
Webb Utvecklingsfrågor 1. 
1. Vilka alternativ att publicera dina hemsidor har du när du skapar och utvecklar html- 

dokument? 
Man kan ladda upp dokumentet som rå kod och köra i webbläsaren. Annars kan man använda 
sig av en tjänst som One.com. 
 

2. Vad är ett domännamn och vilken funktion har detta? 
Ett domännamn är det namn som dokumentet är uppladdad under. Funktionen för detta är att 
hitta dokument vid sökning i webbläsaren. 
 

3. Hur skaffar man ett domännamn? 
För att få tag i ett domännamn bör man först söka i webbläsaren om det domännamn man vill 
använda är ledigt. Därefter bör man gå till en återförsäljare och beställa den. 
 

4. Vilka bildformat har du använt på dina sidor och varför har du använt dessa 
Bildformat? 
Det bildformat jag använt är anpassat för användarens bildformat, dvs den är responsiv. 
 

5. Vilken storlek på bilder skulle du rekommendera för, 
 

a. Bakgrund till din hemsida? 
100% av hela sidan men på ett lägre lager. 

b. Bilder på produkter? 
Det beror på om det är en egen sida till en viss produkt eller om man går igenom en lista 
produkter. Jag skulle säga en relativt stor bild om man bara visar en produkt men ganska små 
om man går igenom en lista. 

c. Länkar? 
Länkar bör vara relativt små OM inte det är för en produkt. 

d. Ikoner? 
Ikoner bör vara små. 

6. Hur anger du färger för bilder, text, ramar etc.? 
Background-color: white; t.ex för bakgrunder 
Font-color: red; för text färg. 
Border-color: blue; för ramar. 
 

7. Hur stora blir dessa bilder vid olika val av färgdynamik (antal färger)? 
 

  



Webb Utvecklingsfrågor 2. Lagar och bestämmelser. 
1. Vad gäller när man vill publicera andras texter? 

Om man inte har fått tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren får man inte lägga ut hela eller 
delar av texten. Däremot får man citera med referens till upphovsrättsinnehavaren. 
 

2. Hur länge är ett verk på internet skyddat? 
Om verket endast har en upphovsrättsinnehavare så är det skyddat upp till 70 år efter dess död. 
Vid fler upphovsrättsinnehavare är det upp till 70 år efter den sista personens död. 
 

3. Vad innefattar begreppet “behandlar” i PUL (Personuppgiftslagen)? 
Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på 
automatisk väg eller inte. 
 

4. När tillämpas inte PUL? 
Vid vetenskapliga verk och papperskopior. 
 

5. Gäller inte PUL (personuppgiftslagen) någon gång? 
Vid papperskopior av verk samt i vetenskapliga sammanhang. 
 

6. Vad är skillnaden på PUL och GDPR? 
PUL är en lag framtagen i Sverige medans GDPR är framtagen inom EU. 
 

7. Vad är lagen om upphovsrätten? 
Lagen om upphovsrätten innebär att den enda som har rättigheter till ett verk är 
upphovsrättsinnehavaren och om det verk används utan tillstånd kan det bli böter. 
 

8. När får upphovsmannen rätt att bestämma över sitt egna verk? 
När som helst i och med att det är så lagen tyder. 
 

9. Gäller dessa lagar (PUL, GDPR Upphovsrättslagen) internationellt? 
Nej, PUL är en lag framtagen i Sverige på en nationell nivå och GDPR är en lag på EU nivå, 
vilket inte är internationellt. 
 

10. Tar upphovsrätten någonsin slut? 
Ja, den tar slut efter 70 år. 
 

11. Gäller upphovsrätten för privata bruk? 
Om ett verk är offentliggjort är det tillåtet, dvs inte privata brev om det inte är för kommersiellt 
syfte. 
 

12. Vad innebär privat bruk? 



Det innebär att det används för privat personer inom ett icke kommersiellt syfte. 
 

13. Får man publicera gamla texter på internet? 
Endast om texten inte är skyddad av PUL längre. 
 

14. Är det OK att använda länkar till andras webbsidor i sin egen? 
Ja, det är okej att använda länkar till andras webbsidor, källhänvisning eller inte. 
 

15. Är det tillåtet att använda bilder som du har hittat på nätet? 
Till viss utsträckning - om man bett om tillåtelse och bilden är markerad med creative commons. 
 

16. Får man publicera bilder/foton som man tagit själv på nätet? 
Ja det är tillåtet eftersom man är själv upphovsrättsinnehavaren. 
 

17. Vad är bra att tänka på när man citerar text nämn två saker? 
a. Att alltid hänvisa källor 
b. Den får användas 


