
Hva er en (hyper)lenke og hva bruker vi dem til? 
 
En hyperlenke eller lenke er en henvisning til et annet dokument eller til en internettside, 
til en eller annen form for ressurs. Den kan enten føre deg over til denne ressursen 
(typisk at du går videre til en ny internettside) eller den kan føre ressursen til deg (f.eks 
trykker du lenken download vil en nedlasting starte). Du gjenkjenner en hyperlenke ved 
at den ofte har en annen farge enn resten av teksten (ofte blå) og er understreket. Disse 
lenkene er som regel  unidireksjonelle lenker, lenke fra A-> B, hvor forfatter av B ikke 
behøver vite at side A lenker dit. Bidireksjonelle lenker medfører at om en oppretter en 
lenke fra A->B, så oppstår det også en lenke fra B->A. F.eks. om en legger til en venn i 
Facebook, generer datasystemet til FB en bidireksjonell lenke mellom personenes 
profilsider – på samme måte ønsker tjenester som Flickr at man lenker innhold. Backlinks 
på blogger er også en slik automatisert tjeneste for bidireksjonelle lenker. 

Hvorfor bruker vi lenker? 
 
En lenke gjør at vi f.eks kan få utdypende tekst (vi kan f.eks lage en lenke til en 
forklaring av et begrep – og denne forklaringen kan enten ligge annet sted på samme 
side, den kan ligge i et annet dokument eller den kan ligge på en annen nettside). 
 
Lenka kan fungere som en vei til å få ting utført; f.eks lenken ”Kontakt oss” bør føre til 
en side hvor du finner kontaktinformasjon eller aller helst direkte til f.eks et skjema eller 
online chat slik at du kan få hjelp. En lenke som sier ”Hjelp og støtte” bør føre direkte til 
spørsmål- og svarsider. Vi kan også bruke lenker i forbindelse med sosiale medier; f.eks 
er Twitter mye brukt i forhold til å sende lenker på nettsider man finner interessante slik 
at andre også kan finne siden.  

En god lenke? 
 
Den ”korrekte” måten å navngi lenka på er at den har et fornuftig navn – og ikke bare 
sier ”Trykk her”. Dette har en sammenheng med de som f.eks får lest opp teksten; da er 
det bedre at lenka framkommer som ”Lenke til....” framfor ”Trykk her” (som er helt 
intetsigende). Lenka bør derfor navngis ut fra hva den faktisk inneholder eller peker til.  
 
Har du en lenke som sier ”Start nedlasting (av.....)” bør nedlastingen starte der – og ikke 
bare henvise til en annen side. Det er nok av eksempler hvor du må trykke deg videre og 
videre...framfor å få utført den oppgaven du vil ha utført (tenk derfor hva slags oppgave 
lenka skal ha framfor hva slags struktur du har på nettstedet). 
 
Lenker skal føre til steder som eksisterer og ikke være ”døde” – dvs. at når du trykker på 
en lenke skal den faktisk føre til det som den beskriver, og ikke til en side som f.eks er 
slettet. Døde lenker er ikke bra – da er det bedre å fjerne lenka! Husk også å oppdatere 
lenkene hvis de fører til skjema eller opplysninger som endrer seg over tid hvis den 
informasjonen blir lagret på ulike plasser; f.eks hvis man lagrer prisliste 2008 på et annet 
sted enn prisliste 2009 så skal lenka ”Prisliste” peke til den gjeldende og ikke til den 
opprinnelige (dette syndes det mye mot, tenk også på dette når man lager et nettsted). 

Hvordan lager man en lenke? 
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Skal du lage en lenke på et nettsted kan det gjøres på ulike 
måter; noen nettsteder som f.eks blogg og wiki har gjerne 
”snarveier” for lenker som ofte er symbolisert slik med åpen 
eller lukket lenke for hhv å fjerne lenke og å lage lenke. Du merker da ordet 
eller ordene du skal bruke til lenka – og så trykker du på symbolet for lage lenke og 
skriver inn URL’en (nettadressen) du skal henvise til (husk hele adressen fra http://...) 



 
En annen måte man kan lage lenke på er ved å skrive det inn i html-koden, og hvis jeg 
skal lage en lenke til min blogg vil koden se slik ut: 
 

<a href="http://www.evabra.wordpress.com">Bloggen min</a> 
 

- og hvis man ser den på nettsiden vil resultatet være Bloggen min 
 

Du kan også lage lenker i dokumenter, regneark osv. Hvis 
du skal lage en lenke i word kan du markere ordet eller 
ordene som skal fungere som lenke og høyreklikke. Da får 
du fram en meny som vist til venstre. Trykk på 
hyperkobling – og sett inn lenke til ressursen i feltet 
Adresse, eksempelet her viser til en nettside (samme som i 
eksemplet over).  
 
Som du også ser kan man lenke til en annen fil man har 
liggende på sin datamaskin (og man kan også lenke til et 
annet sted i samme dokument, men da må man bruke noe 

som heter Anker) – men da 
forutsettes det at evt andre 
som skal ha dokumentet har 
tilgang til stedet hvor 
ressursen ligger (du kan 
altså ikke lage en lenke til et 
annet dokument som ligger 
på din datamaskin – sende 
dokumentet til en annen og 
tro at vedkommende også 
får opp det lenkede 
dokumentet). 
 
Hvis du høyreklikker på en 

lenke i f.eks et dokument kan lenka åpnes, merkes, kopieres, redigeres og fjernes. Har 
du problem med å kopiere og lime inn lenker i adressefeltet (når du bruker høyreklikk 
klipp ut/lim inn) kan du løse problemet ved å heller bruke Ctrl + C for å kopiere og Ctrl + 
V for å lime inn. Hvis du ønsker å vite hvor en lenke fører til kan du høyreklikke på lenka 
og velge; vis egenskaper – du kan også føre musepeker over lenka, da vil du nederst i 
nettleseren se hvor lenka fører hen. Husk også at det kan være greit å bruke URL-
forkorter på lange og/eller kompliserte  nettadresser (URL’er) du skal lenke til. Det 
hender også at engelskspråklige programmer kan ha problemer med de særnorske 
bokstavene Æ, Ø og Å – og da kan løsningen være å bruke en URL-forkorter for disse 
også. Se avsnitt om URL-forkortere for mer informasjon. 
 
Ulovlige lenker. 
 
De fleste fikk med seg rettsaken om Pirate Bay. Pirate Bay var et nettsted som hadde en 
lenkesamling som viste til ulovlig (piratkopiert) materiale (bilder, video, musikk). De ble 
dømt fordi de oppfordret til nedlasting. Tilsvarende hadde vi Napster-saken1 i Norge hvor 
høyesterett stadfestet at prinsippet om at lenking til opphavsrettsbeskyttet materiale uten 
tillatelse var ulovlig. Du skal ikke lenke til sider som inneholder ulovlig materiale! 
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1 http://www.torvund.net/index.php?page=napster 
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