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Webbsidans utformning mm. 

 

Vid nästa styrelsemöte vill jag att styrelsen tar upp frågan om utformning mm av vår 

webbsida. Anledningen är att SPF centralt till distrikten och föreningarna kostnadsfritt ställer 

utrymme till förfogande på en server och ett halvfabrikat till webbsida, som vi kan nyttja om 

vi vill. Ska vi göra det eller ska vi ha kvar vår hittillsvarande webbsida? 

 

Eftersom jag antar att inte alla i styrelsen är insatta i bakgrunden till en webbsidas existens så 

ger jag en inledning. 

 

Hur går det till att ”ha en webbsida”? 

För att ha en webbsida på Internet som alla och envar kan titta på fordras följande: 

 Att man har en (eller vanligtvis flera) sida med text, bilder och layout. Varje sida 

består av en eller flera datafiler. Hur man åstadkommer sådana filer återkommer jag till nedan. 

 En server, dvs en ständigt mot Internet uppkopplad speciell dator, där filerna 

lagras. Föreningar och mindre företag har normalt ingen egen server utan hyr in sig hos ett 

sk ”webbhotell” som för en viss kostnad ställer utrymme till förfogande på en av sina servrar. 

Vår förening hyr fn in sig på företaget Levonlines server. 

 En adress så att den som vill titta på sidan kan hitta denna. Adressen kan vara av 

typ http://web.telia.com/~u44212322 . Vill man inte ha en så krånglig adress adress kan man 

för en viss kostnad köpa sin egen adress, tex har föreningen köpt adressen (kallas även för 

domän) http://www.spffalubygden.com/ för vår nuvarande webbsida. 

 

Hur gör man en webbsida? 

HTML 

Webbsidan skrivs i ett dataspråk som heter HTML (Hyper Text Markup Language) (läs mer 

här http://sv.wikipedia.org/wiki/HTML ). Detta består av ”vanliga bokstäver” samt diverse 

andra tecken som ordnad på ett visst sätt. Skriver man fel på ett tecken går det ”åt skogen”. 

Inledningen på SPF:s webbsidas förstasida ser i HTML ut så här: 

 

<body bgcolor="#DDE3B7" > 

<div align="left"> 

  <table width="650" height="2871" border="5" align="center" cellpadding="0"> 

    <tr> 

      <td height="2857" valign="top"bgcolor="#FFFFFF" ><p align="center" 

class="stil4">V&auml;lkommen till SPF Falubygden</p> 

        <table width="100%"> 

          <tr> 

            <td width="386"><div align="center"><img src="stugan1.jpg" width="354" 

height="239"></div></td> 

            <td width="236"><p>SPF Falubygdens och Distriktets expeditioner finns i   

K&uuml;selska huset p&aring; Trotzgatan 35. Falu-expeditionen &auml;r &ouml;ppen 

tisdagar, torsdagar och   fredagar kl 10-12. <A 

href="../kontaktaspf/kontaktaspf.html">Klicka   h&auml;r.</A></p> 

              <p class="stil5">Bli medlem &auml;ven du!</p> 
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              <p>L&auml;s h&auml;r <A 

href="http://www.spfportal.se/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemi

d=112&c2d1f0b8e849de4c29465cdeca8fc2f3=ee95df835d5d1efdc058fb6fc6ebd1b7">om 

SPF centralt </A><BR> 

              och h&auml;r <A href="../om_spf/omspf.html">om SPF   Falubygden</A>. <BR> 

            H&auml;r har du <A href="../kontaktaspf/kontaktaspf.html">alla   adresser 

mm</A>.</p></td> 

          </tr> 

        </table>   

 

Själv gjorde jag för ett antal år sedan min första webbsida genom att manuellt använda HTML 

rakt upp och ner, dvs jag skrev själv vartenda tecken. Det gjorde jag egentligen bara för att jag 

ville veta hur man gör och kunna säga till mig själv att jag kan göra en webbsida. Jag klarade 

alltså av att göra en enkel sida (mycket enkel). Sedan gjorde jag inga fler eftersom jag insåg 

dels hur man gör (dvs kunde säga till mig själv att jag kunde göra en sida) och dels att det var 

alldeles meningslöst (ett fruktansvärt jobb där man väldigt lätt missar ett tecken) att göra så 

när det i praktiken går att köpa ett program som hjälper mig att göra en mycket snyggare sida 

mycket enklare och bättre. 

 

Att manuellt skriva i HTML i stället för med hjälp av tex Dreamweaver (som är det program 

som föreningen använder) känn som om man ska bygga ett hus och gräver ut källaren med 

spade och skottkärra i stället för att ta dit en traktorgrävare som snabbt och enkelt fixar det. 

 

Halvfabrikat 

Eftersom jag inte hade något program som Dreamweaver använde jag för några 

webbsidor ”halvfabrikat” som olika företag gratis ställer till förfogande (mot att man 

accepterar viss reklam på sidan) tillsammans med ett enkelt hjälpprogram. I dessa halvfabrikat 

är bakgrund och sidindelning/layout redan låsta (men man kan välja mellan ett stort antal 

alternativ), det som jag själv gör är att lägga till text och bilder. Det är alltså enkelt att 

åstadkomma en sida med dessa halvfabrikat – men man har avsevärt mindre frihet att utforma 

sidan. 

 

För att skapa en sådan sida och därefter redigera den behövs alltså inget program installerat på 

min dator. Detta innebär att vem som helst (som har tillgång till inloggningsuppgifterna) kan 

gå in och redigera sidan från vilken dator som helst (som är uppkopplad mot Internet). 

 

Här är några exempel på sådana sidor, gjorda utgående från sådana ”halvfabrikat”: 

Sällskapet för decimal indelning av dygnet: http://www.fsy.se/decimal/startsida.asp 

Gäddfobifonden: http://www.freewebs.com/gaddfobifonden/ . 

 

Dreamweaver 

Föreningens nuvarande sida är utformad med hjälp av programmet Dreamweaver. Det innebär 

att den som gör sidan måste behärska detta program. Detta är avsevärt mycket lättare än att 

skriva manuellt i HTML, men kräver ändå att man sätter sig in i det och lär sig det. 

 

Men när man väl lärt sig programmet har man full frihet att utforma sin sida precis som man 

vill. Och ändra den när man vill. 

 

Programmet Dreamweaver måste vara installerat på den dator där sidan ”tillverkas”, därefter 

sänds den med hjälp av programmet till den server där sidan ska ligga. Programmet kostar 
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några tusenlappar (tror jag) och jag tror att det bara kan installeras på en dator (fn är det 

installerat på min), om någon annan ska överta webmasterrollen antar jag att vi måste betala 

igen (tror jag alltså). 

 

Detta innebär också att jag måste ha tillgång till min egen dator för att kunna redigera sidan, 

dvs är jag bortrest kan jag inte göra något – om jag inte har tillgång till en annan dator som 

har Dreamweaver (eller möjligen ett annat liknande program (som jag ju inte kan) installerat). 

 

Exempel på sidor åstadkomna med Dreamweaver är, förutom föreningens egen sida, tex den 

sida som jag gjorde till mig själv i vintras http://www.bavertoft.st/ . 

 

De nu aktuella alternativen 

Föreningens sida är fn alltså utformad helt självständigt och ligger på en server hos ett 

webbhotell, vi har även en egen adress till vår sida. 

 

Det som SPF centralt ställer till vårt förfogande är ett ovan beskrivet halvfabrikat. 

http://www.spfpension.se/default.asp?nodeid=12129 

 

Fördelar och nackdelar med de olika alternativen 

Naturligtvis är det som i de flesta andra (alla?) valsituationer att det inte finns ett alternativ 

som har alla fördelar och inga nackdelar. Jag ska försöka redovisa för- och nackdelar. 

 

Kostnader 

Detta är det enklaste, det centrala alternativet kostar inte föreningen någonting. Rimligen 

finns det kostnader även med detta men (som jag förstår det) tar SPF dessa kostnader centralt. 

 

Vårt nuvarande alternativ kostar uppskattningsvis 1500 kr/år (knappt en hundralapp i 

månaden samt några hundra för adressen). Kassören P-O kan kanske verifiera kostnaderna. 

 

Det behövs inget inköpt program för att skapa sidan när vi byter webmaster. 

 

Ideologi 

Det brukar anses värdefullt att företag och organisationer har en gemensam layout (”grafisk 

profil”) på sina trycksaker och webbsidor, dvs att allt ser likadant ut. Hur viktigt detta 

egentligen är kan jag inte bedöma, men med tanke på hur stora belopp som företag och 

organisationer lägger ner på att utforma dessa grafiska profiler så anser tydligen ledningarna 

att det är mycket värdefullt. 

 

Hur SPF centralt ser på detta vet jag inte. Att man har tagit fram ”standardiserade webbsidor” 

för distrikten och föreningarna kan antingen beror på att man sätter värde på en sådan 

gemensam grafisk profil. Men det kan också helt enkelt vara ett sätt att bara ge service åt 

föreningar som inte har kompetens eller vilja att själva skapa en egen sida. 

 

Jag har tittat igenom föreningarna i Daladistriktet och kommit fram till att två använder egna 

sidor, tre använder de centralt framtagna halvfabrikatet och 16 har inte fyllt i något alls på de 

centralt framtagna halvfabrikatet (uppgifter om styrelse etc i föreningarna har centralt lagts ut 

på alla sidor). 

 

Enkelhet/svårighet att arbeta med sidan 

http://www.bavertoft.st/
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Det är enklare för en nybörjare att åstadkomma ”någonting” om vi använder det centrala 

halvfabrikatet. 

 

Vill man åstadkomma mer än ”någonting” känns det som svårare. Den bruksanvisning som 

medföljer är synnerligen kortfattad. 

 

”Snygghet” 

Nu kommer vi in på tycke och smak. När det gäller sidor åstadkomna med Dreamweaver så 

kan dessa se ut hur som helst, helt beroende på webmasters kompetens. 

 

Själv tycker jag att det centrala halvfabrikatet är snyggt utformat, stilfullt och rent i färgerna. 

 

Men det finns nackdelar med det centrala halvfabrikatet. Centralt har man reserverat plats 

längst upp till höger på första sidan för meddelanden från distriktet (”Nyheter”) och från 

Förbundet. Detta förrycker (enligt min uppfattning) möjligheterna att göra första sidan snygg 

och tilldragande. Se tex 

Morabygdens sida http://www.spfpension.se/default.asp?nodeid=12143 

eller Älvdalens sida http://www.spfpension.se/default.asp?nodeid=12101 . 

Alternativet till att störa inlagda bilder är tydligen att som på 

distriktets sida http://www.spfpension.se/default.asp?nodeid=12044&documentid=12245 bara 

använda en del av utrymmet hela vägen ner. Jag tycker att det ser taffligt ut. 

 

Särskilt stör det mig att de två nyheterna från Förbundet dels har legat utlagda sedan februari-

mars och dels sannolikt inte har så stort intresse för läsarna – varje fall inte så stort att det 

motiverar denna förstklassiga placering. 

 

Dessutom lyckas jag inte (med nuvarande korta bruksanvisning) att få marginalerna att bli 

snygga. Se tex på sidan http://www.spfpension.se/content.asp?nodeid=12130 där jag har fört 

över material från vår nuvarande webbsida, vänstermarginalen är väldigt mycket smalare än 

högermarginalen. Varför? 

 

Adress 

Det går inte att använda vår nuvarande adress/domän www.spffalubygden.com . Den har jag 

uppfattat positiv, dvs det har gått att på ett möte för nya medlemmar presentera den och få 

dem att komma ihåg eller i varje fall skriva ner den. Adressen skulle i stället bli 

http://www.spfpension.se/default.asp?nodeid=12129 . 

 

Tillgänglighet för webmaster 

Eftersom det centrala halvfabrikatet inte behöver något program för att redigeras (detta 

program ligger alltså på servern) kan webmaster redigera sidan från vilken internetansluten 

dator som helst, varhelst han/hon befinner sig på jorden. 

 

Alternativ utformning av nuvarande webbsida 

Nedanstående innebär inte något förslag till ställningstagande i ovanstående fråga från min 

sidan. Men om det är så att styrelsen anser att vi (i varje fall tills vidare) ska fortsätta med vår 

egen sida vill jag gärna ha synpunkter på en alternativ design som jag lekte fram för ett tag 

sedan: 

http://www.spffalubygden.com/test/test2.html 

 

Bättre eller sämre än nuvarande? 
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Bosse Bävertoft 


