
2005

Webbplats och grafisk profil 
för Falu Tank AB
Website and graphic profile 
for Falu Tank AB

Edvard Larsheden

EXAMENSARBETE

Grafisk Teknologi
Nr: E3220GT



EXAMENSARBETE, C-nivå
Grafisk Teknik

Program

Grafisk Teknologi, 120p
Reg nr
E3220GT

Månad/År

5-05
Examinator
Tobias Gustavson
Handledare vid företaget/institutionen
Göran Lönnar

Omfattning
10 poäng

Namn

Edvard Larsheden

Företag
Falu Tank AB
Titel

Webbplats och grafisk profil för Falu Tank AB

Nyckelord
webbplats, hemsida, grafisk profil, design, webbdesign, Falu Tank.

Högskolan Dalarna
781 88 Borlänge
Röda vägen 3
Telefon: 023-77 80 00

Telefax: 023-77 80 50
URL: http://www.du.se/

Sammanfattning
I detta examensarbete har en webbplats skapats för Falu Tank AB med hjälp av Jennifer Flemings 
utvecklingsmodell, även framtagning av en logotyp och grafisk profil med tillhörande manual har 
ingått i examensarbetet.

Falu Tank AB utför nytillverkning, rekonditionering samt kontroll av petroleumtankar. De erbjuder 
också oljeavskiljare, pumpöar och dubbelmantlade tankar.

Arbetet har bestått av en bakgrundsundersökning på Falu Tank AB, samt litteraturstudier i webbde-
sign och grafisk profilering, med en teoretisk fördjupning inom webbdesign. Bra webbdesign innebär 
i första hand att sidan är välstrukturerad, enhetlig, lättnavigerad, användarvänlig och att den har en 
bra harmoni.

Målet med webbplatsen var att den skulle vara funktionell, proffsig, och modern, med en passande 
design för att attrahera fler besökare. Jennifer Flemings utvecklingsmodell lämpade sig mycket väl 
vid utformningen av webbplatsen.

Falu Tanks logotyp kändes gammal och intetsägande dessutom saknades en grafisk profil. Den fram-
tagna profilen innefattar logotyp, färg och typografi, men även formgivning av visitkort, brevpapper 
och fakturor. Målet med den grafiska profilen var ett ge Falu Tank ett enhetligt, modernt och stilrent 
intryck inför kommande marknadsföring.  Resultatet blev en stilren och tydlig grafisk profil med stark 
koppling till Falu Tank.
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Summary
In this degree project a website has been created for Falu Tank AB based on Jennifer Flemings web 
development process. The project also includes the creation of a logotype and a graphic profile with a 
belonging manual.

Falu Tank’s profession involves refurbishment and inspection of oil- and petrol tanks made of steel. 
They also offer oil separators, pump islands and double-skin refurbishment.

The project has consisted of a research of Falu Tank AB, along with a literature studies in the areas 
of web design and graphic profiling, with stress on web design. Good web design involves; structure, 
homogeneous, easy navigation, useful design and good harmony.

The objective of the web site has been to combine functionality with a modern and professional design 
in order to attract more visitors. Jennifer Fleming’s web development process was very appropriate.

Falu Tank lacked a graphic profile and had an old fashioned and expressionless logotype. The new 
graphic profile consists of logotype, colour and typography as well as business cards, letter heads and 
invoices. It gives Falu Tank a modern, clean and uniform appearance which will serve as an excellent 
basis for future marketing efforts. The result became a clean and clear graphic profile with a strong 
connection to Falu Tank.
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 
Falu Tank utför nytillverkning, rekonditionering samt kontroll av petro-
leumtankar. De erbjuder också oljeavskiljare, pumpöar och dubbelmant-
lade tankar för användande inom skyddsområde för vattentäkt. Bland 
kunderna finns; industrin, kommunerna och försvaret. Falu Tank är 
beläget i Falun och Hedemora och har varit verksamma i över 25 år.

Falu Tanks hemsida gjordes i mitten av 90-talet och är säkert mycket väl-
gjord och avancerad för dess tid, men det har hänt mycket på de senaste 
åren och hemsidan känns i dagsläget omodern. Den består av skrikiga 
färger i regnbågens alla färger. Idag är företaget en stor användare av 
modern teknik och det skall synas när man besöker företagets ansikte 
på webben.

Inte bara hemsidan känns omodern utan även logotypen. Företaget 
saknar dessutom en grafisk profil som knyter samman företagets publi-
kationer.

1.2. Problemformulering
Hur skall man locka Falu Tanks kunder till hemsidan? Räcker en upp-
fräschning och bättre navigation, så att besökarna hittar vad de söker, 
eller måste man komplettera med mer information? Ett annat problem 
som blev uppenbart vid första mötet med Falu Tank, var att uppdatering 
aldrig sker. Hur kan detta lösas? Ska man anlita ett företag som sköter 
uppdatering, ska man utbilda någon på företaget, eller underlätta upp-
dateringen?

Problem som har utrets under arbetes gång:
 - Hur ska webbplatsens gränssnitt vara uppbyggt för att ge en bra  

 struktur och överblick?
 - Hur ska den visuellt byggas upp för att vara lockande?
 - Regelbundna uppdateringar är viktigt. Vem ska sköta detta?
 - Vilken målgrupp riktar Falu Tank sig mot?

Falu Tank saknar en grafisk profil som ger ett enhetligt intryck på alla 
trycksaker. Dessutom känns Falu Tanks logotyp omodern och alldaglig. 
Hur ska Falu Tank profilera sig inför kommande markandsföring?
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1.3. Syfte
Syftet med detta examensarbete är att få ökande kunskaper inom 
områdena grafisk profilering och webbdesign, detta genom att omvand-
la teoretiska kunskaper från studierna till en praktisk tillämpning. 
Tillämpningen består i detta fall av att konstruera en webbplats samt en 
grafisk profil åt Falu Tank AB och dessutom göra en teoretisk fördjup-
ning inom webbdesign som ska redogöra för vad som egentligen är bra 
webbdesign. 

Syftet med webbplatsen är att bidra med underlag för Falu Tanks fram-
tida marknadsföring på Internet, detta genom att skapa en modern, 
användarvänlig och informativ hemsida. 

1.4. Mål
Kravet från Falu Tank är att skapa en funktionell och proffsig hemsida 
där man kan läsa om produkterna. Sidan ska också ha en snygg och 
passande design för att attrahera fler besökare. Förutom en hemsida för 
konsumenterna kommer eventuellt ett administrationssystem att ska-
pas. Idén med ett detta är att administratören ska kunna ändra saker på 
hemsidan utan att behöva ändra i själva HTML-koden. 

Eftersom Falu Tanks logotyp känns uråldrig och en grafisk profil saknas 
kommer dessa tas fram. Detta innefattar färg, form och stil på hemsidan, 
men även design på logotyp, visitkort, brevpapper och fakturor. Målet 
med den grafiska profilen är ett ge Falu Tank ett enhetligt, modernt och 
stilrent intryck för kommande marknadsföring.

1.5. Metod 
Jennifer Flemings utvecklingsmodell, som hon beskriver mer ingående 
i boken Web Navigation, kommer att tillämpas vid utformandet av Falu 
Tanks nya webbplats. Utvecklingsmodellen delas in i sex olika faser 
enligt följande:

 - Fas 1: Samla information
 - Fas 2: Strategi
 - Fas 3: Skapa prototyp
 - Fas 4: Implementering
 - Fas 5: Lansering
 - Fas 6: Underhåll och utveckling

Man kan dela upp själva arbetet i olika huvuddelar. Först en program-
meringsdel där funktioner och grundstrukturen på sidan skulle skapas. 
Sedan en designdel där en grafisk profil ska tas fram och innehållet på 
sidan göras. 
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HTML ligger till grund för allting på webbplatsen. Det eventuella admi-
nistrationssystemet programmeras i PHP. 

Webbdesigndelen  konstruerades i en kombination av: Adobe Photoshop, 
Macromedia Dreamweaver och handknackad HTML-kod.

Förutom planering och själva arbetet sammanställdes en rapport.

1.6. Avgränsningar
Detta arbete är tänkt som ett examensarbete för högskoleingenjörer, och 
omfattar 10 poäng för en person, alltså 10 veckors heltidsarbete.

Arbetet omfattar skapandet av en funktionell och proffsig hemsida där 
man kan läsa om Falu Tank och deras produkter. Hemsidan kommer 
att layoutas med text- och bildmaterial från Falu Tank. Hemsidan kom-
mer också att publiceras på Internet. Projektet omfattar inte skrivelser, 
översättningar eller framtida administrering. En grafisk profil kommer 
även att tas fram, där en ny logotyp står i fokus. Logotypen kommer att 
placeras på faktura, brevpapper och visitkort.
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2. Grafisk profil

2.1 Bakgrund
En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk 
information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre huvudelement; 
logotyp, färg och typografi som förklaras mer ingående under egna rub-
riker nedan.

2.1.1 Typografi
Typografi är konsten att maskinellt återge text, främst i tryckt form, men 
även på datorskärmar. Typografi handlar om utformning av bokstavsty-
per, typsnitt, och med bokstävernas placering på en yta, t.ex. deras inbör-
des avstånd, justering, ombrytning i spalter, o.s.v.  (www.susning.nu)

Typografins viktigaste uppgift är ett skapa en text med så hög läsbarhet 
att läsaren kan koncentrera sig på innehållet. Läsbarheten är dock inte 
i alla avseenden det som prioriteras högst. Många stilar är designade för 
att väcka uppmärksamhet eller skapa en känsla.

2.1.2 Färg
Att använda rätt färger i reklam och markandsföring är ett starkt sätt att 
väcka känslor hos betraktaren. Korrekt använd kan en färg avgöra hur 
en kund uppfattar företaget eller produkten, så det är oerhört viktigt att 
den väljs med omsorg.

Är det en slump att McDonalds och andra snabbmatskedjor använder sig 
av gult rött och orange i både logotyp och inredning? Dessa färger har 
visat sig spela på våra hungerskänslor och är således associerade med 
mat.

Blått fungerar inte lika bra med mat (kanske för att väldigt få maträtter 
är blå). Mörkblått är en färg som ganska ofta används av affärsföretag 
och är en färg som symboliserar trygghet och pålitlighet.
(www.grafisk-profil.se)
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Röd 
Kärlek, eld, passion, stress, värme, lycka, hälsa, hetta, mod, revolution 
och värdighet associeras till rött. Men också oro och hat, se rött. Genom 
tester som gjorts med lekande barn har man kunnat konstatera att de 
som lekte mycket med röda klossar hade en tendens att vara uppjagade 
och aggressiva. Men rött kan också sporra till entusiasm och aktivitet. 
Man har funnit att vuxna som är förtjusta i rött har lättare att ta risker, 
uppskattar oväntade situationer och är mer spelbenägna.

Blå
Svalka, trygg, oändlighet, idealism, vemod och lugn. I Europa och 
Sydamerika står blå även för hälsa. Vad som än tillmäts den blå färgen i 
associationer så är den hela jordens favoritfärg nummer ett, enligt omfat-
tande undersökningar. En fysiologisk aspekt är att ögonblinkningar 
inte kommer så tätt i blått ljus. Blått ljus befrämjar syresättningen av 
kroppsvävnader och sänker hormonaktiviteten, en förklaring till att blå 
färg anses lugnande och rogivande.

Grön
Lugn, neutral, natur och harmoni. I Fjärran Östern står grönt för hälsa, 
medan grönt i Afrika associeras till sjukdom. På vissa håll representerar 
grönt fruktsamhet. Inom färgpsykologin anses gröna toner lämpa sig bäst 
för precisionsarbete. Färgen skapar också emotionella förutsättningar för 
ett balanserat sinne. Detta är en anledning till att operationskläder är 
gröna.

Gul
Glädje, lycka, värme, sol men också falskhet. Undantag från dessa upp-
fattningar kommer från Mellanöstern. Där ser man i första hand gul 
som en sjukdomsfärg. Inom psykologin finns uppfattningen att gulaktiga 
nyanser kan ge upphov till illamående och sjösjuka. Den tyske psykolo-
gen Wundt ansåg att gult ger upphov till eggelse, medan den ryska måla-
ren Kandinsky menade att människor som attraheras av gult är udda och 
excentriska. Även Goethe hade intresse för färgupplevelser och tillskrev 
gult en stimulerande effekt på tanken.

Vit 
Oskuld, renhet och vishet över hela världen. I södra Afrika associeras 
även kärleken med vitt. Inom den psykiatriska vården används vitt ljus 
mot apati och depression.

Svart 
Olycka, död, sjukdom, hat och sorg, enligt västvärldens kultur. I Kina är 
det vitt som mest förknippas med sorg. 
(Målarmästarnas Riksförbund, 2004)
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2.1.3 Logotyp
En logotyp är en särpräglad grafisk kombination av bokstäver och bild-
element. Logotyper används inom marknadsföring för att öka identifiera 
ett företag och dess produkter. (Nationalencyklopedin, 1998)

En logotyp är alltså en formgiven ordbild av ett företagsnamn ofta med 
mycket karakteristiskt utseende. Logotypens syfte är att fungera som 
företagets identitetsmärke och dessutom förmedla ett budskap om före-
taget och dess verksamhet. En logotyp består av; typografi, färg och i 
många fall en symbol.

Logotypens främsta uppgift är att skapa uppmärksamhet, samtidigt som 
den skall vara unik, tidlös, tydlig, snygg, originell, fungera i färg och 
enbart svart, vara storleksoberoende och lätt att känna igen. Fördelen att 
ha en symbol tillsammans med ordbilden är att det ökar möjligheten att 
betraktaren kommer ihåg företaget. 
(Cap & Design nr1 2001, Klas Granström)

2.1.4 Grafisk profil
En grafisk profil kan beskrivas som ett grafiskt regelverk. Vilka kulörer 
och typsnitt får användas? Hur stor ska logotypen vara i förhållande till 
pappersytan? Igenkänning är nyckelordet. 

Alla företag har, vare sig de vill det eller ej, något de kan kalla en grafisk 
profil. De flesta företag har en logotyp (vissa har till och med mer än en). 
De flesta har visitkort, skyltar, brevpapper och en webbplats, detta sam-
mantaget skapar den bild  som betraktaren har av företaget. 

En grafisk profil kan vara hur omfattande som helst eller i enklaste 
fall sträcka sig till vilket typsnitt som bör användas. Det viktigaste är 
att företagets kärnvärden genomsyrar profilen och att man låter en röd 
tråd vandra i allt man gör. Bryter man mot profilens rekommendationer 
bidrar det till att varumärket eller företagets profil sakta men säkert 
försvagas.

I vissa fall samlar man all information i en pärm eller i ett häfte och detta 
bildar den grafiska manualen. Denna skall fungera som ett värdefullt 
tillskott i det kreativa arbetet och aldrig som en bromskloss.
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2.2 Genomförande

2.2.1 Bakgrund
Falu Tank saknade en grafisk profil som begränsade förvrängning av 
logotypen. Logotypen existerade i olika nyanser av rött, blått och svart. 
”-Vi tar det som passar”, tyckte man på Falu Tank. De vanligaste tryck-
sakerna, faktura och brevpapper, bestod av tråkiga Officemallar. 

Falu Tank var ganska oinsatta i begreppet grafisk profilering, vilket 
gav arbetat relativt fria händer. Därför ligger de tidigare studierna till 
grund för många av besluten som togs vid framtagandet av den grafiska 
profilen.

2.2.2 Varför skall Falu Tank ha en grafisk profil?
Den grafiska profilen ger Falu Tanks trycksaker en tydlig och lätt iden-
tifierbar avsändare. Den grafiska profilen skapar också förutsättningar 
för en konsekvent och enhetligt utseende på allt från brevpapper och 
fakturor till visitkort och webbsidor.

2.2.3 Researcharbete
Researcharbetet kring Falu Tanks grafiska profil har skett via intervjuer 
med anställda på företaget. Därtill har en mängd publikationer från 
företaget granskats. Likaså har det tidigare manéret granskats, som dock 
inte bestod av en samlad grafisk profil. Sammantaget uppfattades det 
tidigare maneret som opersonligt, gammalt och tråkigt.

2.2.4 Mål
Tillsammans med Falu Tank arbetades följande mål fram.
Den grafiska profilen skall: 

 - Ge Falu Tank ett enhetligt intryck för kommande marknadsföring
 - Föra tankarna till Falu Tanks verksamhet
 - Kännas modern, men samtidigt tidlös
 - Vara stilren och enkel, ”Inte en massa krusiduller”
 - Vara lätt att tillämpa, inte ett bromsande regelverk

2.2.5 Använda programvaror
Adobe Illustrator CS v.11
Adobe Illustrator är ett illustrationsprogram från Adobe som blivit 
branschstandard för såväl Mac OS som Microsoft Windows. Programmet 
använder sig av objektgrafik.

Adobe InDesign CS v.3
Adobe InDesign är ett DeskTop Publishing-program från Adobe. 
Adobe har även tidigare utvecklat DTP-programmet Pagemaker, men 
utvecklingsresurserna satsas nu på InDesign som även kan fås i en 
”Pagemaker Edition” med ett speciellt tilläggsprogram, som skall få 
Pagemakeranvändarna att känna sig mer hemma i InDesign. Värsta 
konkurrenten är QuarkXpress.
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2.2.6 Logotyp
Efter researcharbetet påbörjades idé/skiss-fasen av logotypen. Flera skis-
ser arbetades fram och de bästa idéerna digitaliserades och förfinades i 
Illustrator.

Symbol
Den nya logotypens främsta uppgift var att skapa mer uppmärksamhet 
än den gamla. Det kändes därför självklart att ge Falu Tank en symbol i 
logotypen, eftersom studierna pekade på att en symbol ökar möjligheten 
att betraktaren kommer ihåg företaget.

Symbolen skulle vara unik, tidlös, tydlig, snygg, originell, fungera i färg 
och enbart svart, storleksoberoende och vara lätt att känna igen (se bila-
ga A). Falu Tank ville varken ha en extremt särpräglad eller ”krusidullig” 
logotyp, utan efterfrågade något stilrent och tydligt.

För att skapa en röd tråd till Falu Tanks affärsidé och produkter, skapa-
des en symbol som för tankarna till:

- En av Falu Tanks viktigaste produkter, den dubbelmantlade tanken
- En tank fylld med vätska
- Rör nerstuckna i vätskan
- F:et i Falu Tank

Typografi  
Falu Tank hade inga önskemål eller tankar kring typografin. Valet av 
typsnitt föll därför på en personlig favorit, Eurotype regular. Läsbarheten 
hos typsnittet är mycket god i enstaka ord, dock inte i längre meningar. 
Den är tillräckligt unikt designad för att kännas personlig för Falu Tank. 
Typsnittet är kantigt och kraftigt, vilket inger en känsla av industri, kva-
litet och styrka, samtidigt som det känns dynamiskt och modernt.

Enbart versala bokstäver har används i ordbilden, dels för god läs- och 
synlighet, dels för att skapa band till den gamla logotypen. De versala 
bokstäverna i kombination med ett tydligt typsnitt gör ordbilden lättläs-
lig även i små grader.

Kulör
Det självklaraste alternativet var att ta en redan inarbetad Falu Tank-
kulör, men den gamla logotypen uppträde i mängd olika nyanser från 
rött till blått.

För att skapa enhetlighet skulle logotypen enbart existera i en bestämd 
kulör. Med litteraturstudierna i färglära som grund valdes en kungsblå 
kulör (PMS 2757) för att stärka kopplingen till industriföretaget, dess-
utom klingade de psykologiska faktorerna bra med företaget. Blått är 
synonymt med trygghet och pålitlighet.
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2.2.7 Grafisk manual
För att ge Falu Tank en dokumentation om hur deras grafiska profil 
skall användas, skapades en grafisk manual i form av ett häfte, se bilaga 
B. Den visar hur logotypen ser ut och hur den ska användas. Manualen 
visar också vilka typsnitt och kulörer som ska användas vid trycksaks-
produktioner. Manualen ska användas vid all produktion av material 
med Falu Tank som avsändare. 

Manualen skall fungera som ett värdefullt tillskott i det kreativa arbetet 
och inte som en bromskloss, därför innehåller manualen tydliga riktlinjer 
i kortfattad form.

En PDF-version av manualen kommer att läggas ut på webbplatsen.

Logotyp
Logotypen består av två enheter: symbolen ”tanken” och ordbilden FALU 
TANK. 

Logotypen skall alltid framträda klart och tydligt och får inte användas 
intill andra symboler, logotyper eller liknande. Logotypen har en unik 
form, där det inbördes förhållandet mellan symbol och namn är fast. Den 
får alltså inte ändras annat än i storlek.

Symbolen kan förekomma ensam som ett dekorativt element men aldrig 
som avsändare av ett budskap. FALU TANK får endast förekomma ihop 
med symbolen.

Färg
Falu Tanks officiella färg är den blå kulör som finns i symbolen ”tan-
ken”. Den blå färgen betecknas i trycksammanhang med PMS 2757, 
vilket översatt till fyrfärgstryck (CMYK) motsvaras av 100% cyan, 82% 
magenta 0% gul och 30% svart.

Typografi
För att förstärka Falu Tanks identitet används en enhetlig typografi i 
trycksaker. Två typsnitt med olika karaktär används. Adobe Garamond 
och Myriad. Adobe Garamond är en klassisk antikva och används fram-
för allt i brödtext. Myriad används företrädesvis i rubriker, diagram och 
tabeller, blanketter samt kortare texter.

Applicering
Den grafiska profilen omfattar de vanligaste trycksakerna hos Falu Tank, 
visitkort, brevpapper och faktura. För att skapa en röd tråd mellan tryck-
sakerna återfinns logotypen i den vänstra överkanten på alla dokument. 
Den ”Falu Tank blåa” färgen är återkommande i text och designelement. 
Dessa trycksaker kommer att läggas ut på Falu Tanks FTP-konto för att 
vara lättåtkomliga för både Falu Tank och deras tryckeri.
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3. Webbplats

3.1 Bakgrund
Flera webbsidor bildar en webbplats och en webbsida är (i grund och bot-
ten) inget annat än ett vanligt textdokument som läses och tolkas av en 
webbläsare (tex. Safari och Internet Explorer). Textdokumentet består 
av ett kodspråk som heter HTML. En webbsida kan innehålla text, bild, 
ljud, animationer, video med mera. Hemsidan är webbplatsens förstasida 
och kan liknas vid framsidan på en bok.

3.1.1 Internet
Informationens motorväg eller Internet som det kallas i dagligt tal, är en 
av de mest värdefulla utvecklingarna inom informationssystem historiskt 
sett enligt Fitzgerald, (1996).

Internet är inte ett nätverk, utan består av tusentals nätverk som är 
ihopkopplade. Internet startades av U.S. Department of Defense 1969, 
och var då ett nätverk bestående av flera datorer kallad ARPANET. 
Utifrån detta nätverk växte sedan dagens enorma nätverk fram. 1994 och 
1995 steg antalet användare med 400 procent per år och var uppe i 40 000 
användare 1995. Antalet företag som 1995 var kopplade till Internet var 
ungefär 3 000. Idag är siffrorna helt annorlunda och avsevärt större och 
antalet användare fortsätter att öka. (Fitzgerald, 1996)

3.1.2 World Wide Web
World Wide Web eller Webben som det ofta kallas, är den del av Internet 
som växer snabbast. För att få ett grepp om hur Webben är kopplad 
till Internet menar Fitzgerald (1996) att Webben är för Internet vad 
Windows är för Dos.

Webben förser användarna med ett grafiskt användargränssnitt som kan 
innehålla text, bilder, video och ljud. Den består av två komponenter: 
browser och server. Browsern gör det möjligt för användare att få tillgång 
till Webbservern. Webbservern i sin tur lagrar information i ett antal 
textfiler kallade webbsidor.
(Fitzgerald, 1996)



Edvard Larsheden
Examensarbete, 10p
Webbplats och grafisk profil för Falu Tank AB

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

16

3.1.3 HTML
(Hyper Text Markup Language) är det vanligaste sidbeskrivningssprå-
ket på Internet. Det bygger på SGML (Standard Generalized Markup 
Language). Det finns också en version av HTML som istället för att bygga 
på SGML bygger på XML (eXtensible Markup Language och denna heter 
XHTML (Extensible Hypertext Markup Language).

Hur fungerar HTML?
Ett html-dokument består av ett antal taggar som beskriver hur sidan 
ser ut, samt fri text mellan taggarna som är informationen som visas. 
Filen som är ett html-dokument ligger vanligen på en webbserver. När 
användaren surfar in på sidan skickas html-dokumentet till användaren, 
där webbläsaren tolkar html-taggarna som dokumentet är uppbyggt 
med, för att sedan presentera det för användaren. Ett enkelt exempel på 
HTML-kod kan se ut så här och det som kommer att synas på webbsidan 
är i det här fallet ”Tja!”:

<html>
<body>
Tja!
</body>
</html>

Alternativ till HTML
Det enda egentliga alternativet till HTML är XHTML. Skillnaderna mel-
lan dessa båda är små. Den största skillnaden är att XHTML kräver att 
alla taggar verkligen avslutas.

3.1.4 CSS
(Cascading Style Sheets) är en teknik för att mer i detalj styra designen 
på i ett html-dokument, den ger också möjlighet att till viss del separera 
information och design. Tekniken har funnits sedan 1994, men började 
inte användas i stor skala förrän i slutet på nittiotalet.

Hur fungerar CSS?
Det allra vanligaste och ur många synpunkter bästa sättet att använda 
CSS är att skapa en fil där all css-information finns. Sedan refereras till 
denna fil från alla html-dokument som skall ha en enhetlig design. På 
detta sätt slipper man ändra i flera html-dokument om man vill ändra 
något i designen.
Ett exempel från en css-fil kan se ut så här:

.mainText {
font: normal 8pt Verdana, Arial;
color: #000000;
vertical-align: top;
text-align: left;
}
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3.1.5 Vad är en dynamisk webbplats? 
Här följer en liten introduktion till begreppen statisk och dynamisk webb-
plats. En dynamisk webbplats kan enkelt uppdateras med ny information 
både via inmatning och via andra kanaler.

Vad är en statisk webbplats? 
En statisk webbplats är jämförbar med en broschyr. Den designas och 
programmeras en gång, för att sedan ha samma innehåll till dess att 
man programmerar om den. Sidor av denna karaktär kräver antingen 
att driftansvarig är kunnig inom webbdesign eller att uppdateringar inte 
behöver göras så ofta.

Vad är en dynamisk webbplats?
För att uppnå besökares krav på nyttig information är det viktigt att 
uppdatera webbplatsen ofta. Vid en uppdatering är det oftast ren infor-
mation som skall läggas till, tas bort eller ändras. När detta skall göras 
är det klart effektivast om webbplatsen är dynamisk, dvs. informationen 
lagras i en databas och hämtas ut interaktivt mot specifik användare 
eller användargrupp. Via formulär kan sedan text och data modifieras 
och databasen uppdateras. Den stora fördelen av detta är att vem som 
helst i din organisation kan hantera uppdateringar av webbplatsen. Här 
följer ett exempel när det gäller en nyhetssida. Varje gång en nyhet ska 
publiceras matas denna in direkt via webbgränssnittet och uppdaterar 
databasen. Detta gör att det går betydligt fortare att få ut informationen 
samt att inga programmeringsändringar behöver göras. Om nyhetssi-
dan sedan är lite mer avancerad, håller den även kontroll på hur länge 
nyheten är aktuell och tar sedan bort den automatiskt. En annan mycket 
användbar informationskanal är besökarna. En interaktiv webbplats 
aktiverar besökarna. Detta kan leda till många nya kontakter och idéer.

3.1.6 Domän
Ett domännamn är en anpassad adress på Internet. Den kan jäm-
föras med ett telefonnummer, men istället för siffror så används en 
Internetadress (ex. www.du.se). För att underlätta administrationen 
av adresser på Internet tilldelades 244 länder egna ändelser/Top Level 
Domains av ICANN (The Internet Corporation For Assigned Names and 
Numbers). Exempelvis fick Sverige ändelsen .se, Storbritannien fick .uk, 
Kina fick .cn, etc. Domänändelserna .com, .net, .org, .biz, och .info kan 
nu registreras av vem som helst över hela världen, medan landsändel-
serna har begränsad tillgång. Majoriteten av landsändelserna kan dock 
köpas i hela världen vilket underlättar för företag som vill behålla och 
registrera sina varumärken eller företagsnamn. Sättet att registrera ett 
nytt domännamn har underlättats under de senaste åren och nu slipper 
företag kontakta utländska agenter för att kunna få tag i exempelvis .com 
adresser.
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3.1.7 Webbhotell 
Ett webbhotell är en fysisk plats där de som vill etablera sin närvaro på 
Internet hyr en plats. Att hyra en plats på ett webbhotell, i stället för att 
sätta upp en egen server, kan vara ett mycket bra alternativ eftersom 
man låter specialister sköta den tekniska biten och därmed slipper före-
taget en massa resurskrävande problem. Förutom platsen för företagets 
webbplats får kunden på ett webbhotell ofta tillgång till e-postkonton för 
det egna företaget. Kunden kan även få hjälp med att skapa/driva avan-
cerade funktioner. De flesta moderna webbhotell har stöd för ny teknologi 
som bland annat PHP, ASP, SQL-databaser, JSP, XML och WAP.

3.1.8 Sökmotor
Det är viktigt att kunderna hittar fram till den sökta webbplatsen. I detta 
avseende är en sökmotor ett viktigt instrument En sökmotor indexerar 
sidor på Internet efter befintliga nyckelord. Man kan se en sökmotor 
som en guide, vilken vägleder kunden alternativt besökaren till aktuell 
webbplats.

En sökmotor är sammansatt av tre delar; spindel, indexeringsprogram 
och sökverktyg.

Spindelns funktion är att söka igenom webben med jämna mellanrum för 
att samla ihop information från alla webbplatser.

Indexeringsprogrammet tar emot information om webbsidan och gör ett 
utdrag från informationen i sidan och indexerar den genom att lägga 
informationen i en databas. (Häggman, 2000)
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Hur fungerar en sökmotor?
Presentationsordningen i sökmaskinerna styrs av en algoritm, som 
är unik för varje sökmaskin och som dessutom varierar över tiden. 
Algoritmen tilldelar olika element och egenskaper hos webbsidorna högre 
eller mindre vikt i avsikt att åstadkomma så relevanta söksvar som möj-
ligt.
De element och egenskaper som ofta viktas upp är: 

 - URL (sajtens domännamn och sidans filnamn, www.du.se/IntroIT. 
 html)

 - Title (Den osynliga titel, som endast visas i söksvar, ej på websidan)
 - Description (en osynliga beskrivningen av sidan som endast visas i  

 söksvar)
 - Keywords (osynliga uppräknade nyckelord.)
 - H1-header (huvudrubrik i största storleken, men kan även styras  

 med font size )
 - Ingress, d.v.s. textstycke som följer direkt efter H1.
 - Mellanrubriker, d.v.s. H2, H3 o.s.v.
 - Länk-popularitet (antalet externa länkar som pekar mot sidan)
 - Länk-kvalitet (hur populära de sajter är som innehåller länkar pe- 

 kande mot sidan)
 - Länk-text (den text som beskriver länken som pekar mot sajten.)
 - Klick-popularitet (hur många som klickat på länken i söksvaret)
 - Retur-benägenhet (om den som klickat återvänder till söksvaret   

 inom en viss tidsrymd.)
(www.searchengine-optimization.nu)
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3.2 Webbdesign
Med webbdesign menas formgivningen av webbplatser. I begreppet webb-
design ryms; typografi, layout, bildspråk, dokumentegenskaper, struktur, 
navigering, språkliga samt visuella egenskaper.

Genom designen får företaget en chans att visa sina besökare att de 
skiljer sig från konkurrenterna. Varje företag är unikt och detta borde 
genomsyra webbplatsen.

En väl organiserad sida tillåter användaren att arbeta effektivt. Detta 
kan åstadkommas till exempel genom att basfunktionerna är direkt till-
gängliga, medan avancerade funktioner kan vara mindre självklara för 
nya användare. En användare ska kunna ”lämna” systemet en månad 
och fortfarande känna igen sig när de kommer tillbaka. En användare 
skall känna sig säker, de ska veta att de kan testa olika alternativ, se 
resultat och återgå om resultatet inte är tillfredsställande. Det finns inte 
två exakt likadana användare vilket gör att företaget bör tillåta kundan-
passning så långt det går. (IBM, 2005)

3.2.1 Utveckling
Enligt David Siegel, författare till boken Killer Web Sites, kan man dela 
upp webbplatser i generationer. Första generationens webbplatser var 
linjära. Det som utmärkte den första generationen var den totala avsak-
naden av layoutfinesser, fokuseringen låg på funktionaliteten. Texten 
avdelades med radbrytningar och horisontella linjer, bakgrunden var grå 
och raderna var ofta mycket långa, det var mediet  som var meddelandet: 
huvudsaken var att finnas på webben, innehållet och utseendet behövde 
inte vara märkvärdigt. (Siegel, 1998)

Vidare anser David Siegel att andra generationens webbplatser påbör-
jades runt 1995 då Netscape uppfann blink-taggen och menar att andra 
generationens webbplatser är i stort sett samma som första fast ikoner 
har ersatt ord, upprepad grafik har ersatt de grå bakgrunderna och det 
finns ofta en punktlista och menystyrd modell för att presentera en hie-
rarki av information.

Enligt Siegel är tredje generationens webbplatser baserade på designen. 
Den tredje generationen kombinerar principerna för typografisk och 
visuell layout med kreativa designlösningar för att skapa en totalupple-
velse för besökaren. Tredje generationens webbplatser använder oftast 
metaforer och visuella teman för att locka och vägleda. De strävar efter 
att ge webbplatser en unik känsla kombinerat med en enkelhet och ett 
kvalitetsinnehåll presenterat på ett tilltalande sätt. (Siegel, 1998)
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3.2.2 Centrala begrepp
Definitionen av en standard förklaras som en dokumenterad överens-
kommelse innehållande en teknisk specifikation eller annan preciserad 
kriterie såsom regler, riktlinjer eller definitioner av egenskaper, för att 
försäkra sig om att materialet, produkten, processen eller tjänsten är 
anpassad för uppgiften. (www.iso.org, 2005)

Med riktlinjer menas att man anger en viss riktning efter vilken man har 
att rätta sig vid orientering. (SAOB, 2002)

En internationell standard leder till att tillförlitligheten och effektivi-
teten ökar, vad gäller produkten eller tjänsten. Företagen är beroende 
av en enhetlig standard, då detta minskar marknadens barriärer. Den 
kommunikativa, teknologiska och ekonomiska aktiviteten stimuleras 
positivt.

3.2.3 Standardiseringsorgan inom webbdesign
W3C, World Wide Web Consortium (http://www.w3.org) är ett industri-
konsortium med över 500 medlemmar från ledande industrier, forsknings 
enheter, standardiseringsorgan och regeringar samt EU. W3C arbetar 
med att utveckla tekniska protokoll och riktlinjer för webben, däribland 
en standard för webbdesign, med målet att leda Internet till dess fulla 
potential genom ett öppet samarbete.

ISO (The International Organization for Standardization, http://www.
iso.org) är en organisation bestående av nationella standardinstitut, 
regeringar, industrier och organisationer från mer än 140 länder. ISO:s 
uppgift är att befrämja utvecklingen av standardisering i världen, vilket 
leder till en förenkling i det internationella utbytet av varor och tjänster. 
Organisationen bildades 1947. ISO har riktlinjer för webbdesign, en av 
dess specifikationer är kallad kallad för ISO 9241 (Ergonomics require-
ments for office work with visual display terminals VDTs). Där anges 
bland annat hur dialogen med användaren skall designas. ISO-riktlin-
jerna är av mer tekniskt natur. (www.iso.org, 2005)

3.2.4 Varför använda webbdesign?
För några år sedan var webbdesign inte lika nödvändigt. Internet använ-
des mest som informationsbärare, webbsidorna gjordes i HTML eftersom 
det var relativt enkelt och fungerade bra som ”informationsdokument” 
och nästan alla kunde skapa sina egna sidor. Tekniken var inte lika avan-
cerad som idag och kraven var inte speciellt höga. Idag när Internet och 
webbsidor används for kommersiellt bruk, ställs högre krav, vilket gör 
att design av sidan blir en nödvändighet. Det skulle vara förödande om 
besökaren skulle behöva kämpa för att hitta informationen. Förödande 
på så vis att konkurrensen är så hög på Internet, vilket gör att kunderna 
vänder sig åt annat håll om de inte känner sig nöjda med en webbsida. 
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Det måste därför vara möjligt för kunden att snabbt hitta det de söker, 
informationen måste vara tydlig, sidan måste vara uppdaterad, länkar 
måste fungera och så vidare. Detta kräver design och det räcker inte att 
en individuell sida är designad, utan webbsidan som helhet samt relatio-
ner mellan de olika sidorna/nivåerna måste vara designade. 
(Preece, 2002)

Om företagen inte använder sig av design är riskerna att sidorna blir 
individuella, det vill säga att deras innehållsstruktur definieras av ska-
paren, använder företaget flera skapare så kan sidorna på en webbplats 
se helt olika ut. Detta kan leda till inkonsekvens/redundans i informa-
tionen och att länkar inte fungerar som de skall, utbyggnad blir svårt. 
(Preece, 2002)

3.2.5 Vad är bra webbdesign?
När man bygger en webbtjänst är anpassningen till hur den skall använ-
das viktig. Riktar sig webbtjänsten till en- eller fågångsbesökare eller är 
det besökare som återkommer ofta? Om man har många nya besökare 
är tydlighet viktigt. Webbtjänstens gränssnitt måste vara pedagogiska. 
Är besökarna vana användare är användbarheten viktigare. Tänk på 
att instruktioner och pedagogiska omvägar försämrar användbarheten. 
Tyvärr är dessa två aspekter svåra att kombinera i samma funktion. 
Lösningen brukar i stället vara att ge de olika typerna av användare 
olika funktioner. (Ryberg, 1997)

Webbtjänster bör vara konstruerade så att användaren känner att allting 
är under kontroll och samtidigt känner sig stimulerad. Det underlät-
tar om webbtjänsterna är uppbyggda enligt logiska strukturer som ger 
användaren tydliga mönster att följa. (Hedman och Pappinen, 1999)

Bra webbdesign innebär i första hand att sidan är välstrukturerad, 
enhetlig, lättnavigerad, användarvänlig och att den har en bra harmoni. 
Självklart är innehållet på sidan viktigt. Den får gärna vara snygg och 
vill du att besökarna ska komma åter är det viktigt att den är anpassad 
efter målgruppen, dvs. de som är intresserade av informationen och inne-
hållet på sidan; dem sidan vänder sig till.

Ändamålsenlig design är viktigt. Du bör oftast ha en sida som är lätt att 
överblicka med tydliga och korta rubriker. Brödtext bör vara kortfattad, 
gärna med en länk till en sida där man kan läsa en mer detaljerad text. 
Bilder bör återspegla det som står i texter och rubriker, det gör det lätt-
tare att förstå vad sidan handlar om vid första anblicken.
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3.2.5.1 Gränssnitt
Gränssnittet - det som läsaren ser - måste vara funktionsdugligt, lätt att 
förstå och användarvänligt. 

 - Gränssnittet skall gå snabbt att ta till sig och man ska snabbt 
 förstå sidans innehåll och funktion. 
 - Gränssnittet skall hjälpa användaren att utföra det han/hon vill. 
 - Gränssnittet skall inte göra så att användaren känner sig dum 
 för att hon inte förstår. 

3.2.5.2 Storlek
Sidan bör vara designad så att den passar de flesta användarnas bild-
skärmar. Man bör dock inte trycka in så mycket information som möjligt 
på en sida, för då förlorar man överskådlighet och läsbarhet. Då är det 
bättre att dela upp innehållet på fler sidor. Man bör tänka på att placera 
viktig information och navigeringsverktyg (som menyer) så att de ryms 
på skärmen.

Man bör tänka på att designa sidan så att den passar på de flesta använ-
dares bildskärmar. Undersökningar har visat att det endast är 10 % av 
användarna som använder rullister. Om man trots allt använder sig av 
rullister bör man tänka på att placera viktig information samt navige-
ringsverktyg så att åtminstone de ryms på skärmen. Kortare sidor delar 
också av innehållet i mer överskådligare delar som är mer tilltalande för 
de flesta användare. (Black, 1997) Det finns trots allt de som hävdar att 
rullister är att föredra. De menar att användarna då slipper känslan av 
att förlora kontrollen när de klickar sig runt bland alla sidor. 
(Ryberg, 2005)

3.2.5.3 Navigering
Navigering är dels ett sätt att tala om för användaren vart de kan gå för 
att hitta den eftersökta informationen men också för att få en överblick 
och en helhetsbild av webbplatsen. Detta uppnås med menyer respektive 
en webbkarta (översikt). På större webbplatser så är en sökfunktion 
nödvändig. Man bör ha följande funktioner tillgängliga som länkar på 
varje sida: sök, ev. webbkarta (översikt) kontaktmöjlighet och ev. hjälp-
funktion.

3.2.5.4 Text
”Fyra femtedelar av alla webbanvändare skummar igenom texten istället 
för att läsa den” /Robert Ryberg

Att läsa en lång text på en bildskärm är påfrestande. Man bör hålla tex-
ter korta och koncisa, helst i punktform.

Bra kontrast mellan text och bakgrund är viktigt för att göra det lättläst, 
svart text på vit bakgrund är en kombination som är lätt att läsa. 
(www.webkonsult.se)
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3.2.5.5 Typografi
För att göra sidan så lättläst som möjligt på bildskärmar bör rätt typsnitt 
användas på hemsidan. Typsnitt som är ”rundade” och innehåller seriffer 
kan lätt bli otydliga på bildskärmen. Använd gärna ett som är ”rakt”, ett 
bra val som blir lättläst är Verdana. (Ryberg, 2005)

Om du vill att användaren skall ta till sig innehållet, gör det lättläst. 
Det är svårt att läsa text på en skärm, därför är en bra regel att öka 
textstorleken så att den är större än vad som skulle ha använt i vanlig 
skrift. (Black, 1997) 

Undersökningar har visat att om man har mindre textmängd och 
dessutom listar fakta i punkter ökar antalet läsare med 50 %. Om 
man vill förstärka nyckelord i texten kan man använda sig av fetstil. 
Understrykningar och kursiv stil är mindre bra. Understrykningar efter-
som de lätt kan förväxlas med länkar, kursiv stil eftersom skärmens låga 
upplösning samt avsaknad av kantutjämning gör det svårt att få lutade 
linjer att bli tydliga. (Ryberg, 2005)

3.2.5.6 Färg
Färgerna bör vara enkla, helst huvudsakligen svart och vitt. Detta för att 
användaren ska kunna ta till sig informationen lättare. Det rekommen-
deras att man använder en mörk text på en ljus bakgrund. Starka färger 
bör endast användas för att påkalla uppmärksamheten.

Utveckla först tillämpningen så att den fungerar i svart-vitt, därefter 
kan man komplettera med färger. Tänk på att använda valda färger 
konsekvent genom hela applikationen. På så sätt kan användaren ta till 
sig informationen lättare. Använd starka färger för att påkalla uppmärk-
samhet. Lugna och harmoniska färger skall användas för bakgrunder. 
Nästan var tionde svensk man har ett defekt färgseende. Den vanli-
gaste defekten är svårigheten att skilja på rött, grönt och grått. (Andrén, 
Gunnarsson och Lundin, 1993)

Färger som rekommenderas är vitt och svart och en eller två färger till, 
helst då rött eller gult. Det har framkommit att vitt är den ljusaste färgen 
och borde användas mer i design, det är än mer viktigt att tänka på när 
man designar på webben. Vitt är bäst att använda som bakgrund. Svart 
ger den största kontrasten till vitt och bör därför vara förstaval på text 
till en vit bakgrund. Röd är en bra färg för att betona något på en svart 
vit sida. Varning för att vissa röda färger fungerar mindre bra på svart 
bakgrund. (Black, 1997)

Vincent Flanders menar att man skall undvika svart som bakgrunds-
färg, han säger: -Svarta bakgrunder bör vara förbehållna professionella 
grafiska designers. Egentligen är det bara fem procent av webbsidor med 
svart bakgrund som verkligen är bra och samtliga är producerade av pro-
fessionella designers. (Nielsen, 2005)
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Vad gäller texter bör man undvika blått, rött och lila eftersom dessa 
oftast förknippas med länkar. Användaren kan ha valt att inte ha sina 
länkar understrukna och kommer då inte att kunna urskilja vad som är 
länkar. (Ryberg, 2005)

3.2.5.7 Bild
Genom att använda sig av thumbnails (förstoringsbar bild) kan använda-
ren själv välja vilka bilder som de vill titta närmare på. Genom att klicka 
på den bild som är av intresse får man en förstoring av den. Det finns 
olika sätt att representera en bild med hjälp av en thumbnail, vanligast 
är att helt enkelt förminska eller beskära bilden till önskad storlek. 
Problemet är då att bilden kan bli svår att tyda. Genom att använda 
sig av en kombination av dessa båda metoder kan man komma ifrån 
problemet med otydliga thumbnails. Beskär först bilden runt kanterna 
så mycket som möjligt och gör sedan en förminskning av den beskärda 
bilden. (Nielsen, 2005)

3.2.5.8 Nedladdningstid
För mycket grafik och bilder gör att webbsidan tar lång tid att ladda 
ner. Om användaren tvingas vänta för länge är risken stor att de lämnar 
sidan innan den ens laddats ner. Man bör försöka hålla sig till en ned-
laddningstid av 10 – 15 sekunder. (Black, 1997)

Ett sätt att förkorta svarstiden är att välja rätt format på bilderna. En 
bra tumregel är att använda jpg-format för fotografiska bilder och gif-for-
mat för ritade bilder. (Johansson, 2005)

3.2.5.9 Frames
Med hjälp av frames blir det möjligt att se flera webbadresser samtidigt 
på en sida. Oftast när man ser sidor som är uppbyggda med hjälp av 
frames är de uppdelade i en titelframe som ligger högst upp på sidan, en 
frame med länkar till webbtjänstens innehåll till vänster på sidan samt 
en frame, där innehållet för den länk man valt i navigeringsframen visas. 
David Siegel anser att frames, nu när man kan designa dem utan ramar, 
kan vara användbara. Han menar att det underlättar när man vill lägga 
till mer information, i form av länkar. Dessutom slipper användarna 
växla mellan olika sidor för att hitta det de söker. (Siegel, 1998)

Jacob Nielsen däremot är inte lika positiv i sin bedömning av frames, han 
tycker att man skall undvika dem. Han säger att de ställer till en hel del 
problem för användarna ex om man kopierar en webbadress för att återgå 
till sidan vid ett senare tillfälle är det inte troligt att man kommer till den 
sidan man tänkt sig, istället visas startsidan. Samma problem som ovan 
uppstår om man lägger adressen till en sida som är uppbyggd med hjälp 
av frames som bokmärke.
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När man vill göra en utskrift från en sida med frames är det oftast bara 
innehållet i en frame som kommer med på utskriften, det är svårt att få 
en utskrift med alla frames. Ett annat problem är sökmotorerna som inte 
vet vilken sammansättning av frames de skall ha i sina index.

Många webbtjänster som erbjuder användarna möjlighet att se sidorna 
utan frames har märkt att många av besökarna föredrar detta. 
(Nielsen 2005)
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3.3 Genomförande
Vid utvecklandet att webbplatsen tillämpades Jennifer Flemings utveck-
lingsmodell som hon beskriver mer ingående i boken Web Navigation. 
Det är lysande utvecklingsmodell, som givit goda resultat vid tidigare 
projekt (bl.a. ett i Internet och WWW på Högskolan Dalarna). Den delas 
in i sex olika faser enligt följande:

 - Fas 1: Samla information
 - Fas 2: Strategi
 - Fas 3: Skapa prototyp
 - Fas 4: Implementering
 - Fas 5: Lansering
 - Fas 6: Underhåll och utveckling

Fas 1: Samla information
Fas1 består huvudsakligen av att samla information och planera projek-
tets gång.

Information om Falu Tank har erhållits via intervjuer och diskussioner 
med anställda på företaget. Därtill har en mängd publikationer från före-
taget granskats. Likaså har det tidigare webbplatsen granskats tillsam-
mans med Falu Tank.

Falu Tank är ett företag som sysslar med produkter åt oljeindustrin, 
därför kändes det självklart att låta informationen träda fram, istället för 
en spektakulär design. Webbplasten har utformats så logiskt och stilrent 
som möjligt, för att ge plats åt själva informationen. Eftersom designen 
inte uppdaterats sedan 1998 kändes det vikigt att göra en tidlös design 
som håller i flera år framåt.

Målgrupp
En stor andel av besökarna förmodas vara över 30 år och ha en koppling 
till oljeindustrin. Många förväntas känna till Falu Tank, men vill veta 
mer om deras produkter. Den geografiska spridningen på besökarna 
befaras vara stor, men då nästan alla besökare är svensktalande kommer 
webbplatsen att översättas till svenska, (från nuvarande engelska).

Konkurrenter

 - Gävle Cisternplast AB
 http://www.cisternplast.se/ - Hemsidan ser bedrövlig ut!
 - Ellge-Cisternteknik AB - Saknar hemsida
 - PMS Cistern & Drivmedelsservice AB  
 http://www.pms-ab.se/ - Helt ok, skral info, extrema färger.
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Fas 2 Strategi

Identifiera problem/Utforska verkligheten
Det första som gjordes vid uppbyggnaden av den nya hemsidan var  att 
utvärdera den gamla, se vilka förbättringar som kunde göras och vilken 
information som kunde användas vidare. Eftersom kontaktpersonen på 
Falu Tank knappt besökt den gamla hemsidan och inte heller var särskilt 
insatt i Internet var det svårt att få en uppfattning av vad de ville ha med 
på sin nya hemsida. Detta medförde ganska stor frihet både vad gäller 
design och upplägg.

Granskning av den gamla hemsidan
Tekniken går fort framåt inom skapande av hemsidor. Då det gäller 
design och många andra aspekter handlar det mest om personlig smak, 
vilket gör det svårt att hitta något rätt och fel. Vad gäller användargräns-
snitt och information finns det vissa riktlinjer man bör följa. Den gamla 
hemsidan var inte anpassad för upplösningen 800 x 600 vilket är konstigt 
eftersom just den upplösningen var betydligt vanligare då hemsidan 
skapades. Det är väldigt många färger inblandade, flera olika typsnitt 
genom hela hemsidan och tre olika menyer vilket ger ett rörigt intryck. 
Det använda typsnittet (Times) är inte anpassat för webben, serifferna 
gör att den blir svårläst på en skärm som är för lågupplöst jämfört med 
ett tryck.

Brister i den gamla konstruktionen
- Regnbågens alla färger (rörigt, barnsligt omodernt)
- Första sidan är överlag tråkig (inte intresseväckande)
- Redan på första sidan framgår att sidan är skapad 1998
- Det använda brödtexttypsnittet (Times) är inte anpassat för webben
- Tre olika menysystem (som dessutom skiljer sig kraftigt åt) gör det  

 lätt att komma vilse 
- Svårt att backa på webbplatsen
- Enbart engelsktext på ”.se” adress.
- Skilda layoutmanér i grundstrukturen
- Startsidan är större än 800 X 600 pixlar (scrollning i vertikalledd) 

Se bilaga C och E - Falu Tanks gamla hemsida och meny.

Den nya webbplatsen
Den huvudsakliga idén var att göra en stilren och en mer användarvän-
lig sida. Den skulle fungera som ett centrum där både nya och gamla 
kunder skulle kunna få information om Falu Tank och deras produkter. 
Hemsidan skall fungera som företagets ansikte utåt. Eftersom hemsidor 
har blivit en så stor del av företags syn på utveckling är det lätt att man 
bedömer ett företag efter dess hemsida.

Redan på idéstadiet funderades mycket på design och layout. Även rund-
surfning på konkurrenternas sidor gjordes. Detta för att få en tydlig bild 
av vilken stil som förväntades av sidan. 
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Använda programvaror:

Adobe Photoshop CS v.8
Adobe Photoshop är ett bildredigeringsprogram från det amerikanska 
företaget Adobe, från början enbart för Mac, men sedan version 2.5 även 
för PC. Det har blivit näst intill standard i sin nisch. Inga ”allvarliga” kon-
kurrenter finns, men några alternativ har dykt upp, tex Paintshop Pro, 
Corel Photopaint och The GIMP (GNU Image manipulation Program). 
Photoshops inriktning är bitmapgrafik, även om den har vissa objekt-
funktioner.

Adobe Illustrator CS v.11
Adobe Illustrator är ett illustrationsprogram från Adobe som blivit 
branschstandard för såväl Mac OS som Microsoft Windows. Programmet 
släpptes först till Mac och portades senare till Windows. Programmet 
använder sig av objektgrafik.

Macromedia Dreamweaver MX 2004
Dreamweaver är en HTML-editor av ”What You See Is What You Get”-
typ; ett program för att skapa hemsidor utan att behöva skriva manuell 
kod. Du infogar text och bilder utan att kunna HTML. Ett mer lättanvänt 
sätt att arbeta med hemsidor, även om man ofta inte får lika mycket kon-
troll som vid vanlig programmering.

Microsoft FrontPage 2003
Microsoft Frontpage är en HTML-editor av ”What You See Is What You 
Get”-typ och ett sajtadministrationsverktyg för noviser. (Sajtadministrat
onsverktyget används inte i detta projekt)

Fas 3 Skapa prototyp

Design förslag/Bygg och testa prototyp
Innan hemsidemakeriet tog fart, konstruerades en lista med punkter som 
skulle utgöra de viktigaste beståndsdelarna på sidan. Nästa steg var att 
konstruera menystrukturen som skulle vara enkel, lättanvänd, snabb och 
funktionsduglig. Därefter skissades grundstrukturen för layouten på ett 
A4:a se skissen nedan. Det är enklast och mest överskådligt att grundlay-
outa i Photoshop. Dessutom är det lätt att fortsätta med mer kvalitativa 
lösningar, för att till sist nå fram till den slutgiltiga lösningen. Sedan är 
det bara att klippa ut bilder och grafik till separata bilder komprimera 
och montera i ett HTML-dokument. (se bilaga C)

Tekniska krav
Hemsidan ska vara anpassad för 56-modem och uppåt, Intenet Explorer 
samt Netscape Navigator från 4.0 och uppåt. Med en skärmupplösning på 
800 * 600 och uppåt skall sidan se bra ut. Sidan skall se bra ut även vid 
högre upplösningar. Många hemsidor ser glesa ut i höga upplösningar.
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Användartestning
Webbplatsen har provats på följande plattformar utan kända buggar.

- Windows XP med Explorer 6.0.29
- Windows 98 med Explorer 5.0
- Windows NT med Explorer 5.0
- Mac OSX med Explorer 5.2.
- Mac OSX med Safari 1.2.3 (v125.9)

Fas4 Implementering
Information och innehåll

Produkter
- Underjordstankar
- Ovanjordstankar
- Tankar för spolarvätska
- Oljeavskiljare
- Pumpöar
- Golvrännor

Service
- Inspektion
- Refurbishment

Kontakt
- E-mail
- Telefon
- Fax
- Adress

Om Falu Tank
- Historik
- Omgivning
- Kunder
- Grafisk profil

Färdigställ design av gränssnitt: 
Webbplatsens design/layout skall uppfattas som uppfattas som elegant 
och ren utan att bli tom och öde, den skall kännas öppen och välkom-
nande. Sidan ska även vara igenkännbar för Falu Tanks kunder detta 
genom att använda Falu Tanks mörkblåa färg (från logotypen). Mycket 
jobb har lagt på layouten för att skapa harmoni mellan färger och objekt. 
Slutresultatet blev en lyckad kombination av design och struktur.

Valet av teckensnitt var relativt enkelt. Sidan behövde ett teckensnitt som 
kunde användas till allt, från brödtext till stora rubriker. Teckensnittet 
Verdana har möjlighet att fungera bra på de flesta nivåer, innehas av 
de flesta Internetanvändare och är även ett utmärkt teckensnitt ur ett 
grafiskt perspektiv att använda på nätet. All text styrs med hjälp av 
stilmallar (CSS) som ligger i ett särskilt stylesheet. Detta för att enkelt 
kunna ändra egenskaperna för de olika textsorterna och dessutom för att 
ge texten mer grafiska möjligheter.
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Idén med webbsidans layout är att rama in sidan i både höjd- och sid-
led så att man alltid kan se hela sidan för att få en bra överblick, utan 
att man ska behöva scrolla för att komma åt menyer och textstycken. 
Layouten är fri från frame:ar, det vill säga inga fönster i fönster, vilket 
brukar vara en vanlig källa till problem.

Lägsta nivån för upplösning hos de tänkta användarna sattes till 800 
x 600 pixlar. Vid lägre upplösning får man scrolla, men det är relativt 
ovanligt med datorer inställda med lägre upplösning än 800 x 600. Den 
exakta bredden på sidan är 775 pixlar, för att få med webbläsarens ramar 
och den inaktiverade scrollisten.

För att slippa nyansskillnader (pga. GIF-komprimering) på layoutele-
ment mot den blå bakgrunden gjordes alla layout-element med genom-
skinlig bakgrund. De aktuella bilderna sparades i GIF-format ”för webb” 
i Adobe Photoshop.

Layout arbetet började med att grovt efterlikna skisserna och dela upp 
mallsidan i en tabellstrukur. Toppen, bimeny, huvud, botten. (se bilaga 
C). Alla borders ”nollades” för att göra dem osynliga. Därefter infoga-
des de grafiska elementen. Bakgrundsfärgen sattes till en ljusblå kulör 
”#ECEFF7”.

Tabellverkets bredd sattes till 775 pixlar för att bli lika stora som layout-
grafiken och centrerades därefter till mitten på skärmen.

För att göra hemsidan sökbar lades följande taggar till:
<title>Falu Tank AB</title>
<meta name=”keywords” content=”petroleumtankar, rekonditionering,  
kontroll, oljeavskiljare, dubbelmantlade tankar, falu tank, tankar”>
<meta name=”description” content=”Utför nytillverkning, rekonditione-
ring samt kontroll av petroleumtankar. Erbjuder också oljeavskiljare, 
pumpöar och dubbelmantlade tankar för användande inom skyddsom-
råde för vattentäkt.  ”>
</head>

För att länka till CSS-filen med regelvärk för typografin lades följande 
tagg till:
<link type=”text/css” href=”layout/stil.css” rel=”stylesheet”>

Menysystemet (se bilaga E) skall föra tankarna till ett mappsystem som 
bläddras fram. Tydliga markeringar visar var besökaren befinner sig. 
Detta genom att invertera den aktiva länken. Länkarna är fetstilta och 
blå för att förstärka att det är klickbara, dessutom skiftar länktexterna 
till en ljusblå kulör när man för muspekaren över länken.
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Fas 5 Lansering:

Marknadsförning
Adressen till webbplatsen kommer att finnas med på visitkort, kuvert och 
brevpapper. Dessutom är webbplatsen sökbar i diverse sökmotorer.

Fas 6 Underhåll & utveckling
Denna fas faller utanför examensarbetets avgänsningar. Vid mötena med 
Falu Tank betonades att webbplatsens innehåll bör uppdateras regelbun-
det. (oftare än var 7:e år, vilket var fallet), då detta är avgörande för att 
kunna bibehålla besökarnas intresse på sikt. Uppdateringen kan t.ex. 
bestå i att man erbjuder nya produkter eller nyheter med jämna mel-
lanrum. 

Planera för ny version och vad ska finnas med

 - En nyhetssida i form av ett dynamiskt PHP-skript, som gör att 
 nyheterna lätt kan uppdateras av de anställda

 - Mer information om Swedac-certifieringen

 - Presentation av maskinpark och personal
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4. Diskussion
Dessvärre har kontakten med Falu Tank fungerat relativt dåligt, och 
detta har tvingat mig att ta självständiga beslut i många frågor, fram-
förallt rörande webbplatsen. Falu Tank lovade att skicka översatt pro-
duktinformation och inloggnings uppgifter till FTP-kontot, något man 
skjutit framför sig under hela projektets gång, vilket har försenat hela 
examensarbetet.

På grund av begränsningar hos det nuvarande webbhotellet och lågt 
intresse hos de anställda på Falu Tank att lägga ut nyheter på webbplat-
sen, har inte de dynamiska sidorna på webbplatsen realiserats mer än i 
teorin.
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5. Slutsats 
Arbetet med den grafiska profilen fortlöpte utan några större problem, 
kanske tackvare att Falu Tank gav projektet relativt fria händer. Falu 
Tank ville inte ha en extremt särpräglad eller ”krusidullig” logotyp, utan 
efterfrågade något stilrent och tydligt, något som stämde väl överens med 
min uppfattning av hur logotypen skulle utformas.

Inledningen av arbetet med webbplatsen gick ut på att försöka finna en 
eller flera metoder som skulle stödja utvecklandet. Valet föll på Jennifer 
Flemings utvecklingsmodell, som visat goda resultat vid tidigare webb-
projekt, så även i detta examensarbete. David Siegels modell granskades 
också, men föreföll lite väl omfattande för Falu Tanks relativt magra 
webbplats. Jennifer Flemings utvecklingsmodell visade sig också vara 
lite för omfattande. Delar av den sista fasen (underhåll och utveckling) 
föll utanför examensarbetets ramar.

På Internet till skillnad från andra medier är det besökarna som söker 
upp det företag de är intresserade av och inte tvärtom. Därför är det av 
yttersta vikt att sidan skall vara lätt att hitta. Den självklaraste vägen 
till webbplatsen är ”www.firmanamn.se”. Graden av tillgänglighet beror 
också på om/hur webbplatsen registrerats hos sökmotorerna, samt hur 
man marknadsfört webbplatsen i andra media, exempelvis trycksaker.

När användarna äntligen har hittat webbplatsen gäller det att få dem att 
stanna. För att besökarna skall stanna kvar på webbplatsen är det viktigt 
att de snabbt förstår hur tjänsten är uppbyggd och hur den fungerar.

Bra webbdesign innebär i första hand att sidan är välstrukturerad, 
enhetlig, lättnavigerad, användarvänlig och att den har en bra harmoni. 
Vad gäller typsnitt och bakgrundsfärger bör man tänka på att de skall ha 
en bra kontrast för att underlätta för användaren att läsa texten. Helst 
bör man ha en ljus bakgrundsfärg och mörk text.
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6. Slutord
Jag avslutar med ett begrepp som varit vägledande för hela mitt exa-
mensarbete, både för den praktiska delen och för den teoriska fördjup-
ningen; ”Content is king”.

Ett sort tack till Göran Lönnar på Falu Tank AB som bistått med infor-
mation och egna tankar till mitt examensarbete. Ett stort tack även till 
Åsa Svensson på RR-reklambyrå, som såg Falu Tanks behov och förmed-
lade examensarbetet. Ett tack även till min handledare på högskolan, 
Tobias Gustavson, som bistod med korrekturläsning och synpunkter på 
rapportupplägget.
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8. Bilagor
A. Logotyp - Gammal och ny
B. Grafisk manual
C. Webbplats - Grundstruktur och HTML-kod
D. Webbplats - Startsida
E. Webbplats - Menysystem
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