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En portfolio tas vanligen fram för att visa på vilka kunskaper man förfogar över. I vissa 

fall handlar det om att visa upp grafiska verk, i andra fall handlar det om att visa 

tekniska kunskaper. Ibland handlar det dock istället om att slå ihop dessa båda. Det är 

främst i möjligheten att kombinera presentationen med tekniska och grafiska kunskaper 

en webbportfolio skiljer sig från en traditionell portfolio. Målet med det här 

examensarbetet inom IT, medier och design har varit att ta fram en webbportfolio som 

är tillgänglighetsanpassad för olika typer av människor, då det oavsett målgrupp kan 

förekomma personer med funktionsnedsättning. Med dessa kommer speciella 

förutsättningar och större krav ställs på tillgängligheten. Vidare har webben kommit att 

flyttas från stationära datorer i hemmiljöer till att följa med och vara tillgängligt i stort 

sett när som helst och var som helst. Detta ställer särskilda krav på en webbplats i form 

av att förutsättningarna för att titta på denna inte längre går att förutspå på samma sätt 

som när internet för det mesta användes på stora skärmar. Rapporten syftar till att 

beskriva den fortgående arbetsprocess som skett under hela examensarbetet, och även 

att belysa de olika aspekter som behöver tas hänsyn till under arbetet. 

Portfolio, webbportfolio, onlineportfolio, hemsida, webbplats, webbsida, presentation, 

Wordpress, tillgänglighet 
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Under tiden som gått när jag studerat IT, medier och design har mina intresseområden 

kommit att skifta kraftigt. Från att till en början vara intresserad av de tekniska bitarna, 

rörde jag mig sakta mot att finna mer glädje i den grafiska biten. Nu, efter nästan tre år, 

har jag lyft blicken ytterligare och nu fått ett växande intresse för hemsidor. Det har i sin 

tur lett till det här examensarbetet. Jag har varit ute efter att fördjupa mina kunskaper 

kring hur man kan presentera arbetsprover för företag och kunder genom att skapa en 

webbaserad portfolio.  

Jag vill även tacka handledaren Mats Nilsson för det stöd och den vägledning han 

bidragit med under arbetet.  

Stockholm, 2012-06-05 

Johan Carlsson 
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En portfolio används i huvudsak av formgivare, illustratörer, fotografer och andra typer 

av artister för att presentera olika kunskaper och tidigare verk på ett smidigt och 

organiserat sätt. Tidigare tog det sig uttryck i form av en fysisk mapp, vilken bars med 

till diverse möten med personer som skulle kunna finna innehållet i mappen av intresse. 

Under senare år har det dock blivit allt vanligare att denna presentation nu istället sker 

på webben via en onlineportfolio.  

Syftet med den webbaserade portfolion är oftast att visa upp vad det är man kan samt 

vem man är. Ibland handlar det om att visa upp mer statiska verk som exempelvis 

fotografier, grafik eller målningar. I andra fall handlar det om att visa upp vilka 

kunskaper man har inom exempelvis tekniska områden, och då kan portfolion fungera 

som en plats där det visas upp hur det fungerar. Det kan även handla om att kombinera 

dessa båda områden. Genom det kan man visa upp vad det är man kan inom ett område 

samtidigt som man utvecklat plattformen som detta presenteras på, och då visar att man 

även behärskar de tekniker som använts. 

För att förstå betydelsen av att portfolion blir uppmärksammad kan man titta på ett 

ordspråk: ”Syns man inte, så finns man inte.” För de som vill hänga med i utvecklingen 

och lyckas få blickar på sig i den konkurrenssituation som råder är det viktigt att förstå 

vikten av att synas. Det görs inte enbart genom att exempelvis försöka väcka reaktioner 

med sina verk, utan det handlar även i högsta grad om att lyckas nå ut till användarna. 

För att göra det krävs det att webbplatsen tillåter användarna att få tillgång till denna. 

Widget – En widget är i det här avseendet ett tillägg som kan installeras och användas på 

olika plattformar. En widget kan vara exempelvis en sökfunktion, som kan aktiveras och 

användas utan några programmeringskunskaper. 
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CMS – Förkortning för Content Management System (innehållshanteringssystem) som 

här används i den betydelsen att det hjälper användaren att på ett enkelt hantera en 

webbplats och vad som publiceras på denna. 

Header – Med header menas den övre delen av webbsidan, vanligtvis en bild som ibland 

kombineras med text. 

Content – I den del av en webbsida som benämns som content, vilket betyder innehåll på 

engelska, återfinns oftast sidans huvudsakliga innehåll. Det är här bilder, informativ text 

eller videoklipp som är av huvudsakligt intresse placeras. 

Footer – Denna del används oftast som ett komplement till diverse kontaktsidor. Här kan 

man ofta få tillgång till kontaktinformation samt i vissa fall bli vidareskickad till diverse 

andra sidor av intresse, exempelvis sociala medier. 

Webbläsare – En webbläsare används för att tolka de dokument som webbplatser består 

av.  

jQuery – Ett populärt Javascript-bibliotek som används för olika typer av funktioner på 

webbplatsen som underlättar för användaren. Exempel på detta kan vara att bilder kan 

förstoras inom samma fönster.  

Syftet med den praktiska delen av examensarbetet är att skapa en webbplats som ska 

fungera som en webbaserad portfolio. Målet är att arbetet ska mynna ut i en färdig 

webbplats som jag sedan kan använda mig av i kontakten med kunder och företag. Detta 

ska ske genom att följa rådande standarder och konventioner, vilket innebär att relevant 

teknik inom webbdesign kommer att användas. Webbplatsen kommer delvis att visa 

vem jag är och vad jag kan, och delvis presentera ett antal arbetsprover på ett 

användarvänligt sätt. 

Syftet med rapporten är att undersöka hur det är möjligt att kombinera teknik och 

design till en portfolio, vilken är menad att täcka båda områdena. Genom att skapa en 

webbportfolio, istället för en analog, visar man dels upp sina verk, men även att man är 

kapabel till att skapa en webbplats. 
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Webbplatsen kommer att konstrueras med användning av tekniker jag antingen redan 

behärskar, eller i rimlig mån kan lära mig hantera inom projektets tidsspann. Jag 

kommer därmed ha ett begränsat antal tekniker till mitt förfogande. Som exempel på 

detta kommer jag inte att bygga ett CMS till webbplatsen, använder ett existerande 

sådant.  

Den här rapporten börjar med en relevant teoretisk genomgång som innefattar rådande 

tekniker inom webbdesign samt vad dessa innebär i praktiken. Därefter redogör den för 

den planerande fasen, där starten av projektet och förarbetet förklaras. Efter det går den 

vidare till att gå igenom genomförandet, där vad jag gjorde och varför beskrivs. Sedan 

presenteras resultatet, där det material som tagits fram i projektet beskrivs ingående. 

Slutligen diskuteras projektet i sin helhet i det avslutande kapitlet, innan en slutsats 

presenteras. 

Det finns ett stort antal olika sätt att bygga en webbplats på, vilka varierar stort i 

svårighetsgrad. Utvecklingen går hela tiden framåt, vilket gör att den standard som 

gäller idag inte nödvändigtvis gäller imorgon. I detta kapitel kommer det fokuseras på 

de rådande normer och riktlinjer som finns kring konstruktionen av en webbsida, där 

störst fokus läggs på användbarhet och tillgänglighet.  

Enligt Krug (2006, 11) är det av betydande vikt att användaren inte behöver tänka på 

vad den gör. En webbplats bör därmed vara självförklarande, det bör framgå för 

användaren varför den existerar och till vilka syften den kan användas. Vidare menar 
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Krug att den måste vara uppenbar. En del i att få webbplatsen att vara uppenbar och 

självförklarande för användaren är att inte göra det för komplicerat. Ett exempel på 

detta som tas upp handlar om hur man bör hantera mängden text som presenteras på 

webbplatsen. Krug (2006, 11) skriver följande om vikten av att inte dränka användaren i 

text: “Get rid of half the words on each page, then get rid of half of what’s left.”  

En riktlinje för när webbplatsen lyckats vara självförklarande nog är enligt Krug när en 

utomstående person utan något som helst intresse för varken datorer eller hemsidor 

kan titta på en webbplatsen och direkt förstå vad det handlar om och varför. Grunden till 

hur upplevelsen av webbplatsen blir läggs under de första sekunderna som användaren 

tillbringar på webbplatsen. (Krug 2006, 99) Enligt Krug påverkar ett förvirrat första 

intryck resten av intrycket användaren får av sidan till den grad att allting efteråt blir 

svårare att ta in, vilket leder till att användaren blir frustrerad och börjar feltolka saker 

och ting.  

Genom att undvika detta tillstånd kan användaren fokusera på att utnyttja webbplatsen 

och dess olika funktioner, istället för att behöva fundera på vad på sidan som gör vad 

och hur det kan användas. På en webbplats är det vanligt att menyn är i överkanten, 

alternativt till vänster på sidan. Är den inte det kommer användaren att behöva fundera 

extra på vad den gör, istället för att direkt kunna navigera sig fram på ett för den 

obehindrat sätt. Det kan till stor del påverka användbarheten på webbplatsen. Då är det 

viktigt att allting fungerar som det förväntas fungera. För att kunna navigera obehindrat 

på sidan behöver länkar och knappar visa för användaren att de är klickbara. Ett vanligt 

exempel som brukar tas upp är hur användaren uppfattar hyperlänkar. En hyperlänk är 

vanligtvis blå och understruken, vilket gör att ett blått eller understruket ord har stor 

chans att uppfattas som en hyperlänk. Är det inte det blir användaren med stor 

sannolikhet förvirrad, på grund av den dåliga användbarheten. 

För att en webbplats ska vara användbar är det viktigt att layouten på denne är 

konsekvent och koncis. Genom att den är konsekvent rakt igenom, på såväl huvud- som 

undersidor, kommer användaren att kunna känna igen sig (Krug 2006, 62). Upplägget på 

undersidorna bör alltså gå i samma stil som huvudsidorna, men layouten behöver inte 

för den sakens skull se exakt likadan ut. Men färger, bakgrund och användande av 
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grafiska element bör vara konsekvent för att användaren ska känna igen sig. Är den det 

kommer användaren att kunna ägna mer tid åt att göra vad den kom till webbplatsen för 

att göra, istället för att fundera på varför sidan saknar en röd tråd.  

Design av hemsidor handlar i stor utsträckning om konsten att konstruera en produkt 

som bidrar positivt till upplevelsen användaren får av webbplatsen. Detta kan göras 

genom att ta ett ställningstagande kring huruvida innehållet ska vara mer inriktat på 

form eller på funktion. Här hävdar Benyon (2010, 108) att man inte nödvändigtvis 

behöver göra en distinktion mellan de två begreppen.  

Däremot kan man välja om man vill ha ett grafiskt ordnat upplägg på webbplatsen, eller 

sikta på ett mer asymmetriskt angreppssätt. Enligt Liljegren (2012) ger en symmetrisk 

webbplats element såsom text och bild likvärdigt och centrerat utrymme, och layouten 

kan därigenom upplevas som mer ordnad och strukturerad. Ett asymmetriskt upplägg 

kan istället skapa en dynamik i vilken kontraster kan uppstå. Detta kan uppstå genom 

att en stor bild ges tillräckligt mycket utrymme för att kunna överskugga den 

ackompanjerande bildtexten. Det kan bidra till att webbplatsen ger ett mer levande 

intryck. 

När man väl valt symmetrisk inriktning finns det en mängd nya val som man som 

designer behöver ta ställning till. Att anpassa webbplatsen efter den tänkta målgruppen 

är viktigt, men däremot bör man inte haka upp sig på att enbart lägga upp designen 

utifrån dem (Krug 2006, 140). Att en specifik målgrupp uppfattar en viss design som 

tilltalande och effektiv behöver inte betyda att den är till fördel även hos andra 

målgrupper. Att olika målgrupper har olika uppfattningar om saker och ting kan delvis 

handla om sociala konventioner, men även tidigare erfarenheter kan spela in på 

inställningen en viss grupp har en webbplats utformning. En webbplats som använder 

sig av avancerade funktioner kan tilltala en datortekniskt begåvad målgrupp, medan det 

möjligtvis kan göra en mindre tekniskt bekväm målgrupp disorienterad.  

Just för att undvika känslan av förvirring är en viktig beståndsdel av designen en röd 

tråd, så att användaren känner igen sig på sidan. Denna utformning behöver inte tvunget 

handla om grafiska element och sättet exempelvis texter presenteras på, utan även om 

själva texterna i sig. Även om det ibland ligger utanför designerns område är det 
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någonting som kan spela in på hur sidan uppfattas, och är därför väl värt att nämnas i 

detta sammanhang. 

Att en portfolio flyttar från att vara helt och hållet en analog mapp till att vara en 

tillgänglig och digital artefakt innebär en del förändringar för upphovsmannen. Den 

största skillnaden ligger i tillgängligheten, där det material som nu produceras blir 

tillgängliggjort för alla människor med en dator och en uppkoppling. Som upphovsman 

tappar man kontrollen över när materialet visas och, vilket kanske är ännu viktigare, för 

vem det visas.  

I det positiva ligger en möjlighet för arbete att söka sig till dig, istället för att det nästan 

alltid behöver ske tvärtom. Någon som du kanske aldrig skulle kommit på tanken att ta 

dig tid att visa upp din analoga portfolio för kan visa sig bli en utmärkt kund genom att 

denne av en slump råkar hamna på din webbportfolio.  

De mer negativa aspekterna har att göra med tillgängligheten även det. I en värld där så 

gott som all information i många avseenden är fri kommer en attityd som gör att det 

material du lägger upp publikt på internet löper en risk att kopieras eller dupliceras. Att 

folk inspireras av andras arbeten är ingenting nytt, eller ens farligt, men i den nya tidens 

stora inriktning på tillgänglighetsanpassning innebär det faror bortom detta. Att 

tillgänglighetsgöra sitt material är inte längre enbart en reklampelare för sig själv, utan 

också ett risktagande som innebär att allt arbete du gjort kan komma att användas 

olovligen och få någon annans namn tillskrivet sig. Det är någonting man helt enkelt får 

ta ställning till om man tycker att den risken är värd den eventuella belöningen. 

HTML, som står för HyperText Markup Language, är det uppmärkningsspråk som är 

standard inom webbdesign. Det används för att strukturera text, objekt och olika media 

på webbsidor och i vissa fall även e-postmeddelanden. Språket följer en logisk struktur 

vilken det finns ett stort antal regler för hur den ska läggas upp för att följa de 
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standarder som finns. Ett HTML-dokument består av taggar som sedan webbläsaren 

visualiserar för användaren.  

I språkets tidiga år var det vanligt att de grafiska angivelserna styrdes via HTML, men 

sedan CSS (Cascading Style Sheets) introducerades har det sakta men säkert kommit att 

ta över denna roll. Det innebär att HTML står för innehållet på sidan och vad som ska 

presenteras, medan CSS står för hur det ska visualiseras för användaren genom dennes 

webbläsare. En sådan uppdelning är inte endast av organisatorisk betydelse, det 

möjliggör även för att innehållet på en webbplats kan tolkas och värderas på ett annat 

sätt än tidigare. Sökmotorer får genom detta lättare att bedöma innehållet på sidan, så 

att sökresultaten till en följd av detta kan få en högre relevans.  

Utöver det är strukturen och uppdelningen mellan det grafiska och det faktiska 

innehållet viktigt ur tillgänglighetssynpunkt. Hjälpmedelsinstitutet (2010, 1) uppger att 

det i dagsläget beräknas finnas ungefär en miljon svenskar som lider av olika former av 

funktionshinder. Det kan röra sig om nedsatt syn och hörsel, eller svårigheter att röra 

sig och därigenom svårigheter att kontrollera en mus. För dessa personer finns det 

vägar runt dessa handikapp, bland annat hjälpverktyg som kan läsa upp webbplatsens 

innehåll. Är inte webbsidan korrekt strukturerad innebär det för dessa personer att det 

blir mer omständligt att ta del av informationen. Genom det kan denna grupp bli 

oavsiktligt exkluderad. 

Med Cascading Style Sheets kommer möjligheten att anpassa den grafiska stilen på 

samtliga sidor utifrån ett enda dokument. På stora webbplatser med många undersidor 

sparar det tid och är utifrån detta perspektiv en praktisk lösning.  Med CSS kommer dock 

inte enbart fördelar. Medan det löser en del av problematiken som finns kring 

tillgänglighetsanpassningen av webbsidor som beskrivs ovan, finns det fortfarande ett 

stort problem med CSS: En webbsida kan presenteras på två helt skilda sätt på två olika 

datorer.  

Det är bland annat beroende på vilken webbläsare som används, där två olika typer av 

webbläsare kan tolka CSS-filen på skilda sätt. Det kan handla om placering av olika 

element, eller huruvida de ens stödjer funktionerna. Äldre webbläsare, såsom Internet 
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Explorer 6, har problem med den senaste versionen av Cascading Style Sheets - CSS3. 

CSS3 möjliggör bland annat för en mer grafiskt avancerad presentation, där exempelvis 

en övertoning kan genereras. Tidigare har man varit tvungen att använda sig av bilder 

för att få en liknande effekt. Äldre webbläsare har som tidigare konstaterat vissa 

problem med detta. Det finns dock sätt att komma runt detta problem så att 

webbplatsen blir kompatibel även med de äldre webbläsarna. Det gör att även 

användare med dessa äldre webbläsare får tillgång till informationen på sidan, men det 

kräver alltjämt fler rader kod och ett omständligare arbete för den som kodar.  

Enligt W3counter (2012) har Internet Explorer störst marknadsandelar i dagsläget med 

sina 28.9%. Därefter kommer Google Chrome på en andraplats med 25.9%, tätt följt av 

Firefox på 24.1%. Efter det följer ett långt glapp ned till Safari (6.5%) och Opera (2.2%).  

Internet Explorer är inte bara störst på marknaden, det finns också minst fyra olika 

versioner av sin webbläsare i bruk. Det rör sig om version 6, 7 8 och 9. Då det är en 

enorm skillnad på dessa och i vilken utsträckning de klarar av att tolka dagens 

standarder kan det vara betydelsefullt för en webbdesigner att skilja på dem. Om 

målgruppen till största del använder Internet Explorer 6 är det en enorm skillnad på 

kodningsmöjligheterna mot om målgruppen istället till största del skulle bedömas 

använda sig av Internet Explorer 9.  

Idag beräknar W3Counter (2012) att Internet Explorer 8 är den vanligast 

förekommande Internet Explorer-versionen med 11.6% av användarbasen. Internet 

Explorer 9 följer tätt därpå med 11.3%. Därefter kommer Internet Explorer 7 med 5%, 

medan endast 0.9% av användarna bedöms använda Internet Explorer 6. För en 

webbdesigner är dessa mycket positiva siffror, inte minst i förhållande till hur det såg ut 

i maj 2007, då Internet Explorers dominans var total. IE 6 bedömdes inneha 49.2% av 

den totala marknaden, medan tvåan Internet Explorer 7 hade 17.3%.  Totalt hade 

Microsofts webbläsare 67.6% av marknaden.  

Problemen för en webbdesigner slutar inte med vilken webbläsare som används av 

målgruppen. Även skärmens storlek spelar in på hur webbsidan presenteras. Där en stor 

skärm kanske har möjlighet att visa hela sidans material på en gång, kan en avsevärt 

mindre mobilskärm ha problem att visa annat än sidans header och meny innan 

användaren behöver interagera med sidan för att få tillgång till det övriga materialet.   
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För att komma runt denna problematik kan en webbdesigner använda sig av responsive 

design. Det gör att sidans utseende anpassas efter hur stor skärmen är, vilket betyder att 

man kan styra utseendet för olika plattformar utan att använda sig av separata CSS-filer. 

I och med detta kommer en webbsida ha en anpassad struktur, men ett likvärdigt 

grafiskt upplägg, oavsett skärmstorlek. För utvecklaren innebär detta att mer tid och 

kunskap behöver investeras i webbplatsen.  

Wordpress är ett publiceringsverktyg som följer de olika webbstandarder som finns 

beskrivna ovan, samtidigt som det strävar efter att vara såväl enkelt som 

användarvänligt. Detta tillsammans med att det är gratis att både använda och modifiera 

har bidragit till den spridning som verktyget fått.  

Wordpress erbjuder en administratör för en webbplats möjligheten att uppdatera och 

sköta denna, utan att behöva editera och ladda upp filer via en FTP för varje ändring. Att 

ändra sidans titel, menyer eller bakgrundsbild är exempel på sådant som är simplifierat 

så att även de som inte har någon större kunskap om webbdesign kan modifiera sidan 

efter de preferenser som kan tänkas finnas.  

Har man å andra sidan redan kunskaper inom HTML, CSS, PHP och Javascript är 

ändringarna man kan göra på sidan desto fler och desto mer avancerade. Beroende på 

vad man vill göra med webbplatsen och vilka kunskaper inom området man har kan 

såkallade widgets användas, vilka närmast kan beskrivas som externa funktioner som 

kan öka funktionaliteten på sidan för användaren. Det finns de som ingår från början, 

som exempelvis sökfunktionen, och utöver det finns i dagsläget 19 512 widgets och 

andra plugins att ladda ned direkt från administrationspanelen. Vidare finns det ett stort 

antal olika Wordpress-teman att ladda ned och använda sig av. Detta för att få olika 

utseenden kopplat till det ursprungliga upplägget, vilka man skapa från grunden, 

använda ett färdigt tema eller modifiera ett redan existerande sådant. 
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En PACT-analys görs för att lättare förstå användarens förhållande till olika typer av 

system, hemsidor och användargränssnitt.  Det görs genom att utvärdera följande fyra 

rubriker: People, Activities, Context och Technologies. 

Enligt Benyon (2010, 26) är det väsentligt att designern förstår vikten av att systemet 

bör vara byggt efter den tänkta målgruppen. Vidare är det viktigt att förstå vilka dessa 

människor är, vad för typer av aktiviteter de kommer utföra på webbplatsen och i vilken 

kontext dessa aktiviteter kommer att utföras. Utöver det behöver man som designer 

redan på förhand vara medveten om vilka tekniker som går att använda för att designa 

dessa system. 

Beroende på vilka personer som det är tänkt ska komma i kontakt med webbplatsen, 

systemet eller gränssnittet kan designen behöva anpassas utifrån de särskilda behov 

som kan tänkas finnas. Då det som tidigare nämnt beräknas att ca en miljon av 

svenskarna lider av olika former av funktionshinder kan det i de absolut flesta fall inte 

uteslutas att dessa kan komma i kontakt med det du bygger. Det kan bland annat handla 

om olika typer synnedsättningar.  Benyon (2010, 28) tar upp färgblindhet som ett 

exempel, vilket kan göra att en person upplever svårigheter i att se kontraster och 

genom det kan ha svårt att se vart skillnaden mellan en blå och en lila sektion på sidan 

går. 

Inte bara fysiska skillnader skiljer människor åt. Benyon (2010, 32) menar att även 

psykiska skillnader kan spela stor roll, exempelvis genom att en människa utrustad med 

utmärkt lokalsinne kommer ha lättare att navigera på en ny webbplats än någon med 

sämre orienteringsförmåga. Systemen bör därmed byggas för de med sämre 

förutsättningar, för att inte utesluta dessa. 

Även kulturella skillnader kan spela in på hur sidan uppfattas. Det handlar mycket om 

att man som användare ska känna igen sig exempelvis symboler. Benyon (2010, 32) tar 

upp ett exempel på hur betydelsen med ett kryss och en bock skiljer sig åt i USA och 
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England. Medan ett kryss i USA associeras med någonting negativt kan det förknippas 

med någonting positivt i England, och vice versa med bockar. 

Vid designandet av ett system bör alltid ett antal aktiviteter listas upp. Detta för att få en 

översikt över hur systemet kommer att användas. Om en webbplats används dagligen är 

det stor skillnad mot om den används en gång och sedan aldrig mer.(Benyon 2010, 35) 

Om användaren kommer att komma i kontakt med webbplatsen på en daglig basis kan 

det exempelvis te sig logiskt att ha en inloggningsfunktion, i den mån materialet på 

webbplatsen tillåter det. Används webbplatsen endast en gång och i rent 

informationssyfte ter det sig dock väldigt onödigt att kunna logga in på sidan. Huruvida 

det faktiskt är ologiskt eller inte med en inloggningsfunktion beror till stor del på vilka 

övriga funktioner som webbplatsen kommer att erbjuda. Finns det en möjlighet att 

kontrollera en personlig uppgift, eller att ge en engångsåterkoppling, kan det trots allt 

vara fullt logiskt med en inloggningsfunktion.  

Benyon (2010, 36) menar att de tidigare nämnda aktiviteterna alltid utförs i en särskild 

kontext. Det kan handla om att befinna sig i en social kontext som stödjer användandet 

av systemet, exempelvis genom att det finns kunnigt folk i närheten som kan hjälpa till i 

det fall det skulle behövas. (Benyon 2010, 36) Det kan även vara beroende på den 

fysiska kontexten, där det kan göra att man befinner sig i en stressig miljö eller i en miljö 

där internetuppkopplingen är sämre än vanligt. Det kan i sin tur leda till en sämre 

upplevelse av systemet.   

Interaktiva system handlar om input och output, där användaren står för inputen medan 

systemet står för outputen (Benyon 2010, 38). Genom att på olika sätt interagera med 

systemet, exempelvis genom en datormus eller ett visuellt tangentbord, kan användaren 

påverka det och genom det få tillbaka output i form av exempelvis bilder, text eller ljud. 

Som exempel på detta kan användaren genom att klicka på en bild göra att bilden visas i 

högre upplösning. Användaren kan även mata in data på olika sätt, och det är något som 

bör tas hänsyn till under denna rubrik när PACT-analysen genomförs. 
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I det här avsnittet redogörs för planerandet inför genomförandet av projektet. Till en 

början fastställdes behovet av en webbportfolio, varpå en omvärldsanalys gjordes och 

målen för projektet definierades. Utöver det bedömdes det utifrån de redan existerande 

arbetsproverna att det skulle produceras nytt material i samband med att webbplatsen 

skapades. Därefter togs en tidsplan fram som skulle ligga till grund för projektets 

arbetsflöde. 

I omvärldsanalysen har jag undersökt hur andra webbaserade portfolios väljer att 

strukturera upp de olika delarna som utgör webbplatsen. Jag har försökt titta efter vad 

de tycker är viktigt, vad de tenderar att lyfta fram mer respektive mindre samt försökt 

hitta gemensamma faktorer för dessa sidor kontra andra typer av hemsidor. Jag har 

velat ta reda på vad det egentligen är som gör en portfolio till en portfolio.  

Med hjälp av en sökmotor hittade jag de portfolios som jag analyserat. (Se kap. 8.1) På 

alla dessa hemsidor finns ett sammanhängande estetiskt grepp som återkommer och 

som man inte alltid ser på strikt informativa hemsidor: De fokuserar samtliga 

oproportionerligt mycket på att lyfta fram grafiska element såsom bilder och 

illustrationer som inte hör till sidans ursprungliga design. Det framkommer även tydligt 

vem eller vilket företag det är som står bakom produktionen av dessa bilder och 

illustrationer. Jag lägger märke till att portfolios tenderar att skilja sig främst från mer 

traditionella hemsidor genom att brödtexten offras för att ge plats åt det strikt grafiska, 

där tidigare arbeten lyfts fram för att visa på vad man kan istället för att försöka 

beskriva det med ord. Sidorna har även en benägenhet att presentera en stor mängd 

arbeten snarare än ett mindre urval.  Dessa hemsidor tenderar vara av den enklare 

typen som visserligen har gallerifunktioner i exempelvis jQuery, men i övrigt ger de inte 

sken av att vara allt för tekniskt avancerade. Det är hemsidor med ett syfte – att påvisa 

vad upphovsmannen har för färdigheter. 
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Under genomförandet togs en PACT-analys fram, vilken arbetet skulle komma att utgå 

ifrån. Denne har genomförts utifrån hur den beskrivs i det tidigare kapitlet 2.3 PACT-

analys och redogörs för nedan: 

Den tänkta målgruppen är diverse olika företag och kunder som kan komma att vara 

intresserade av de tjänster som erbjuds och visas upp via portfolion. Det kan exempelvis 

vara ett företag som söker en speciell kompetens, vilken jag via den webbaserade 

portfolion kan bevisa att jag besitter. Målgruppen är av varierande ålder och antas ha 

förhållandevis god datorvana. Men även den kan vara av skiftande nivå i och med att det 

både kan vara ett IT-företag som söker mina tjänster, likaväl som det kan vara en 

mormor som vill få sitt barnbarns dop förevigat på bild. Personerna som använder 

webbplatsen antas inte ha några särskilda svårigheter. 

Det finns några aktiviteter som användaren ska kunna utföra på den webbaserade 

portfolion. Utifrån omvärldsanalysen bedömdes följande aktiviteter vara de som var av 

störst vikt. 

Användaren ska på webbplatsen: 

 direkt kunna hitta de arbetsprover som presenteras där.  

 utan nämnvärda problem kunna skapa sig en uppfattning om vem som står 

bakom portfolion. 

 kunna förstå hur de kan komma i kontakt med mig. 

 ha möjlighet att använda sig av diverse hjälpmedel, såsom en textuppläsare. 

 kunna använda denna oavsett webbläsare och storlek på skärm. 

Då målgruppen är förhållandevis spridd kommer den antagligen att använda sig av 

webbplatsen i varierande miljöer. Det kan vara på ett stressigt kontor eller i 

kollektivtrafiken lika gärna som det kan vara i en lugn hemmiljö. Då de som använder 
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webbplatsen eventuellt är ute efter att köpa en tjänst är det troligt att en del av 

målgruppen kommer att befinna sig i olika former av arbetsmiljöer, vilka kan vara 

stressfyllda. 

Webbplatsen kan komma att användas både mobilt och stationärt, där den största 

skillnaden är skärmstorleken. Det är därmed troligt att webbplatsen kan visas genom 

skärmar som är allt från en stationär skärm på 27 tum till en mobil skärm som är på 3.5 

tum. Vidare kan man anta att de fyra stora webbläsarmärkena kommer att användas, det 

vill säga Microsofts Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox samt Apples 

Safari. Viktigt är att webbplatsen i samtliga dessa webbläsare fungerar representativt 

och där inga direkta och omedvetna visuella skillnader uppstår. 

Utifrån PACT-analysen, den omvärldsanalys som gjordes samt mina egna preferenser 

togs en mindre kravspecifikation fram.  Denna fungerar som riktlinjer för vad projektet 

ska resultera i. 

 Skapa en webbplats som ska fungera som en portfolio. Sidan ska påvisa vilka 

kunskaper jag har inom olika ämnen, bland annat grafisk design och fotografi. Det 

ska ske genom någon form av galleri som visar upp arbetsprover. 

 Skapa nytt presentationsmaterial till webbplatsen. Omfånget för materialet 

bedöms tillräckligt när nio rutor kan skapa ett komplett rutnät om tre gånger tre 

bilder, fördelat på sex stycken logotyper samt tre stycken fotografier.  

 Webbplatsen ska följa de rådande webbstandarderna. Webbplatsen ska kunna 

användas av i stort sett vilken användare som helst, oavsett webbläsare, 

skärmstorlek eller hjälpverktyg. 

En tidsplan togs slutligen fram, för att strukturera upp arbetet och när olika uppgifter 

skulle genomföras och vara klara (se kap 8.2). Den tidsplan som togs fram kunde inte 



20 av 40 
 

följas och kom att revideras under arbetets gång. Den modifierade tidsplanen 

presenteras i 8.3 – Reviderad tidsplan.  

I det här avsnittet beskrivs hur jag gått till väga och varför jag gjort som jag gjort under 

arbetsprocessens gång. Genomförandet bestod av två större delar, där den ena delen var 

att ta fram en webbplats som kunde fungera som en webbportfolio. Den andra delen 

bestod av framställande av grafiskt material att fylla webbplatsen med.  

Vid framställandet av det grafiska materialet till portfolion gjordes en bedömning att 

satsa på kvalitet framför kvantitet. Detta för att det under omvärldsanalysen (se kap. 3.1) 

gick att se tecken på att portfolios tenderar att presentera så många arbetsprover som 

möjligt. Jag valde att avvika från detta spår av två anledningar. Dels ansåg jag det fanns 

ett värde i att skilja sig från mängden för att få portfolion att sticka ut och bidra med 

någonting nytt, och dels fanns det inte tid inom ramarna för projektet att massproducera 

det grafiska materialet i samma utsträckning. Därför togs ett beslut om att material nog 

att fylla ett rutnät om tre gånger tre rutor skulle tas fram. Det vill säga att nio bilder togs 

fram. 

Arbetet med webbplatsen har i skett i tre delar, där olika versioner tagits fram för varje 

del. Under samtliga tre faser har arbetet skett iterativt och materialet har förfinats 

successivt vartefter det tagits fram.  

Den första delen bestod av ett framställande av en digital skiss som lägger en grund för 

hur portfolions layout ska se ut (se fig. 1). Den visar inte på några speciella funktioner, 

utan är snarare att se som en grov estimering som baseras på omvärldsanalysen, PACT-
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analysen och kravspecifikationen. En blandning av det symmetriska och det 

asymmetriska upplägget valdes, för att få ett större kreativt utrymme att bygga designen 

på. Rutnätet beslutades vara symmetriskt där samtliga rutor fick lika mycket utrymme, 

medan headern fick bestå av en mindre textsektion och en större bildsektion för att på 

så sätt försöka uppnå en dynamik. 

 

Fig. 1. Den ursprungliga Photoshop-skissen som visar hur 

layouten ska läggas upp under kodandet. Här har, 

förutom själva layouten, en provisorisk logotyp samt en 

exempel-header tagits fram. Inga av arbetsproverna finns 

med i denna skiss. 

 

 

 

 

 

 

 

När webbplatsen gick vidare till den andra fasen innebar det att Photoshop-skissen i ett 

första skede skulle omsättas till grundläggande kod, och genom det ge en bättre känsla 

för hur webbplatsen ser ut och fungerar. Den här delen bestod av ett kodande i både 

HTML och CSS för att omsätta konceptskissen till en användbar webbplats. Efter att ha 

arbetat på denna version till den grad att en prototyp stod färdig togs istället beslutet att 

börja om och istället bygga webbplatsen i Wordpress. Beslutet togs baserat på tids- och 

användbarhetsmässiga grunder, för att få tillgång till funktioner som jag upplevde var 
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alldeles för tidskrävande för att utveckla på egen hand. Jag upplevde det även som att 

det fanns fler fördelar i form av den ökade tillgänglighetsaspekten som finns i att 

använda sig av ett Wordpress-tema med stöd för responsive design, istället för att 

implementera funktionaliteten på egen hand. Även det administrationsverktyg som 

finns i anslutning till Wordpress låg till grund för skiftet. 

Den tredje fasen bestod av att istället bygga portfolion i Wordpress. För att göra det 

kunde jag antingen bygga ett Wordpress-tema från grunden, eller modifiera ett redan 

existerande sådant. Då jag redan ägnat tid åt att bygga webbplatsen i vanlig HTML och 

CSS under den andra fasen tog jag beslutet att använda ett existerande tema och 

modifiera det så att det passade mina behov.  

Efter det började jag leta efter ett Wordpress-tema som i viss mån uppfyller de krav som 

tidigare ställts på webbplatsen. Layoutmässigt skulle det inte följa skissen till fullo, utan 

utrymme för egna ändringar skulle finnas. Vidare skulle det ha ett uttalat stöd för 

responsive design för att jag ens skulle överväga det. Jag hittade ett tema vid namn 

Hatch, vilket levde upp till de krav som fanns. Hatch har stöd för responsive design, samt 

en layout som lägger fokus på de bilder som laddas upp (se fig 2). 

Fig. 2 Den grundläggande 

layouten för Hatch-temat. Det 

tomma utrymmet till vänster 

om header-rutan är utrymme 

för presentationstext. 
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När detta tema valts beslutade jag mig för att skapa en ny skiss, vilken skulle användas 

som mall i modifieringen av temat. Jag utgick från ovanstående två bilder för att skapa 

denna skiss. Jag beslutade mig även för att göra några ändringar i denna version. Menyn 

togs bort för att skapa en tydligare webbplats och gjorde istället detta material 

tillgängligt direkt på startsidan. Detta för att användarna inte ska tvingas leta efter 

materialet och inte förstå syftet med sidan, i enlighet med Krugs (2010) teorier. Även 

header-delen modifierades för att bättre följa Krugs riktlinjer genom att 

introduktionstexten gavs mindre utrymme, och header-bilden fick desto mer plats. Vad 

gäller layouten behölls den uppdelade symmetrin och utvecklades utifrån den första 

skissen. Främst ger sig detta uttryck i att sidans logotyp nu istället för att vara centrerat 

högerställdes så att den är i anslutning till välkomsttexten. (se fig. 3) Vad gäller 

tumnaglarna beslutade jag behålla den större storleken samt den smalare marginalen 

mellan dem för att skapa ett mer enhetligt intryck än om de var mindre och mer 

utspridda som i temats originalutförande.  

Fig 3. Den skiss som togs och som 

fungerade som en mall under 

modifieringen av Wordpress-temat. 

Rutnätet om 3 gånger 3 bilder behölls 

från den första skissen, medan sidans 

logotyp flyttades ut till höger.  
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Jag beslutade att följa Krugs (2010) rekommendationer om att hålla texterna på sidan 

korta, något som även går i linje med de sidor som analyserades under 

omvärldsanalysen. Jag valde att ta det ett steg längre och nästan utesluta texterna från 

förstasidan, och genom det istället fokusera på att presentera materialet strikt grafiskt 

för användaren. Det finns två textstycken på startsidan, varav det ena är i footern och 

förklarar länkarna till sociala medier, medan det i anslutning till headern finns en 

kortare välkomsttext. 

Välkomsttexten bedömdes välbehövlig för att användaren skulle förstå syftet med sidan 

utan att behöva leta efter det, i enlighet med det Krug skriver (2010). Men då bilderna 

ibland kan behövas förklaras närmare valde jag att lösa detta på två sätt. Dels med att 

bilderna får en titel om man rör musen över dem, och dels genom att när de klickas på så 

tas man till en undersida. Denna undersida förklarar närmare designbesluten bakom de 

olika arbetsproverna. Där får jag mer utrymme att förklara för användaren vad det är 

som visas och varför det ser ut som det gör, utan att för den sakens skull ha denna i vissa 

sammanhang överflödiga informationen redan på förstasidan.  

I och med att texterna på förstasidan hölls till ett minimum samt att menyn tidigare valts 

bort bestämde jag mig för att i rutnätet lägga till en ruta där man som användare kan få 

reda på mer om vem jag är och vad jag kan. Om inte användaren är intresserad av att 

läsa en mer djupgående text i ett första skede ska denne inte nödvändigtvis behöva det. 

Det gjorde att en av de tidigare framtagna bilderna valdes bort till förmån för denna 

informativa bild.  

Avsaknaden av flera förklarande textstycken gjorde att jag beslutade att fortsatt hålla 

headern stor. Jag bestämde mig för att använda mig av headern för att göra ett starkt 

första intryck, och med hjälp av grafiska element utnyttjades utrymmet för att försöka 

fånga uppmärksamheten hos användaren. Även en bakgrundsbild lades till för att ge 

webbplatsen mer karaktär, vilket i mina ögon delvis går i linje med vad resten av sidan 

försöker förmedla.  
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Footern sågs som en bra utgångspunkt för kontaktinformation, inte minst i och med 

startsidans avskalade textanvändning. Även i footern försökte jag fatta mig kort, och 

texterna är av kortfattad och förklarande karaktär. 

I det här kapitlet presenteras webbplatsen i sin helhet och hur den slutligen kom att se 

ut och fungera. De olika beståndsdelarna presenteras och bryts ned separat och 

förklaras. En uppdelning har gjorts mellan det grafiska materialet och layouten på 

webbplatsen, för att kunna förklara de olika delarna separat.  

Det material som togs fram till webbplatsen och skulle fungera som arbetsprover 

presenteras i sin helhet här. Det delas i sin tur upp genom att särskilja på i logotyper och 

fotografier. Materialet innefattar sex stycken logotyper och tre stycken fotografier. 

En av få logotyper som inte är ett fiktivt 

projekt, utan den är framtagen för ett 

riktigt innebandylag. Den randiga 

bakgrunden representerar de tröjor 

laget kommer att spela i, medan namnet 

är en hopslagning av de tre orterna 

Farsta, Årstaberg samt Östermalm. 
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En logotyp för ett fiktivt 

blomsterföretag. Blomman och det 

tunna typsnittet är tänkt att skapa en 

stilren image av det imaginära företaget.  

 

 

 

En logotyp framtagen för en fiktiv 

kameraapplikation. Aperture betyder 

bländare på engelska, vilket också är 

vad som porträtteras i det grafiska 

elementet. 

Ett fiktivt företag som specialiserar sig 

på grafisk produktion. Namnet har 

ingen direkt koppling till de grafiska 

element som finns i bilden, utan är tänkt 

att skicka ett positivt budskap till 

användaren genom att vara positivt 

inställd till en dag många förknippar 

med exempelvis trötthet. 
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En logotyp för en blogg. Bloggen kretsar 

kring historier om ishockey, något som 

jag försökt förmedla med hjälp av 

typsnittet och de kringliggande 

färgerna. Inom ishockeylag är röd en 

förhållandevis vanlig färg och även 

bloggen följer detta färgschema.  

En logotyp för en fiktiv byrå, vilken är 

tänkt att representeras av glädje och 

kreativitet. Namnet kommer från 

illustrationen, som i sin tur är menad att 

stå för någonting som väcker 

användarens sinne för positivitet.  

De fotografier som tagits fram i samband med skapandet av portfolion presenteras här 

med en kortare förklaring kring vad de föreställer. Jag vill även kort motivera varför just 

de valdes ut och vad det är som de tillför portfolion. 
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 Det första fotografiet är en bild på mig 

själv. Den används för att användaren 

ska kunna skapa sig en uppfattning om 

hur jag ser ut, men också för att det blev 

mer personligt att ha en bild istället för 

en text där det exempelvis står ”Om 

mig”. Bilden används också för att visa 

på mina kunskaper som fotograf. 

Denna bild är från en fotosession med 

ett band som några bekanta till mig är 

med i. De behövde nya bild för att 

uppdatera sin image, och de passade bra 

att ha med i portfolion för att visa på ett 

exempel på vad det är jag kan 

fotografera. Bilden består av flera bilder 

som redigerades till en enhetlig bild. 

Denna bild valdes ut för att jag inte 

enbart ville ha porträttbilder i 

portfolion. Jag ville även ha en något 

annorlunda bild, som i det här fallet 

porträtterar en hamn i vilken två 

pensionärer sitter. Det kommer 

förmodligen inte så många förfrågningar 

om uppdrag av den här typen, men jag 

ansåg att den var värd att ha med för att 

bryta mönstret. Just denna bild leder till en länk till min profil på online-albumet Flickr, 

där ännu fler bilder av denna typ kan beskådas. 
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Headern har är uppbyggd av tre stycken beståndsdelar, vilka alla har olika syften i 

kontakten med användaren. Det översta består av en text med mitt namn, Johan 

Carlsson, samt enklare kontaktinformation i form av min e-postadress och mitt 

telefonnummer.  

Till höger är en något genomskinlig ruta som innehåller en kortare text som välkomnar 

användaren till sidan och kort förklarar vad syftet med denna är. Texten är på 49 ord 

(den kortades ned från att ha bestått av ca 200 ord) och lyder: 

”Det här är min portfolio - det är en arena där jag kan visa upp vad jag kan, vad jag gjort och vad 

jag gör. Det är min kreativa lilla bubbla, där jag spottar ur mig logotyper, bilder och allt annat som 

jag tycker om. Välkommen till min värld.”  

Det grafiska elementet till vänster består av vad som ska vara tre stycken klisterlappar, 

på vilka det står vilka områden jag arbetar inom. På de tre lapparna står det i tur och 

ordning: ”Grafisk design”, ”Hemsidedesign” samt ”Foto”. 
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Denna del består av presentationen av det grafiska material och bilder som tagits fram. 

Det kan ses som den viktigaste delen av portfolion, där användaren ska skapa sig en 

uppfattning om vad det är jag kan. 

Rutnätet från skissen är intakt och materialet är både symmetriskt och tätt 

sammanknutet i form av avsaknaden av marginal mellan bilderna. I förstaläget får inte 

användaren någon närmare förklaring till bilderna och vad de föreställer, utan för att få 

det måste man föra musen över den bild som man vill veta mer om.  
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I det fall man väljer att föra musen över en bild ser det ut som ovan. Bilden till vänster 

föreställer bilden i utgångsläget, medan bilden till höger föreställer transformeringen 

bilden genomgår när musen förs över. Toningen är menad som en indikation på att 

bilden är klickbar och att man kommer till en ny sida i händelse av att man klickar på 

denna.  

 

Footern är menad att vara kort och koncis, för att snabbt ge användaren den information 

som den eventuellt behöver. I det fall användaren vill kunna kontakta mig framgår det 

snabbt hur det kan gå till. Vidare utnyttjas utrymmet till att visa användaren vart de kan 

få tag på mig via sociala medier, om de så skulle önska det. Knapparna till höger är 

länkar till min Facebook-profil, min Flickr-profil samt mitt Twitter-konto.  
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Om användaren klickar på någon av bilderna tas de vidare till denna typ av undersida. 

Det som skiljer dessa från startsidan är mittensektionen, där rutnätet bytts ut mot en 

större bild av tumnageln samt information om denna. Utformningen är likadan på 

samtliga undersidor, men mängden text skiljer sig givetvis beroende på vilken undersida 

det är man klickat sig in på.  

 

Portfolion har som bekant stöd för responsive design, och hur webbplatsen påverkas av 

skärmens storlek ser du här. Det finns främst tre lägen, där det ursprungliga 

utgångsläget redan har presenterats under föregående rubriker. Undersidan till höger 

illustrerar hur den ser ut på en läsplatta, som exempelvis iPad, medan bilden till vänster 

visar hur den ser ut på en mobilskärm.  

Att arbeta med sig själv som beställare har inneburit både för- och nackdelar. Att behöva 

både sätta upp målsättningar och krav och därefter genomföra dessa är positivt på så 

sätt att jag har en ungefärlig uppfattning om hur lång tid uppgifterna kommer att ta, och 



33 av 40 
 

minskar därmed risken att ställa orimligt höga krav på ett projekt av denna dignitet. 

Nackdelen med detta är att jag inte nödvändigtvis försöker få ut det mesta som går av 

projektet, i och med att jag känner att jag eventuellt varit något försiktig och tagit det 

säkra före det osäkra. I det fall en beställare funnits hade jag utöver detta möjligtvis fått 

större krav på mig att utveckla fler funktioner på sidan. 

Att ingen extern beställare fanns gjorde eventuellt även att projektmodellen blev något 

lidande. Som exempel kan tas att jag i anslutning till tidsplanen inte gjorde någon WBS, 

inte heller togs något PERT-diagram eller GANTT-schema fram. Istället gjordes en grov 

estimering och tidsplanen blev därigenom svårare att hålla. Det visade sig senare bli ett 

problem, då de planerade användartesterna inte kunde genomföras på grund av just 

tidsbrist. Ytterligare en faktor till den tidsbrist som gjorde sig gällande var faktumet att 

jag förlorat två veckor redan vid starten av projektet, vilket gjorde det att jag helt enkelt 

inte kände att jag hade tillräcklig tid till planerandet inför arbetets start. Det blev resten 

av projektet tyvärr lidande av. 

Om man istället tittar på resultatet, vad webbplatsen blev, så kan man argumentera för 

att undersidorna till vissa logotyper och fotografier innehåller relativt lite text. Det kan 

göra att en egen sida i dessa fall kan uppfattas som något överflödig medan det i andra 

fall är högst befogat, som exempelvis under ”Om mig” där jag förklarar vad det är jag 

kan, vilka program jag gillar att arbeta i samt lite mer om mig som person. Då är 

utrymmet i högsta grad välbehövligt och hade inte fått plats som exempelvis bildtext i en 

popup. 

Vidare lyckades jag inte på ett tillfredställande sätt modifiera responsive design-delen av 

det temat som användes som grund. Det innebär att arbetsproverna, i det så kallade 

rutnätet, får ett mindre men ändock överflödigt utrymme bredvid sig i det fall sidan 

används av en mindre skärm. Bilderna presenteras dock fortfarande på ett gångbart sätt. 

Problemet är att rutnätet, som i detta fall är nere i två bilder per rad, inte matchar 

sidbredden. Med en bättre framförhållning och en bättre tidsplanering hade detta 

eventuellt kunnat åtgärdas under projektets gång. 
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Målet med examensarbetet var att skapa en portfolio som skulle kunna presentera mina 

kunskaper på ett tydligt sätt, vilket var något som uppnåddes under projektets gång. 

Utöver produktionen av det grafiska materialet samt webbplatsen i sig var ett av 

självändamålen att webbplatsen skulle vara tillgänglighetsanpassad. Även detta 

uppnåddes i den mån att webbplatsen fungerar på olika typer av skärmar. Jag har dock 

inte testat tillgängligheten via en textuppläsare, så hur webbplatsen fungerar på dessa 

har jag i dagsläget tyvärr inget svar på. Ett test som kan används för att se om 

webbplatsens uppmärkning är korrekt är att man ”tabbar” igenom den. Går det att 

trycka på tabb-knappen och genom det hoppa mellan de olika elementen på sidan är 

strukturen i detta avseende korrekt. Genom detta kan man dra slutsatsen att 

webbplatsen torde fungera även i en textuppläsare.  
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