
 

 Beteckning: 

 

Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap  

Webbstandarder för fler än en plattform  

Mikael Norling, Tomas Wigren  
Juni 2008 

Examensarbete, 15 poäng, B 
Datavetenskap 

Internetteknologi 
Handledare: Andreas Starborg 
Examinator: Carina Pettersson 



 

 
Webbstandarder för fler än en plattform 

 
av 
 

Mikael Norling 
Tomas Wigren 

 
 
 

Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap 
Högskolan i Gävle 

 
S-801 76 Gävle, Sweden 

 
Email: 

nit06mng@student.hig.se 
nit06tvn@student.hig.se  

 
 

Abstrakt  
 

Sandvik har idag ingen standard för hur webbapplikationer ser ut på olika 
plattformar. Därför kan utseendet skilja sig mellan olika plattformar och de använder 
olika stylesheets för att forma designen. Uppgiften är att skapa en mall som ger 
samma resultat designmässigt oavsett vilken plattform som används. För att 
genomföra detta används olika utvecklingsmiljöer på olika plattformar. Skapandet 
av mallen utgår från intranätet och dess riktlinjer och de standarder som är aktuella 
idag kontrolleras. 
Nyckelord: CSS, HTML, Webbstandard, Standardisering, Stylesheet. 
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1 Inledning 

Sandvik har idag två IT-avdelningar, SSD (Sandvik System Development) och SIT 
(Sandvik Information Technology). Deras kunder är bolag inom Sandvik som behöver 
IT-lösningar för olika typer av användningsområden.  

1.1 Problem och Syfte 

SSD är avdelningen som skapar och underhåller system på Sandvik. De arbetar mot 
olika s.k. plattformar som exempelvis Java, Lotus Notes och .NET. Dessa kan se 
väldigt olika ut jämfört med varandra. De använder sig av olika stilmallar och 
resultatet av det är att de inte får något gemensamt utseende för applikationerna på 
dessa plattformar.  

Detta vill SSD undvika och uppgiften är att undersöka möjligheten att skapa en 
gemensam mall för dessa plattformar där samma stilmall kan användas på alla 
plattformar utan modifikationer. 

1.2 Frågeställning 

De frågor som anses relevanta i detta arbete är: 
• Vad är problemen i dagens system? 
• Är det möjligt att skapa en gemensam mall för webbapplikationer som 

fungerar oavsett plattform? 
• Vad krävs för modifieringar från det system som används idag (om några) för 

att få det att fungera samt att anpassa sig till de webbstandarder som finns? 

1.3 Avgränsningar 

Vi begränsar oss till att endast skapa en mall för nya applikationer och inte skapa en 
för befintliga applikationer för att de förändringar som skulle krävas är för stora för 
den tid som vi har på oss. 

Det ska endast vara en mall för den visuella delen av applikationerna, ingen typ 
av programmering ska göras med undantag för visning av olika visuella element där 
programmering behövs.   
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2 Teknisk bakgrund och förutsättningar  

I detta avsnitt beskrivs tekniska termer och begrepp som har använts i arbetet. 

2.1 Språk 

I detta projekt har det arbetats med olika typer av programmeringsspråk, nedan 
beskrivs kortfattat vad dessa olika språk gör och vad man ska tänka på när man 
använder dessa. 

2.1.1 HTML och XHTML 

HTML är grunden idag för alla webbsidor, det används för att beskriva hur 
information ska visas i en webbläsare och det har kommit ett antal olika versioner, 
nyaste är 4.01. W3C (World Wide Web Consortium)[7] har utvecklat HTML och 
skapat XHTML som har tydligare regler för formatering av kod och som erbjuder 
bättre stöd till olika typer av medier. Mobiltelefoner och liknande börjar få stöd för att 
visa webbsidor och den här tekniken visar innehållet bättre än vanliga HTML. 

Dessa har inte kraften att förstå en hemsida som inte har rätt formaterad kod. 
Nyaste versionen av XHTML är 2[21] men olika versioner av 1.0 används mest idag 
då 2 fortfarande utvecklas, mer om dessa beskrivs längre ner i detta avsnitt. Idag på 
Sandvik är sidorna skapade i HTML. 

Detta kännetecknas enklast med att alla taggar1 i koden är med stora bokstäver, 
något som XHTML inte använder sig av. Ett element och dess egenskaper beskrivs 
mer i figur 1. Detta är en av grundstenarna i HTML och vad som HTML består av. 

 

Figur 1. Denna bild visar de termer som används för att beskriva element i HTML, detta 
kan även kallas för en tagg. 

                                                 
 

1 En tagg är ett kommando som tolkas av webbläsaren och formaterar innehållet efter det. 
Används för att beskriva hur sidan ska visas för användare. Kan även kallas för element.  
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Det XHTML gör är att ställa krav på användaren på hur man ska skriva koden.  
Med vanlig HTML fungerar det att skriva på det här sättet: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Rubrik på sidan 
</HEAD> 
<body> 
<p>Det här är första stycket. 
<P>Man kan fortsätta med andra stycket så här. <br>  
Och sedan skrivs ett radbryt ut. 
<img src=bild.jpg> 

 
Exemplet ovan demonstrerar hur en sida i HTML kan skapas och som inte generar 
några fel i webbläsare (dock kan varningar visas i vissa fall). Det är dock väldigt 
slarvigt och otydligt skrivet. Med XHTML är det dock annorlunda. Om samma 
innehåll som ovan ska visas bör koden se ut på följande sätt om man ska följa dess 
standarder och rekommendationer: 

 
<html> 
<head> 
<title>Rubrik på sidan</title> 
</head> 
<body> 
<p>Det här är första stycket.</p> 
<p>Man kan fortsätta med andra stycket så här. <br /> 
Och sedan skrivs ett radbryt ut.</p> 
<img src=”bild.jpg” /> 
</body> 
</html> 

 
Notera att alla taggar skrivs med små bokstäver, detta för att XHTML endast 
accepterar små bokstäver som kod. Varje tag har en början och ett slut. De ”tomma 
taggarna”, dvs. de som inte har något innehåll som <br>  i exemplet skrivs som <br 
/> . Detta visar att taggen har en början och slut och var dessa är. Detta gör att koden i 
sig blir tydligare och mer lättförståelig samtidigt som webbläsare har lättare för att 
visa sidan. För att visa bilder skriver man <img src=”bild.jpg” /> , man 
använder ””  för att ange ett värde till den egenskap som taggen har,  i detta fall 
”bild.jpg” . Ett annat exempel på detta kan vara: <font 
size=”12”></font>  där man använder ””  för size=”12”  (Notera dock att font 
inte bör användas).  

Man kan även lägga till kod absolut överst på dokumentet där man definierar 
vilken typ av sida det är, kallas för DOCTYPE eller DTD[21]. Detta bör finnas på 
varje sida: 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC 
"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/XHTML1/DTD/XHTML1-transitiona l.dtd"> 

 
Det här exemplet säger att dokumentet är av typen XHTML och ”Transitional”. 
”Transitional” betyder att webbläsare som inte stödjer CSS använder sig av de 
presentationsfunktioner som finns i XHTML istället. Det finns även två andra typer; 
Strict som används tillsammans med CSS och Frameset som används om man 
använder ramar (eng. Frames). 
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2.1.2 XML 

XML står för EXtensible Markup Language[9]. XML använder sig av samma struktur 
för taggarna som HTML, en stor skillnad mellan HTML och XML är att man själv 
definierar de taggar (exempelvis <p>) man ska använda, d.v.s. att ange 
<news></news>  som en tagg för att lagra data om nyheter. Det betyder att en tagg 
som finns i XML behöver inte fungera på samma sätt som i HTML. 

Kort sagt kan man säga att XML är ett verktyg att hantera data som fungerar 
oavsett mjukvara och hårdvara[9]. HTML används sedan för att presentera innehållet i 
en webbläsare. 

2.1.3 JavaScript 

JavaScript skapades för att öka interaktiviteten på webbsidor. Det är ett slags 
scriptspråk och kallas även för ett ”lätt” programmeringsspråk. Det vill säga, det klarar 
inte av att göra mer avancerade funktioner som Java, C osv. kan göra. Det ska inte 
heller blandas ihop med Java då de är två helt olika språk i struktur och 
funktionalitet[22]. 

Det är idag det mest använda scriptspråket på webben idag[22] och används 
mycket i bl.a. datahantering och verifiering. Ett exempel kan vara att verifiera hur data 
ser ut i ett formulär och ge felmeddelanden om det är fel.  

2.1.4 Stilmallar (eng. stylesheets) 

Stilmallar används idag tillsammans med HTML för att ge utvecklare större 
möjligheter för att bestämma hur webbsidor och applikationer ska presenteras. 
Stilmallar är antingen filer sparade som CSS-filer (har filändelsen .css) eller inbäddade 
direkt i html-dokumenten. Det finns även stilmallar för XHTML som kallas XSL men 
är inget som används i detta arbete då det tillhör XML[23], något som inte har arbetats 
med i denna uppgift. I stilmallen kan man sedan definiera hur olika attribut ser ut på 
följande sätt: 

 
body { 
background-color: #000000; 
} 
  

I exemplet ovan definieras elementet body  med att sätta attributet för 
bakgrundsfärgen till svart med background-color: #000000;  (Mer om färger 
i avsnitt 2.2.2). ”Vågiga” parenteser ({}) används för att visa att innehållet för body  
finns inom dessa.  

Sparas stilmallen som en CSS-fil länkas sedan filen till HTML-dokumentet via 
en länk i taggen <head> . Denna länk ser ut på följande sätt: <link 
href=”stylesheet.css” rel=”stylesheet” type=”text/c ss” 
/>[24] . Detta gör samtidigt att man kan använda samma CSS-fil på flera olika sidor. 
Vill man sedan editera stilmallen uppdateras alla sidor som länkar till mallen 
automatiskt. Detta minskar arbetet avsevärt och gör sidorna mer lättunderhållna.  

I CSS kan man även definiera klasser och ID för olika element som exempelvis 
<p> och <body> . Dessa kan sedan definiera olika attribut på samma sätt som i 
HTML. För att använda sig av dessa ger man elementen i HTML ett ID eller en klass 
som finns i stilmallen. Klasser definieras med att sätta en punkt före namnet: 
.KlassNamn {kod}. Ett ID definieras på följande sätt: #IDNamn {kod}. Om då body 
ska använda sig av dessa ger man body följande attribut: <body id=”IDNamn” 
class=”KlassNamn”></body>. Body får då de egenskaper som IDNamn och 
KlassNamn har definierat[24]. 
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2.2 Utvecklingsplattformar 

För att skapa en mall behövdes sidorna testas med olika plattformar och därför 
användes olika utvecklingsplattformar att arbeta i på respektive plattform. 

2.2.1 Domino Designer 

Plattformen Lotus Notes har en utvecklingsmiljö som heter Domino Designer där 
applikationer skapas åt just Lotus Notes men även för webben[25]. Arbetet utförs 
väldigt mycket med egenskapsfönster som hanterar attributen för de olika elementen. I 
botten av alla applikationer ligger alltid en databas som applikationen bygger på.   

Som ett verktyg för webb känns Domino Designer gammalmodigt. Man ges inte 
den kontroll man ibland behöver och problem med konverteringar av kod mellan 
Lotus Notes och HTML uppstår. Den använder sig även av element som har förlorat 
stödet som enligt W3C[11] inte bör användas. 

Man skapar koden på olika sätt, det kanske enklaste sättet är att använda sig av 
funktionen ”Pass-Thru HTML” som ger en möjlighet att skapa kod utan att Domino 
servern formaterar om koden. Detta sätt ger den största friheten att själv påverka hur 
applikationer ska visas på webben. Man kan på enbart detta sätt skapa fungerande 
webbsidor, dock är detta inget att rekommendera då det finns betydligt bättre editorer 
som gör samma arbete bättre som exempelvis Notepad ++ som beskrivs i avsnitt 2.2.4. 
Då försvinner även orsaken till att använda sig av Domino Designer då servern inte 
blandas in alls och man tar inte nytta av de funktioner som erbjuds för plattformen. 
Det kan uppstå behov då man behöver generera kod utan serverns inblandning där 
man blandar denna typ av kod med övrig, något som är väldigt vanligt. 

Man kan även skapa webbsidor med de verktyg som erbjuds i Domino Designer, 
sidorna skickas sedan till servern som omvandlar dessa till webbsidor presentabla för 
webben. Sättet att arbeta på kan jämföras väldigt mycket med att arbeta med 
exempelvis dokument i Word. Man ges ett par verktyg och formateringsalternativ som 
man sedan skapar innehåll av. Programmering är hela tiden i ett s.k. WYSIWYG2 läge 
där man direkt arbetar med designen utan inblandning av kod. Exempelvis kan texten 
formateras på liknande sätt som i Word där man anger storlek, justering och font. 
Detta läge fungerar bäst om man skapar applikationer för Lotus Notes då 
omvandlingen till HTML kan ge väldigt olika resultat beroende på vilka typ av objekt 
man använder sig av. Viktigt att tänka på oavsett arbetssätt är att dokumentet bör vara 
av typen HTML och inte Notes för att anpassa detta till webben. 

 

2.2.2 Eclipse Europa EE 

Eclipse[17] var från början byggt av IBM men är nu för tiden en ”not-for-profit” 
programvara och drivs av Eclipse Foundation. Den version av Eclipse som har använts 
är Eclipse Europa EE som bara innehåller ett baspaket för Eclipse och webbhantering 
(HTML, CSS och annat relaterande). 

Eclipse är byggt med Java som grund och används för det mesta för att 
programmera Javakod med. Det finns ett bibliotek över kodstruktur, klasser och 
liknande inbyggt i Eclipse för att förenkla programmeringen i programmet. En av 
fördelarna med programmet är att man arbetar med projekt som innehåller de filer 

                                                 
 

2 What You See Is What You Get, en term som används för att beskriva ett grafiskt 
arbetsgränssnitt för den applikation du skapar. Du arbetar hela tiden med hur det färdiga 
resultatet kommer att se ut och inte koden som skapar den.  
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man behöver för programmet som skapar en bra överblick över hur man byggt 
systemet. 

2.2.3 Visual Studio 2005 

Microsoft har skapat en utvecklingsmiljö för .NET applikationer som heter Visual 
Studio. Den version som har använts heter Visual Studio 2005[26]. Denna miljö har 
använts för att skapa en mall för ASP.NET-applikationer. 

Som miljö för den här typen av applikationer passar Visual Studio väldigt bra. 
Man kan direkt i koden välja att följa olika standarder såsom XHTML 1.0 
Transitional, Frameset osv. Då kollar utvecklingsmiljön aktivt så att man skapar 
applikationer på rätt sätt. Vid fel visas felen med en förklaring. Man får även 
färgkodning av koden och förslag på vad som ska anges för olika attribut när man 
skapar dessa, vilket hjälper avsevärt. 

Det finns även ett designläge som ger användaren en mer visuell visning av den 
applikation man skapar. För att ange värden för de olika objekten använder man sig av 
en egenskapsruta som innehåller de tillgängliga attributen och som man kan ge olika 
värden. Denna egenskapsruta finns även att använda i kodläget.  

En verktygslåda finns för att hämta objekt från och som sparar avsevärt med tid, 
denna kan användas både i design- och kodläge. De olika objekten är uppdelade i 
kategorier och dras sedan ut till applikationen på den plats man vill ha den, detta 
fungerar i både kod- och designläge. 

2.2.4 Notepad++ 

För att skapa mallarna har kod redigeringsprogrammet Notepad++[18] använts för att 
få färgkodad kod under programmeringens gång eftersom att Notes Designer inte hade 
färgkodning, Visual Studio inte var installerad och för att Eclipse inte var byggt för 
HTML redigering. Ett annat alternativ för HTML redigering är Dreamweaver där man 
får rekommendationer från programmet när man skriver kod bland annat. När HTML 
mallen skapades skedde den mesta av utvecklingen i Eclipse och Notepad++. 

2.3 Design 

Den viktigaste delen är att få utseendet att se bra ut och att sidan fungerar bra i olika 
webbläsare. Som utvecklare ska man även enkelt kunna göra ändringar som 
exempelvis ta bort delar av sidan som inte behöver användas.  

2.3.1 Webbläsare 

Denna avdelning tar upp de två största webbläsarna och deras påverkan på design 
idag. 

2.3.1.1 Internet Explorer 

Internet Explorer är idag den mest populära webbläsaren i världen[2]. Det är en 
webbläsare utvecklad av Microsoft och följer med som standardprogram i Windows. 
Enligt gjorda undersökningar är Internet Explorer idag den mest använda webbläsaren 
med alla olika versioner inräknade.  

2.3.1.2 Mozilla Firefox 

En uppstickare som blir mer och mer populär är Firefox som bygger på Netscape och 
är gjord av Mozilla. Firefox räknas även som en bättre webbläsare än Internet 
Explorer[15][16] där främst säkerheten är lite vassare än Internet Explorer. Även 
hantering av webbstandarder osv. som visas tydligt i detta arbete visar att denna 
webbläsare är bättre.  
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2.3.1.3 Internet Explorer och design 

Något viktigt att tänka på är att kod som är skriven fel kan i vissa fall fortfarande visas 
i Internet Explorer. Har man exempelvis angett ett felaktigt värde på ett attribut kan 
fortfarande objektet skrivas ut i Internet Explorer samtidigt som en annan webbläsare 
inte visar den alls. Detta gör att en programmerare kan tro att något är korrekt kodat 
som i själva verket inte är det. 

Ett bra sätt att skapa webbsidor och applikationer på är att använda sig av flera 
olika webbläsare som man testar applikationen i. Då ser man direkt när något inte 
stämmer och kan enkelt ändra.  

2.3.1.4 Webbstandarder med olika webbläsare 

Idag finns det ett antal olika webbläsare som används, Internet Explorer är den största 
och används väldigt mycket inom företag och liknande. En webbläsare som har vuxit 
ganska markant i sin användarbas och som fortsätter att växa är Mozilla Firefox. 
Statistik från w3schools visar att Internet Explorer där både IE6 och IE7 räknas är den 
mest vanliga webbläsaren idag. Räknar man dock IE6 och 7 som skilda är Firefox den 
största. Notera dock att detta är på deras webbsida och personer som surfar där är 
intresserade av webbteknik och därför är chansen att Firefox används större än vad 
den är vanligtvis. Förmodligen kommer Firefox att fortsätta växa i popularitet och att 
designa webbsidor som fungerar på olika webbläsare börjar bli en nödvändighet. 

För att förstå skillnaderna mellan olika webbläsare användes ett dokument[5] 
som innehåller en jämförelse mellan fyra stora webbläsare idag, Internet Explorer 6 
och 7, Firefox och Opera. Observera dock att Opera har en betydligt mindre 
användarbas än de andra tre.  

Dokumentet beskriver hur väl olika webbläsare hanterar olika objekt och attribut 
för HTML och CSS mm. I vårt fall är endast HTML och CSS intressanta för att se vad 
som kan användas och vad som bör undvikas. En snabb genomblick visar att Internet 
Explorer har problem med att hantera illegala värden för attribut som trots att vara 
felskrivna ändå visas. Detta betyder att befintlig kod kan vara felaktig och ignoreras av 
Internet Explorer som då bör ändras och skrivas på ett korrekt sätt. 
Utvecklingsverktyg är ett bra hjälpmedel här som kan visa var dessa fel är och ibland 
även ge förslag på ett värde. 

2.3.2 Färger 

Att använda sig av färger i webben ses som en självklarhet och det finns olika sätt att 
definiera en sådan. I detta avsnitt beskrivs de olika sätt man kan göra detta på. 
W3Schools har en guide för detta som har använts som referens[10].   

2.3.2.1 Färgnamn 

Det finns möjligheten att beskriva en färg med text som exempelvis white  och 
black . Idag stöds ca 130 olika färger i olika webbläsare och dessa kan man då 
använda i sina applikationer. Vill man däremot använda fler färger eller färger som 
inte stöds rekommenderas något annat sätt att definiera färgen.  

2.3.2.2 Hexadecimal 

En hexadecimal kod som används för att beskriva en färg ser exempelvis ut på 
följande sätt: #00FFCC. Man visar att det är en hexadecimal färg med #. Själva koden 
består sedan av tre delar; 00 , FF och CC. Dessa värden beskriver en färg på RGB-
skalan, där 00  representerar mängden röd, FF mängden grön och CC mängden blå. 

För att beskriva en svart färg sätter man värdet till #000000 . En vit färg har 
istället värdet #FFFFFF. Mellan dessa två värden finns sedan alla andra färger.  
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2.3.2.3 RGB 

På samma sätt som man anger mängden färg för röd, grön och blå med hexadecimala 
värden kan med RGB-värden göra samma sak. För att skapa svart färg anger man rgb 
(0,0,0), där nollorna representerar värdena för röd, grön och blå på samma sätt som de 
hexadecimala koderna gör.  

2.3.2.4 Webbsäkra färger 

Äldre datorer som har vissa begränsningar som gör att de inte kan visa lika många 
färger som dagens datorer. Därför finns något som heter webbsäkra färger som endast 
använder färger som även äldre datorer kan visa korrekt. Dessa färger är betydigt färre 
till antal än icke-webbsäkra men används för att verkligen vara säker på att en färg på 
en gammal dator visas på samma sätt som i nya datorer.  

Skulle en användare med en gammal dator, som endast stödjer webbsäkra färger, 
surfa på en sida som har fler färger kommer den datorn att hitta den närmaste färgen 
som den kan visa. Det kan göra att färger som man vill ska se ut på ett visst sätt 
kommer visas annorlunda.  

Idag börjar man gå ifrån det här mer och mer för att datorerna som används idag 
klarar av att visa fler färger än de webbsäkra men vill man känna sig riktigt säker bör 
man fortsätta att använda webbsäkra färger. 

2.3.3 Intranätets riktlinjer 

Intranätet har vissa riktlinjer som bör följas och det har utgåtts från dessa när mallen 
skapats. Värden har tagits som används där och sedan omvandlat dessa till rubriker 
och liknande som är anpassade för mallen.  

2.3.3.1 Rubriker 

Tabellen som visas nedan är tagen från de riktlinjer som finns beskriva på intranätet. 
Type Fonts  Notes 

Size 

Html Size Style Color Color html Color 

RGB 

Styleshet 

Class 

Heading1 Arial 14 23px Bold  #000000 0,0,0  
Heading2 Arial 12 18px Bold  #000000 0,0,0  
Heading3 Verdana 9 13px Bold  #000000 0,0,0  

Denna visar vad rubriker har för egenskaper på intranätet. Dessa värden har 
sedan utgåtts ifrån och gett rubrikerna h1 – h4 egenskaper som efterliknar dessa men 
som fungerar bättre med olika webbläsare och för webben. H1 används endast en gång 
per sida enligt rekommendation från W3C. De resterande används för att bygga upp 
rubriker som används flera gånger per sida. Ett exempel på hur det har anpassats till 
h2 visas nedan: 

 
h2 { 
  font-family: Arial; 
  font-size: 1.2em; 
  font-weight: bold; 
  color: #000000; 
} 
 

Betteckningen em (som beskrivs i avsnitt 2.3.4.2) används för att ge personer med 
äldre webbläsare möjligheten att ändra storleken på texten utan problem. 1em är 16px 
och sedan anpassas storleken efter det. Skillnaden mellan de olika rubrikerna är att em 
har ett annat värde, se bilaga 1 för en fullständig lista på dessa. 
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2.3.3.2 Text 

Tabellen som visas nedan är tagen från de riktlinjer som finns beskriva på intranätet. 
Type Fonts  Notes 

Size 

Html Size Style Color Color 

html 

Color 

RGB 

Stylesheet 

class 

Body text  Verdana 9 13px plain  #000000 0,0,0  
Body text 

(only portals) 

Verdana 7 10px plain  #000000 0,0,0  

Introduction Verdana 9 13px bold  #000000 0,0,0  
Emphasize Verdana 9 13px italic  #000000 0,0,0  

 
För att få ett standardiserat utseende för text har elementet p definierats, som är det 
element som används för paragrafer. 

 
p { 
  font-family: Verdana; 
  font-size: 1em; 
  color: #000000; 
  font-weight: normal; 
} 
 

Vi använder beteckningen em även här för att man lätt ska kunna förstora och 
förminska texten vid behov. Sedan skapas något som påminner om Body text som 
finns i tabellen.  

2.3.3.3 Tabeller 

Tabeller har egna attribut för padding och margin för de olika cellerna i tabellen. Det 
finns en lösning för det även i CSS och ett exempel på detta visas nedan: 

 
.infosubbox table  
{ 
    border-collapse: collapse; 
    border-width: 0px; 
    padding: 0px; 
    margin: 0px; 
} 
 

För att ta bort cellpadding och cellspacing används border-collapse: 
collapse ; och border-width: 0px;  för att ge samma resultat. Sedan sätts 
padding och margin till 0px för att undvika skillnader i olika webbläsare. För att se 
alla klasser gå till bilaga 1.  

2.3.4 Storleksenheter 

På webben finns det en del olika typer av enheter för mått. Dessa används främst i text 
men även på lager, tabeller osv. Man kan exempelvis bestämma storleken på kanten 
för en tabell, storleken på texten i en paragraf. Tre typer används i princip 
utomstående, vi har även valt att hålla oss till just dessa och CSS boken innehöll 
intressant information om dessa[1]. En kort förklaring om varje följer: 

2.3.4.1 Pixlar 

Pixlar är kanske den populäraste typen att använda sig av och även den lättaste. En 
pixel motsvarar en punkt på skärmen. Detta leder till att man väldigt enkel kan 
definiera en storlek i pixlar och man vet att den kommer visa samma storlek oavsett 
bildskärm eller upplösning. Värt att notera är att olika upplösningar visar olika många 
punkter samtidigt och därför kan exempelvis en text vara mindre på en bildskärm än 
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på den andra. Proportionerna mellan de olika delarna av sidan kommer dock vara 
likadan oavsett upplösning.   

Nackdelen med pixlar gällande text är att det inte går att förstora text gjord i 
pixlar i webbläsaren IE6 eller tidigare. Någon som då behöver förstora texten för att 
kunna läsa den kan inte. Det går dock att förstora texten i IE7 och andra webbläsare. 
Man rekommenderar därför att inte använda pixlar på text utan istället använda em. 
Det ger dock bäst kontroll över storleken av alla mått som används, mer om 
betteckningen em i nästa avsnitt.  

2.3.4.2 Em 

Em kommer från typografi och är en enhet som presenterar höjden av bokstaven M för 
en viss font. I webbläsare motsvarar 1em grundstorleken av texten, detta brukar oftast 
motsvara 16 pixlar. Detta värde kan dock ändras så att 1em kan vara 16 pixlar för en 
och 25 pixlar för en annan. Till skillnad mot pixlar så är em relativt till innehållet. Det 
används ofta tillsammans med procent.  

Något man bör tänka när man arbetar med em är att det relaterar till omringande 
element. Ett exempel kan vara att du har elementet <p> med storleken 1.5em för text. 
Om du då har ett annat element som exempelvis <a> med storleken 0.9em kommer 
detta att relatera till storleken i <p>. Så storleken blir 0.9 av 1.5 och inte 1. 

När man arbetar med em är det vanligt att sätta font-size till ett procentvärde för 
body. Sedan har man ett element som storleken anges i em istället. Då får man 
chansen att bestämma hur stor 1em exempelvis ska vara, populärt är värdet 62.5% i 
body för att man då får att 1em blir 10px och därför lätt att använda sig av.  

2.3.4.3 Procent 

Procent kan användas till mycket och är populärast för att ange bredd och höjd på 
olika element som exempelvis tabeller och lager. Att ge något en bredd på 100 % 
täcker då hela fönstret från vänster till höger eller det element man är placerad i.  

När man använder procent tillsammans med text baseras storleken på ett 
befintligt värde. Ett exempel kan vara att en text är 16 pixlar stor, anges då en storlek 
på 200 % kommer den texten bli 32 pixlar.  

2.3.5 Layout 

Det finns olika sätt att skapa en layout för en sida. De olika sätten beskrivs i detta 
avsnitt.  

2.3.5.1 Ramar 

Att bygga upp en webbsida med ramar innebär en väldigt enkel struktur där man 
bygger ihop flera webbsidor för att skapa en. En sida skapas som innehåller ett slags 
ramverk som i sin tur innehåller ramar. Dessa ramar innehåller sedan de sidor som ska 
ses.  

Detta sätt att arbeta på ger utvecklare ett väldigt simpelt sätt att uppdatera delar 
av sidor utan att behöva ändra varje sida var för sig.  

Denna teknik var väldigt populär att använda förut, men idag är det något som 
inte rekommenderas då det finns bättre alternativ till att skapa sidor på som till 
exempel lager.  

2.3.5.2 Tabeller 

Tabeller var från början tänkt att användas för att beskriva tabellmässig information 
där man behövde en struktur som gjorde information lätt överskådlig. Denna teknik 
blev dock mer och mer populär bland utvecklare för att skapa en layout på deras sidor. 



  13 

Möjligheten uppstod att skapa en layout som såg väldigt bra ut och som hade en 
något tydligt struktur. Denna teknik används än idag men är något som minskar mer 
och mer och ersätts med lager. 

Problem som uppstår med tabeller är att det är en teknik som inte egentligen är 
gjord för att användas för att skapa en layout. En annan punkt är att personer som 
använder hjälpmedel för uppläsning av innehållet får tabellerna upplästa också. 

2.3.5.3 Lager 

Att använda lager (<div> ) har blivit mer populärt under senare år då integrationen 
med CSS har ökat. Man kan med lager och CSS skapa liknande om inte bättre layout 
på sidor än vad tabeller klarar av. 

Tillsammans med CSS och egenskapen float (se 4.3.1.1) kan man skapa 
avancerade layouts som inte innehåller tabeller men som ger samma utseende. Därmed 
undviks problemet med uppläsning och samtidigt är det en teknik som passar till det 
här ändamålet väldigt väl.  

2.3.5.4 Fonts 

W3C har sagt att deras stöd för <font>  har upphört[11] och att den kommer finnas 
kvar att ett tag till innan den kommer plockas bort. På Sandviks intranät idag 
definieras rubriker och text med just <font> , detta måste då ändras för att anpassa 
sig till de ändringar som kommer att ske. 

Som ersättning rekommenderas stilmallar som har möjligheten att anpassa 
rubriker och text på samma sätt som <font>  

Font introducerades i HTML 3.2[12] och det visade sig vara en mardröm för 
utvecklare då olika webbsidor skapade samma kod, detta gjorde att om man skulle 
ändra något på alla sidor var man tvungen att ändra varje webbsida enskilt. I HTML. 
4.0 rekommenderas att man flyttar all formatering av dokumenten till en stilmall och 
länkar sedan till stilmallen med klasser och id exempelvis. 

2.3.5.5 Center 

Center (<center> ) har använts tidigare för att centrera innehåll på en sida. Man 
sätter helt enkelt taggen runt det innehåll man vill centrera och det sköts då 
automatiskt. Detta format stöds inte i XHTML 1.0 Strict DTD och kommer även att 
försvinna från HTML i framtida versioner[11]. 

Istället ska man centrera innehållet med stilar i CSS för att få samma effekt. 
Exempel på detta är att ange align: center;  på det önskade element som då ger 
samma resultat. 
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3 Genomförande 

Här beskrivs de metoder som har använt och hur vi har genomfört arbetet. 

3.1 Förberedelse/Undersökning 

För att komma igång på ett bra sätt undersöktes och analyserades vad som behövdes 
göras för att få en bra start. Det tittades närmare på HTML, XHTML, stilmallar och 
hur det användes på Sandvik för att få en förståelse för vad Sandvik ville ha. Sandvik 
har en guide för att skapa nya sidor där det står beskrivet vilka färger man ska 
använda, hur man ska placera innehållet med mera för intranätet, denna studerades 
närmare. En stilmall som användes för applikationer som kallades global_stylesheet 
(se bilaga 3 för fullständiga dokumentet) studerades. 

Detta gav en bra grund att arbeta ifrån och med tidigare erfarenhet inom ämnet 
gick det även väldigt smidigt. Snart insågs det att applikationerna på Sandvik var gjord 
för att endast fungera i Internet Explorer, i andra webbläsare kunde sidor få delar av 
innehållet placerade på fel platser, vissa grafiska element visades inte osv. Det kändes 
därför naturligt att skapa en mall som fungerar oavsett webbläsare. Efter undersökning 
av ett dokument[5], som hade gjort en analys av olika webbläsare och dess 
kompabilitet med CSS, fick vi förståelse för hur olika webbläsare fungerar 
tillsammans med XHTML och CSS. 

3.2 Använda befintliga exempel 

På Sandvik har man haft stilmallar för vissa delar av webbsidorna som skapas och på 
andra har man definierat stilen direkt i HTML-dokumenten. Vi har dock utgått från ett 
par exempel för att få en inblick i hur man använder stilmallar på Sandvik idag. Detta 
känns som en nödvändighet så att man får med de nödvändiga klasserna och ID som 
används på de olika applikationerna idag. 

En annan orsak är för att se skillnader på olika plattformar, om möjligheten finns 
för att skapa en gemensam mall. 

3.3 Skapande av testsidor 

Vi beslutade oss för att skapa testsidor för hur sidorna bör se ut kod mässigt genom att 
följa W3C[7] (World Wide Web Consortium) och boken ”CSS: The Missing 
Manual”[1] rekommendationer. Dessa beskriver genomgående hur man bör göra och 
varför. 

3.3.1 Rekommendationer och standarder 

Att följa rekommendationer och standarder som används idag kändes väldigt naturligt 
för att skapa en stilmall som fungerar så bra som möjligt. Därför valde vi att följa 
W3C som arbetar väldigt mycket med standarder och rekommendationer på hur man 
skapar webbsidor. För att få en bättre inblick har vi även använt oss av boken CSS: 
The Missing Manual[1] som beskriver väldigt ingående hur man bör skriva och 
använda stilmallar.  

Vi valde engelska som språk för namn, element osv. Detta för att dels undvika 
tecknen å, ä och ö som kan orsaka konflikter med bl.a. engelskspråkiga program, men 
även för att kunna använda mallen globalt.  
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3.3.2 Testsida för HTML 

HTML-mallen skapades genom att vi gick igenom varje element på det befintliga 
intranätet var för sig och kom fram till det bästa sättet för varje enskilt element i 
mallen. Vi kodade mallen med strikt XHTML kod och validerade den ofta på W3C för 
att se om det var några fel i koden. Varje element som skulle placeras ut på en 
bestämd plats använde sig av vår CSS mall. 

Efter några tester och slutsatser, beslutade vi oss för att använda oss av lager 
(<div> ) för att bygga upp mallen. Varje lager fick en klass eller ett ID som kopplades 
med CSS mallen och tillgavs egenskaper genom den. 

3.3.3 Stilmallen 

När vi skapade CSS mallen beslutade vi oss för att använda oss enbart av den för att 
skapa layouten på hur sidorna skulle se ut för att kunna skilja på designen och 
innehållet samt att vissa element inte bör användas (se 3.4 för mer info). Vi följde 
standarder och rekommendationer från W3C[4] och även ur boken CSS: The Missing 
Manual[1] för hur vi skulle skapa mallen. Mallen är skapad för att använda sig av 
lager när man skapar HTML sidorna. 

3.3.4 Följa Sandviks riktlinjer 

Sandvik har idag tydliga regler på hur delar av deras applikationer ska skapas. Vi 
kände därför att vi bör inkludera och anpassa dessa regler till den nya applikationen 
för att få ett utseende som Sandvik använder sig av. Vi utgick ifrån de regler som finns 
beskriva på intranätet och ändrade stilmallen enligt dessa för att följa uppställda krav. 

3.3.5 Testsida för Domino Designer 

Vi valde att använda oss av ”Pass-Thru HTML” för mallen till Domino Designer, 
detta för att de applikationer som skapas på SSD idag består av en blandning av ”Pass-
Thru HTML” och objekt från Domino Designer. Dokumenttypen är satt till HTML för 
att ge oss full kontroll över hur dokumentet skapas.  

Mallen består därför enbart av HTML kod där möjligheten finns att inkludera 
objekt på de platser där dessa ska vara. Detta sätt ger oss samtidigt full kontroll över 
koden och hur den skapas och på det sättet undviker vi problem som uppstår då 
Domino Designer blandar sig i och stänger möjligheten att ändra delar av dokumentet 
och ger element attribut som inte bör finnas där.  

Externa resurser såsom bilder, stilmallar och liknande placerades i Shared 
Resources och sökvägarna till dessa i dokumentet ändrades för att koppla dessa till 
dokumentet.  

3.3.6 Testsida för ASP.NET 

Vi skapade här en sida utifrån HTML-mallen där delar av koden har ersatts eller 
eventuellt tagits bort. Istället har kontroller specifika för ASP.NET används. Detta för 
att se om det går att använda dessa kontroller med stilmallen för HTML-mallen eller 
om vissa modifieringar behövdes.  

Tester utfördes i ett separat dokument för att själva mallen inte behövdes, när 
sedan något man kunde användas hade blivit framtagen kopierades detta in i mallen. 

3.3.7  Java och Lotus Notes 

Lotus Notes mallen använder sig av samma kod som HTML-mallen men med ändrade 
sökvägar till bilder då dessa är placerade i Shared Resources. Mallen består enbart av 
”Pass-Thru HTML” med möjligheter att inkludera kontroller som hanteras av Domino 
servern. 
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Java mallen skapade vi inte då man använder sig av ramverk och den utsatta 
tiden inte skulle vara tillräcklig för att skapa ett liknande för vår mall. 

3.3.8 Prioritering av webbläsare 

Ser man på hur det ser ut på Sandvik idag används Internet Explorer i princip 
uteslutande och version 6 är den populäraste. Skulle det då uppstå situationer där man 
inte kan få ett bra resultat på olika webbläsare kommer prioriteringen ligga på att 
Internet Explorer ska visa sidan korrekt då det är den absolut mest använda. 

I framtiden kan det dock se annorlunda ut och en annan webbläsare kanske blir 
den som används mest och därför är det viktigt att designen fungerar redan nu för 
andra webbläsare. Detta för att vid ett senare tillfälle inte behöva gå tillbaka för att 
försöka ändra något då det kan bli väldigt mycket om sidor fortsätter att anpassas 
enbart för Internet Explorer. 
 

3.4 W3C standarder och rekommendationer 

The World Wide Web Consortium (W3C) är ett konsortium3 som hanterar standarder 
på webben och ansvarar för HTML, XHTML m.fl.[7] De ansvarar även för olika 
protokoll och programvara för just webben. Av den anledningen kände vi att arbeta 
utifrån deras rekommendationer och standarder skulle ge oss en bra utgångspunkt för 
mallen. Deras dokumentation om element som stöds och inte stöds är till väldigt stor 
hjälp också för att skapa en mall som kommer att fungera även i framtiden.  

3.4.1 Att ersätta HTML med XHTML 

För att förbättra hastigheten och ge stöd åt flera webbläsare bör man använda sig av 
XHTML istället för HTML. Detta gör att olika webbsidor har större chans att visa 
innehållet på samma sätt samt att man får en tydligare struktur på koden. 

Det är främst gammal kod som inte blivit redigerad på flera år som ofta behöver 
ändras, nyare sidor använder sig vanligtvis av nyare tekniker som XHTML och där 
dessa problem inte är lika vanliga.   

3.4.2 Resultat av W3C’s validering av webbsidan 4 

För att testa sidor om de är anpassade efter de standarder som finns kan man validera 
en domän via ett verktyg[13]. Efter att vi testade webbsidan fick man resultatet att den 
innehöll 20 fel samt två varningar[8]. 

En snabb överblick visar att de flesta felen har att göra med hantering av ramar 
(eng. frames) där det används ”attribut som inte finns”, värden som är inkorrekta osv. 

Det varnas även för att det inte finns någon DOCTYPE i dokumentet, vilket gör 
att den försöker validera med HTML 4.01 Transitional. Valideringen kan inte heller 
avgöra om dokumentet är av typen XML eller XHTML. 

Anledningen till att detta gjordes var för att se hur Sandvik hanterar 
rekommendationer och regler som W3C använder sig av. 

                                                 
 

3 En bildad sammanslutning mellan personer eller företag för en gemensam affär eller ett 
gemensamt mål.   
4 www.sandvik.com 
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3.4.3 Undvik behaviors 

I Internet Explorer 5.5 introducerades behaviors[19]. Det används för att lägga till 
beteenden på element i HTML. Man kan i CSS beskriva länkar till XML-dokument 
som beskriver hur elementet ska bete sig. Problemet är att detta endast stöds i Internet 
Explorer och bör därför undvikas. Använd istället JavaScript som ger samma resultat. 
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4 Resultat 

Här presenteras det resultat vi har arbetat fram. Det består av olika standarder och 
regler man bör följa samt en mall för CSS och exempel för varje plattform som följer 
dessa standarder och regler.  

4.1 Lösningar på nuvarande problem 

Vi har använt oss av filen global_stylesheet.css (se bilaga 3 för fullständiga 
dokumentet) för att göra förbättringar. Detta är filen som hanterar det mesta av 
designen för dokumenten för intranätet. Från denna stilmall skapade vi sedan en ny 
mall med tillhörande exempel som beskrivs mer i avsnitt 4.3. 

4.1.1 Text-align och Firefox 

I global_stylesheet.css högerjusteras inloggningen med attributet text-align . 
Detta attribut stöds inte av Firefox på det sättet och ignoreras därför. Innehållet 
kommer då istället att flyttas till default  som i det här fallet vänsterjusterar 
innehållet. Eftersom taggen <div>  som innehåller innehållet har samma bredd som 
hela sidan kommer då också innehållet att läggas längst till vänster på sidan som 
demonstreras i figur 2. 

 

Figur 2. Inloggningsfönstret i webbläsaren Firefox som placeras bakom logotypen. Så 
här ser det ut på intranätet idag. 

Lösningen vi använde var att använda sig av float: right  som då tar innehållet i 
<div> -taggen och flyttar det till högra kanten. I Internet Explorer förblev designen 
likadan med någon pixels felmarginal samtidigt som det blev högerjusterat i Firefox. 
Resultatet blev då detta: 

 

Figur 3. Att använda float: right istället ger detta resultat som placerar inloggningen på 
rätt sida. 

Det finns fortfarande saker som bör ändras för att få det att se bättre ut, men detta är 
en bra grund. Detta har dock gjort att i Internet Explorer så har inloggningsrutorna 
flyttas ett par pixlar åt höger. Detta för att tabellen i detta fall ha en osynlig kant som 
flyttar objektet åt höger med några pixlar. Det är dock inte samma problem i Firefox. 
Se bilden nedan för ett exempel:  

 

Figur 4. Demonstrerar hur inloggningen ser ut i Internet Explorer 6. 
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En annan lösning för att få det att fungera i Firefox är att ange text-align: -moz-center 
utöver den vanliga som då centrerar innehållet även i Firefox. Detta gör dock ingen 
skillnad om man använder en webbläsare som exempelvis Opera.  

4.2 Rekommendationer för befintliga applikationer 

När version 4.01 kom ut var tanken att all formateringskod som tidigare skrivits i 
HTML-dokumenten skulle flyttas till stilmallar istället[12]. Detta för att dels göra det 
enklare för utvecklare att skapa webbsidor och applikationer samt att laddningstiderna 
för dessa skulle minska.  

Detta ledde till att vissa element som tidigare använts i HTML inte 
rekommenderades längre och kommer i en framtida version tas bort helt. Därför är det 
viktigt att ändra denna kod nu innan det blir för sent. 

Samtidigt som CSS introducerades följde ett par rekommendationer som också 
tas upp. Enligt David Sawyer McFarland[1] är punkterna nedan saker man bör tänka 
på när man arbetar med webbsidor och webbapplikationer.  

4.2.1 Fonts 

Fonts används för att formatera text i storlek och färg exempelvis (det finns fler 
attribut än dessa). Det introducerades i HTML 3.2 och i HTML 4.01 
rekommenderades det inte att användas.  

Idag använder sig Lotus Notes av fonts för att skapa sidor i html och därför finns 
detta element på exempelvis intranätet idag. Exempel på hur det används idag är: 

<font size="5" face="Arial">Heading1</font> 
Detta gör att texten ”Heading1” i det här får storleken 5 och skrivs i fonten Arial. Hela 
metoden med att använda font har ersatts med CSS där man har samma möjligheter att 
förändra element som med font, om inte större.  

4.2.2 Bold och Italic 

Förr när man ville göra delar av en text fet eller kursiv använde man sig av <b></b>  
och <i></i>  för att formatera texten. Detta är en teknik som används väldigt mycket 
inom Sandvik med applikationer skapade av Lotus Notes. Nu rekommenderas dock att 
använda CSS för detta. Det kan även nämnas att elementet <strong></strong>  
bör användas för att markera text med fetstil.  

4.2.3 Table 

Tabeller kan anses vara det enklaste och bästa sättet att skapa en design på webbsidor. 
Dock bör denna endast användas för att visa scheman etc. alltså information som 
passar bäst att visas i en tabell. 

För att skapa en layout man istället använda sig av CSS tillsammans med främst 
lager (<div> ), dessa kan man sedan med klasser och ID designa för att få samma 
utseende som med tabeller och som samtidigt skapar mindre kod.  

4.2.4 Breakrow 

Det viktiga med breakrow eller <br />  är att inte missbruka det. Många gillar att 
använda <br />  så fort som man ska byta rad vilket inte är det mest effektiva. I och 
med CSS kan man nu kontrollera element på ett sätt som man tidigare inte kunde där 
man kan placera element med egenskaper som padding och margin. 

Därför kan man också designa element som gör att man inte längre behöver 
använda <br />  på samma sätt. Det är dock någonting som får användas. 
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4.2.5 Body attribut 

Det kan tyckas vara smart att ange attribut direkt i elementet <body> . Detta gjorde 
man före stilmallar började användas och något som därför kan förekomma idag.  

Något man använde sig av speciellt var webbläsarspecifika attribut som då endast 
fungerade för en viss webbläsare. Nu bör man hantera samma attribut direkt i 
stilmallen. 

4.3 Den nya mallen samt exempel 

Den nya mallen samt de olika exemplen skapades från rekommendationer och 
standarder som används på webben idag samt delar av befintliga stilmallar och 
webbsidor för att anpassa den till Sandvik och dess applikationer. Nedan kommer vi 
att förklara varför vi gjorde på detta sätt, vad vi gjorde och hur.  

4.3.1 CSS-mallen 

I detta avsnitt beskrivs det hur CSS mallen är uppbyggd och varför. 

4.3.1.1 Lager och float 

I moderna layouter för webbsidor och applikationer används lager för att placera ut 
innehållet. Sedan använder man sig av stilmallar för att ge dessa lager egenskaper. Ett 
populärt sätt att använda lager är tillsammans med attributet float. Med float kan man 
sedan flytta lager till höger eller vänster och detta används väldigt ofta tillsammans 
med flera lager med olika egenskaper för float.  

Det som är bra med den här tekniken är att man kan lägga olika lager i en vertikal 
linje, man kan sedan ge dessa lager olika attribut för färg etc. utan att påverka 
varandra. Med denna teknik kan man samtidigt skapa en design som ger ett likadant 
utseende som tabeller ger utan att använda dessa. 

Vi valde att använda oss av den här tekniken genom att skapa ett 
omkringliggande lager runt innehållet för att få möjligheten att ge egenskaper till hela 
innehållet i vår mall där body inte påverkas. För att få en tydlig struktur delade vi 
sedan in sidan i olika delar. En header för logotyp, rubrik, inloggning och sök, en för 
den globala menyn, menyn har en, innehållet eller informationen på sidan har en samt 
en footer för kopieringskydd bl.a. 

 
Figur 5. En bild som visar de olika delarna mallen består av på exempelsisdan. 

Menyn och innehållet använder float för att positionera dessa bredvid varandra. 
Sedan består vissa av de olika delarna av flera floats för att positionera innehållet i 
dessa. 
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Anledningen till detta är att det fungerar oavsett webbläsare, man får en design 
som ser ut som intranätet (det vi strävar efter) och att det är ett sätt som är fullt 
godkänt av W3C att använda enligt deras valideringsverktyg[13][14].   

4.3.1.2 Klasser 

Klasser är något som vi har använt för att ge olika element i dokumentet samma 
attribut. Detta för att vissa delar av sidan kanske ska upprepas och fortfarande behålla 
samma egenskaper. 

Delar som vi uppfattar ska kunna upprepas är nyheterna, formulär, tabeller, 
bildplaceringar och menyrubriker. Anledningen till detta är att dessa delar används 
ofta mer än en gång på webbsidor. Resterande delar ska vara fasta och användas 
endast en gång, dessa har därför getts ett ID istället.   

För att förtydliga namnen på klasserna används _ för att dela upp de olika orden i 
namnen och endast små bokstäver används. På det sättet skapas en klass på följande 
sätt:  

.class_name {kod}.  

4.3.1.3 ID 

Det finns delar av sidan som endast kommer att definieras en gång och därför har vi 
angett egenskaper för dessa för varje ID. Dessa egenskaper används en gång och är 
unik för varje del av sidan. 

Sidan är uppdelad med lager för olika placeringar och bruk. Exempelvis har 
menyn ett omkringliggande lager som vi har med ett ID gett vissa egenskaper. 

Man definierar ett ID på följande sätt: #IDNamn där IDnamn  byts ut med det 
namn man vill använda, exempelvis har vi använt #body_box  för den 
omkringliggande boxen för hela sidan. Tecknet _ används för att förtydliga namnen så 
att dessa blir lättlästa och samtidigt undviker man problem som kan uppstå med stora 
och små bokstäver. Vi använder enbart små bokstäver på grund av detta.  

4.3.1.4 Element 

När man vill ge ett element ett värde oavsett var det används i dokumentet kan man 
väldigt enkelt definiera ett elements attribut som sedan gäller för alla element i det 
dokumentet. 

Om man då som exempel vill ge elementet h1 olika attribut kan man göra 
exempelvias på följande sätt: 

 
h1 { 
 font-size: 1.4em; 
} 
 

Denna metod har vi använt för de element som används och som då får dessa 
egenskaper i hela dokumentet.  
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4.3.1.5 Definiera element i element 

Det kan uppstå situationer där man vill använda samma element på olika platser på en 
webbsida men elementet ska visas annorlunda på de olika platserna. Man kan då ge 
vissa element olika värden på följande sätt: 

#news_box h1 { 
 font-size: 1.6em; 
 color: #000000; 
} 
 
#menu_box h1 { 
 font-size: 1.2em; 
 color: #CCCCFF; 
} 
 

Med det här sättet får h1 dess attribut beroende på vart den är placerad, i exemplet har 
vi två olika lager (#news_box  och #menu_box ) i dessa element har man sedan en 
varsin h1. Dessa vill man ha olika egenskaper för och genom att definiera på sättet 
#news_box h1  ger man alla h1  som är placerade i #news_box  de attribut som är 
beskrivna i exemplet ovan.  

4.3.1.6 Fungera oavsett webbläsare 

En punkt vi kände var viktig för detta är att få webbsidorna att se bra ut oavsett vilken 
webbläsare man använder. Fokus lades dock på Internet Explorer och Firefox då dessa 
två är de två största webbläsarna som används idag. Samtidigt ligger Firefox och de 
övriga nära varandra när det handlar om att hantera HTML så om det fungerar i 
Firefox fungerar det i största sannolikhet till de övriga också.  

Det första vi gjorde var att s.k. ”nollställa” stilmallen[1]. Varje webbläsare visar 
vissa element på sitt sätt som kan skilja sig webbläsare emellan. Därför gjorde vi en 
slags nollställning först i dokumentet för att ta bort detta. Detta kan ni se nedan: 

 
body,h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,ol,ul,form,blockquote { 
 padding: 0; 
 margin: 0; 
} 
 
body,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,code { 
 font-size: 1em; 
 font-family: Verdana; 
} 
 
a { 
 text-decoration: none; 
} 
 
a img { 
 border: none; 
} 
 

De fyra översta raderna tar bort eventuella utrymmen för de element som listas upp. 
Detta för att undvika problem med olika stora mellanrum, radbryt som placerar sig på 
olika ställen osv.  

Raderna under sätter en bestämd storlek och teckensnitt för de element som 
listas. Notera att vi använder oss av em istället för pixlar för att ge Internet Explorer-
användare en chans att förstora text vid behov utan problem.  

Vi väljer även att ta bort eventuella understreck och liknande på a för att undvika 
skillnader i olika webbläsare. 
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När man länkar en bild till något uppstår en blå kant runt bilden, denna vill vi ta 
bort och därför definieras detta attribut. 

När sedan detta är gjort har vi då en tydlig bas som ser likadan ut oavsett 
webbläsare. Efter dessa definierar vi sedan resterande innehåll av mallen.  

 

4.3.2 HTML exemplet 

I detta avsnitt beskrivs hur HTML exemplet är uppbyggt och varför. 

4.3.2.1 Dokumenttyp 

Vi började med att skapa ett Strikt XHTML dokument(se 2.1.1 för mer info om olika 
typer) där vi länkade till en CSS fil för att justera layouten på sidan. Vi hade beslutat 
oss för att sidan skulle vara uppbyggd av div-boxar istället för ramverk eller tabeller. 
Vi hade även beslutat oss för hur layouten på sidan skulle se ut. 

 

4.3.2.2 Layout 

När vi beslutade oss för att skapa HTML exemplet valde vi att dela in den i några 
huvudområden. De var: 

 
• Header 

o Header är till för att innehålla information om sidan som 
Logotyp, Rubrik och Login, sök. 

• Global meny 
o Den Globala menyn är till för att kunna gå till olika delar av 

sidan.  
• Meny 

o Menyn är för att navigera i undermenyer av den globala menyn. 
• Information Area 

o Information area är till för att hålla vanlig information så som 
artiklar. 

• News 
o News är till för att hålla nyheter om sidan. 

• Footer 
o Footer är till för att hålla kontaktinformation och copyright 

information. 
 

De olika uppdelningarna är byggda av divs med klasser, alla de klassernas namn slutar 
på box för att hålla reda på att det är div klasser. 

4.3.2.3 Kommentering 

Eftersom exemplet ska användas i framtida applikationer har vi varit väldigt noga med 
att kommentera vad de olika delarna av exemplet gör.  För att undvika missförstånd 
har vi varit väldigt noggranna med denna kommentering vilket gör att 
kommenteringen kan kännas övertydlig. Detta kändes dock nödvändigt att göra.  

4.3.3 ASP.NET exemplet 

ASP.NET exemplet innehåller vissa modifieringar från HTML exemplet och i detta 
avsnitt beskrivs vilka. 
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4.3.3.1 Modifieringar från HTML-exemplet 

Med detta exempel har vi utgått från HTML-exemplet för att sedan anpassa den till 
ASP.NET och dess kontroller. De delar som har blivit ersatta är den vertikala menyn, 
den globala är orörd. Vi har även tagit bort de formulär som används i HTML 
exemplet och ersatt den med ett nytt formulär som körs mot servern. Detta för att 
ASP.NET inte stödjer fler än en formulär för varje sida. Sök- och 
inloggningsfunktionerna har även de blivit ersatta av de kontroller som finns till 
ASP.NET. 

4.3.3.2 Meny 

Menyn består nu istället av en trädliknande meny skapad med kontrollen TreeView. 
Denna kontroll skapar den typ av meny vi är ute efter. Menyn får en trädliknande 
struktur och den fungerar på samma sätt som Intranätets meny, en meny vi har strävat 
att efterlikna. Ett problem som uppstår här dock är att när webbservern tar hand om 
sidan omvandlar den menyn till en tabell med JavaScript och CSS som då anges direkt 
i formuläret. Detta har ignorerats av oss och behovet att försöka ändra det har inte 
funnits då denna typ av meny endast är ett exempel på hur det kan se ut.  

4.3.3.3 Formulär 

De befintliga formulären har ersatts av en enda som körs mot servern. För att få 
exemplet att fungera lades det även till ett attribut för pages i web.config som tar bort 
autentisering av användare. Detta för att exemplet ska kunna köras med så lite kod 
som möjligt. I applikationer som sedan kommer använda det här exemplet som grund 
rekommenderas dock en annan typ av lösning. 

Formuläret och head  har även attributet runat=”server”  och ser ut på 
följande sätt: 

<head runat=”server”> 
Innehåll 
</head> 
 
<form id=form” runat=”server”> 
Innehåll 
</form> 

4.3.3.4 Serverspråk 

Då exemplet är av typen ASP.NET har vi även använt serverspråket C# för att visa 
och dölja innehåll. Denna kod använder sig inte av någon form av autentisering utan 
vi har istället valt att visa och dölja olika element på applikationen beroende på vilken 
knapp man trycker på. Detta används för inloggningen och ska enbart visa hur 
designen ser ut när man är utloggad och inloggad. 

4.3.3.5 Kommentering 

Exemplet har kvar samma kommentarer som HTML exemplet har och sedan har det 
lagts till kommentarer för de specifika delarna som används. Detta gäller både ASP 
och C# 

4.3.4 Java och Lotus Notes 

Dessa två exempel skiljer sig inte markant från varandra och därför beskrivs dessa i 
samma avsnitt. De ändringar i koden som behövts göra är minimala jämfört dels med 
HTML exemplet och även med varandra.  
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4.3.4.1 Java 

Eftersom att man använder sig av ramverk på Sandvik och att vi inte hade tid och 
kunskap av att bygga ett kan man använda sig av HTML exemplet för att bygga ett 
ramverk.  

4.3.4.2 Lotus Notes 

På grund av att applikationer skapas med en blandning av ren HTML och funktioner 
specifika för Lotus Notes har vi då skapat ett exempel som består enbart av ren HTML 
och som man sedan får möjligheten att ändra på eller lägga till funktioner på beroende 
på vad som krävs.  

De ändringar som har gjorts är att sökvägen till bilder och stilmallar är ändrade 
då dessa är placerade i Shared Resources i Domino Designer. Man länkar därför direkt 
till dessa resurser. I vårt HTML exempel har vi placerat alla bilder i en mapp och detta 
används inte på samma sätt i Domino Designer så dessa måste därför ändras.    
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5 Diskussion och slutsats 

Här presenteras diskussioner och slutsatser vi har fått med det är arbetet. 

5.1 Diskussion av resultatet 

Vi tycker att med de förutsättningar som vi hade innan och under arbetets gång har 
lyckats skapa någonting som man skulle kunna ha användning av. Vi har även kommit 
fram till att Sandvik AB bör ändra nuvarande applikationer för att ge bättre stöd för 
olika webbläsare. Om Sandvik AB skall planera för framtiden bör de anpassa sig till 
några av de rekommendationer vi angivit i vårt arbete.  

5.1.1 Mallen och testsidorna 

Vi valde att skapa en ny mall på grund av att arbetstiden var begränsad och att se över 
hela Sandviks webbsidor och olika standarder inte skulle fungera. Nya applikationer 
bör använda sig av vår mall för att få en bra grund, den är skapad på ett sätt som gör 
att den kan modifieras kraftigt utan att förstöra designen. Detta kände vi var en 
nödvändighet då applikationer kan skilja sig markant på olika plattformar. 

5.1.2 Framtida förbättringar 

Vi har enbart skapat grunden för mallen och element som kan tänkas användas i 
framtiden bör läggas till då dessa inte finns i mallen idag. Sedan kommer förmodligen 
nya standarder och rekommendationer som gör att det vi skapat bör bytas ut, det är ett 
arbete som bör ske kontinuerligt för att hålla den uppdaterad.  

5.2 Diskussion om arbetssättet 

Här diskuteras om det arbetssätt vi använt oss utav. 

5.2.1 Språk och utvecklingsmiljöer 

Detta avsnitt beskriver hur det var att arbeta på det sätt vi gjorde med de olika språken 
och utvecklingsmiljöerna.  

5.2.1.1 HTML och CSS 

Då vi hade lite olika bakgrund när det gäller webbdesign och webbprogrammering 
delade vi upp arbetet på ett sätt så att båda fick ut något av arbetet. Tomas fokuserade 
mestadels på att skapa mallen och dess delar medan Mikael lade sitt fokus mer på att 
få mallen att fungera enligt olika standarder och att skapa en rapport väldigt tidigt. 

Detta fungerade väldigt bra och båda kände att de fick ut något av arbetet. Detta 
gav oss samtidigt en bra chans att börja med rapporten på ett bra sätt och strukturera 
upp hur den skulle skapas.   

5.2.1.2 Lotus Notes/Domino Designer 

Erfarenheten av miljön var obefintlig när vi började, vi började därför med att lära oss 
utvecklingsmiljön och hur man arbetade med den, detta för att kunna skapa en mall. 
Vi använde oss av en nybörjarbok för Domino Designer[20] för att lära oss hur miljön 
fungerade Förutsättningarna ändrades dock under arbetets gång och vi insåg att vi inte 
behövde lära oss speciellt mycket för att skapa den mall som efterfrågades.  

Arbetet med Domino Designer beräknade vi skulle ta en till två veckor i början 
för att få en bra mall. Men på grund av de ändringar som gjordes skapades mallen 
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istället på ca 30 minuter. Detta gav oss mer tid att fokusera på andra delar och att 
finslipa de olika dokumenten vi arbetat med.  

5.2.1.3 Java 

Ursprungligen var tanken med Java att skapa en JSP mall som sedan skulle användas 
för att skapa nya applikationer, men på grund av att man enbart arbetar med ramverk 
kunde denna mall inte skapas och användas på det sätt som var tänkt.  

Vi ansåg att bygga ett ramverk för Java skulle ta för lång tid och att vi troligen 
inte hade tillräckliga kunskaper för att klara det inom den angivna tidsramen så vi 
beslutade oss för att inte skapa ett ramverk. Tanken är att man istället ska skapa 
ramverk som försöker efterlikna den mall vi har gjort.  

5.2.2 W3C och CSS: The Missing Manual 

Dessa referenser använde vi för att skapa en så användarvänlig och standardanpassad 
mall som möjligt. Detta kändes som en nödvändighet då en stor del av mallen är att 
den ska vara anpassad för olika webbläsare. På det här sättet skapades en bra inblick i 
hur webbsidor bör programmeras vilket hjälpte oss att skapa en mall efter ställda krav. 

5.2.3 Resurser 

Eftersom detta är ett jobb som involverar mycket webb använde vi oss Internet som 
främsta resurs, W3C har otaliga sidor med förklaringar och guider till deras 
rekommendationer. Det har fungerat väldigt bra att arbeta på det sättet och 
information om de områden vi har arbetat med har varit lättillgänglig.  

Vi har arbetat med mjukvara som är gjord för de olika plattformarna och problem 
vi hade med dessa var licenser, installationer och behörigheter som gjorde att viss 
mjukvara tog flera veckor innan den kunde användas. Det var även problem med 
användarkonton för de datorer vi hade fått låna. 

5.3 Slutsats 

Vi har skapat en mall och exempelsidor som består av olika delar, en CSS fil, html 
mall och asp mall. HTML sidan är godkänd som XHTML 1.0 Strict enligt W3C[4] 
och CSS filen enligt CSS 2.1. ASP mallen grundas på HTML mallen men har ersatt 
delar av innehållet för att anpassa den till de kontroller som används i ASP.NET. De 
frågor vi ställde i början anser vi att vi har svarat på i rapporten.  
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Bilaga 1: ourcss.css 

Detta är den CSS-fil som vi skapat.  
 

@CHARSET "ISO-8859-1"; 
 
/* Standard */ 
 
/*  
This CSS files structure is built by putting the Br owser 
interference adjustments first 
and then list the div classes and ID's after. All d iv classes 
and ID's indicate that they 
are just for divs by putting a "_box" in the end of  the 
class/id. When you see a "_sub" in the name,  
that'll indicate that it's a sub class/id to the ot her class. 
 */ 
 
/* Eliminating Browser Style Interference */  
 
body { 
 font-size: 62.5%; 
 font-family: Verdana, Sans-serif, Arial; 
} 
 
body,h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,ol,ul,form,blockquote { 
 padding: 0; 
 margin: 0; 
} 
 
a { 
 text-decoration: none; 
} 
 
a img { 
 border: none; 
} 
 
/* Sandvik standards */ 
/* Definitions for various text elements */ 
 
h1 { 
 font-family: Arial; 
 font-size: 1.6em; 
 font-weight: bold; 
 color: #000000 
} 
 
h2 { 
 font-family: Arial; 
 font-size: 1.4em; 
 font-weight: bold; 
 color: #000000 
} 
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h3 { 
 font-family: Arial; 
 font-size: 1.5em; 
 font-weight: bold; 
 color: #000000 
} 
 
h4 { 
 font-family: Verdana, Sans-serif, Arial; 
 font-size: 1.4em; 
 font-weight: bold; 
 color: #000000 
} 
 
p { 
 font-family: Verdana, Sans-serif, Arial; 
 font-size: 1em; 
 color: #000000; 
 font-weight: normal 
} 
 
a { 
 font-family: Verdana, Sans-serif, Arial; 
 font-size: 1em; 
 font-weight: normal 
} 
 
/* From global Style Sheet */ 
/* Definitions for link elements */ 
 
a:link { 
 color: #0060c0; 
 text-decoration: none; 
} 
 
a:active { 
 color: #0060c0; 
 text-decoration: underline; 
} 
 
a:hover { 
 color: #0060c0; 
 text-decoration: underline; 
} 
 
a:visited { 
 color: #0060c0; 
 text-decoration: none; 
} 
 
a:visited :active { 
 color: #0060c0; 
 text-decoration: none; 
} 
 
a:visited :hover { 
 color: #0060c0; 
 text-decoration: underline; 
} 
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/*  
 
 --- Divs/Boxes/Layers --- 
 
*/ 
/* This follows the structure of the document by pu tting the 
body and header ID's at the top and then the others  follows 
accordingly */ 
 
/* The id for the div that contains all the content  */ 
#body_box { 
 width: 100%; 
 position: absolute; 
 top: 0px; 
 left: 0px; 
} 
 
/* The top box id for holding logo, heading, login and search 
*/ 
#header_box { 
 height: 60px; 
 position: absolute; 
 left: 0px; 
 top: 0px; 
 width: 100%; 
} 
#header_box form input { 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
 border:1px solid #808080; 
} 
 
/* Logotype, Heading and The forms */ 
#logo_box { 
 width: 92px; 
 float: left; 
 position: absolute; 
 left: 5px; 
 top: 9px; 
} 
#heading_box { 
 width: auto; 
 float: left; 
 position: absolute; 
 left: 102px; 
 top: 16px; 
} 
#heading_form_box { 
 float: right; 
 font-size: 1em; 
 font-family: Verdana, Sans-serif, Arial; 
} 
 
/* The boxes for holding both the search and login and 
placing them to the right */ 
#login_box , #search_box { 
 margin-top: 3px; 
 margin-right: 3px; 
} 
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/* The banner settings */ 
 
#global_menu_box { 
 float: left; 
 width: 100%; 
 height: 27px; 
 background-image: url(pic/bannerlinksBG.gif); 
 background-repeat: repeat-x; 
 margin-top: 5px; 
 margin-bottom: 10px; 
 position: absolute; 
 left: 0px; 
 top: 60px; 
} 
#global_menu_box ul{ 
 padding: 0px; 
 margin: 0px; 
 list-style-type: none; 
} 
#global_menu_box ul li { 
 display: inline; 
} 
#global_menu_box ul li a { 
 padding-left: 10px; 
 padding-top: 5px; 
 padding-right: 10px; 
 padding-bottom: 5px; 
 margin: 0px; 
 display: inline; 
 float: left; 
 color: black; 
 font-size: 11px; 
 font-weight: normal; 
 text-decoration: none; 
} 
#global_menu_box ul li span{ 
 width: 1px; 
 height: 18px; 
 background-color: #b2b2b2; 
 margin-top: 2px; 
} 
#global_menu_box span { 
 float: left; 
} 
#global_menu_box a:active, #global_menu_box a:hover , 
#global_menu_box a:visited :active, #global_menu_bo x 
a:visited :hover { 
 color: #000000; 
 background-image: url(pic/bannerlinkshoverBG.gif);  
 height: 27px; 
 background-repeat: repeat-x; 
} 
.banner_right { 
 float: right; 
} 
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/* The box that contains the main content and is pl aced in 
the middle */ 
#middle_box { 
 width: 100%; 
 float: left; 
 position: absolute; 
 left: 0px; 
 top: 100px; 
} 
#middle_box form { 
 font-family: Verdana, Sans-serif, Arial; 
} 
#middle_box form textarea { 
 font-family: Verdana, Sans-serif, Arial; 
} 
 
/* The box that contains the menu */ 
#menu_box { 
 width: 20%; 
 float: left; 
 overflow: auto; 
 padding-bottom: 1px; 
 padding-left: 5px; 
} 
#menu_box a { 
 font-size: 1.4em; 
 color: #000000; 
} 
#menu_box a, #menu_box a:visited { 
 color: #000000; 
 background-color: #ffffff; 
 text-decoration: none; 
} 
#menu_box a:hover, #menu_box a:active ,#menu_box a: visited 
:active, #menu_box a:visited :hover{ 
 color: #000000; 
 background-color: #eeeeee; 
 text-decoration: none; 
} 
 
/* The box that contains the main content for the s ite */ 
#info_box { 
 width: 45.6%; 
 float: left; 
} 
 
/* Sub box for the content */ 
.info_sub_box { 
 clear: both; 
 margin-bottom: 10px;  
 width: 100%; 
} 
.info_sub_box p { 
 margin-top: 5px; 
} 
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/* Box for the news tabs, which is placed to the ri ght of the 
main content */ 
#news_box { 
 width: 30%; 
 float: left; 
 padding-left: 2%; 
} 
 
/* The two boxes for news , for more then 2 add ano ther one 
with the name _3 at the end*/ 
#news_sub_box_1{ 
 width: 100%; 
 height: 130px; 
 background-color: #d2e6ef; 
 border: 1px solid #d2e6ef; 
 margin-bottom: 30px; 
} 
#news_sub_box_2 { 
 width: 100%; 
 height: 130px; 
 background-color: #a5d4ee; 
 border: 1px solid #a5d4ee; 
} 
#news_heading_box_1, #news_heading_box_2 { 
 margin-bottom: 2px; 
 font-family: Verdana, Sans-serif, Arial; 
 font-size: 1em; 
 font-weight: bold; 
} 
#news_content_box_1, #news_content_box_2 { 
 background-color: #ffffff; 
 overflow: auto; 
 height: 113px; 
 padding: 1px; 
 margin-right: 1px; 
 margin-bottom: 1px; 
} 
 
/* The footer box for putting bottom page content * / 
.footer_box { 
 width: 100%; 
 clear: both; 
 text-align: center; 
} 
 
/* Other classes */ 
 
/* To place a picture to the left */ 
.img_left{ 
 float: left; 
 margin-right: 5px; 
 margin-bottom: 5px; 
 margin-top: 5px;  
} 
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/* To place a picture to the right */ 
.img_right{ 
 float: right; 
 margin-left: 5px; 
 margin-bottom: 5px; 
 margin-top: 5px; 
} 
 
/* The classes for the table and its structure. */ 
.table_left { 
 background-color: #e0e0e0; 
 border: 1px solid #e0e0e0; 
 padding: 1px; 
 margin: 1px; 
} 
.table_default { 
 border-collapse: collapse; 
 border-width: 0px; 
 padding: 2px; 
 margin: 0px; 
 font-family: Verdana, Sans-serif, Arial; 
 font-size: 1em; 
} 
.table_default tr th{ 
 background-color: #e0e0e0; 
 border: 1px solid #e0e0e0; 
 padding: 2px; 
 margin: 0px; 
 border-collapse: collapse; 
} 
.table_default tr td{ 
 border: 1px solid #e0e0e0; 
 padding: 2px; 
 margin: 0px; 
} 
/* Extra */ 
 
/* Login/Search forms: buttons and fields */ 
 
.login_field { 
 width: 55px; 
 background: #ffffff; 
 border: 1px solid #808080; 
 font-family: Verdana, Sans-serif, Arial; 
 font-size: 1.2em; 
} 
.search_field { 
 width: 116px; 
 background: #ffffff; 
 border: 1px solid #808080; 
 font-family: Verdana, Sans-serif, Arial; 
 font-size: 1.2em; 
} 
.login_btn, .search_btn { 
 width: 55px; 
 background: #e5e5e5; 
 border: 1px solid #808080; 
 text-align: center; 
 font-family: Verdana, Sans-serif, Arial; 
 font-size: 1em; 
} 
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Bilaga 2: HTML-exempel 

Vi skapade en exempelsida för HTML som visar hur man bör kombinera HTML och 
CSS men som även fungerade som grunden för de övriga exemplen. Denna används 
utan modifieringar för JSP och används med modifierade sökvägar till bilder i Lotus 
Notes. 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict //EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd" > 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  
charset=ISO-8859-1" /> 
<meta name="author" content="Tomas Wigren/0460/Sand vik and 
Mikael Norling/0460/Sandvik" /> 
 
<!-- Title for the document --> 
<title>Index</title> 
 
<!-- This is the CSS file link --> 
<link href="ourcss.css" rel="stylesheet" type="text /css" /> 
 
</head> 
 
<!-- @TODO edit this if you have another menu, to < body> 
instead of '<body onload="menuinit();">'--> 
<!-- Makes the menu to not be expanded at start. -- > 
<body onload="menuinit();"> 
 
<!-- 
  
 Body  
  
--> 
<!-- This is the body-div for the document, so if 
 you want to add something for the whole document 
 you can add it before this --> 
<div id="body_box"> 
 
<!-- 
  
 Header 
  
--> 
<!-- This is the top div that contains the heading 
information --> 
<div id="header_box" > 
 
<!-- 
  
 Logo 
  
--> 
<!-- This is the div for holding the logotype image  --> 
<div id="logo_box"> 
 
<!-- This is the logotype image and link to the hom epage--> 
<a href="index.html"> 
 <img src="pic/sandviklogo.gif" alt="Sandvik" /> 
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</a> 
 
</div> 
 
<!-- 
  
 Heading 
  
--> 
<!-- This is the div for holding the heading --> 
<div id="heading_box"> 
<!-- This is the heading for the whole document, h1  should 
only be used here --> 
<h1>The Sandvik IT Portal</h1> 
</div> 
 
<!-- 
  
 Forms 
  
--> 
<!-- This is the div that contains both the login-f orm 
 and the search-form --> 
<div id="heading_form_box"> 
 
<!-- 
  
 Login 
  
--> 
<!-- This is the box for holding the login form and  form --> 
<div id="login_box"> 
<form action="index.html"> 
<p>User name: Password:<br /> 
<input type="text" class="login_field" id="inlognam e" 
name="inlogname" /> 
<input type="password" class="login_field" id="inlo gpassword" 
name="inlogpassword" /> 
<input type="submit" class="login_btn" id="loginok"  
name="loginok" value="Log in" /> 
</p> 
<!-- End of the login form and div --> 
</form> 
</div> 
<!-- 
  
 Search 
  
--> 
 
<!-- This is the div that contains the search form and the 
search form itself --> 
<div id="search_box"> 
<form action="index.html"> 
<p> 
<input type="text" class="search_field" id="searchf ield" 
name="searchfield" /> 
<input type="submit" class="search_btn" id="searcho k" 
name="searchok" value="Search" /> 
</p> 
<!-- End for the search div and form --> 
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</form> 
</div> 
 
<!-- End for the form box --> 
</div> 
 
<!-- End for the header box --> 
</div> 
 
<!-- @TODO add a Indicator here if you want one -->  
 
<!-- 
  
 Global Menu 
  
--> 
<!-- This is the div for the global menu, can be re placed 
with another menu or remade with other links --> 
<div id="global_menu_box"> 
 
<ul> 
 <li> 
  <a  
   href="#" 
   title="Return to the start page of 
this intranet"> 
   Home 
  </a> 
  <span></span> 
 </li> 
 <li> 
  <a 
   href="#" 
   title="Look at the latest news and 
site updates"> 
   News 
  </a> 
  <span></span> 
 </li> 
 <li> 
  <a 
   href="#" 
   title="A selection of directories"> 
   Directories 
  </a> 
  <span></span> 
 </li> 
 <li> 
  <a 
   href="#" 
   title="Power of Sandvik"> 
   Power of Sandvik 
  </a> 
  <span></span> 
 </li> 
 <li class="banner_right"> 
  <span></span> 
  <a  
   href="#" 
   title="Online help for the intranet"> 
   Help 
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  </a> 
 </li> 
 <li class="banner_right"> 
  <span></span> 
  <a 
   href="#" 
   title="My Pages, with links to web 
mail, Subscriptions and Sametime"> 
   My Pages 
  </a> 
 </li> 
 <li class="banner_right"> 
  <span></span> 
  <a 
   href="#" 
   title="All Sandvik sites, navigate 
between different intranets"> 
   All Sandvik sites 
  </a> 
 </li> 
</ul> 
 
<!-- End for the global menu div --> 
</div> 
 
<!-- 
  
 Middle 
  
--> 
<!-- Div for holding the middle content like menu, info and 
news --> 
<div id="middle_box"> 
 
<!-- 
  
 Menu 
  
--> 
<!-- This is the div that should contain the vertic al menu --
> 
<div id="menu_box"> 
<!-- @TODO add menu here. --> 
 
<!-- A menu example, can be replaced with another o ne if 
preferred --> 
<ul id="nav"> 
 <li><a href="#" class="span" 
  onclick="menuexpand('1');return false;"><img 
id="pm1" src="" 
  alt="" />Menu 1</a> 
 <ul id="m1"> 
  <li><a href="#">Item 1a</a></li> 
  <li><a href="#">Item 1b</a></li> 
  <li><a href="#">Item 1c</a></li> 
  <li><a href="#">Item 1d</a></li> 
 </ul> 
 </li> 
 <li><a href="#" class="span" 
  onclick="menuexpand('2');return false;"><img 
id="pm2" src="" 
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  alt="" />Menu 2</a> 
 <ul id="m2"> 
  <li><a href="#">Item 2a</a></li> 
  <li><a href="#">Item 2b</a></li> 
  <li><a href="#">Item 2c</a></li> 
  <li><a href="#">Item 2d</a></li> 
 
 </ul> 
 </li> 
 <li><a href="#" class="span" 
  onclick="menuexpand('3');return false;"><img 
id="pm3" src="" 
  alt="" />Menu 3</a> 
 <ul id="m3"> 
  <li><a href="#">Item 3a</a></li> 
  <li><a href="#">Item 3b</a></li> 
 
  <li><a href="#">Item 3c</a></li> 
  <li><a href="#">Item 3d</a></li> 
 </ul> 
 </li> 
</ul> 
<!-- Java-script to make the menu change appearance . --> 
 
<script type="text/javascript"> 
var myvar = new Array(3); 
 
function menuinit() { 
 document.getElementById('m1').style.display = 'non e'; 
 document.getElementById('m2').style.display = 'non e'; 
 document.getElementById('m3').style.display = 'non e'; 
 document.getElementById('pm1').src = 
'pic/sandvik_collapse.gif'; 
 document.getElementById('pm2').src = 
'pic/sandvik_collapse.gif'; 
 document.getElementById('pm3').src = 
'pic/sandvik_collapse.gif'; 
} 
 
function menuexpand (i) { 
       if (myvar[i] == i){ 
  document.getElementById('pm' + i).src = 
'pic/sandvik_collapse.gif'; 
  document.getElementById('m' + i).style.display = 
'none'; 
  myvar[i] = ''; 
 } 
        else { 
  document.getElementById('pm' + i).src = 
'pic/sandvik_expand.gif'; 
  document.getElementById('m' + i).style.display = 
'block'; 
  myvar[i] = i; 
 } 
} 
</script> 
 
<!-- End of test menu --> 
 
<!-- End of menu div --> 
</div> 
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<!-- 
  
 Info 
  
--> 
<!-- This is the div for holding the divs for each main info 
box --> 
<div id="info_box"> 
<!-- @TODO add more sub boxes to info here --> 
 
<!-- This is the first sub box for info wich should  contain 
the first info --> 
<!-- Info mall box --> 
<div class="info_sub_box"> 
<!-- @TODO add content stuff here --> 
<!-- Don't use h1 for these headlines and every new s item has 
its own info_sub_box div to seperate them --> 
<!-- News is created by first creating a h2 for the  headline, 
then an image if it's needed that has either the cl asses 
img_left or img_right if these should be floated. p  is then 
used for the actual text with strong for bold text,  if 
there's supposed to be a link then close p and then  use br 
followed by a link. Examples below -->  
<h2>Report on the first quarter 2008</h2> 
<p> 
The report on the first quarter 2008 was published on 29 
April. Order 
intake in the quarter rose by 8% to SEK 25.1 billio n. 
Operating profit 
was charged with expenses related to declining nick el prices 
and 
amounted to SEK 3.2 billion. 
</p> 
<br /> 
<a href="#">The report</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="#"> PDF 
version (316KB)</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="#">CEO's 
comments</a> 
</div> 
 
<!-- This is the second sub box for info wich shoul d contain 
the second info --> 
<div class="info_sub_box"> 
<!-- @TODO add content stuff here --> 
<h2>View a new interview with CEO Lars Pettersson</ h2> 
<img alt="Cirklar" class="img_left" src="pic/bild.j pg" /> 
<p> 
The Sandvik Group CEO <strong>Lars Pettersson</stro ng> was 
recently 
interviewed by <strong>Anders Wallin</strong>, Grou p 
Communications. 
Employees from China and the US also asked question s. So far 
5,100 
employees have seen the film (25 April). 
</p> 
<br /> 
<a href="#">Click to start the film.</a> 
</div> 
 
<!-- This is the third sub box for info wich should  contain 
the third info --> 
<div class="info_sub_box"> 
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<!-- @TODO add content stuff here --> 
<h2>The Annual Report</h2> 
<img alt="Mumin!" class="img_right" src="pic/mumin. jpg" /> 
<p> 
Sandvik AB's Annual Report 2007 has been distribute d to 
shareholders 
who have requested it. The information is divided i n two 
publications. 
<strong>The Annual Report</strong> comprises the fo rmal 
financial accounts. The general 
presentation is printed separately as <strong>The S andvik 
World</strong> and distributed 
to all shareholders. 
</p> 
<br /> 
</div> 
 
<div class="info_sub_box"> 
 
<!-- Form @TODO --> 
<!-- Some examples that shows how a form with vario us input 
types can look like, simply remove it if it's not n eeded --> 
<form method="post" action="index.html"> 
 <p> 
  Example of a textbox: 
  <br /> 
  <input type="text" name="exampletextbox" /> 
  <br /> 
  Write your message in this text area 
  <br /> 
  <textarea name="message" rows="4" cols="16">Text 
in a text area.</textarea> 
  <br /> 
  Chose any number of values: 
  <br /> 
  One 
  <input type="checkbox" name="numberselection" 
value="One" /> 
  <br /> 
  Two 
  <input type="checkbox" name="numberselection" 
value="Two" /> 
  <br /> 
  Three 
  <input type="checkbox" name="numberselection" 
value="Three" /> 
  <br /> 
  Four 
  <input type="checkbox" name="numberselection" 
value="Four" /> 
  <br /> 
  <br /> 
  Chose a number: 
  <br /> 
  One 
  <input type="radio" name="numberselection" 
value="One" /> 
  <br /> 
  Two 
  <input type="radio" name="numberselection" 
value="Two" /> 
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  <br /> 
  Three 
  <input type="radio" name="numberselection" 
value="Three" /> 
  <br /> 
  Four 
  <input type="radio" name="numberselection" 
value="Four" /> 
  <br /> 
  <br /> 
  Chose your value: 
  <br /> 
  <select name="numberselection"> 
   <option selected="selected">-- Chose 
here --</option> 
   <option>One</option> 
   <option>Two</option> 
   <option>Three</option> 
   <option>Four</option> 
  </select> 
  <br /> 
  <br /> 
  Chose a value: 
  <br /> 
  <select name="numberselection" size="4"> 
   <option>One</option> 
   <option>Two</option> 
   <option>Three</option> 
   <option>Four</option> 
   <option>Five</option> 
   <option>Six</option> 
   <option>Seven</option> 
  </select> 
  <br /> 
  <br /> 
  Chose any number of values: 
  <br /> 
  <select name="numberselection" size="4" 
multiple="multiple"> 
   <option>One</option> 
   <option>Two</option> 
   <option>Three</option> 
   <option>Four</option> 
   <option>Five</option> 
   <option>Six</option> 
   <option>Seven</option> 
  </select> 
  <br /> 
  <br /> 
  <input type="submit" name="Send" value="Send my 
numbers" /> 
  <br /> 
  <br /> 
  <input type="reset" name="Reset" value="Clean all  
those numbers" /> 
  <br /> 
  <br /> 
  <input type="text" name="info" value="This is 
some text that you only can read and copy" 
readonly="readonly" /> 
  <br /> 
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  <br /> 
  <input type="text" name="info" value="This is 
some text that you only can read" disabled="disable d" /> 
 </p> 
</form> 
</div> 
 
<div class="info_sub_box"> 
<!-- Shows how a table is displayed, with use of th  and td 
for content.  --> 
<table class="table_default"> 
 <tr> 
  <th colspan="2"> 
  This is the heading 
  </th> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td class="table_left"> 
  Text with a grey background 
  </td> 
  <td> 
  A regular td with white background 
  </td> 
 </tr> 
</table> 
</div> 
 
<!-- End of main info div --> 
</div> 
 
<!-- 
  
 News 
  
--> 
<!-- This div is for the news boxes to the right -- > 
<div id="news_box"> 
 
<!-- This is the news box --> 
<div id="news_sub_box_1"> 
 
<!-- Heading for the news box --> 
<div id="news_heading_box_1"> 
News 
</div> 
 
<!-- Content for the news box --> 
<div id="news_content_box_1"> 
<a href="#">Link one</a> 
<br /> 
<a href="#">Link two</a> 
<br /> 
<a href="#">Link three</a> 
<br /> 
<a href="#">Link four</a> 
<br /> 
<a href="#">Link five</a> 
<br /> 
<a href="#">Link six</a> 
<br /> 
<a href="#">Link seven</a> 



  45 

<br /> 
<a href="#">The link with a really long text to tex t the site 
if someone want a long text...</a> 
<br /> 
<a href="#">Link nine</a> 
<br /> 
<a href="#">Link ten</a> 
<br /> 
<a href="#">Link with a random number from one to t en</a> 
</div> 
 
<!-- End of the news box --> 
</div> 
 
<!-- This is the div for the second news box for ho lding the 
press releases --> 
<div id="news_sub_box_2"> 
 
<!-- This is the div for holding the heading for th e second 
news box --> 
<div id="news_heading_box_2"> 
Press releases 
</div> 
 
<!-- This is the div for holding the content of the  press 
releases --> 
<div id="news_content_box_2"> 
<a href="#">This is a link</a> 
<br /> 
<a href="#">This is the second link</a> 
<br /> 
<a href="#">Won't fill this one with links</a> 
</div> 
 
<!-- End of press releases div --> 
</div> 
 
<!-- End of news holding box --> 
</div> 
 
<!-- 
  
 Footer 
  
--> 
<!-- This is the div for holding the bottom content  --> 
<div class="footer_box"> 
&copy; Sandvik AB 
</div> 
 
<!-- End of middle box --> 
</div> 
 
<!-- End of body div --> 
</div> 
 
</body> 
</html> 
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Bilaga 3: global_stylesheet.css 

Den stilmall som används på Sandviks intranät idag.  
Title: global_stylesheet.css 
.TotalPortalWidth { 
 width: 730px; 
} 
 
.TotalDocumentWidth { 
 width: 500px; 
} 
 
#Links ul{ 
 list-style: none; 
 padding: 0; 
 margin: 0; 
} 
 
#Links li, .QuickLinksLI { 
 background: url(../link_bullet.gif) no-repeat 0 0% ; 
 float: left; 
 display: inline; 
 white-space: nowrap; 
} 
 
#Links li a, .QuickLinksLIA { 
 margin-left: 1.4em; 
 padding-right: 1em; 
} 
 
button.CommentThisPage { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: 11px;  
} 
 
td.CommentThisPage { 
  font-family: verdana, arial, helvetica; 
  font-size: 11px;  
} 
 
 
#DocumentHeading, #FolderHeading, #NewsHeading { 
 font-family: Arial; 
 font-size: 1.8em;  
 font-weight: bold; 
 color: #00a1e0; 
} 
 
#DocumentTitle, #NewsTitle { 
 font-family: arial,verdana,helvetica; 
 font-size: 2.3em;  
 font-weight: bold;  
 color: black; 
} 
 
#FolderTitle { 
 font-family: arial, verdana, helvetica; 
 font-size: 2.3em;  
 font-weight: bold;  
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 color: black; 
} 
 
#NewsBill { 
 width: 363px; 
 height: 309px; 
 margin-bottom: 19px; 
} 
 
#NewsBill_small { 
 width: 363px; 
 height: 170px; 
} 
 
#NewsBill_content { 
 border-style: none; 
 border-collapse: collapse; 
 width: 100%; 
 height: 100%; 
} 
 
#NewsBill_content img { 
 margin-top: auto; 
 margin-left: auto; 
 margin-right: 5px; 
 margin-bottom: 3px; 
 clear: both; 
} 
 
#NewsBill_content td { 
 text-align: left; 
 vertical-align: top; 
 padding: 5px; 
} 
 
.table_for_image { 
 border-style: none; 
} 
 
.table_for_image img { 
 margin-right: 10px; 
} 
 
.table_for_image.container { 
 padding: 0px; 
 border-style: none; 
 clear: none; 
 float: left; 
} 
 
.table_head { 
 padding-top: 0px; 
 padding-left: 5px; 
 padding-right: 0px; 
 padding-bottom: 0px; 
 width: auto; 
 height: 18px; 
} 
 
.table_no_border { 
 border-style: none; 
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} 
 
.table_no_border td, .table_thin_border td { 
 border-style: none; 
} 
 
.table_thin_border { 
 border-collapse: collapse; 
 border: 1px solid #efefef; 
} 
 
a:link { 
 color: #0060c0; 
 text-decoration: none; 
} 
 
a:active { 
 color: #0060c0; 
 text-decoration: underline; 
} 
 
a:hover { 
 color: #0060c0; 
 text-decoration: underline; 
} 
 
a:visited { 
 color: #0060c0; 
 text-decoration: none; 
} 
 
a:visited:active { 
 color: #0060c0; 
 text-decoration: none; 
} 
 
a:visited:hover { 
 color: #0060c0; 
 text-decoration: underline; 
} 
 
body { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: 62.5%; /* 10px */ 
 font-style: normal;  
 font-weight: normal;  
 font-variant: normal;  
 color: black; 
 text-align: left; 
 vertical-align: base-line; 
 text-indent: 0px; 
 text-decoration: none; 
 text-transform: none; 
 line-height: normal; 
 letter-spacing: normal; 
 margin: 10px; 
} 
 
h2 { 
 font-family: arial, verdana,  helvetica; 
 font-size: 2.3em;  
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 font-weight: bold;  
} 
 
h3 { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: 1.1em;  
 font-weight: bold;  
} 
 
hr { 
 color: #dddddd; 
 width: 100%; 
 height: 1px; 
} 
 
ol{ 
 margin:auto; 
 padding:10px; 
} 
 
ul{ 
 margin:auto;        
 padding:auto; 
} 
 
table { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: 1.1em;  
 font-style: normal;  
 font-weight: normal;  
 font-variant: normal;  
} 
 
.KeyFigBorder { 
 border: 2px solid #006699; 
} 
 
#DocumentContents { 
 position: absolute; 
 left: 393px; 
 top: 35px; 
 width: 345px; 
 height: 315px; 
 overflow: auto; 
} 
 
.NewsTable { 
 background-color: #d2e6ef; background-image: url() ; 
}  
 
#NewsTable { 
 background:#d2e6ef; 
 padding-left: 4px; 
 padding-top: 1px; 
 padding-bottom: 1px; 
 font-family: verdana; 
 font-size: x-small; 
 font-weight: bold; 
} 
 
#GlobalNewsTable{ 
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 background: #a5d4ee; 
 padding-left: 4px; 
 padding-top: 1px; 
 padding-bottom: 1px; 
 font-family: verdana; 
 font-size: x-small; 
 font-weight: bold; 
} 
 
.GlobalNewsTableBody, #NewsTableBody { 
 color: #006699; 
 font-size: xx-small; 
 text-align: left; 
 vertical-align: top; 
 width: 250px; 
 border-bottom:4px solid white; 
} 
 
.GlobalNewsTableDate, .NewsTableDate { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: xx-small; 
 color: #808080; 
 vertical-align: top; 
 width:auto; 
} 
 
#NewsTableSubscribe { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: 10px;  
 font-style: normal;  
 font-weight: bold;  
 font-variant: normal;  
 color: black; 
 text-align: right; 
 vertical-align: base-line; 
 text-indent: 0px; 
 text-decoration: none; 
 text-transform: none; 
 line-height: normal; 
 letter-spacing: 0px; 
 background-color: #e1e1e1; 
 background-repeat: repeat; 
 background-attachment: fixed; 
 background-position: top; 
 border: 1ps solid #a2a2a2; 
} 
 
td.SearchTableDocLink { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: xx-small; /* 10px;  */ 
 width:200px; 
} 
 
td.SearchTableFolderLink { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: xx-small;  
 width:70px; 
} 
 
td.SearchTableStatus { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
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 font-size: xx-small;  
 color: #8f8f8f; 
 width: 150px; 
} 
 
.SearchCategory { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: 1.1em; /* 11px;  */ 
 font-weight: bold;  
 color: #006699; 
 background-color: #f7f7f7; 
 margin-top: 4px; 
 padding:4px; 
 border:1px dotted #e1e1e1; 
 cursor:hand; 
 text-indent:14px; 
} 
 
.NewsViewTitleColumn{ 
 font-size: xx-small; 
} 
 
.SearchCompanyName { 
 font-family: arial,verdana,helvetica; 
 font-size: 18px;  
 font-weight: bold;  
 color: #00a1e0; 
 display:none; 
} 
.datatable { 
 border-style: none; 
 border-collapse: collapse; 
} 
 
.datatable td { 
 padding: 2px; 
 border: 1px solid #e1e1e1; 
} 
 
input, textarea { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: 11px;  
} 
 
div.property { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: 9px;  
 font-style: normal;  
 font-weight: normal;  
 font-variant: normal;  
 color: #808080; 
 text-align: center; 
 vertical-align: base-line; 
 text-indent: 0px; 
 text-decoration: none; 
 text-transform: none; 
 line-height: normal; 
 letter-spacing: 0px; 
} 
 
td.Property { 
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 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: 9px;  
 font-style: normal;  
 font-weight: normal;  
 font-variant: normal;  
 color: black; 
 text-align: left; 
 vertical-align: base-line; 
 text-indent: 0px; 
 text-decoration: none; 
 text-transform: none; 
 line-height: normal; 
 letter-spacing: 0px; 
 padding-top: 0px; 
 padding-left: 8px; 
 padding-right: 8px; 
 padding-bottom: 0px; 
} 
 
th.Property { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: 9px;  
 font-style: normal;  
 font-weight: bold;  
 font-variant: normal;  
 color: #006699; 
 text-align: left; 
 vertical-align: base-line; 
 text-indent: 0px; 
 text-decoration: none; 
 text-transform: none; 
 line-height: normal; 
 letter-spacing: 0px; 
} 
 
#ScrollingBanner { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: 1.1em;  
 color: black; 
 font-weight: bold;  
 text-align: left; 
 vertical-align: base-line; 
 text-indent: 100px; 
 text-decoration: none; 
 text-transform: none; 
 line-height: normal; 
 letter-spacing: normal; 
 background-color: Transparent; 
 background-repeat: no-repeat; 
 background-attachment: fixed; 
 background-position: left; 
} 
 
/* ------------------------------------------------ ----------
--------------- */ 
/* Banner                                  
*/ 
/* 
=================================================== ==========
============ */ 
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#Banner { 
 margin: 0px; 
} 
 
#BannerLogo { 
 position: absolute; 
 top: 10px; 
 left: 10px; 
 z-index: 0; 
} 
 
#BannerLogoText { 
 font-family: arial; 
 font-size: 15px;  
 font-weight: bold;  
 color: black; 
 letter-spacing: 1px; 
 width: 400px; 
 height: auto; 
 position: absolute; 
 top: 11px; 
 left: 115px; 
 z-index: 0; 
} 
 
#BannerLinks { 
 position: absolute; 
 float: left; 
 top: 58px; 
 left: 0px; 
 z-index: 5; 
 width: 100%; 
 height: 27px; 
 background-image: url(../bannerlinksBG.gif); 
 background-repeat: repeat-x; 
 
} 
 
#BannerLinks ul { 
 padding: 0px; 
 margin: 0px; 
 list-style-type: none; 
} 
 
#BannerLinks ul li { 
 display: inline; 
} 
 
#BannerLinks ul li a { 
 padding-left: 1.0em; 
 padding-top: 0.5em; 
 padding-right: 1.0em; 
 padding-bottom: 0.25em; 
 margin: 0px; 
 display: inline; 
 float: left; 
 color: black; 
 font-size: 11px; 
 font-weight: normal; 
 text-decoration: none; 
} 
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#BannerLinks ul li a:hover { 
 background-image: url(../bannerlinkshoverBG.gif); 
 height: 27px; 
} 
 
.bannerLinkActive:hover { 
 background-image: url(../bannerlinkshoverBG.gif); 
 height: 27px; 
 display: inline; 
} 
 
.bannerLinkActive { 
 background-image: url(../bannerlinkshoverBG.gif); /* 
IconURLLookup/Banner%20Icons/$file/ */ 
 height: 27px; 
 display: inline; 
} 
 
#BannerLinks ul li span{ 
 width: 1px; 
 height: 18px; 
 background-color: #b2b2b2; 
 margin-top: 0.25em; 
} 
 
#username, #password{ 
 width: 62px; 
 border:1px solid #808080; 
 margin-right: 5px; 
} 
 
#searchValue{ 
 width:129px; 
 border:1px solid #808080; 
 margin-right:5px; 
} 
 
.bannerbutton{ 
 width:64px; 
 background:#e5e5e5; 
 border:1px solid #808080; 
 text-align:center; 
 font-family: verdana; 
 font-size: 7pt; 
} 
 
td.login{ 
 color:black; 
 font-family: verdana; 
 font-size: 7pt; 
} 
 
#LoggedInText { 
 color: black; 
 font-family: verdana; 
 margin-right: 5px; 
} 
 
#TopBannerTopSection, #TopBannerBottomSection{ 
 padding-right:10px; 
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} 
 
.TopBanner1024Width{ 
 width: 100%; /* 970px; */ 
 margin:0px; 
 padding:0px; 
 text-align:right; 
} 
 
.TopBanner800Width{ 
 width:770px; 
 margin:0px; 
 padding:0px; 
 text-align:right; 
} 
 
#loginMsg{ 
 font-weight:bold; 
 color:red; 
 margin-right:5px; 
} 
 
#loginHelp{ 
 padding-right:5px; 
} 
 
/* ------------------------------------------------ ----------
--------------- */ 
/* Footer                                                                    
*/ 
/* 
=================================================== ==========
============ */ 
 
 
.footer { 
 width:600px; 
    clear: both; 
 margin-left:0px; 
 margin-right:12px; 
 padding: 6px; 
 line-height: 13px; 
 border: 1px solid #e1e1e1; 
} 
 
.FooterExpandCollapseSection{ 
 padding-top: 5px; 
} 
 
.footerContent{ 
 font-size: 1.1em; 
} 
 
.footerSpacers{ 
 margin-right:12px; 
} 
 
.footerSpacers img { 
 vertical-align:-4px; 
 margin-right:5px; 
} 
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#pageDetails { 
 margin-top:8px; 
 font-size:1.1em; 
} 
 
#pageDetails fieldset { 
 font-family: verdana; 
 font-size: 0.9em; 
 border: 1px solid #e1e1e1; 
 margin-bottom:10px; 
} 
 
#pageDetails fieldset table { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size:1em; 
} 
 
 
/* ------------------------------------------------ ----------
--------------- */ 
/* Navigator                                                                 
*/ 
/* 
=================================================== ==========
============ */ 
 
br.NavSpacer{ 
 line-height:1em; 
} 
 
a.WebNavigator:Link, a.WebNavigator:Visited { 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: 1.1em;  
 color: black; 
 vertical-align: bottom; 
 text-decoration: none; 
 margin-top: 4px; 
 margin-left: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px; 
 display:block; 
 white-space: nowrap; 
} 
 
a.WebNavigatorActive{ 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: 1.1em;  
 color: black; 
 vertical-align: bottom; 
 text-decoration: none; 
 margin-top: 4px; 
 margin-left: 0px; 
 margin-right: 0px; 
 margin-bottom: 0px; 
 display:block; 
 white-space: nowrap; 
 background: #e0e0e0; 
} 
a.WebNavigatorActive:active, a.WebNavigatorActive:h over, 
a.WebNavigatorActive:visited{ 
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 color: black; 
 text-decoration: none; 
} 
 
a.WebNavigator:Active { 
 color:black; 
 background-color: #e0e0e0; 
} 
 
a.WebNavigator:Hover { 
 color:black; 
 background-color: #e0e0e0; 
} 
 
body.WebNavigator { 
 font-size: 62.5%; /* 10px */ 
 background-color: #e1e1e1; 
 margin-left: 0px; 
 border-style: solid; 
 border-color: gray; 
 border-top-width: 0px; 
 border-left-width: 0px; 
 border-right-width: 1px; 
 border-bottom-width: 0px; 
 width:100%; 
} 
 
div.WebNavigator{ 
 padding-top: 1px; 
 width: 100%; 
} 
 
#WebNavigatorView { 
 position: absolute;  
 left: 0px; 
 top: 25px; 
 background-color: white; 
 width: 100%; 
 overflow: auto; 
 padding-left: 5px; 
 padding-right: 5px; 
 padding-top: 4px; 
 border-style: solid; 
 border-color: gray; 
 border-top-width: 1px; 
 border-left-width: 0px; 
 border-right-width: 1px; 
 border-bottom-width: 0px; 
} 
 
img.WebNavigatorIcon { 
 vertical-align:middle; 
} 
 
#WebNavigatorExpandCollapse { 
 position: absolute; 
 bottom: 0px; 
 left: 0px; 
 z-index: 2; 
 background-color: #e1e1e1; 
 width: 300px; 
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 height:25px; 
 border-style: solid; 
 border-color: gray; 
 border-top-width: 1px; 
 border-left-width: 0px; 
 border-right-width: 0px; 
 border-bottom-width: 0px; 
 display:block; 
 white-space: nowrap; 
} 
 
.WebNavigatorExpand, .WebNavigatorCollapse { 
 position: relative; 
 top: 5px; 
 left: 10px; 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size:1.1em; 
 color: black; 
 height: 15px; 
  
} 
#WebNavigatorExpandCollapse span a { 
 color: black; 
 padding-right: 10px; 
 text-decoration: none; 
} 
 
#WebNavigatorTitle { 
 position: absolute; 
 z-index: 0; 
 top: 0px; 
 left: 0px; 
 width: 100%; 
 height: 25px; 
 font-family: verdana, arial, helvetica; 
 font-size: 11px; 
 font-style: normal; 
 font-weight: bold; 
 text-align: left; 
 vertical-align: middle; 
 text-indent: 10px; 
 background-color: #e1e1e1; 
 margin: 0px; 
 padding-top: 5px; 
 padding-left: 0px; 
 padding-right: 3px; 
 padding-bottom: 3px; 
 display:block; 
 white-space: nowrap; 
 border-style: solid; 
 border-color: gray; 
 border-top-width: 0px; 
 border-left-width: 0px; 
 border-right-width: 1px; 
 border-bottom-width: 0px; 
} 
 
/* ------------------------------------------------ ----------
--------------- */ 
/* News                                                                      
*/ 
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/* 
=================================================== ==========
============ */ 
 
#GlobalNewsDiv { 
 width: 345px; 
 margin-bottom:18px; 
 border:1px solid #a5d4ee; 
} 
 
#NewsDiv {  
 margin-bottom: 18px; 
 margin-top: 0px; 
 width: 345px; 
 border: 1px solid #d2e6ef; 
} 
 
.GlobalNewsTableBody a, #NewsTableBody a{ 
 font-weight:bold; 
} 
 
.GlobalNewsTableBody a:visited, #NewsTableBody a:vi sited{ 
 font-weight:normal; 
} 
 
.GlobalNewsTablePublishedByColumn { 
 font-family: verdana; 
 font-size: xx-small; 
 font-weight: normal; 
 color: #808080; 
 display: inline; 
} 
 
#NewsContainer { 
 float: right; 
 padding: 0px; 
 margin: -1px; 
} 
 
#NewsContainer td{ 
 padding: 0px; 
 margin: 0px; 
} 
 
.NewsContainerOneTable { 
 overflow: auto; 
 height: 149px; 
} 
 
.NewsContainerTwoTables { 
 overflow: auto; 
 height: 125px; 
 padding-left:3px; 
} 
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Bilaga 4: ASP.NET exemplet 

Detta är exemplet för ASP.NET, Bilaga 5 innehåller C# koden som används 
tillsammans med det här exemplet och dessa ska användas tillsammans. 

<%@ Page Language ="C#" AutoEventWireup ="true" 
CodeFile ="index.aspx.cs" Inherits ="index" %> 
 
<?xml  version ="1.0" encoding ="ISO-8859-1" ?> 
<! DOCTYPE html  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd" > 
<html  xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head  runat ="server"> 
<meta  http-equiv ="Content-Type" content ="text/html; 
charset=ISO-8859-1" /> 
<meta  name="author" content ="Tomas Wigren/0460/Sandvik and 
Mikael Norling/0460/Sandvik" /> 
 
<!-- Title for the document --> 
<title >Index</ title > 
 
<!-- This is the CSS file link --> 
<link  href ="ourcss.css" rel ="stylesheet" type ="text/css" /> 
 
</ head > 
 
<!-- @TODO edit this if you have another menu, to < body> 
instead of '<body onload="menuinit();">'--> 
<!-- Makes the menu to not be expanded at start. -- > 
<body  onload ="menuinit();"> 
<form  id ="form" runat ="server"> 
<!-- 
  
 Body  
  
--> 
<!-- This is the body-div for the document, so if 
 you want to add something for the whole document 
 you can add it before this --> 
<div  id ="body_box"> 
 
<!-- 
  
 Header 
  
--> 
<!-- This is the top div that contains the heading 
information --> 
<div  id ="header_box" > 
 
<!-- 
  
 Logo 
  
--> 
<!-- This is the div for holding the logotype image  --> 
<div  id ="logo_box"> 
 
<!-- This is the logotype image and link to the hom epage--> 
<a href ="index.html"> 
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 < img  src ="pic/sandviklogo.gif" alt ="Sandvik" /> 
</ a> 
 
</ div > 
 
<!-- 
  
 Heading 
  
--> 
<!-- This is the div for holding the heading --> 
<div  id ="heading_box"> 
<!-- This is the heading for the whole document, h1  should 
only be used here --> 
<h1>The Sandvik IT Portal</ h1> 
</ div > 
 
<!-- 
  
 Forms 
  
--> 
<!-- This is the div that contains both the login-f orm 
 and the search-form --> 
<div  id ="heading_form_box"> 
 
<!-- 
  
 Login 
  
--> 
<!-- This is the box for holding the login form and  form --> 
<div  id ="login_box"> 
<p><asp : Label  ID ="username_password" runat ="server" 
Text ="User name: Password:"></ asp : Label ></ p> 
<!-- Example of how the login could look like, shou ld be 
replaced --> 
<!-- 
<asp:Button ID="logoutok" runat="server" Text="Log out" 
Visible ="false" OnClick="logoutok_Click" 
CssClass="login_btn" /> 
--> 
 
<asp : Label  ID ="lbl" runat ="server" Text ="" 
Visible ="false"></ asp : Label > 
<asp : TextBox  ID ="inlogname" runat ="server" 
CssClass ="login_field"></ asp : TextBox > 
<asp : TextBox  ID ="inlogpassword" runat ="server" 
CssClass ="login_field" TextMode ="Password" ></ asp : TextBox > 
<asp : Button  ID ="loginok" runat ="server" Text ="Log in" 
OnClick ="loginok_Click" CssClass ="login_btn" /> 
 
<!-- End of the login form and div --> 
</ div > 
<!-- 
  
 Search 
  
--> 
 



  62 

<!-- This is the div that contains the search form and the 
search form itself --> 
<div  id ="search_box"> 
    < asp : TextBox  ID ="search_txt" CssClass ="search_field" 
runat ="server"></ asp : TextBox > 
    < asp : Button  ID ="search_btn" CssClass ="search_btn" 
runat ="server" Text ="Search" /> 
</ div > 
 
<!-- End for the form box --> 
</ div > 
 
<!-- End for the header box --> 
</ div > 
 
<!-- @TODO add a Indicator here if you want one -->  
 
<!-- 
  
 Global Menu 
  
--> 
<!-- This is the div for the global menu, can be re placed 
with another menu or remade with other links --> 
<div  id ="global_menu_box"> 
 
<ul > 
 < li > 
  < a  
   href ="#" 
   title ="Return to the start page of 
this intranet"> 
   Home 
  </ a> 
  < span ></ span > 
 </ li > 
 < li > 
  < a 
   href ="#" 
   title ="Look at the latest news and 
site updates"> 
   News 
  </ a> 
  < span ></ span > 
 </ li > 
 < li > 
  < a 
   href ="#" 
   title ="A selection of directories"> 
   Directories 
  </ a> 
  < span ></ span > 
 </ li > 
 < li > 
  < a 
   href ="#" 
   title ="Power of Sandvik"> 
   Power of Sandvik 
  </ a> 
  < span ></ span > 
 </ li > 
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 < li  class ="banner_right"> 
  < span ></ span > 
  < a  
   href ="#" 
   title ="Online help for the intranet"> 
   Help 
  </ a> 
 </ li > 
 < li  class ="banner_right"> 
  < span ></ span > 
  < a 
   href ="#" 
   title ="My Pages, with links to web 
mail, Subscriptions and Sametime"> 
   My Pages 
  </ a> 
 </ li > 
 < li  class ="banner_right"> 
  < span ></ span > 
  < a 
   href ="#" 
   title ="All Sandvik sites, navigate 
between different intranets"> 
   All Sandvik sites 
  </ a> 
 </ li > 
</ ul > 
 
<!-- End for the global menu div --> 
</ div > 
 
<!-- 
  
 Middle 
  
--> 
<!-- Div for holding the middle content like menu, info and 
news --> 
<div  id ="middle_box"> 
 
<!-- 
  
 Menu 
  
--> 
<!-- This is the div that should contain the vertic al menu --
> 
<div  id ="menu_box"> 
<!-- @TODO add menu here. --> 
 
<!-- A menu example, can be replaced with another o ne if 
preferred --> 
 
        < asp : TreeView  ID ="MenuItem" runat ="server" 
BorderStyle ="None" ImageSet ="Simple" NodeIndent ="10" 
NodeWrap="True"> 
            < Nodes> 
                < asp : TreeNode  Checked ="True" Expanded ="False" 
SelectAction ="SelectExpand" Text ="Menu1" 
                    Value ="Menu1" 
NavigateUrl ="mall.aspx"></ asp : TreeNode > 
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                < asp : TreeNode  Expanded ="False" 
SelectAction ="Expand" Text ="Menu2" Value ="Menu2"> 
                    < asp : TreeNode  Expanded ="False" 
SelectAction ="Expand" Text ="Sub Menu1" Value ="SubMenu1"> 
                        < asp : TreeNode  Text ="Sub Sub Menu1 Sub 
Sub Menu1 Sub Sub Menu1 Sub Sub Menu1" 
Value ="SubSubMenu1"></ asp : TreeNode > 
                    </ asp : TreeNode > 
                </ asp : TreeNode > 
                < asp : TreeNode  Expanded ="False" 
SelectAction ="Expand" Text ="Menu3" Value ="Menu3"> 
                    < asp : TreeNode  Text ="Sub Menu2" 
Value ="SubMenu2"></ asp : TreeNode > 
                    < asp : TreeNode  SelectAction ="Expand" 
Text ="Sub Menu3" Value ="SubMenu3" Expanded ="False"> 
                        < asp : TreeNode  Text ="Sub Sub Menu2" 
Value ="SubSubMenu2" Expanded ="False" SelectAction ="Expand"> 
                        </ asp : TreeNode > 
                    </ asp : TreeNode > 
                </ asp : TreeNode > 
            </ Nodes> 
            < ParentNodeStyle  Font-Bold ="False" /> 
            < HoverNodeStyle  Font-Underline ="True" 
ForeColor ="Black" /> 
            < SelectedNodeStyle  Font-Underline ="True" 
ForeColor ="Black" HorizontalPadding ="0px" 
                VerticalPadding ="0px" /> 
            < NodeStyle  Font-Names ="Verdana" Font-Size ="8pt" 
ForeColor ="Black" HorizontalPadding ="0px" 
                NodeSpacing ="0px" VerticalPadding ="0px" /> 
        </ asp : TreeView > 
 
<!-- End of menu div --> 
</ div > 
 
<!-- 
  
 Info 
  
--> 
<!-- This is the div for holding the divs for each main info 
box --> 
<div  id ="info_box"> 
<!-- @TODO add more sub boxes to info here --> 
 
<!-- This is the first sub box for info wich should  contain 
the first info --> 
<!-- Info mall box --> 
<div  class ="info_sub_box"> 
<!-- @TODO add content stuff here --> 
<!-- Don't use h1 for these headlines and every new s item has 
its own info_sub_box div to seperate them --> 
<!-- News is created by first creating a h2 for the  headline, 
then an image if it's needed that has either the cl asses 
img_left or img_right if these should be floated. p  is then 
used for the actual text with strong for bold text,  if 
there's supposed to be a link then close p and then  use br 
followed by a link. Examples below -->  
<h2>Report on the first quarter 2008</ h2> 
<p> 
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The report on the first quarter 2008 was published on 29 
April. Order 
intake in the quarter rose by 8% to SEK 25.1 billio n. 
Operating profit 
was charged with expenses related to declining nick el prices 
and 
amounted to SEK 3.2 billion. 
</ p> 
<br  /> 
<a href ="#">The report</ a>&nbsp; | &nbsp; <a href ="#">PDF 
version (316KB)</ a>&nbsp; | &nbsp; <a href ="#">CEO's 
comments</ a> 
</ div > 
 
<!-- This is the second sub box for info wich shoul d contain 
the second info --> 
<div  class ="info_sub_box"> 
<!-- @TODO add content stuff here --> 
<h2>View a new interview with CEO Lars Pettersson</ h2> 
<img  alt ="Cirklar" class ="img_left" src ="pic/bild.jpg" /> 
<p> 
The Sandvik Group CEO < strong >Lars Pettersson</ strong > was 
recently 
interviewed by < strong >Anders Wallin</ strong >, Group 
Communications. 
Employees from China and the US also asked question s. So far 
5,100 
employees have seen the film (25 April). 
</ p> 
<br  /> 
<a href ="#">Click to start the film.</ a> 
</ div > 
 
<!-- This is the third sub box for info wich should  contain 
the third info --> 
<div  class ="info_sub_box"> 
<!-- @TODO add content stuff here --> 
<h2>The Annual Report</ h2> 
<img  alt ="Mumin!" class ="img_right" src ="pic/mumin.jpg" /> 
<p> 
Sandvik AB's Annual Report 2007 has been distribute d to 
shareholders 
who have requested it. The information is divided i n two 
publications. 
<strong >The Annual Report</ strong > comprises the formal 
financial accounts. The general 
presentation is printed separately as < strong >The Sandvik 
World</ strong > and distributed 
to all shareholders. 
</ p> 
<br  /> 
</ div > 
 
<div  class ="info_sub_box"> 
<!-- Shows how a table is displayed, with use of th  and td 
for content.  --> 
<table  class ="table_default"> 
 < tr > 
  < th  colspan ="2"> 
  This is the heading 
  </ th > 
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 </ tr > 
 < tr > 
  < td  class ="table_left"> 
  Text with a grey background 
  </ td > 
  < td > 
  A regular td with white background 
  </ td > 
 </ tr > 
</table> 
</ div > 
 
<!-- End of main info div --> 
</ div > 
 
<!-- 
  
 News 
  
--> 
<!-- This div is for the news boxes to the right -- > 
<div  id ="news_box"> 
 
<!-- This is the news box --> 
<div  id ="news_sub_box_1"> 
 
<!-- Heading for the news box --> 
<div  id ="news_heading_box_1"> 
News 
</ div > 
 
<!-- Content for the news box --> 
<div  id ="news_content_box_1"> 
<a href ="#">Link one</ a> 
<br  /> 
<a href ="#">Link two</ a> 
<br  /> 
<a href ="#">Link three</ a> 
<br  /> 
<a href ="#">Link four</ a> 
<br  /> 
<a href ="#">Link five</ a> 
<br  /> 
<a href ="#">Link six</ a> 
<br  /> 
<a href ="#">Link seven</ a> 
<br  /> 
<a href ="#">The link with a really long text to text the s ite 
if someone want a long text...</ a> 
<br  /> 
<a href ="#">Link nine</ a> 
<br  /> 
<a href ="#">Link ten</ a> 
<br  /> 
<a href ="#">Link with a random number from one to ten</ a> 
</ div > 
 
<!-- End of the news box --> 
</ div > 
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<!-- This is the div for the second news box for ho lding the 
press releases --> 
<div  id ="news_sub_box_2"> 
 
<!-- This is the div for holding the heading for th e second 
news box --> 
<div  id ="news_heading_box_2"> 
Press releases 
</ div > 
 
<!-- This is the div for holding the content of the  press 
releases --> 
<div  id ="news_content_box_2"> 
<a href ="#">This is a link</ a> 
<br  /> 
<a href ="#">This is the second link</ a> 
<br  /> 
<a href ="#">Won't fill this one with links</ a> 
</ div > 
 
<!-- End of press releases div --> 
</ div > 
 
<!-- End of news holding box --> 
</ div > 
 
<!-- 
  
 Footer 
  
--> 
<!-- This is the div for holding the bottom content  --> 
<div  class ="footer_box"> 
&copy;  Sandvik AB 
</ div > 
 
<!-- End of middle box --> 
</ div > 
 
<!-- End of body div --> 
</ div > 
 
</ form > 
</ body > 
</ html > 
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Bilaga 5: C# exemplet för ASP.NET 

Detta är C# filen som ska användas tillsammans med Bilaga 4. 
using System; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
using System.Collections; 
using System.Web; 
using System.Web.Security; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
 
public partial class index  : System.Web.UI. Page 
{ 
    int numb = 1; 
 
    protected void loginok_Click(object sender, EventArgs  e) 
    { 
        /* Some example code that shows and hides d ifferent 
elements on the web page, should be replaced */ 
        if (loginok.Text == "Log out" ) 
        { 
            inlogname.Visible = true; 
            inlogpassword.Visible = true; 
            loginok.Text = "Log in" ; 
            lbl.Text = "" ; 
            username_password.Text = "User name: Password:" ; 
            lbl.Visible = false; 
            return; 
        } 
        if (loginok.Text == "Log in" ) 
        { 
            inlogname.Visible = false; 
            inlogpassword.Visible = false; 
            loginok.Text = "Log out" ; 
            username_password.Text = "Logged in as:" ; 
            string login_name = inlogname.Text; //Gets the 
value of the login textfield 
            lbl.Text = login_name; 
            lbl.Visible = true; 
 
        } 
    } 
    protected void logoutok_Click(object sender, EventArgs  e) 
    { 
        /* Some example code that shows and hides d ifferent 
elements on the web page, should be replaced */ 
        lbl.Visible = false; 
        logoutok.Visible = false; 
        lbl.Text = "" ; 
        inlogname.Visible = true; 
        inlogpassword.Visible = true; 
        loginok.Visible = true; 
        username_password.Visible = true; 
    } 
} 

 


