till text. 
 padding: Xpx Xpx Xpx Xpx; kan även anges som ovan. 

Storlek   Du kan bestämma storlekar på divar och tabeller. 
Vanligvis anges dessa i pixlar (px). 

   width: Xpx; 
   height: Xpx; 

   
 (webdesignskolan, 10/5 2007) 
 
Om man inte vill ha några marginaler på sin 
sida ska man ange margin: 0, men också 
padding: 0 eftersom padding i vissa 
webbläsare har samma egenskap som margin. 
 
 

Figur 31 – Exempel på CSS. 
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Om man vill ha indrag på hela textstycken kan man lägga en tom div eller en tom 
tabellkolumn innan. 

3.2.6 Framhäva text 

Om man vill framhäva text finns den flera sätt att göra det på. Att antingen ange 
strong, för fet, eller em, för kursiv i HTML-koden, runt det man vill framhäva. Man 
kan också ange göra det med hjälp av span. Span fungerar så att den texten som är 
inom span-taggar kommer ändras, men den kommer inte att radbrytas som den skulle 
göra om div användes.  
 

Exempel på span: 
HTML: 
<p> vanlig text här <span class="highlight"> det som ska framhävas här </span> återigen vanlig 
text </p> 
 
CSS: 
.highlight { 
 color: red; 
 font-weight: bold; 
 } 

 
Strong ger som sagt dina ord en fetare stil, men denna kan du styra om du vill. Man 
kan även styra den så att den stilen bra appliceras då man befinner sig i ett speciellt 
stycke. Genom att ge stycket ett id och sedan strong andra attribut fås detta. 
Anledningen till att man gör detta är att även om besökare väljer att koppla bort 
stilmallen kommer de orden inom strong-taggarna fortfarande att vara framhävda, 
men då med de vanliga attributen för strong. 
 

Exempel på strong: 
HTML: 
<p id=”quote”> vanlig text här,<strong> det som ska framhävas här</strong></p> 
 
CSS: 
#quote { 
 attribut och värden för quote 
 } 
#quote strong{ 
 color: #000000; 
 font-weight: normal; 
 } 

 
Strong behöver som sagt inte definieras så här, men det är ett exempel på hur du kan 
skilja på olika strong. En strong som inte finns i stycket p kommer att visas 
annorlunda än de som är där.  

3.2.7 Snygga till tabeller 

Med hjälp av css kan man på ett likadant sätt snygga till sina tabeller så att 
informationen är lättare att ta till sig. Här kan man definiera bakgrundsbilder för varje 
tabellrad, tabellkolumn eller hel tabell. Man kan även göra så att de får olika 
teckenstil och kantlinjer. Man kan ange en class för varje rad eller kolumn i tabellen.  
 

Exempel på kantlinje i tabell 
HTML: 
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<table class=”kantlinje”> … </table> 
 
CSS: 
.kantlinje {border-top: 1px dotted #000000; border-bottom: 1px dotted #000000;} 

 
Detta exempel ger en prickad svart linje ovanför och nedanför den kolumn, rad eller 
tabell som man gett klassen. Man kan även ange border-left och border-right. Dotted 
kan ersättas med dashed, solid, groove och double. 

3.2.8 Positionering av boxar 

En bra teknik att formge sidor med är att använda sig av boxar. Det man gör är att 
man utgår från en div (se html-guide) och sedan applicerar olika attribut på den med 
hjälp av CSS. Boxar är bra att använda då man exempelvis vill dela upp sidan likt som 
man gör med frames. Skillnaden är dock att allt som då visas på sidan kommer att 
tillhöra samma dokument. En box kan innehålla en meny, en annan en logotyp och en 
tredje ren information. På varje box kan man ställa in värden såsom storlek, 
marginaler, padding, teckenstorlek, bakgrundsbilder, bakgrundsfärg, etc. Grovt skulle 
man kunna säga att det är ett litet dokument i dokumentet. Man kan positionera 
boxarna på ett statiskt, absolut eller ett relativt sätt. Statisk placering innebär att 
boxarna hamnar i den ordning som de är skrivna i HTML-koden. Absolut är precis 
vad det låter som, man ställer in hur långt ifrån toppen och hur långt ifrån vänster 
boxen ska ligga på sidan med pixlar. Med relativt mått menas att boxen placeras med 
ett absolut mått ifrån sin statiska position. Den platsen den skulle ha haft statiskt kan 
inte tas upp av ett annat objekt. Placering av boxar sker i x- och y-led, men man kan 
även arbeta med s.k. lager där man också använder en tredje axel – z-axeln. Detta görs 
med hjälp av ett attribut kallat z-index.  
 

Box-positionering, exempel 1: 
CSS: 
#box1 { 
 padding: 3px; 
 background-color: #CCCCCC; 
 width: 15%; 
 } 
 
#box2 { 
 padding: 3px; 
 background-color: #999999; 
 width: 20%; 
 } 
 
HTML: 
<body> 
<div id="box1"> 
 # box 1 
</div> 
<div id="box2"> 
 # box 2 
</div> 
</body> 

3.2.8.1 Float 
För vår grundlayout kommer vi att använda oss av boxar. Vi kommer att använda oss 
utav statisk positionering tillsammans med float. Float är ett attribut som justerar 

Figur 32 – Exempel 1. 
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boxarna i sidled och är bra att använda då du ska ha text eller andra områden vid sidan 
om boxen.  
Nedan följer ett exempel på en grundlayout uppbyggd med div och css. 
 

 
Box-positionering, exempel 2: 
HTML: 
<body> 
<div id="TOP"> 
 <strong> #TOP </strong> 
</div> 
<div id="LEFT"> 
 <strong> #LEFT </strong> 
</div> 
<div id="CONTENT"> 
 <strong> #CONTENT </strong> 
</div> 
<div id="RIGHT"> 
 <strong> #RIGHT </strong> 
</div> 
<div id="BOTTOM"> 
 <strong> #BOTTOM </strong> 
</div> 
</body> 
 
CSS: 
body  { 
 font-family: "Trebuchet MS"; 
 padding: 0; 
 margin: 0; 
 text-align: center; 
 } 
#TOP { 
 background-color: #000000; 
 color: #FFFFFF; 
 width: 100%; 
 height:50px; 
 } 
#CONTENT  { 
 float: left; 
 background-color: #E6E6E6; 
 width: 60%; 
 height: 100px; 
 } 

Figur 33 – Grundlayout med div+css  
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#LEFT { 
 float: left; 
 background-color: #CCCCCC; 
 width: 20%; 
 height: 100px; 
 } 
#RIGHT { 
 float: right; 
 background-color: #CCCCCC; 
 width: 20%; 
 height: 100px; 
 } 
#BOTTOM  { 
 background-color: #000000; 
 color: #FFFFFF; 
 width: 100%; 
 } 

 
I exemplet ovan har vi som sagt använt oss av divar och satt attribut och värden till 
dem med hjälp av CSS. Vi har här en top-div som i framtiden kan agera plats för en 
logotyp, en div till höger som kan användas till ex. nyheter, en div till vänster som kan 
användas till en meny samt en div i mitten som kan användas till information. Diven 
längst ner kan användas för att presentera kontaktinformation och bör då finnas på 
samtliga sidor. 
Det vi har gjort är att vi har satt en bredd på 100 % (hela sidans bredd) på top- och 
botten-div. Vi har sedan gett RIGHT, LEFT och CONTENT float attribut samt bredd i 
procent. Då man ger 2 st. divar attributet float: left; kommer de placeras från vänster i 
den ordning de skrivs i HTML-koden. 
 
Genom att skapa en box som man lägger allt innehåll i kan man nästan skapa en ny 
body. Om man skapar en div (bodycontent i exemplet nedan) och lägger all kod från 
exemplet innan (det inom body dvs.) och sätter en bredd till denna kan du också styra 
innehållets placering, exempelvis vänsterställt eller centrerat. 
 
Centrerad sida: 
 

 
Figur 34 – Grundlayout inom ytterligare en div. – Centrerad 
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Exempel på centrerad sida: 
HTML: 
<body> 
 <div id=”bodycontent”> 
  HTML-kod ur exemplet innan. (det inom body) 
 </div> 
</body> 
 
CSS: Ta all CSS-kod från tidigare exempel. Lägg till följande. Ordning spelar ingen större roll. 
#bodycontent { 
 width: 80%; (går även med pixlar om man vill ha en fast bredd) 
 } 

 
Vänsterställd sida 
 

 
Figur 35 – Grundlayout inom ytterligare en div. – Vänsterställd. 
 

Exempel på vänsterställd sida: 
CSS: 
Lägg istället till detta (behåll HTML-koden som ovan): 
body { 
 font-family: "Trebuchet MS"; 
 padding: 0; 
 margin: 0; 
 text-align: left; (vänsterställer sidinnehållet) 
 } 
#bodycontent { 
 width: 80%; 
 text-align: center; (för att ha texten i divarna centrerad om så önskas) 
 } 

 
I exemplen ovan använder vi som sagt av oss en div där vi lägger in innehållet i. 
Denna div har nu en relativ bredd, men det går lika bra med en fast storlek. Då 
topdivens och bottomdivens bredd är satt till 100 % och ligger i en div men en storlek 
på 80 % är det 100 % av dessa 80 % som menas. Detta syns tydligt på bilderna ovan. 

3.2.9 Doctype 

Då du arbetar med CSS gäller det att längst upp i HTML-dokumentet anger rätt 
doctype så att sidan visas korrekt. Väljer du fel så kommer inte webbläsarna ange 
måtten på korrekt sätt. Webbläsarna läser av HTML-dokumenten och tolkar koden för 
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presentation av innehåll och layout. Om du missat stänga någon tagg eller stavat fel 
eller gjort andra fel som inte följer W3C:s standard så försöker webbläsaren ändå att 
visa sidan på bästa möjliga sätt. Den doctype vi kommer att använda oss av är den 
som används i samband med CSS. Den är som följer: 
 

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

3.2.9.1 Länkar: 
Länkar kan man anpassa väldigt mycket med hjälp av CSS. Man kan här använda sig 
av andra färger än de som är standard, och man kan få andra olika effekter. Man kan 
använda sig av textlänkar och då få dem och ändra på sig beroende på om man rör 
över dem eller har besökt dem tidigare. Vår meny kommer inte att bestå utav 
textlänkar, men på site mappen kommer vi att använda oss utav det då det är mycket 
lättare att uppdatera. 
För att få till dessa effekter definierar man taggen a följt av olika klasser. De namn 
som man sätter till klasserna är link, active, hover och visited. Link ger vanliga länkar 
ett visst utseende. Active är hur länken kommer att se ut då länken bearbetas, dvs. då 
kommandot skickas till webbläsaren, innan den nya sidan visas. Hover är när man 
håller muspekaren över länken. Visited är de länkar som man redan har varit på. 
Bland attributen som kan tillämpas här kan man nämna color, text-decoration, font-
weight, font-style och letter-spacing.  
 

Exempel på hur länkar kan ges attribut: 
a:link  {text-decoration: underline; 
 color: white; 
 font-weight: bold;} 
 
a:active {color: green; 
 font-weight: normal;} 
 
a:hover  {color: green; 
 text-decoration: none;} 
 
a:visited  {color: green; 
 font-style: italic;} 

 
Hover, active och visited kommer att ärva attribut från a:link, så om man inte vill ha 
understruken får man ange text-decoration: none om man nu inte angett det innan, 
vilket vi förespråkar att man inte ska. Likadant är det med font-weight: normal. 
(färgerna och attributen i exemplet ovan är tagna helt på måfå). 

3.2.10 Bakgrunder 

Man kan lägga in bakgrundsbilder i bodyn samt i de olika divar och tabeller mm. man 
skapar. Detta gör man smidigast genom att lägga in det i CSS:en, där man också kan 
bestämma en rad andra attribut. 

Exempel på bakgrunder: 
background-color: green; (eller #hexadecimal) – bakgrundsfärg. 
background-image: url(sökväg till bilden) – ligger bilden i samma mapp är sökvägen filnamnet, 
annars är den mapp/mapp/ … /bilden 
background-repeat: repeat-y; 
   repeat-x; 
   no-repeat; 
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background-attachment: fixed; 
background-position: center center; (i x-led samt y-led. Top, bottom, left och right kan också 
användas) 

 
Då man använder sig av en bakgrundsbild som bara visas en gång kan man använda 
bakgrundsfärg också. Den kommer då att hamna utanför bilden. 

3.2.11 Listor 

Listor kan man definiera på så sätt att man kan bestämma vilken typ av punkt som ska 
visas framför varje textstycke i listan. Det finns flera olika och dessa kan bestämmas 
enligt följande: 
 

Exempel på listor: 
list-style-type: circle, disc, square 

 

3.2.12 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säg att CSS erbjuder bra möjligheter för att skapa 
attraktiva hemsidor. Inte bara till utseendet utan även då layouten separeras från 
koden. Det gör det också möjligt att ändra lätt så man använder sig av en eller flera 
externa stilmallar. Det vi har tagit upp här i vår CSS-guide är bara en bråkdel som 
verkligen går att göra, men vi anser här att inte gå för djupt inom området då man. 
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4 Genomförande 
Genomförandet i vår rapport består av att visa hur problemställningarna och de syften 
vi har ställt ska bevisas samtidigt som vi ska beskriva hur vi har byggt upp den sida 
som ges handledning på i handboken. Hur vi tänkte och vad som ligger bakom de val 
vi gjorde. 
 
Eftersom vi har sett att många handledningar på Internet och i böcker är lite väl 
generella är vår handledning mer konkret och resulterar i en webbplats. Ofta blir man 
tilldelad fragment och måste sedan stå på egna ben utan att man kanske för den skull 
är redo för detta. Det är i det här skedet som många nybörjare som försöker sig på 
webbplatsutveckling lägger av. De får lära sig viss standard-kod för att sedan 
misslyckas knyta ihop delarna. 

4.1 Syfte 
Det övergripande syftet med den här rapporten är att presentera de teorier som anses 
allmänt accepterade inom området användbarhet i webbplatsutveckling och att med 
hjälp av dessa skapa en handledning till en webbplats. De frågeställningar vi vill ha 
svar på och de mål vi vill uppnå med den här rapporten är följande: 

• Att hjälpa företagare skapa en funktionell webbplats. 

• Presentera och beskriva utvecklingen av en webbplats i en handbok som 
kommer att fungera som en handbok för användarna. Den ska fungera som en 
vägledare vid webbplatsskapandet. 

• Att samla information och presentera hur en bra webbplats ska se ut ur ett 
användarvänligt och estetiskt tilltalande perspektiv. 

• Att göra det möjligt för en person utan någon omfattande datavana att utveckla 
en fullt fungerande och användbar sida på egen hand. 

 
• Eftersom man får ge en slant för en hemsida hos en webbyrå är ett av våra mål 

att det ska vara gratis att följa denna handbok och där ett resultat 
förhoppningsvis ska följas som ska ge en liknande tillfredsställelse. 

 

4.2 Frågeställningar 
• Hur ska en webbplats vara utformad för att vara så användarvänlig som 

möjligt samtidigt som den tilltalar ögat och ger ett seriöst intryck? 
 

• Vilka uppfattningar har de som jobbar med användbarhet på webben angående 
färgval, kontrast och struktur? 
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4.3 Genomförande av Webbplats 

4.3.1 Utseende av sidan 

Det som har styrt att den färdiga sidan ser ut som den gör är dels de riktlinjer vi fått 
fram genom litteraturstudier men också efter hur vi själva uppfattar hur en 
företagssida bör se ut. Vi ville därför ha en strukturerad, inte rörig sida, med ganska 
lite grafik. 

En annan sak som har styrt är de förkunskaper som finns hos användaren. Vi kunde 
inte ta fram en alltför avancerade sida eftersom då kanske användaren skulle ge upp. 
Erbjuder man istället en enkel handledning där det framgår klart och tydligt vad man 
gör samt vad resultatet kommer att bli, blir användaren mer motiverad till att fullfölja 
den. Skulle den då vara för svår skulle de med största säkerhet inte göra det. 

4.3.2 Färger på webbplatsen 

Vi valde att använda oss av svart text på vit bakgrund av anledningar som vi redan har 
förklarat. De enda färgerna vi har som skiljer sig från gråskalan är två variationer av 
blå (med bilder borträknat). Denna kan på ett enkelt sätt ändras till någon annan vilket 
både står beskrivet i vår handledning, i detta arbete och i de externa källor som vi 
refererar. Att vi har lagt upp färgschemat med gråskalan är att det är ganska lätt få det 
att passa med nästa vilken annan färg som helts. Väljer man två varianter av en mörk 
färg kommer inte webbplatsens bemötande bli så glatt, men detta kommer man att 
märka då man utformar den.  
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4.3.3 Vänsterställd meny 

Vår meny finns på två ställen. Dels till vänster som är en del av den vanligaste 
strukturen på en webbsida: en toppdel med logotyp, menyn till vänster och 
huvudfönstret till höger. Eftersom en vana finns bland användare att se utforska en 
sida på Internet uppbyggd på det här sättet så följde vi det spåret. Att ha menyn på 
detta ställe är ett sätt som Nielsen godkänner men inte rekommenderar. Vi har också 
samma meny horisontellt längst nere på sidan för att göra det smidigare för 
användaren om använt sig av rullisten och hamnat längst ner på sidan. Istället för att 
då behöva gå upp på sidan igen för att hitta menyn så finns den tillgänglig vid botten. 
Nielsen ser helst att menyn ligger horisontellt både på översidan och i botten. 
Anledningen bakom denna vilja är att han vill ha så mycket huvudfönster som möjligt 
att jobba med och inte låta menyn ta upp plats. Eftersom vi inte har den fulla menyn 
på horisontellt på översidan så kompenserar vi detta med våra så kallade snabblänkar 
och vår navigationshjälp. Snabblänkarna är några enstaka länkar speciellt utvalda, 
vilket kan vara de mest attraktiva länkarna, för att göra det mer lättillgängligt för 
användaren. Dessa är placerade under logon men över huvudfönstret. 
Navigationshjälpen har samma placering fast mer vänsterställd. Precis som det låter så 
ska detta ska hjälpa användaren att navigera. 

4.3.4 Snabblänkar 

Som tidigare nämnts så fungerar snabblänkarna som ett komplement till 
vänstermenyn. Att få tillgång till de viktigaste länkarna direkt. 
Det är också bra att ha snabblänkar när man kommer upp i en stor mängd undersidor. 
Sidor som kan tänkas ligga här är de man tror (eller vet) sig folk vara mer intresserade 
av. Anledningen till dess placering upp i högerhörnet är därför att studier har visat att 
folk generellt sett först letar efter den typen av navigeringshjälp just på högersidan.  

4.3.5 Teckensnitt 

Valet av typsnitten är strategiskt valda baserat på de teorier vi har gått igenom. 
Nielsens syn på det är att genomgående använda sans-seriffer, alltså outsmyckade 
tecken, för att dessa fungerar bättre vid skärmvisning. Det här gäller alltså även 
brödtextens teckensnitt. Felici (2003) presenterade också Microsofts utvecklade 
teckensnitt speciellt lämpade för skärmvisning som gav en bra rytm för läsaren. Dessa 
var Verdana och Georgia. Valet av teckensnitt för att använda på sidan gick då 
naturligt till Verdana med Arial och Helvetica som uppbackande teckensnitt. Verdana 
är också ett teckensnitt som är vanligt och finns installerat på många datorer. Det 
följer naturligtvis automatiskt med Windows-datorer eftersom det är de som utvecklat 
det. 

På utskriftsvänliga sidan där texten ska vara anpassad för att läsas på ett utskrivet 
papper valde vi att använda teckensnittet Times New Roman som är en seriff. 
Eftersom ingen skärmvisningsoptimering här är med i bilden såg vi Times som det 
bästa valet eftersom det anses mer lättläst i trycksaker. 
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I vår handbok gjorde vi testutskrifter av olika teckensnitt av seriff-typ. Eftersom vi 
tryckte handboken i formatet A5 så kände vi att det var viktigt att se hur teckensnitten 
uppträdde i olika storlekar sedda i det här formatet. Som serif valde vi Book antiqua i 
10 punkters storlek som vi ansåg såg bäst ut. Anledningen till att vi valde 10 punkter 
och inte större storlek var att i format som A5 är utrymmet är begränsat. Då gäller det 
att välja ett snitt som fungerar bra även i något mindre storlekar för att inte påverka 
läsligheten negativt. För rubriker och då ett teckensnitt av typen sans serif valde vi 
Trebuchet. All skrift förutom olika kod-delar i handboken är svart för att ge bäst 
kontrast mot den vita bakgrunden. 

4.3.6 Teckenstorlek 

Att vi valt att ange teckensnitten med måttenheten em är att det är en skalbar 
måttenhet. Då man använder denna istället för punkter eller pixlar kan användarna 
ställa in sin egen storlek i sin stilmall. 1 em blir då den storleken som användaren valt, 
medan 1.2 em blir 1.2 gånger den storleken. Att använda procent skulle fungera lika 
väl. Av samma anledning som ovan har vi angett måtten på menyns lista. 

4.3.7 Nyheter  

Att vi har nyheter på förstasidan är att det är dit domän kommer att peka. Presenterar 
man de senaste nyheterna här finns det stor chans att besökaren tar del av dem. Att vi 
sedan väljer att ha nyheterna på en separat sida är att det kan vara så att besökaren 
kommer direkt till en undersida, och då kan bli nyfiken på dem utan att behöva gå via 
startsidan.  

4.3.8 Navigeringshjälp 

Det finns flera saker på vår sida som kommer att visa var man befinner sig. Dessa är: 

- Tanken med navigeringsfältet är att det hela tiden ska erbjuda var man 
befinner sig på ett sätt där man också kan se vilken ovanliggande sida man är 
under. 

- Menysystemet på vänstersidan kommer att erbjuda samma information om det 
implementeras på rätt sätt.  

- Menysystemet längst ner på sidan kommer att ge information om vilken 
huvudkategori man är under. Det kommer alltså inte visa vilken undersida 
man befinner sig på. Denna information kombinerat med den som står i 
titelfältet är tänkt att också peka ut var man är. 

Anledningen till att vi har så många är att det inte ska råda någon tvekan om var man 
befinner sig. Skulle man av någon anledning inte förstå var man befinner sig kommer 
site mappen att fungera som en hjälp. 
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4.3.9 Horisontella länkar i nederkant 

Om informationen man publiceras blir för lång då man inte kan dela upp den logiskt 
på flera sidor är det bra att erbjuda länkar längst ner på sidan. Detta är av den enkla 
anledningen att besökaren ska slippa behöva använda sig av rullisten för att ta sig 
tillbaka till menyn. Vi valde här att bara erbjuda de olika huvudkategorierna som vi 
ordnar in länkarna. Detta kommer dock att innebära att man f år ta ett extraklick för 
att komma till en viss information. Exempel på detta är om man vill ta sig till en 
undersida direkt. Detta hade givetvis kunna ha lösts med att erbjuda de länkarna där 
nere också, men bristen på plats samt mycket ändringar vid varje ny sida satte stopp 
för det. 

4.3.10 Sidhuvud och sidfot 

Vi valde oss ha en stor rubrik i sidhuvudet då det är väldigt vanligt att ha det så. 
Denna rubrik ska enkelt kunna ändras till en bild, vilket man vanligtvis har. Eftersom 
man inte nödvändigtvis har det beslutade vi att ge exempel på hur man gör det utan. 
Det är också väldigt vanligt att företag har en slogan som ska förknippas med dem. 
Genom att ha den i sidhuvudet gör att den fastnar lättare hos besökaren då den alltid 
kommer att synas. När det gäller sidfoten är det ett bra ställe för kontaktinformation. 
Oavsett om man kommer direkt till en undersida via exempelvis en sökmotor kommer 
fortfarande kontaktinformationen att synas. Detsamma gäller sidhuvudet. 

4.3.11 Fast bredd eller Flytande 

När ni har gått igenom webbplatsen kommer ni att märka att vi valt att använda oss av 
en fast bredd på den. Den är fast på så sätt att själva sidan ligger i en box som vi kallar 
bodycontent. Denna har en fast bredd på 700 pixlar vilket gör att den inte kommer att 
ändra storlek om webbläsarfönstret förminskas eller förstoras. Hade man använt sig 
av em eller procent hade fönstret hela tiden varit proportionerligt mot 
webbläsarfönstrets storlek. Valet föll som sagt på det första alternativet eftersom vi 
kommer att ha med bilder på webbplatsen. Att detta är en anledning är att då sidan 
skalas upp på en stor skärm blir bilderna fortfarande i samma storlek då de är fasta. 
Detta blir inte så attraktivt då det är en liten bild inuti en stor box. Visst, man kan ange 
bildens bredd i procent också, men det blir lite svårt att räkna ut då alla bilder inte är 
lika stora.  

4.4 Genomförande av Handledning 

4.4.1 Val av färger 

När det kommer till färgvalet i vår handledning ansåg vi att det mestadels skulle vara 
svart text på vit bakgrund. Som ni vid detta läge vet är det den färgkombination som 
ger mest kontrast. Den löpande texten i handledningen är därför satt till svart.  
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För att förenkla implementeringen av koden har vi valt att använda oss av olika färger 
på kodtexten. Vi har valt röd och grön främst till CSS-koden, där röd är kod som man 
inte bör ändra då det kommer att påverka sidans uppbyggnad. När det gäller den gröna 
koden är den okej att ändra då det handlar om kantlinjer och dess färg, teckensnitt, 
bakgrundsfärger mm. Ändrar man grön text kommer sidan fortfarande att ha den 
struktur som den har i våra exempel.  

När det kommer till HTML-koden har vi valt oss att använda oss av ytterligare en 
färg. Vi har här valt den blåa som förekommer i marginalen och på framsidan. Den 
blå kodtexten är ren information, dvs. här skriver användaren in det han vill som ska 
stå på sidan. Vi har även valt att ha denna färg på bildlänkar eftersom det är också 
saker som kommer att synas. 

Anledningen till blå marginaler är för att skapa en slags enhetlighet på alla sidor. Vi 
valde att ta samma färger som vi har på framsidan då vi anser att man inte ska 
laborera allt för mycket. Att valet föll på just blå, och en kombination av blå, är att vi 
båda gilla den och vi tycker att det ger ett seriöst intryck. Det svarta används för att 
skapa en kontrast mot de blå. 

4.4.2 Val av format 

Anledningen till att vi använde oss av formatet A5 (halvt A4) till broschyren är av 
flera anledningar. Bland annat tyckte vi båda att det är ett format som är passande för 
en handbok som man kan ha vid sidan av datorn på skrivbordet. Den är i den mån 
mycket smidigare än ett A4-format. Att vi kom upp i den textmängden som vi gjorde 
spelade också roll, då vi ville ha en mer bokliknande och robust produkt istället för en 
tunn samling papper. En annan sak som spelade in var de skärmdumpar som vi tog. 
Då vi ändrade upplösning på dem till 300 dpi (vilket lämpar sig för tryck) blev de 
väldigt små i förhållande till en A4.  

4.4.3 Val av program 

För att framställa sidan kostnadsfritt har vi valt att använda oss av de program som 
finns inbyggda i operativsystemet Microsoft Windows. Framför allt handlar detta om 
textredigeringsprogrammet anteckningar. I detta program kommer vi att skriva in den 
kod som kommer att behövas för att generera webbsidorna. 

Det finns som vi tidigare nämnt så kallade WYSIWYG-editorer såsom Adobe 
Dreamweaver (tidigare Macromedia Dreamweaver) och Microsofts motsvarighet 
Expression Web Designer (tidigare FrontPage) och liknande som gör arbetet enklare. 
Anledningen till att vi inte använder någon av dessa är att de inte är gratis. Visst, det 
finns så kallade trial-versioner man kan ladda ner, men dessa gäller generellt sett bara 
30 dagar, vilket medför att man inte uppdatera webbplatsen då denna tid har gått ut 
såvida man då inte köper programmet. Anteckningar erbjuder inte alternativ som 
ploppar upp i koden eller en grafisk arbetsyta där du kan dra i objekten men det 
fungerar alldeles utmärkt, även om det tar lite längre tid. Dessutom är det gratis. 
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De program vi har använt vid framställningen av broschyren är 
bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop samt layoutprogrammet Adobe 
InDesign. De skärmdumpar vi har tagit på sidan vi har framställt har vi redigerat i 
Photoshop. Dessa har vi sedan monterat i InDesign tillsammans med texten vi har 
skrivit. När vi nöjt oss med resultatet som InDesign har gett har vi exporterat den filen 
till PDF-format. 

4.4.4 Val av operativsystem 

Microsoft Windows i olika utföranden är det klart mest använda operativsystemet. 
Omkring 90 procent av användarna brukar just detta operativsystem (W3schools.com, 
2007b). Med detta i åtanke har vi beslutat att göra denna guide för just Windows. 
Självfallet kan man utveckla webbplatsen i ett operativsystem för exempelvis 
Macintosh också, men vi kommer inte att berätta var ni hittar de program som vi 
kommer att använda oss av, då ingen av oss behärskar det operativsystemet. 

Eftersom även Windows standardwebbläsare, Internet Explorer, samtidigt agerar den 
största på marknaden har vi valt att utforma i den webbläsaren. Det har samtidigt 
kollas så att det har sett bra ut i Mozilla Firefox, vilket är en webbläsare som blir mer 
och mer populär. 

4.4.5 Test av handledning 

Vi har valt att genomföra ett mindre test av vår handledning genom att ge ut den till 
ett antal personer där datorvanan varierar. Vissa har erfarenhet av HTML-kodning 
tidigare, medan de flesta aldrig skapat en webbplats. 

När vi gav ut handledningen bad vi försökspersonerna om synpunkter då de gällde: 

 Utformning och design. 

 Rätt nivå av svårighetsgrad. 

 Skulle de klara av att följa den. 

Svaren vi fick var tillfredsställande då alla trodde att de skulle kunna klara av att 
genomföra den. Detta betyder alltså också att de utan tidigare erfarenhet trodde att de 
skulle kunna klara av att få upp sidan, vilket betyder att vi har lagt arbetet på rätt nivå. 
Även på designfronten är vi mer än nöjda med den respons vi fick. De tycker att den 
ger ett seriöst intryck och ser tilltalande ut.  

De negativa synpunkterna som vi tog emot var få, men de fanns. Mest handlade det 
om stavfel och fel i meningsuppbyggnaderna. En annan synpunkt var om varför vi 
valt att ha bilden av en Macintosh på framsidan. En framsida som vår kanske kan leda 
till tron att arbetet speglar enbart Mac-baserade system. Den främsta anledningen 
handlade dock om att bilden var attraktiv och passade i vårt sammanhang. Apple har 
producerat de mest attraktiva datorerna enligt vår åsikt och då är det inte kontigt att en 
bild på en Mac hamnar på förstasidan. Det faktumet att det var en Macintosh spelar 
mindre roll, dels eftersom vår målgrupp som inte nödvändigtvis ser direkt att det är 
den här typen av dator men också att huvudsyftet var ändå att ha en dator på 
förstasidan. 
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4.5 Källor 
Till CSS och HTML-guider har vi använt oss mycket Internet då det finns många bra 
sidor som förklarar hur de fungerar. Samtidigt liknar alla källor inom detta område 
varandra väldigt mycket eftersom det inte finns så många olika sätt att skriva HTML 
och CSS på för det ska fungera. Vi har naturligtvis testkört de koder vi har skrivit in 
för att se så de fungera i både Internet Explorer och Firefox. 
 
När det gäller källor till den teoretiska bakgrunden har vi främst använt oss av 
Högskolebibliotekets utbud, vilket har tillgodosett våra behov på ett tillfredställande 
sätt. Även här har vi använt Internet men mest för att komplettera de böcker som vi 
ansett vara lite föråldrade. 

4.5.1 Prisexempel 

Då ett av våra mål till detta arbete har varit att framställa webbplatsen gratis och då 
blir det ju givetvis intressant att se hur mycket pengar man sparar in. För att komma 
fram till detta beslutade vi att skicka ut ett e-postmeddelande till olika webbyråer i 
Jönköpingsregionen (e-postmeddelandet finns bifogat under bilagor). Resultatet av e-
postutskicket var mindre rogivande. Endast ett av de tillfrågade företagen svarade. 
Med det i åtanke fick vi försöka få svar på andra sätt. Vi valde därför att med hjälp av 
webben hitta prislistor hos olika webbyråer. Eftersom alla inte tar betalt enligt samma 
princip då vissa tar betalt per produkt och andra per timma, varierar priset. Samtidigt 
ska sägas att de flesta arbetar i projektform vilket betyder att både paketpriset och 
timpriset varierar från projekt till projekt. 

Det vi kom fram till är att priset per timma varierar kraftigt, allt från 350 och ända upp 
till 700 kronor, men då man betalar 700 kronor per timma kan man nog räkna med att 
det kommer att gå fortare.  

Efter en uträkning av den tillfrågade fick vi även ett räkneexempel på hur det kan gå 
till. Företaget i detta exempel tar 375 kronor i timmen. De räknade med att en statisk 
sida skulle ta mellan två till tre timmar. Låt säga att man sedan har sex stycken sidor. 
Det blir då 375 gånger 2,5 gånger 6 vilket betyder att webbplatsen kommer att kosta 5 
625 kronor, en siffra som bara kommer att öka efter antalet sidor du väljer att ha. 

Om man vänder sig till en webbyrå som tar ett fast pris kommer det att bli annorlunda. 
Du vet i det här fallet hela tiden vad du kommer att behöva betala för produkten. Här 
har vi hittat exempel som ligger runt 12 000 kronor men då medföljer ett 
publiceringsverktyg som gör att du enkelt kan uppdatera sidan vid senare tillfällen. 

Det finns som sagt pengar att spara in, men samtidigt ska man ha i åtanke att resultatet 
kommer att bli annorlunda om man anlitar extern hjälp mot det som vi har kommit 
fram till här, men man kan inte vara säker. En annan sak att tänka på är ju att man kan 
säga att man gjort den själv, vilket enligt oss är imponerande. 
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5 Resultat 
Arbetet har, som tidigare nämnts, lagts upp så att vi har tagit fram olika teorier och 
riktlinjer för vad som anses som bra användarvänlighet. Resultatet av denna 
informationssökning har vi sedan gjort vår egen webbplats utifrån. Vår webbplats är 
inte en färdig sådan, utan vi har bara tagit fram vissa delar. Dessa delar kan sedan 
kopieras efter intresse. De delar vi tagit fram är: 

 En förstasida. 

 En sida som kan fungera som en underliggande sida till förstasidan. 

 En sida som lämpar sig för utskrift. 

 En site map som kommer att fungera som hjälp för besökaren att hitta på 
sidan. 

Anledningen till att vi valt att göra just dessa är att vi ansåg att det bara var dessa som 
var nödvändiga. En förstasida har nästan alla webbplatser där man kan presentera de 
senaste nyheterna och ge besökaren ett trevligt välkomnande. Den sidan som vi har 
framställt som man kan ha som en underliggande sida kan sedan kopieras efter behag 
då antalet sidor varierar från webbplats till webbplats.  

En sida som också kan kopieras är den vi har gjort som lämpar sig för utskrifter. Vi 
har anpassat den i storlek till ett A4, ändrat teckensnitt samt tagit bort flera saker som 
man inte vill ha med på en utskrift. Detta är också en sida som är tänkt att kopieras 
upp beroende på hur mycket information som man vill göra tillänglig för utskrift. 

Site map är ett viktigt inslag på varje större webbplats, likaså vår. Denna ska som 
tidigare nämnt fungera som hjälpmedel vi navigering då det föreställer en karta över 
webbplatsen, med samma hierarki som den. 

När vi skapat vår webbplats har vi sedan gjort en handledning på hur vi kom fram till 
resultatet. Denna handledning är uppbyggd på så sätt att vi har beskrivit steg för steg 
vad vi har gjort för att framställa webbplatsen. Denna text är skriven på ett väldigt 
enkelt sätt så att det skulle uppfylla ett annat av våra mål – Att en person utan 
förkunskaper inom HTML eller CSS ska kunna följa den. 

Hela tiden har huvudmålet med detta arbete varit att få fram denna handledning i ett 
tryckt exemplar. För att ni ska få ta del av resultatet bifogar därför den med denna 
rapport. 
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6 Slutsats och diskussion 
Man kan konstatera att om arbetet hade startat i ett tidigare skede så hade testet av 
handboken kunnat vara av större omfattning. Man hade kunnat gå in i detalj på vad 
som inte fungerade bra och sedan åtgärdat detta. I testet vi har gjort i samband med 
den här rapporten ger de försökspersoner vi har diskuterat med sin bild av 
handledningen och beskriver hur väl man leds igenom den. Det skulle alltså ha varit 
intressant att gå lite djupare i användbarhetaspekten. De skulle möjligtvis innebära 
några justeringar i textens utformning eller andra färger på koden. 
 
En annan detalj som hade varit intressant att göra hade varit att få ut mer information 
av våra frågeställningar om prissättning som vi skickade ut till diverse företag, eller 
någon information alls för den delen. Att få riktigt bra underlag till en granskning och 
analys av vad man skulle tjäna som företag med att skapa sidan själv. Man hade också 
kunna följa upp det här med att göra en utvärdering på de mest ansedda webbyråerna 
för att jämföra produkter kontra prissättning. 
 
En sak som också skulle kunna ha gjorts annorlunda är att man skulle kunna erbjuda 
användaren av handledningen att använda bilder som vi har beskurit och lagt upp på 
Internet. Han skulle då kunna följa en Internetadress där det fanns flera bilder att välja 
emellan. Nackdelar med detta skulle vara att vi måste hålla igång den Internetadressen 
även efter att det här arbetet är slutfört utifall det är någon som vill ta itu med 
handledningen. Om vi skulle ha gett ut en adress som var felaktig eller dåligt 
uppdaterad skulle detta ge ett oseriöst intryck till användaren av guiden.  

Om man nu skulle kommentera det man gjort istället för det man inte gjort. Det vi har 
kommit fram till med detta arbete är att det finns massor av aspekter att ha i åtanke då 
man skapar en webbplats. Användarvänlighet är, som du efter att ha läst den här 
rapporten, så mycket mer än vad man tror. Man kan lätt tro att det bara är att sätta 
ihop någonting som man tycker är snyggt, men det har vi kommit fram till att det 
verkligen inte är. Det är en process utförs i många olika steg. 

Man måste gå igenom vem man riktar den till samt varför man gör den. Men 
samtidigt ha en plan på hur man ska lägga upp sidan för att den ska bli 
användarvänlig. Har man väl kommit på det måste man komma på vad denna 
målgrupp ligger någonstans i sin dator- och Internetvana. Även om man känner att 
man lyckats väl grafiskt men ser att det inte fungerar ur användbarhetssynpunkt så får 
man inse att användbarheten går före designen. Har man kommit fram till detta är man 
på rätt spår, men likväl finns det en massa saker som man måste tänka på. Det handlar 
om att göra det så lätt som möjligt för sin målgrupp att få ut någonting av sitt besök 
samt att rikta dem mot det ni vill. 
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9 Bilagor 
Bilaga 1 E-postmeddelande 

Detta är det e-postmeddelande vi skickade ut till företagen som vi inte 
fick ett enda svar 

 
Bilaga 2 En handledning för uppbyggnaden av en webbplats 
 Detta är den handledning som är det egentliga resultatet 



Bilagor 

88 

Hej 
 
Vi är två studenter från Jönköpings tekniska högskola (tidigare Ingenjörshögskolan) 
som för tillfället arbetar på vårt examensarbete. 
 
Arbetet handlar om hur användbarhet går ihop med estetiken och formgivningen på 
nätet och målet är att ta upp teorier om detta. De ska sedan stå till grund för en guide 
som är kopplad till projektarbetet. Guiden ska hjälpa nystartade företag med att få 
igång deras webbplats i det enklaste utförandet för att kunna nå flera kunder.  
 
En del av rapporten är att ta upp information om huruvida företagen tjänar på att inte 
ta hjälp av en webbyrå. Men också vad de sparar in när de tar hjälp av företag som er i 
mån av tid och resurser. 
Vad vi vill veta nu är då olika kostnadsförslag ni har att erbjuda ett företag som tar 
hjälp av er. 
 
Vi förstår att prissättingen skiljer beroende på företagens behov men de delar vi antar 
att ni har förutbestämda priser för kan vara: 
 
1) En enkel sida vars huvudsakliga funktion är att ge kunden information om företaget 
och dess produkter utan databaskoppling. 
2) En sida som har databaskoppling och är en e-handelplats. 
 
Har ni fler förutbestämda prisförslag så får ni gärna uppge dessa i ert svar. Vi kräver 
heller inte att priserna är exakta och kan vara grovt uppskattade om pris inte existerar. 
 
Källan på var prisuppgifterna kommer ifrån kommer inte anges i rapporten utan det 
här är bara för att se hur priserna skiljer sig och vad som är medelpris i branschen. 
 
 
Tack på förhand. 
 
Med vänliga hälsningar 
Eric Borgström och Dan Tegenstam 
Datateknik, inriktning Kommunikation och informationsteknik. 
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Den här handledningen kommer att ge förslag på en startsida och en sida 
som fungerar som en underliggande sida för att på så sätt skapa en hie-
rarkisk webbplats. Den underliggande sidan kan sedan kopieras efter eget 
behov. Vissa modifieringar kommer dock att behöva göras vilket också 
kommer att beskrivas. Vi kommer även att erbjuda exempel på hur en väl 
fungerande sida för utskrift kan se ut samt en site map som är ett viktigt 
inslag på alla större webbplatser. 

Eftersom vår strävan är att göra det kostnadsfritt för er kommer vi att 
använda oss av de program som finns som standard i windows, främst 
anteckningar (notepad om ni har en engelsk version) och det inbyggda FTP-
programmet i Internet Explorer.

stEG 1.0 - skapa första sidan

När ni har kommit igång kommer ni märka att koden är 
given med röd eller grön färg.

detta betyder att koden kommer att påverka sidans 
struktur och bör därför inte ändras. marginaler, klasser, 
id:n etc. kan anges som exempel.

detta betyder att koden inte påverkar sidans struktur 
och kan ändras. Exempel på detta är färger, tecken-
snitt, kantlinjer, etc. för alternativ till detta, besök de 
webbplatser vi hänvisar till i slutet.

detta är text som ni bör ändra då det här ska stå infor-
mation som handlar om företaget. denna information 
kommer att vara synlig för besökaren. sökvägar anges 
också i blått.

Ni kan självfallet välja att ändra röd text, men då kan ni 
inte räkna med att det kommer se ut likadant som vårt 
exempel.

stEG 1.1 - märk upp HtmL-dokumentet

Vi kommer nu att börja med förstasidan. Öppna ett nytt dokument i anteck-
ningar, som finns under tillbehör på startmenyn i Windows. Skriv in följande 
kod:

<!doCtypE html pUbliC ”-//W3C//dtd html 4.01//En” ”http://
www.w3.org/tr/html4/strict.dtd”>
<html>
 <head>
  <title> Examensarbete </title>
 </head>
 <body> </body>
</html>

Doctype-deklarationen i början av dokumentet handlar om att säga till 
webbläsaren hur måtten ska visas. Har man fel deklaration kan sidan visas 
annorlunda mot vad ni tänkt.

HTML-märket som börjar dokumentet används för att tala om för webblä-
saren att det är starten på ett HTML-dokument. Av samma anledning finns 
det sista märket, men då för att tala om att det slutar. 

Den information som står skriven inom head-märkena kommer inte att skri-
vas ut i dokumenten, bortsett från titeln som bakas in inom title-märkena. 
Vi kommer att komma tillbaka till head-märkena senare. Bodyn kan liknas 
vid sidans kropp, då allt som står mellan body-märkena kommer att skrivas 
ut och bilda sidan.

spara

Kom ihåg att det är viktigt att spara filerna så att man inte tvingas göra om 
stegen. Vi rekommenderar därför att spara efter varje steg. När ni nu sparar 
för första gången så tar ni arkiv och spara som. Bläddra fram till en mapp 
där ni vill spara filen, förslagsvis gör ni en ny mapp där ni sparar alla filer 
som tillhör webbplatsen. Döp sidan till det ni föredrar med filändelsen .html 
genom att helt enkelt skriva in det ni vill.html i rutan för filnamn. Använd 
inte å, ä, ö samt mellanrum. Ofta brukar man namnge den till index.html. 
Innan ni klickar på spara måste ni se till att filformatet är inställt till alla filer. 
Annars kan dokumentet sparas som en txt-fil och blir obrukbar på Internet. 
Klicka nu på spara.
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Redan nu kan ni öppna er sida i Internet Explorer (IE) genom att via utfors-
karen gå till mappen där ni sparade filen. Högerklicka nu på den, ta öppna 
med och välj Internet Explorer. Det är i detta läge ingenting som kommer 
att visas på sidan nu, förutom er titel i aktivitetsfältet och som titel längst 
upp. 

stEG 1.2 - börja med bodyn

När vi har märkt upp dokumentet med de grundläggande märkena är det 
dags att börja med informationen som ska visas på sidan, dvs. bodyn. Ställ 
er på en ny rad mellan body-märkena. Och skriv in följande:

<body>
 <div id=”bodycontent”> 
  <div id=”header”> header 
  </div>
  <div id=”content”>
   <div id=”right”> right
   </div>
   <div id=”menu”> menu
   </div>
   <div id=”maincontent”> maincontent
   </div>
  </div>
  <div id=”footer”> footer
  </div>
 </div>
</body>

Efter ni skrivit in denna kod, spara dokumentet. Denna gång behöver ni 
inte ta spara som, det räcker att spara (snabbkommando CTRL+ S). 

Det vi nu har gjort är att vi först gjort en box (div) vars namn vi har döpt 
till bodycontent. Detta namn, liksom alla de andra, spelar i detta steg ingen 
roll, men i framtida steg kommer de att kopplas till olika stilar i en extern 
stilmall, en CSS (Cascading Style Sheet). 

I bodycontent kommer allt innehåll att läggas. I detta steg har vi lagt sex 
stycken boxar. Dessa kommer att agera grundstruktur till sidan. Header 
kommer att ligga högst upp och agera sidhuvud – en bra plats för logotyp. 
I content läggs tre boxar. En som senare ska vara till höger, en till vänster 
och en där emellan. Footer kommer att komma under dessa tre och är en bra 
plats att ha kontaktinformation på. 

Vi har nu beskrivit hur boxarna kommer att se ut senare. Nu, när de inte 
har några attribut tilldelade, kommer de att se ut som nedan. För att titta 
på resultatet, spara filen (om ni inte gjorde det innan) och växla till IE och 
uppdatera er sida genom att trycka på F5. Detta kan göras när som helst 
under arbetets gång. Det är bara att spara och uppdatera.

Det som syns är header, right, menu, maincontent och footer. Det ni ser är tex-
terna som är markerat i blått i kodexemplet ovan, bara för att ni ska se hur 
sidan ska se ut efter steg 2 är fullföljt. Texterna kommer att ersättas med an-
nan information allt eftersom.

stEG 1.3 - Koppla HtmL-dokument till stilmall (Css)

För att ge våra boxar i exemplet innan måste vi koppla vårt HTML-doku-
ment till en stilmall. Stilmallen vi kommer att använda oss av heter CSS. 
Vi har valt att använda oss mestadels av den externa varianten på CSS då 
vi anser att det är det smidigaste sättet att kontrollera sidorna eftersom de 
inte kommer att skilja sig speciellt mycket från varandra. Mer om CSS finns 
att läsa i rapporten.

Det vi nu kommer att göra är att länka ihop stilmallen med HTML-doku-
mentet. För att göra det börjar vi med att skapa stilmallen. Öppna ett tomt 
textdokument i anteckningar på samma sätt som i steg 1. Denna gång behö-
ver ni inte dock inte skriva någonting i det, utan bara spara det. Spara det 
på samma sätt som i steg 1, men använd fil-ändelsen .css istället för .html. 
Även här kan ni döpa dokumentet till vad ni vill. Vi kommer att döpa det 
till mall.css.

Resultat efteR steg 1.2

symbolen ” skrivs genom att trycka shift + 2
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Nu har ni ett html- och ett css- dokument, men ingen koppling där emellan. 
Vi ställer oss på en tom rad inom head-märkena, efter title-märkena och 
skriver in följande kod:

<head>
 <title> Examensarbete </title>
 <link href=”mall.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” />
</head>

mall.css kommer att vara det namnet ni döpte er stilmall till. Nu kommer vi 
att flytta över det mesta arbetet till stilmallen för att ge sidan struktur.

stEG 1.4 - Ge sidan struktur

Vi ska nu ge sidan struktur. Vi ställer oss därför i Stilmallen och skriver:

body {margin: 2em; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; 
font-size: 0.76em;}

OBS! Notera alla kolon och semikolon etc.

Vi sätter genom denna rad attribut till våra body-märken i HTML-doku-
mentet. Vad som menas är att vi ger dokumentet marginaler på 2 em och 
en teckensnittstorlek på 0.76 em med Verdana som teckensnitt, följt av Arial, 
Helvetica och sedan varlfri sans-serif om Verdana inte skulle finnas på besö-
karens dator. Vi har valt dessa därför att de är sans-seriffer och uppfattas 
som mer lättlästa på en skärm. Teckensnittsstorleken är angiven i måtten-
heten em vilket gör att den är relativ och besökarna kan ändra dem om de 
anser att det skulle vara för litet eller för stort. Mer om detta finns att läsa i  
vår examensarbetes-rapport.

Ställ er nu på en tom rad i stilmallen (ordning i stilmallen spelar ingen roll i 
de fallen där vi ber er ställa er på en tom rad.). Infoga denna text:

#bodycontent {width: 700px; margin-right: auto; margin-left: auto;}

Genom att lägga till denna rad ger vi attribut till vår box som vi gav ID:t 
bodycontent. Genom att sätta margin-left och margin-right till auto centrerar vi 
sidan. Vi ger den också en fast bredd på 700 pixlar (bildpunkter), vilket gör 
att den får plats på en skärm med en upplösning på 800*600 bildpunkter, 
vilket kan anses som den minsta upplösning som används idag. Vill man ha 
vänsterställd sida skriver man istället:

#bodycontent {width: 700px; text-align: left;}

Nu ser vår sida lite annorlunda ut, men det enda som har hänt utseende-
mässigt är att texten har flyttats lite till höger och ändrat teckensnitt. I detta 
steg kommer vi därför att skriva in ytterligare kod. Vi börjar med att ge 
boxen header lite attribut. Skriv in:

#header {padding: 10px; margin: 0; background: #CCffff; border: 1px 
solid #666666;}

Genom padding ger vi lite marginal från kanten på boxen till innehållet – i 
det här fallet 10 pixlar. Marginalerna som vi anger är till boxen bodycontent 
samt den underliggande boxen content. Vi ger boxen en ljusblå bakgrunds-
färg med ett hexadecimalt tal. Vidare ger vi boxen en kantlinje (border) som 
i det här fallet är en 1 pixel bred med en grå färg. Då vi har tänkt att footer 
ska se ut på ett liknande sätt som header går vi nu vidare till den. Vi skriver 
in:

#footer {clear: both; padding: 10px; margin: 0; background: #CCffff; 
border: 1px solid #666666; border-top: 1px dotted #666666;}

Padding och margin fungerar på samma sätt som ovan. Kantlinjen är också 
den samma, även om vi har valt att ha en prickig linje på ovansidan. Vad 
som är nytt är attributet clear: both;. Detta har vi därför att footer ska hållas 
nere och inte sväva upp under de boxarna som kommer att finnas ovanför. 
Vi väljer samma färg som i headern för att få ett snyggt och konsekvent 
utseende.

steg 1.4 - sidan böRjaR nu få lite stRuktuR
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stEG 1.5 - Ge attribut till boxen content

Nu när vi har utformat header och footer är det dags att ge sig på ytan där 
emellan – boxen content. Då content i sin tur har tre boxar i sig ska vi även 
gå in på dem. Vi börjar dock med content. Skriv in följande:

#content {float: left; border-right: 1px solid #666666; border-left: 1px 
solid #666666;}

Vi ger boxen en kantlinje till vänster och till höger. Vi ger den inte linjer på 
ovansidan eller undersidan eftersom man kan säga att vi redan har gjort 
det med footer och header (ovansidan på footer är nedansidan på content och 
tvärtom på header). Vi ger den också attributet float: left; vilket innebär att 
den följer med marginalen på vänstersidan hela tiden. Genom att spara och 
uppdatera i IE kan ni se hur resultatet blir. Vi väntar dock att redovisa tills 
slutet av det här steget. Nu går vi vidare till det som ligger inuti content. Vi 
lägger till följande:

#right {float: right; margin-top: 0px; width: 102px; padding: 10px; 
line-height: 1.8em; border-top: 1px solid #666666;}
#menu {float: left; width: 129px;  border-top: 1px solid #666666;}
#maincontent {float: left; width: 425px; padding: 10px; background: 
#ffffff; line-height: 1.8em; border-right: 1px solid #999999; bor-
der-left: 1px solid #bbbbbb; border-top: 1px solid #666666; min-
height:350px;}

OBS! Notera att det är radbrytningar vid #right, #menu och #maincontent.

Vi kan tänka oss att attributen känns igen vid det här laget. Det är nämligen 
många saker som man skriver flera gånger. Att vi har float: right; på right 
är därför att den ska läggas till höger om menu och maincontent. Den sätts 
också till en fast bredd och att den känns så specifik är för att alla kantlin-
jer ska stämma överrens. Att bredden på menu är 129 pixlar är av samma 
anledning, lika så bredd 425 pixlar på maincontent. De attributen som är 
nya är line-height och min-height. Line-height betyder att radavståndet är 1.8 
em. stort, medan min-height betyder att maincontent minst kommer vara 
350 pixlar hög. Anledningen till det är att sidan ska ha storlek som fungerar 
även om det inte står någonting i den.

stEG 1.� - Definiera textformat

Nu ska vi börja med att utforma texten. Som ni säkert vid det här laget vet 
är att man använder sig av de fördefinierade rubrikerna h1-h6. Man kan an-
vända sig av dessa utan att definiera dem själv, men inom dagens webbde-
sign används de väldigt sällan i den utformningen. Vi kommer att använda 
oss av rubrikerna h1, h3 och h4 då de stämmer bra överens med den storle-
ken vi vill ha, även om den kommer att ändras. 

Börja med att skriva in ditt företagsnamn inom taggarna h1 i den boxen vi 
kallar header i HTML-dokumentet.

<body>
<div id=”bodycontent”> 
 <div id=”header”><h1> ditt företags namn </h1>
</div>

Om ni inte vill ha en text-rubrik utan en bild eller logotyp som tillhör ert 
företag ersätter ni det svartmarkerade ovan med ett image-märke. Detta 
finns att hitta i steg 1.13. Tänk på att ni då kanske kommer att behöva byta 
bakgrundsfärg i header, ifall den skär sig mot bilden. Tänk också på att bil-
den bör vara avlång horisontellt.

Vi ställer oss sedan på en ny rad i stilmallen och skriver in följande:

h1 {margin: 0 0 0.1em 0; font-size: 3em; color: #000000; letter-spa-
cing: 0.3em;}

Resultat efteR steg 1.5
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Detta kommer att ge oss en stor teckenstorlek som är tre gånger så stor som 
originalstorleken. Vi ger den en svart färg och för att de den en liten extra 
effekt särar vi lite på bokstäverna med hjälp av letter-spacing. Marginalen 
under rubriken kommer att bli 0,1 em. Anledningen till att den är så liten är 
att den är satt i förhållande till teckenstorleken och då blir stor.

På samma sätt som ovan kommer vi att ange rubrikerna h3, h4 och p. Vi 
skriver in:

h3 {margin: 1em 0 0.5em 0; font-size: 1.5em; font-weight: normal; let-
ter-spacing: 0.1em;}
h4 {margin: 0.3em 0 0.1em 0; font-size: 1em; color: #009Eb6;}
p {line-height: 1.6em;}
.update {font-size: 0.9 em; color:#999999; text-align: right;}

Vad vi bestämmer med dessa rader är alltså rubriker och den flödande 
texten. Vi bestämmer rubrikernas marginaler med margin, storleken med 
font-size. Vi vill i h3-fallet inte ha någon fet stil och det bestäms med hjälp 
av font-weight: normal. När det kommer till h4 har vi valt oss av en annan 
färg än svart för att göra sidan lite roligare. Vi väljer en blå variant. När 
det kommer till klassen update kommer den att kopplas till den texten som 
säger när texter är skrivna. Vi högerställer den, gör den grå samt ger den en 
mindre textstorlek.

Ni kan titta hur det ser ut genom att skriva in detta i maincontent. Vad ni 
skriver spelar ingen roll, men se till att ni bäddar in lite text inom h3-, h4- 
och p-märkena. Annars kommer ni inte att se hur de kommer att se ut. Vårt 
förslag är:

<div id=”maincontent”> 
<h3> detta är en rubrik nivå 3 </h3>
<h4> detta är en rubrik nivå 4 </h4>
<p> detta är stycke p </p>
<p class=”update”> så här kommer updatetexten att se ut </p>
</div>

stEG 1.� - skapa menyn

Nu har vi kommit så pass långt att det är läge att skapa menyn så att man 
kan navigera omkring på webbplatsen. Om ni inte nu har tänkt på hur 
många sidor ni vill ha är det läge att göra det. Tänk samtidigt ut logiska 
namn som ni döper dem till. När detta är gjort är det dags att börja. Vi stäl-
ler oss i HTML-dokumentet i menu-boxen, tar bort texten menu och skapar 
där ytterligare en div som vi kallar menucontent:

</div>
<div id=”menu”> 
 <div id=”menucontent”>
 </div>
</div>
<div id=”maincontent”>

När detta är gjort ställer vi oss i den menucontent och skapar en lista som vi 
kallar för menu_ul. I exemplet på nästa sida kommer märket ul skapa listan 
och för att skapa innehållet måste vi placera varje menypunkt inuti en li. 
Säg att vi har fem olika sidor. Då skapar vi förslagsvis fem stycken länkar, 
ett inom varje li där vi skriver ut namnen på sidorna som ni i det här läget 
ska ha kommit på. Ni kan självfallet ändra dessa senare, men för att spara 
tid och kraft är det bra om ni vet hur ni ska ha det. Vår kod ser nu ut enligt 
följande:

Resultat efteR steg 1.6
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<div id=”menucontent”>
 <ul id=”menu_ul”>
  <li> hem </li>
  <li> om oss </li>
  <li> produkter </li>
  <li> nyheter </li>
  <li> kontakt </li>
 </ul>
</div>

Eftersom en meny består av länkar måste vi göra om objekten inuti listan 
till länkar. I varje li lägger vi till <a href=”namn på sidan.html”> innan det 
namn ni skrev innan och </a> efteråt för att stänga märket. Viktigt är också 
att man skriver rätt namn på de sidor som man länkar till. Länkarna är bok-
stavsberoende (hej.html är inte samma som HEJ.html).

Nu ser vår kod ut som följer:

<div id=”menucontent”>
 <ul id=”menu_ul”>
  <li><a href=”examensarbete.html”> hem </a></li>
  <li><a href=”om.html”> om oss </a></li>
  <li><a href=”produkter.html”> produkter </a></li>
  <li><a href=”nyheter.html”> nyheter </a></li>
  <li><a href=”kontakt.html”> kontakt </a></li>
 </ul>
</div>

Anledningen att länken hem på bilden ovan har en annan färg är för att vi 
varit där tidigare och detta är grundutförandet för webbläsaren IE.

För att visa tydligare för besökarna vilken sida de är på ger vi den menyra-
den man är på ett ID. I detta fallet är det hem och det ser ut som följer:

<ul id=”menu_ul”>
<li><a href=”examensarbete.html” id=”current”> hem </a></li>
<li><a href=”om.html”> om oss </a></li>

När detta är gjort sparar vi och ställer oss på en ny rad i stilmallen. Anled-
ningen till detta är att vi nu ska utforma menyn. Menyn står i en box som 
heter menucontent och vi börjar med att ta itu med den. Denna är egentligen 
bara till för att man senare kan lägga ytterligare en box inuti menuboxen. Vi 
ger den därför bara marginaler och padding. Vi designar också meny-listan. 
Vi säger genom list-style-type att vi inte vill ha någon punkt innan objektet i 
listan. Vi skriver:

#menucontent {margin: 1em 0 0 0.5em; padding: 0;}
#menu_ul {margin: 0; padding: 0; list-style-type: none;}

Efter detta ska vi ordna till utseendet på länkarna i menyn. Vi skriver nu in 
följande:

#menu_ul a{width: 9em; display: block; padding: 0.3em 0.5em; mar-
gin-bottom: 0.3em;}
#menu_ul a:link{color: #000000;}

steg 1.7 - skapa lista steg 1.7 - skapa länkaR
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#menu_ul a:visited{color: #666666;}
#menu_ul a:hover{background: #CCffff;}

Det man gör med denna kod är att definiera länkarna som finns inuti listan 
menu_ul. Inga andra länkar kommer att påverkas av denna formatering. 
Genom att ge a (vilket står för anchor [länk]) en bredd på 9 em, tillsammans 
med display block kommer att ge en klickbar yta som är 9 em bred. Hela 
denna yta kommer alltså att fungera som en länk. Margin-bottom kommer 
att säga vilken marginal det kommer att vara mellan boxarna, eller rättare 
sagt, till boxen nedanför. Att ge en färg till menu_ul a:link kommer att ge 
länkens text den färgen. När man har besökt länken kommer den att byta 
färg från svart till grå, vilket anges av menu_ul a:visited. menu_ul a:hover 
kommer bestämma vad som händer när man håller musen ovanför länken. 
Vad som händer få är att färgen på bakgrunden som länken står på byts.

För att göra det tydligare för besökaren att se vilken sida man befinner sig 
på har vi valt att ge det objektet andra attribut än övriga. Det kommer fort-
farande att ha alla attribut som menu_ul a har men texten kommer att ha fet 
stil och den kommer att ha en 0,3 em bred kantlinje till vänster om sig.

#menu_ul a#current {font-weight: bold; border-left: 0.3 em solid 
#00CCCC;}

Här presenteras hela css-koden för menyn:

#menucontent {margin: 1em 0 0 0.5em; padding: 0;}
#menu_ul {margin: 0; padding: 0; list-style-type: none;}
#menu_ul a {width: 9em; display: block; padding: 0.3em 0.5em; mar-
gin-bottom: 0.3em;}
#menu_ul a:link {color: #000000;}
#menu_ul a:visited {color: #666666;}
#menu_ul a:hover {background: #CCffff;}
#menu_ul a#current {font-weight: bold; border-left: 0.3em solid 
#00CCCC;}

Notera! Glöm inte bort att byta current om ni gör en meny till en annan sida.

Webbläsaren kommer nu visa:

stEG 1.� - sätta in texten

Nu när vi har rubriksformatteringarna och styckesformatteringen kan vi 
lägga in texten i maincontent genom att sätta den vanliga texten inom p-mär-
ken. Varje stycke bör sättas inom separata märken. De nya styckena kom-
mer att hamna på en ny rad samt ha lite luft innan, vilket ni kan bestämma 
själv genom att ange margin i stilmallen för p. Vill man ha en stor rubrik 
väljer man h3 och vill man ha mindre, såsom underrubriker, väljer man h4. 
För att förhandsvisa hur det kan se ut använder vi oss av latin text som kall-
las för lorem ipsum. 

Ställ er inuti maincontent och skriv in den text ni önskar:

<div id=”maincontent”> 
 <h3> välkommen till ditt företags namn.</h3>
 <p> lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Cras 
nonummy augue ac erat. fusce a libero ut est consectetuer laoreet. 
nam eu libero in nibh congue eleifend. in est nunc, aliquet quis, iaculis 
at, aliquet a, enim. nunc justo eros, blandit a, ornare id, sollicitudin.  
 </p>
 <h4> Underrubrik </h4>
 <p> lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Cras 
nonummy augue ac erat. fusce a libero ut est consectetuer laoreet. 
nam eu libero in nibh congue eleifend. in est nunc, aliquet quis, iaculis 
at, aliquet a, enim. nunc justo eros, blandit a, ornare id, sollicitudin 
id, est. nulla vulputate. donec magna nunc, scelerisque ut, condiment-

Resultat efteR steg 1.7
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um sed, porta in, lacus. praesent id nunc vitae turpis posuere ullam-
corper. sed nisl quam, vehicula vestibulum, luctus nec, rutrum vitae, 
metus. Ut lorem. aenean congue. aenean consectetuer libero et nibh.
 </p> 
 <p class=”update”> senast uppdaterad 2007-05-23 av John doe </p>
</div>

Vår sida kommer att se ut som bilden till höger visar.

stEG 1.9 - boxen right

Nu ska vi ta och ordna boxen som vi kallar right. Den kommer på första 
sidan att användas för nyheter och snabblänkar, som är något som man ofta 
använder på större webbplatser. Med snabblänkar menar vi länkar som 
helt enkelt ska förenkla navigeringen. Då studier har visat att besökare rör 
blicken upp mot högerhörnet för att leta efter dessa finns det ingen bättre 
plats att lägga dem på än just där. Vi väljer här att använda oss av en tabell 
för att få till ett litet snyggare utseende, men också för att visa hur en tabell 
skapas. Notera det feta märkena i HTML-koden nedan.

Vi skriver i html-dokumentet:

<div id=”right”>
 <h4>snabblänkar:</h4>
 <table>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>
   <td>
    <a href=”sida.html”> länk 1 </a><br/>
    <a href=”sida.html”> länk 2 </a><br/>
    <a href=”sida.html”> länk 3 </a><br/>
    <a href=”sida.html”> länk 4 </a>
   </td>
  </tr>
 </table>
</div>

Vi använder rubrikformatet h4 för att sätta rubriken. Sedan skapar vi en 
tabell bestående av en rad (tr). Inuti den raden lägger vi sedan två stycken 
kolumner (td), dvs. vi stänger raden först efter vi har skrivit ut kolumnerna 
(som också stängs innan). 

I den första kolumnen skriver vi in &nbsp; vilket är ett påtvingat mellan-
rum. Anledningen till det är att i vissa webbläsare så skulle inte den kolum-
nen visas. 

I den andra kolumnen skriver vi ut de länkar som vi anser är just för detta 
ändamål. Det skulle kunna vara länkar till välbesökta sidor och sidor som 
ni anser förenklar navigeringen, exempelvis en site map. Dessa länkar skri-
ver ni här tillsammans med ett <br/> (break), vilket är radbrytning.

För att få den extra effekt som vi nämnde tidigare får vi ge den första 
kolumnen attribut. Genom att ge den klassen link_table kan vi ge den en 
snygg bakgrundsfärg. I stilmallen infogar vi:

.link_table {background-color: #CCffff;}

I html-dokumentet infogas :

<tr>
<td class=”link_table”>&nbsp;</td>
<td>
 <a href=”sida.html”> länk 1 </a><br/>

Genom att göra samma sak igen kan vi också ange länkar till de senaste 
nyheterna. Ett smidigt sätt är att kopiera tabellen vi precis gjorde (markera 
texten [koden] och tryck CTRL+C) och sedan ställa markören efter </table> 
och innan </div>. Tryck sedan CTRL+V och ändra i tabellen. Vår kod ser ut 
som följer:

Resultat efteR steg 1.8
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</table>
<h4> nyheter: </h4>
<table>
 <tr>
  <td class=”link_table”>&nbsp;
  </td>   
  <td>
   <a href=”sida.html”> nyhet 1 </a><br/>
   <a href=”sida.html”> nyhet 2 </a><br/>
   <a  href=”sida.html”> nyhet 3 </a><br/>
   <a href=”sida.html”> nyhet 4 </a><br/>
  </td>
 </tr>
</table>
</div>

Här är det sedan upp till er att ändra sida.html och texten därefter så att det 
stämmer överrens med vad ni tänkt er. Om ni anser att ni inte vill ha nyhe-
ter är detta ett onödigt steg.

Den sista td:n ändrar vi sedan till:

<td class=”nyheter”>
 nyhet 1 <br/>
 nyhet 2 <br/>
 nyhet 3 <br/>

steg 1.9 - en tabell äR skapad

 nyhet 4 <br/>
 >> <a href=”nyheter.html”> läs mer </a>
</td>

Notera att vi använder oss av <br/> efter varje nyhet. Länken kommer att 
peka på nyhetssidan där vi har tänkt att alla nyheter ska stå uppradade. Vi 
måse definiera klassen för tabellkolumnen i stilmallen. Vi vill i detta fall 
bara ha lite mindre teckenstorlek. Vi ställer oss i stilmallen och skriver:

.nyheter {font-size: 0.8em;}

stEG 1.10 - Navigeringsfält

För att förenkla navigeringen ska vi nu lägga till vad vi kallar navigerings-
fält. I detta kommer det stå var man befinner sig så att det inte kommer 
bli några oklarheter. Vi kommer att lägga denna högt upp på sidan, under 
headern. Vi kommer samtidigt att lägga till ett utrymme där vi har tänkt ha 
snabblänkar på underordnade sidor. 

 <h1> ditt företags namn </h1>
</div>
<div id=”topcontent”>
 <div id=”nav”>
  du är här: <strong> hem </strong>
 </div>
 <div id=”snabb”>
  &nbsp;

Resultat efteR steg 1.9
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 </div>
</div>
<div id=”content”>

I den boxen som vi kallar nav skriver vi vilken sida besökaren befinner sig 
på. Vi kommer att förklara detta mera senare. I stilmallen skriver vi:

#topcontent {width:100%; background: #ffffff; color:#999999;}
#nav {float: left; text-align: left; padding: 2px 1em 2px 1em; width: 
45%; border-left: 1px solid #666666;}
#snabb {float: right; text-align: right; padding: 2px 1em 2px 1em; 
width: 45%; border-right: 1px solid #666666;}

Vi kommer nu få en grå text på vit bakgrund. Tanken med det är texten här 
inte ska störa läsningen på sidan, fast samtidigt synas. Vi sätter bredden på 
topcontent till 100 %, vilket gör att den blir 700 pixlar bred då bodycontent 
är satt till det tidigare. Vi sätter nav och snabb till en bredd på 45 % och läg-
ger de till vänster respektive höger. Vi ger de också en yttre kantlinje som 
ska gå ihop med contents kantlinje. För att skapa lite luft mellan texten och 
kantlinjerna kommer vi att ge padding.

Vår sida ser nu ut enligt bilden längst upp på sidan.

stEG 1.11 - Ytterligare menyer

Vi ställer oss nu strax ovanför boxen footer. Här ska vi infoga ytterligare en 
meny, men tanken är att bara ha den då man anser att sidan blir lång och 
användaren ska slippa skrolla upp hela vägen för att gå till en annan sida. 
Vi kommer här bara ha länkar till de grundläggande menysidorna. Med 
detta menas att vi här inte kommer ha med länkar till undermenysidor. 
Skriv in detta i html-dokumentet:

</div>
 <div id=”link_footer”>
  <a href=”sida.html” class=”current”>hem</a> &nbsp;&nbsp;
  <a href=”sida.html”>om oss</a> &nbsp;&nbsp;
  <a href=”sida.html”>produkter</a> &nbsp;&nbsp;
  <a href=”sida.html”>nyheter</a> &nbsp;&nbsp;
  <a href=”sida.html”>kontakt</a> &nbsp;&nbsp;
 </div>
<div id=”footer”> footer

När vi gör på detta sätt kan man tro att länkarna kommer att hamna ovanpå 
varandra, men det kommer de inte att göra. För att separera dem, så att de 
inte sitter ihop, väljer vi att tvinga in två mellanrum mellan dem. För att få 
dem att placeras snyggt på sidan ska vi nu snygga till link_footer i stilmallen. 
Den kommer innan att se ut som förgående bild.

Resultat efteR steg 1.10 steg 1.11 - skapa länkaR neRe på sidan.
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Vi ställer oss nu på en ny rad i stilmallen och skriver in:

#link_footer {clear: both; padding: 2px; margin: 0; background: 
#ffffff; text-align: right; border: 1px solid #666666; border-bottom: 
none;}
#link_footer a.current {color:#000000;}

Vi valde här att ha en fast border på 1 pixel på ovansidan samt till höger och 
till vänster. Vi ville inte ha någon på undersidan, eftersom det redan finns 
en där från footer. För att spara in lite kod valde vi därför att sätta border 
istället för border-left, border-right och border-top, och sedan border-bottom: 
none. A.current kommer att ge den länken med klassen current en svart färg 
istället för blå. Detta för att enklare se var man är. 

stEG 1.12 - Kontaktinformation

Enligt de teorier vi har tagit upp i vår rapport är det bra att ha sin kontakt-
information på samma ställe på hela webbplatsen för att kunden lätt ska 
kunna få tag på eller besöka företaget. Vårt förslag är därför att ha den i sid-
foten, vilket också är ett vanligt ställe att ha den på. Även att man kontakt-
information här är det att föredra att ha en kontaktsida också. Vi ska lägga 
till följande kod i HTML-dokumentet. Ställ er i footer och skriv följande:

Resultat efteR steg 1.11

<div id=”footer”>
 fiktivt ab, box 123, 55316 J&ouml;nk&ouml;ping, tel: 036-xxx xxx, 
 <a href=”mailto:info@fiktivt.se”>maila oss</a>
</div>

Här skriver ni er kontaktinformation istället. Koden mailto:info@fiktivt.se är 
till för att göra det enkelt för besökaren att skicka e-post till företaget.

stEG 1.13 - Utforma länkar och diverse texter

Ett tecken på bra användarvänlighet är att det är lätt att navigera. Genom 
att använda logotypen som en länk hem är ett sätt som förenklar denna. Vi 
ska därför göra vår rubrik till en länk. Vi skriver i header i HTML-dokumen-
tet:

<div id=”header”>
<a class=”rubrik” href=”examensarbete.html”><h1>ditt företags namn 
</h1></a>
</div>

examensarbete.html är i exemplet innan namnet på er förstasida (den vi nu 
håller på att skapa nu). 

När vi ändå är i header är det en liten sak till man skulle kunna lägga till. 
Det är en slogan för företaget. Vi skriver:

Resultat efteR steg 1.12
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<div id=”header”>
<a class=”rubrik” href=”examensarbete.html”><h1>rubrik/logotyp 
</h1></a>
<p class=”slogan”>En slogan som man har suttit och filat på ett tag 
kanske?</p>
</div>

Eftersom vi har kopplat den nya texten till en klass måste vi ange den i 
stilmallen. Har ni hoppat över sloganen hoppar ni över detta steg. Vi går 
därför dit och ställer oss på en ny rad. Vi infogar:

.slogan {font-style: italic; margin: 0 0 0 3em;}

Vi ger texten en kursiv stil med italic som font-style, samt lite indrag. Nu ser 
sidan ut som följer:

Som vi ser på bilden innan får vi en linje på länken i header. Det är något 
som vi anser är oattraktivt, även om det är bra att ha dem på andra, vanliga 
länkar. Vi har redan definierat länkarna i menyn, men inte de övriga på 
sidan. Det ska vi nu göra. Vi kommer att göra på samma sätt som i steg 7, 
men nu kommer vi ange länkarna för alla övriga länkar.

a{text-decoration: underline;}
a:link{color: #666666;}
a:visited{ color: #000000;}
a:hover{text-decoration: none; color:#999999;}
a.rubrik {text-decoration: none;}

Detta betyder att vi definierar stilen för alla a som finns i dokumenten, 
utom de som är i menyn som får attributen därifrån (steg 7). 

För att ge sidan ett lite mer välkomnande intryck kommer vi nu att lägga in 
en bild. För att innehåll och grafik m.m. ska separeras kommer vi att lägga 
bilden i en mapp som vi kallar bilder. Mappen kommer att ligga i samma 
mapp som HTML-dokumentet. Så sökvägen kommer att bli bilder/bord.jpg 
då bilden heter bord.jpg

steg 1.13 - slogan samt länk hem. steg 1.13 - annat utseende på länkaR.
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Vi lägger in den enligt följande. Vi vill ha den efter rubriken så vi skriver in:

<h3> välkommen till ditt företags namn.</h3>
<img src=”bilder/bord.Jpg” alt=”en trevlig bild” />
<h4> lorem ipsum </h4>
<p>

Om ni följt denna guide till punkt och pricka ska ditt resultat se ut som 
detta:

stEG 2.0 - UNDErLIGGaNDE sIDa

För att få hierarki på sidan har vi valt att använda oss av underliggande 
sida. Denna sidas utseende kommer att fungera som utseende på alla övriga 
sidor på denna webbplats. De kommer inte att skilja sig mycket från huvud-
sidan med det finns vissa element som kommer att ändras. Exempelvis 
kommer vi inte ha några nyhetslänkar här. 

stEG 2.1 - skapa nytt dokument

För att slippa göra om allting som man gjorde på den första sidan kommer 
vi att kopiera denna. Gör enligt följande fyra steg:

1. Ställ i HTML-dokumentet.

2. Istället för att spara, välj spara som.

3. Skriv in det namn som ni vill att det nya dokumentet ska heta (tänk på 
vad ni döpte dem i menyn och glöm inte filändelsen .html och alla filer)

4. Nu har ni ett nytt dokument så nu gäller det ändra.

stEG 2.2 - Komma igång med sida 2

byta titel:

Även om många har samma titel på varje sida kan det vara bra att byta. 
Det gör även det navigeringen lättare för besökaren då hon kan se var hon 
befinner sig. Ställ er nu i head i det nya HTML-dokumentet och mellan 
title-märkena. Det kommer nu stå den titeln ni gav på sidan innan, och en 
bra initiativ är att lägga till namnet på undersidan. Vi kommer att lägga till 
sida 2, men detta skulle kunna vara kontakt eller produkter, helt beroende på 
vilken sida ni nu gör:

<head>
<title> Examensarbete – sida 2 </title>
<link href=”mall.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” />
</head>

Notera att vi inte ändrar stilmallskopplingen då detta är en av de stora 
fördelar som CSS bidrar med. 

steg 1.1 - 1.13 - sidan äR klaR
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Header

Header kommer att vara precis som förut och det kommer att vara samma 
på alla sidorna. Den behöver därför inte ändras.

topcontent

Topcontent är namnet på boxen som innehåller boxarna nav och snabb. Dessa 
innehåller i sin tur navigeringshjälp såsom förklaring var besökaren är och 
snabblänkar, som vi ska flytta hit från boxen right. 

- Nav

Texten som förklarar var besökaren är ska också fungera som länkar för att 
ta sig till ovanliggande nivå. Detta görs i detta exempel enligt följande:

<div id=”nav”>
 du är här: <a href=”examensarbete.html”>hem</a> / <strong> sida 
2 </strong>
</div>

För att göra det lite snyggare infogar vi en ”/” mellan nivåerna. Om man 
går ner ytterligare en nivå ska sida 2 också göras till en länk, men då till sida 
2.

Koden för det skulle ser ut:

<div id=”nav”>
 du är här: <a href=”examensarbete.html”>hem</a> / <a 
href=”examensarbete_2.html”>sida 2</a> / <strong> sida 2.1 </
strong>
</div>

- snabb

På denna sida kommer snabb fungera som plats för snabblänkar. Dessa 
fanns ju i right i exemplet innan. Det såg då ut så här för oss:

<h4>snabblänkar:</h4>
<table>
 <tr>
  <td class=”link_table”>&nbsp;</td>
  <td>
   <a href=”sida.html”> länk 1 </a><br/>
   <a href=”sida.html”> länk 2 </a><br/>
   <a href=”sida.html”> länk 3 </a><br/>

   <a href=”sida.html”> länk 4 </a>
  </td>

Vi kopierar den svartmarkerade texten och klistrar in den inuti snabb. Ko-
den kommer nu att se ut:

<div id=”snabb”>
 <a href=”sida.html”>länk 1</a><br/>
 <a href=”sida.html”>länk 2</a><br/>
 <a href=”sida.html”>länk 3</a><br/>
 <a href=”sida.html”>länk 4</a>
</div>

De radbrytningarna som vi har skrivit in kommer att orsaka problem. Vi 
vill att meny ska ligga horisontellt uppe till höger. Vi ersätter därför <br/> 
med &nbsp;&nbsp;. Lägg även till &nbsp;&nbsp; efter det sista länk-märket 
så att det skapas en liten marginal ut till kanten till höger. Koden kommer 
nu att se ut:

<div id=”snabb”>
 <a href=”sida.html”>länk 1</a>&nbsp;&nbsp;
 <a href=”sida.html”>länk 2</a>&nbsp;&nbsp;
 <a href=”sida.html”>länk 3</a>&nbsp;&nbsp;
 <a href=”sida.html”>länk 4</a>&nbsp;&nbsp;
</div>

Sidan kommer att se ut:

Resultat efteR steg 2.2
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stEG 2.3 - Ordna right

Vi har utformat snabblänkarna som ovan för att man i right på de mer spe-
cifika sidorna istället kan har bilder. Vi tar därför bort allt innehåll som nu 
finns i right och ersätter det med en enkel bild.

Ta bort allt gråmarkerat:

<div id=”right”>
<h4>snabblänkar:</h4>
<table>
 ...
</table>
<h4> nyheter: </h4>
<table>
 ...
</table> 
</div>

Om ni vill lägga in en bild skriver ni istället:

<div id=”right”>
<img src=”bilder/bok2.Jpg” alt=”en bok..”/>
</div>

Tänk på att bildens storlek kommer att påverka sidans design. Den bild 
vi har använt är beskuren så den är 102 pixlar bred. Om den är smalare 
kommer den inte påverka designen, men om den är större kommer hela 
boxen right tvingas ut till bildens bredd. Eftersträva därför att ha max 102 
pixlar breda bilder i denna versionen. Har ni inget program där ni kan 
beskära bilder i kan man göra det i webbläsaren. Man skriver helt enkelt in 
width=”102px” inuti bildmärket, men hela bildens storlek måste laddas in 
ändå.

Exempel: <img src=”bilder/bok2.Jpg” alt=”en bok..” width=”102px”/>

Beroende på om ni använt någon bild, eller vad det är för bild, kommer 
sidan nu att se annorlunda ut. Vår kommer att se ut enligt följande:

stEG 2.4 - meny

Vi har kvar menyn från den tidigare sidan och den måste ändras, i vissa fall 
ganska mycket. Sidans hierarki kommer att påverka menyn. Har sidan man 
befinner sig på underliggande sidor är det ett bra och snyggt alternativ att 
lägga in de underordnade sidorna i en undermeny i menyn. 

Nu kommer vi att behöva använda oss av stilmallen igen. Först ska vi dock 
ändra i menyn. I vårt fall befinner vi oss på sidan om oss vilket handlar om 
företaget. Undersidor till denna skulle kunna vara policy, samarbetspartners 
och medarbetare. Vi utformar nu menyn till detta:

<div id=”menucontent”>
<ul id=”menu_ul”>
 <li><a href=”examensarbete.html”>hem</a></li>
 <li><a href=”examensarbete2.html” id=”current”> om oss </a></li>
 <li>
  <ul id=”undermenu_ul”> 
   Undermeny här!
  </ul>
 </li>
 <li><a href=”sida3.htm”> produkter </a></li>
 <li><a href=”sida4.htm”> nyheter </a></li>
 <li><a href=”sida5.htm”> kontakta oss </a></li>
</ul>
</div>

Resultat efteR steg 2.3
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Vi skapar här en ny lista under den sida vi befinner oss på, inuti listan som 
fungerar som meny. Eftersom vi är på sidan om oss betyder det att vi infogar 
listan (ul) undermenu_ul där, inuti en ny li. Det man kan börja med är att 
flytta id=”current” till den sida man befinner sig på.

Det kommer nu se ut enligt följande:

När man gjort det ställer man sig i den ul som man precis skapade. Varje 
objekt man vill ha i denna anger man inom li-märken. Vi gör i samma steg 
objekten i listan till länkar. Det ser nu i vårt fall ut såhär:

<li>
 <ul id=”undermenu_ul”>
  <li><a href=”policy.html”>policy</a></li>
  <li><a href=”samarbetsp.html”>samarbetspartners</a></li>
  <li><a href=”medarbetare.html”>medarbetare</a></li>
</ul>
</li>

För att texten ska passa in i boxen vi befinner oss i och för att det ska se 
snyggare ut måste vi definiera denna undermeny i stilmallen. Vi går till 
stilmallen och ställer oss på en tom rad. Vi skriver in:

steg 2.4 - skapa undeRmenyeR

#undermenu_ul{width: 10.2em; padding-left: 0.5em; list-style-type: 
none;}
#undermenu_ul a{width: 10.2em; font-size:0.9em;}

Detta kommer att ge undermenyn en bredd, indrag samt ta bort de punkter 
som fanns på varje rad i undermenyn. Vi väljer också att minska teckenstor-
leken lite då det ska märkas att den är en undermeny.

Resultatet efter menyn ser ut såhär:

steg 2.4 - skapa undeRmenyeR

Resultat efteR steg 2.4
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stEG 2.5 - Länkfältet nederst

Eftersom vi i länkfältet nederst på sidan har angett current måste vi ändra 
den så att det är den nya sidan som är current. Det gör vi genom att flytta 
class=”current” i a-märket för sidan. 

<div id=”link_footer”>
 <a href=”sida.html”>hem</a> &nbsp;&nbsp;
 <a href=”sida.html” class=”current”>om oss</a> &nbsp;&nbsp;
 <a href=”sida.html”>produkter</a> &nbsp;&nbsp;
 <a href=”sida.html”>nyheter</a> &nbsp;&nbsp;
 <a href=”sida.html”>kontakt</a> &nbsp;&nbsp;
</div>

Vår sida ser nu ut enligt följande:

stEG 2.� - maincontent

Då maincontent består av innehållet på sidan är det de största ändringarna 
som kommer att göras här. Detta gör man på samma sätt som Steg 1.8 om 
sida ett.

stEG 2.� - sammanfattning sida 2:

Det man ska tänka på att ändra på varje sida:

    - Titel i title. (Steg 1.1)

    - Navigeringsfältet nav. (Steg 1.10)

    - Meny till vänster, i boxen menu. (current, undermenyer, etc. Steg 1.7)

    - Innehåll i boxen maincontent. (Steg 1.8)

    - Länkfältet nere till höger (om sånt används) – Ändra current. (Steg 1.11)

Resultat efteR steg 2.5 Resultat efteR steg 2.6
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stEG 3.0 - Utskriftsvänlig sida

Det finns vissa justeringar som måste till när det handlar om att skriva ut 
en sida från ett HTML-dokument. Ofta är inte texten på sidan anpassad i 
formateringen så att den skulle lämpa sig på ett fysiskt papper i A4-format.

Man vill heller inte ha med så för många grafiska element i utskriften som 
enbart blir onödiga och tar upp plats.

Vad man gör är då att skapa en helt ny sida där dessa justeringar är gjorda 
på innehållet. Man sätter ofta en länk till den här utskriftvänliga versionen 
av texten i samband med den ursprungliga texten. 

stEG 3.1 - skapa ett nytt dokument

Vi gör likadant som vi gjorde i steg 2.1 där vi tog spara som och döper den 
till namn_utskrift.html, där namn är namnet på sidan man vill skriva ut. I 
detta fallet blir det om_utskrift.html

Vad vi gör med utskrift.html för att få den utskriftsvänlig är att bygga på vår 
CSS med ett nytt ID och en ny klass. Vi lägger alltså in koden nedan i vår 
CSS-mall.

#utskriftcontent {float: left; width: 600px; padding: 10px; background: 
#ffffff; line-height: 1.8em;}
.utskrift{font-size: 12pt; font-family:times new roman, times, serif; 
line-height: normal;} 

Ovan ser vi utskriftscontent som är en ny version av vår gamla bodycontent. 
Under den finns utskrifts-klassen som definierar texten som typen serif och 
också en större teckenstorlek.

Vi lägger också in några style-element i headern som kommer att läsas in 
före den externa CSS-filen. Detta gör att det man definierar här kommer att 
prioriteras före det externa dokumentet.

Koden nedan läggs alltså in i head-märket efter hänvisningen till stilmallen.

<link href=”mall.css” rel=”stylesheet” type=”text/css”>
 <style type=”text/css”>
  h4 {margin: 0.3em 0 0.1em 0; font-size: 1.2em; color:#000000}
  body {margin:0px}
 </style>
</head>

Här är lite justeringar gjorda på rubrik-märket h4 samt att marginalerna 
på body-märket är satt till 0. Texten på allt som finns inom en paragraf är 
också av större storlek som är det viktigaste när man gör en utskriftsvänlig 
sida. Anledningen till att de är bestämda inom head-märket är att de redan 
används i stilmallen. Vi vill nämlige använda samma märken så att det blir 
lättare att göra denna utskriftsvänliga sida. Det blir i stort sett bara är att 
”klippa och klistra” innehållet i boxen maincontent. 

stEG 3.2 - ta bort menyer

Vårt nästa steg är att få bort alla menyer och navigeringsfält och därför tar 
vi bort alla boxar och tillhörande innehåll som inte är har ID header, footer, 
bodycontent eller maincontent.

Efter det så byter vi texten i den första boxen där det nu står bodycontent till 
utskriftcontent. Detta för att byta ID till det nya vi skapade i vår stilmall.

<body> 
 <div id=”utskriftcontent”>
<div id=”header”>

Därefter går vi ner till vår maincontent-box och tar bort denna boxen med 
undantag för texten som finns i boxen. Vi adderar sedan utskrifts-klassen 
till paragraferna till brödtexten. Det ser alltså ut såhär:

Ändring från:

<p> lorem ipsum .. </p>

till:

<p class=”utskrift”>lorem ipsum ..</p>

Detta görs på alla ställen där en ny paragraf startas i brödtexten, dvs. på alla 
<p>.

stEG 3.3 - Länk tillbaka

Sedan har vi kommit ner till slutet av texten. Här ska en ny länk läggas in 
för att göra det möjligt för användaren att kunna gå tillbaka till ursprung-
liga sidan. Följande kod läggs in efter sista sluttaggen av paragrafen.

<p class=”update”> senast uppdaterad 2007-05-23 av John doe </p>
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 <a href=”om.html”>tillbaka</a>
<div id=”footer”>

Nu ska du förhoppningsvis ha en sida som ser betydligt bättre ut när man 
skriver ut den på papper. Vi avslutar med att lägga till en länk till om_ut-
skrift.html i om.html. Koden nedan läggs direkt efter brödtextens slut, alltså 
innan maincontent-boxens slut, men efter p för att få lite luft emellan.

<p class=”update”> senast uppdaterad 2007-05-23 av John doe </p>
 <a href=”om_utskrift.html”>Utskriftsvänlig version</a>
</div>

Resultat av den utskRiftsvänliga sidan efteR steg 3.1 - 3.3

stEG 4.0 - skapa site map

Eftersom alla större webbplatser har en site map och vårt intresse är att få er 
att bygga en stor webbplats, så måste ju även ni ha en sådan. En site map är 
en del av sidan vars enda egentliga syfte är att hjälpa användaren att bygga 
upp sin mentala karta så att det blir lättare att hitta på webbplatsen. Mer om 
detta finns att läsa i examensarbetes-rapporten.

Vi kommer att göra som vi gjorde i steg 2.1 – skapa ett nytt dokument. Vi 
väljer att döpa vår nya sida till sitemap.html och lägger den i samma mapp 
som de tidigare HTML-dokumenten.

stEG 4.1 - Göra om det grundläggande.

Eftersom ni vid det här laget troligtvis har förstått var ni hittar de olika 
delarna kommer vi nu snabbt att gå igenom vad som behöver ändras. Vi 
kommer att utgå från den andra sidan vi gjorde.

Börja med att ändra titeln på sidan i title. Vi väljer att döpa den till Examens-
arbete - Site Map, men vi rekommenderar att ni skriver Företagsnamnet – Site 
Map.

Navigeringsfältet (steg 2.2): Ändra i boxen nav så att det står:

<div id=”nav”>
 du är här: <a href=”examensarbete.html”>hem</a> / <strong> site 
map </strong>
</div>

Nu går vi till boxen snabb. Eftersom en av de länkar som kommer att vara 
här är site map kommer vi nu infoga denna. Eftersom det också är den som 
vi står på kommer vi att ge den klassen current på samma sätt som vi gjorde 
i steg 1.11.

<div id=”snabb”>
 <a href=”sitemap.html” class=”current”>site map</a>&nbsp;&nbsp;
 <a href=”sida.html”>länk 2</a>&nbsp;&nbsp;
 <a href=”sida.html”>länk 3</a>&nbsp;&nbsp;
 <a href=”sida.html”>länk 4</a>&nbsp;&nbsp;
</div>

Då vi gett den klassen current får vi definiera det i stilmallen. Vi skriver:

#snabb a.current {color:#000000;}
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Nu ska vi ta itu med menyn som vi har till vänster. Eftersom vi inte befin-
ner oss på någon av den menyobjekten ska vi inte ha någon current där. Vi 
ska inte heller ha någon undermeny. Ta därför bort det gråmarkerade:

<div id=”menucontent”>
 <ul id=”menu_ul”>
  <li><a href=”examensarbete.html”>hem</a></li>
  <li><a href=”examensarbete2.html” id=”current”> om företaget 
</a></li>
  <li>
   <ul id=”undermenu_ul”>
    <li><a href=”policy.html”>policy </a></li>
    <li><a href=”samarbetspartners.
html”>samarbetspartners</a></li>
    <li><a href=”medarbetare.html”>medarbetare</a></li>
   </ul>
  </li>
  <li><a href=”sida3.html”> produkter & tjänster</a></li>
  <li><a href=”sida4.html”> kontakta oss</a></li>
  <li><a href=”sida5.html”> länk till sida </a></li>
 </ul>
</div>

I samma veva ska vi ta bort class=”current” längst ner i det menyfältet 
också, om det är så att ni har det. I vår kod ser det ut som följer:

<a href=”sida.html”>hem</a> &nbsp;&nbsp;
<a href=”sida.html” class=”current”>om oss</a> &nbsp;&nbsp;
<a href=”sida.html”>produkter</a> &nbsp;&nbsp;

Ta bort den gråa texten. När detta är gjort tar vi och tittar på hur det ser ut i 
webbläsaren.

stEG 4.2 - Utforma texten i site map

Nu ska vi ta och utforma texten och länkarna i site map. Vi väljer att använ-
da oss av nya länkklasser men vi väljer samtidigt att återvinna en gammal. 
Vi kommer att använda samma stil som vi har på slogan då vi ska beskriva 
sidorna. 

Vi börjar med att ta bort allt innehåll i maincontent så det nu kommer att se 
ut så här:

<div id=”maincontent”> 
</div>

Vi ställer oss på en tom rad i maincontent och skriver:

<div id=”maincontent”> 
<h3> site map </h3>
<a href=”examensarbete.html” class=”stor”>hem</a>
<p class=”slogan”> förklaring av sidan här. </p>
<br/>
<a href=”examensarbete.html” class=”stor”>om företaget</a>
<p class=”slogan”>  förklaring av sidan här. </p>
<br/>
<a href=”sida.html” class=”mellan”>policy</a>
<p class=”slogan”> förklaring av sidan här. </p>
<a href=”sida.html” class=”mellan”>samarbetspartners</a>

Resultat efteR steg 4.1
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<p class=”slogan”> förklaring av sidan här. </p>
</div>

Man går här igenom alla sidor på så sätt att man ger undersidorna klassen 
mellan och lägger dem under sin huvudsida. Huvudrubrikerna såsom de 
fem huvudlänkarna vi har i vår meny får klassen stor. Detta gör man för att 
skapa samma struktur på site mapen som sidans hierarki. 

Notera att sätta in <br/> efter huvudrubrikens förklaring. (markerat med fet 
stil ovan).

För att definiera klasserna stor och mellan skriver vi in följande i stilmallen:
a.stor {font-size: 1.2em; margin: 0.6em 1em 0 0; font-weight:bold;}
a.mellan{font-size: 1 em; margin-left: 2em; margin-top:2em; color: 
#333333;}

Notera också att vi inte har bytt bild i right, men om ni vill det är det bara 
att ersätta ”bok2.JPG” med namnet på den bild som önskas.

<div id=”right”>
 <img src=”bilder/bok2.Jpg” alt=”en bok..”/>
</div>

Resultat efteR steg 4.1 - 4.2

stEG 5.0 - Kopiera sidorna

Nu är vi på sista steget i handledningen för att skapa sin egen webbplats. 
De steg vi har gått igenom kommer att behöva göras flera gånger, speciellt 
hela steg 2.0 då det handlar om att kopiera och ändra den synliga informa-
tionen så att man får flera sidor.

stEG �.0 - publicera webbplatsen

När man känner sig färdig med utformningen av sin webbplats gäller det 
att göra den åtkomlig för sin målgrupp. Det gör man genom att ladda upp 
sidorna på Internet. För att göra det använder man sig av ett protokoll som 
kallas File Transfer Protocol (FTP). Med hjälp av detta protokoll kopierar man 
alla filer som man använt sig av till sin sida på en webbserver.

stEG �.1 - Webbhotell

Det enda du behöver är plats på en webbserver och ett program som klarar 
att överföra filer via FTP. Det första problemet löses genom att köpa plats 
på ett webbhotell, om man nu inte redan har plats i form av en egen sådan. 
Det kan också vara så det medföljer plats på Internet med vissa bredbandsa-
bonemang. Om plats redan finns bör man köpa en så kallad domän så att 
besökaren lätt hittar till webbplatsen. En domän är en enklare adress, såsom 
www.aftonbladet.se, www.skysports.com etc. En domän kan vara direkt kop-
plad till en server eller vidarebefodra besökaren till en annan adress. Dessa 
inställningar görs hos det webbhotellet man har köpt domänen av.

Om man inte har någon plats sedan innan kan detta, som tidigare nämnts, 
köpas av ett webbhotell. Det finns väldigt många att välja mellan med vari-
erande utbud. Det som kan skilja dem åt är saker som hur många besökare 
det kan vara samtidigt, hur mycket lagringsutrymme och vilken statistik 
som finns tillgänglig. Har man följt denna guide räcker det att ta det minsta 
och billigaste paketet då vår sida inte kommer att bli så avancerad och stor. 
Exempel på webbhotell: 

 FSData  http://www.fsdata.se

 Levonline  http://www.levonline.se 

 Space2u  http://www.space2u.com
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stEG �.2 - Ftp

När det kommer till att rent praktiskt lägga upp sidan behöver man ett 
program som stödjer FTP. Dessa finns att ladda ner gratis på Internet, eller 
så kan man använda sig av Internet Explorers inbyggda program, vilket vi 
kommer att gå igenom här. Det man gör är att öppna Internet Explorer och 
skriva ftp-adressen man fick av sitt webbhotell i adressfältet. Den känne-
tecknas av att den börjar med ftp:// istället för http:// (ex. ftp://ftp.dittwebbho-
tell.se). När man laddar in den här sidan i sin webbläsare kommer Internet 
Explorer att fråga efter användarnamn och lösenord. Dessa uppgifter har 
man fått av sitt webbhotell. Om man använder sig av Internet Explorer 7.0 
måste man sedan ta öppna FTP-platsen i Utforskaren som finns i menyn sida 
uppe till höger. Använder man sig av tidigare versioner av Internet Explor-
er kommer man att komma till FTP-vyn direkt. När man väl är inne på FTP-
servern ska man gå in i mappen public_html, för det är dit man ska kopiera 
in alla sina sidor och bilder. Det är till denna mapp som domänen kommer 
att pekas, förutsatt att man köpt en i samband med platsen.  

Tänk på att du även måste skapa de mappar på servern som du har använt 
till din sida på din dator. Om du exempelvis har länkat en bild som bilder/
bild.jpg måste du lägga bild.jpg i mappen bilder som du behöver skapa i pub-
lic_html. En föutsättning för detta är att det dokumentet som sökvägen finns 
i ligger i public_html eftersom sökvägen alltid utgår ifrån mappen där doku-
mentet ligger. Om du har angett bilden bild.jpg med sökvägen bilder/bild.jpg 
i dokumentet produkt1.html måste alltså bild.jpg ligga i mappen bilder som 
ligger i samma mapp där dokumentet produkt1.html ligger.

ex. www.dindomän.se/produkter.html 

Denna adress kommer att visa produkter.html som ligger i “rooten” - pub-
lic_html. 

ex. www.dindomän.se/produkter 

Denna adress kommer att visa filen index.html som ligger i mappen produk-
ter som ligger i public_html. 

ex. www.dindomän.se/produkter/produkt1.html 

Denna adress kommer att visa sidan produkt1.html i mappen produkter som 
ligger i public_html.

När man nu befinner sig på FTP-server fungerar det på samma sätt som 
utforskaren. Ett tips är att öppna utforskaren och gå till mappen där man har 
sin webbplats. Man kan nu kopiera filerna till FTP-servern genom att dra 
dem från utforskar-fönstret till sitt FTP-fönster. När man har kopierat alla 
filer som man har använt sig av har man publicerat sin webbplats och den 
är redo att surfas till.

stEG �.3 - Domän

Om man inte köper en domän samtidigt som man köper plats på ett 
webbhotell kan man köpa en sådan separat och vidarebefodra den till en 
annan adress. Detta gör man genom att logga in på platsen där man köpt 
domänen med de inloggningsuppgifterna man har fått. Där finns det flera 
inställningar man kan göra såsom vidarebefodring av domänen, vidarebe-
fodring av e-post etc. Om man ska hänvisa en domän till en plats index.html 
kan det vara läge att bara vidarebefodra den till den aktuella mappen.

Ex. www.dinplats.se/användarnamn/index.html.

Index.html är i det här exemplet webbplatsens startsida. På samma webb-
plats finns sidan produkter.html, vilken också ligger i samma mapp som 
index.html. För att få domänen att peka till index.html räcker det att hänvisa 
till roten på webbplatsen. I detta fall är det www.dinplats.se/användarnamn/. 
Då man inte har angett någon fil letas en index-fil (index.html) upp automa-
tiskt och publiceras då domänen skrivits in. Adressen till produkter.html 
på samma webbplats skulle bli www.dindomän.se/produkter.html. Skulle man 
också ange index.html skulle adressen bli www.dindomän.se/index.htmlproduk-
ter.html och den skulle inte fungera.

stEg 7.0 - Vidare referenser

För att utveckla er webbplats ytterligare samt att skapa fler kunskaper inom 
området föreslår vi här några källor som vi tycker är värda ett besök.

Dessa är:

 W3 Schools  http://www.w3schools.com

 HTML Goodies http://www.htmlgoodies.com

 CSS Play  http://www.cssplay.co.uk

 CSS Zen Garden http://www.csszengarden.com
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