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Förord 

Denna C-uppsats som vi gjort under vårterminen 2014 omfattar 15 högskolepoäng. Detta är ett 
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och är det sista momentet i utbildningen. 

Vi vill tacka Nordic Smedjan för möjligheten att få utveckla denna webbplats, och testanvändar-

na som ställt upp att testa och utvärdera webbplatsen. Vi vill även tacka våra handledare Harriet 

Nilsson och Dan Harnesk som väglett oss under arbetets gång. 

Luleå, augusti 2014 

Simon Lindqvist & Alexander Jonsson 

  



 

 

Sammanfattning 

Detta arbete syftar till att utveckla en användarvänlig och användbar webbplats åt företaget Nor-

dic Smedjan. Vi har använt oss av användarvänliga WordPress och ett WordPress-tema med re-

sponsiv design. Metoden vi har använt oss av är prototyping som är en agil utvecklingsmetod. 

Vi har haft tester av webbplatsen som testats av ett antal testanvändare tillsammans med ägaren 

av Nordic Smedjan. Vi har haft fyra iterationer under arbetets gång där testanvändarna och äga-

ren har fått svara på enkäter efter varje iteration. Efter dessa fyra iterationer kom vi fram med en 

slutprodukt som var redo att publiceras på internet. 

 

  



 

 

Abstract 

This work aims to develop a userfriendly and useful website for the company Nordic Smedjan. 

We used the userfriendly WordPress and a WordPress-theme with responsive design. The metod 

we have used is prototyping which is an agile development methodology. 

We have had tests of the website with a number of testusers together with the owner of Nordic 

Smedjan. We have had four iterations during this work where the testusers and the owner has 

had to answer surveyses after each iteration. After these four iterations we came up with a final 

product that was ready to be published on the Internet. 
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Inledning 

Vi har blivit kontaktade av företaget Nordic Smedjan och vi har fått i uppdrag att utveckla en 

webbplats åt företaget för att de ska bli mer tillgänglig för omvärlden och eventuellt öka sitt kun-

derlag. I dagsläget finns inte företaget Nordic Smedjan tillgänglig på Internet. Nordic Smedjan är 

en enskild firma som startades år 2011 och håller till i Luleå. Ägaren är smed/gravör och inriktar 

sig på guld, silver, reparationer, gravyr och idrottspriser.  

Bakgrund 

Internet har blivit väldigt vanligt i dagens samhälle, större delen av befolkningen har tillgång till 

Internet framförallt via dator men även andra enheter som till exempel mobiltelefoner. Männi-

skor har blivit bekväma sedan Internet kom, det går på ett enkelt sätt att få information utan att 

behöva gå utanför dörren. I dagens läge är det väldigt populärt med att ha en webbplats till sin 

organisation och enligt Doyle & Stern (2006) är organisationer utan en webbplats väldigt ovan-

ligt. Enligt undersökningar som Statistiska Centralbyrån (2013) har gjort är de hos privatpersoner 

mellan 16-74 år väldigt vanligt att använda Internet till att söka information om varor och tjäns-

ter. Det är därför viktigt för företag att finnas tillgängliga på Internet och även att ha en bra och 

tydlig webbplats med information som tillfredsställer användaren. Potentiella kunder till olika 

företag vill gärna att de ska finnas tillgängliga på Internet så att man som kund enkelt och be-

kvämt kan få information om produkter och tjänster. Konkurrensen på Internet är stor för att de 

flesta företagen tycker det är väldigt viktigt att finnas tillgängliga på Internet för att kunna öka 

sitt kundunderlag, bli mer tillgängliga för omvärlden och kunna sälja mer produkter och tjänster 

(Aldrige, Forcht & Pearson, 1997). 

Det finns många olika faktorer som påverkar valet av webbplats, användarvänligheten är den 

faktor som mest påverkar användarna till vilken webbplats som de vill använda (Molich, 2002). 

Besökarna bestämmer sig inom 2 minuter för om de ska lämna sidan eller inte (Nielsen & 

Loranger, 2006). Det är viktigt att ha en användarvänlig webbplats eftersom att enligt Nielsen & 

Loranger (2006) så kommer 40% av användarna inte att besöka sidan igen om de inte är nöjda 

med den första gången de besöker den. 



2 

 

 

Enligt Sundström (2005) är det ett måste för företag och organisationer att ha en användarvänlig 

webbplats som uppfyller användarnas behov och mål för att kunna överleva, med tanke på kon-

kurrensen som finns i dagens samhälle. 

Problembeskrivning 

Det kan finnas många olika problem med dålig användbarhet på en webbplats. Det finns också 

många faktorer som påverkar webbplatsen och som kan göra användbarheten sämre. Att skriva 

in att en webbplats ska vara användbar i kravspecifikationen är lätt, men att uppfylla detta krav 

kan vara svårt eftersom att utvecklaren kanske inte tolkar detta krav på samma sätt som beställa-

ren egentligen menade (Sundström, 2005). Som webbutvecklare måste man ha kunskap om hem-

sidans målgrupper och deras behov för att kunna skapa en användarvänlig webbplats (Wester-

holm & Åström, 2002). En faktor som kan göra att användare snabbt lämnar en webbplats är 

hastigheten. Om hastigheten är långsam och det tar för lång tid för sidorna att laddas så tyder det 

på att webbplatsen har dålig användbarhet. Detta är ett problem eftersom att användaren oftast 

lämnar sidan om det tar mer än 10 sekunder att ladda den (Dahlén, 2002). 

Startsidan är en del av webbplatser som ska ge ett första intryck till besökaren. Första intrycket 

spelar stor roll och precis som när man träffar en ny människa för första gången så har en webb-

plats bara en möjlighet att ge ett första intryck. Äng, M. (2009, 14 september) menar att webbut-

vecklare kan använda sig av grafisk design för att skapa den rätta känslan av webbplatsen åt be-

sökaren. En stor faktor inom grafisk design är färg, har man inte de rätta färgerna på sin webb-

plats så får man inte ut rätt budskap och detta kan påverka besökarnas känslor för webbplatsen 

negativt. När man utvecklar en webbplats är läsbarheten en viktig faktor att ta hänsyn till. En 

webbplats med dålig läsbarhet är till ingen nytta. Ett av de viktigaste kvalitetsattributen för an-

vändbarheten på en webbplats är läsbarheten (Nielsen, 2001).  

Enligt Sundström (2005) måste man lägga ner mycket tanke och tid på typografin så att texten 

blir läsvänlig och tydlig eftersom att webbplatser ofta till större del innehåller text.  
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Användbarhet har gått från bra att ha till ett måste för att användarna ska trivas och kunna navi-

gera sig runt på hemsidor. Om de inte kan navigera på just din webbplats blir dina konkurrenters 

webbplatser lätt intressanta som är bara några klick iväg, även om man är i en bransch med få 

konkurrenter. Problemen med användbarhet har blivit väldigt stort, och detta har en negativ in-

verkan på utvecklingen av webbplatser. Användarnas tid och uppmärksamhet står på spel och är 

viktigt att vinna. (Cloyd, 2001) 

Syfte 

Syftet med denna konstruktiva studie är att utveckla en helt ny webbplats med fokus på använd-

barhet och användarvänlighet åt företaget Nordic Smedjan, för att hjälpa företaget att bli tillgäng-

lig för omvärlden.  

Avgränsningar 

Vi har valt att använda oss av HTML 5, PHP, JavaScript, MySQL, Wordpress, CSS och re-

sponsiv design i detta arbete. Ingen försäljning kommer att förekomma på webbplatsen. 
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Teori 

Här följer teori som rör detta utvecklingsarbete. 

Webbutveckling 

När man pratar om webbutveckling så är det viktigt att påpeka att det finns skillnader mellan 

vanlig informationssystemutveckling och webbutveckling. Det finns vissa saker som karaktärise-

rar webbutveckling och dessa är: 

- En webbplats behöver alltid vidareutvecklas. Det är väldigt svårt att veta redan från början i ett 

webbutvecklingsprojekt exakt vad webbplatsen ska innehålla, oftast så behöver man fortsätta 

utveckla den efter att man har publicerat den. Strukturen och funktionaliteten utvecklas med ti-

den. Även informationen på webbplatsen behöver ändras ibland, ett företag kanske byter adress 

och måste då ändra detta på webbplatsen, eller så kanske man lägger till någon produkt som be-

höver synas på webbplatsen. Detta behövs inte med en konventionell programvara eftersom att 

den går igenom planerade ändringar under sin livscykel. (Suh, 2005) 

- Innehållet på en webbplats som kan vara t.ex. text, grafik, bilder, ljud eller video är integrerat 

med procedurbearbetning. (ibid) 

- Webbplatser behöver möta många olika krav från många olika sorters användare eftersom att 

de oftast är tillgängliga för alla som använder sig av Internet. Det kräver att man har stor hänsyn 

till användarvänlighet. (ibid) 

- När man utvecklar en webbplats har man oftast ett ganska pressat tidsschema. Det är oftast inte 

lämpligt att ha en utdragen utvecklingsprocess som kan ta några månader upp till ett år eller mer. 

(ibid) 
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Användbarhet och användarvänlighet 
Användbarhet och användarvänlighet är en stor del i utveckling av webbplatser. Några problem 

med användbarhet och användarvänlighet på en webbplats kan vara om användaren som besöker 

webbplatsen inte hittar det den söker, inte hittar vad en produkt kostar, inte hittar om produkten 

finns på lager, inte hittar vart det står om det går att frakta produkten eller vad fraktkostnaden är. 

Enligt Rubin & Chisnell (2008) kan man säga att när någonting är användbart och användarvän-

ligt så slipper kunden känna frustration över användandet och man hittar det man letar efter 

snabbt och enkelt. För att någonting ska vara användbart så ska den tjänsten eller produkten vara 

brukbar, effektiv, tillfredställande, lärande och åtkomlig. Brukbarhet handlar om att användaren 

ska kunna nå sina mål med användandet, och att produkten eller tjänsten ska få användaren att 

vilja använda just denna. Effektivitet handlar om hur snabbt i tid en användare kan nå sina mål 

till fullo, men det handlar även om att produkten eller tjänsten ska göra som användaren förvän-

tar sig att den ska och att den ska göra det på ett så smidigt sätt som möjligt. Lärande är att an-

vändaren ska kunna använda produkten/tjänsten med förväntad kunskap, en webbplats ska 

kanske användaren inte behöva någon som helst kunskap om och ändå klara av att navigera sig 

på. Åtkomlighet kan betyda lite olika saker i olika kontext, det betyder egentligen att man ska ha 

åtkomst till produkten/tjänsten som behövs för att nå sitt mål, men en viktig del när man pratar 

om åtkomlighet är också att produkten/tjänsten ska kunna användas av människor med handi-

kapp. En webbplats ska t.ex. gärna kunna användas av människor med synfel, det är viktigt att 

använda färger som är enkla att se. Med tillfredsställande menas att man ska tillfredsställa an-

vändarens känslor, uppfattning och tycke om t.ex. tjänster eller produkter. Användarna är mer 

villiga att ge bra omdömen om en tjänst/produkt uppfyller användarnas behov än om en 

tjänst/produkt inte uppfyller behoven. (Rubin & Chisnell, 2008) 

När en användare besöker en webbplats så finns det enligt Sundström (2005) fyra dörrar som 

denne måste ta sig förbi. Dessa fyra dörrar är utseendet, språket, strukturen och interaktionsde-

signen. Första dörren är utseendet, det handlar om att användaren skapar sig en uppfattning om 

webbplatsen när man besöker den för första gången, precis som vi människor gör när vi träffar 

en ny person för första gången. Det är det första intrycket som kan vara avgörande för om an-

vändaren stannar på webbplatsen eller inte. Utseendet har en stor del i om användaren ska stanna 

på webbplatsen men en annan sak som också har stor betydelse är huruvida stilen på webbplat-



6 

 

sen ser ut, om den ser ut att vara den slags webbplats som användaren letar efter. Den andra dör-

ren är språket och har en stor betydelse på en webbplats. Användaren bildar sig ganska fort ett 

första intryck om språket. För att användaren ska få ett bra äventyr och begripa vad som finns 

och hur saker kan användas på en webbplats behövs ett bra och tydligt språk. Om användaren 

tagit sig igenom de två första dörrarna som är utseendet och språket så kommer hon börja leta 

efter information på webbplatsen. Det betyder att hon måste navigera sig. Det betyder att det är 

viktigt med ordning och organisation. På dagens webbplatser är det väldigt vanligt att man köper 

saker, skickar email, chattar och tidsredovisar. Om användaren ska göra något av detta eller lik-

nande saker istället för att bara läsa någon slags information så kommer hon behöva ta sig genom 

den fjärde dörren som är interaktionsdesign. Hon måste då förstå hur webbplatsen fungerar och 

vad för metoder som behövs. För att kunna öppna dessa dörrar så måste användaren ha tillgäng-

lighet till det. T.ex. så kan texten på webbplatsen vara för liten för användaren, vilket gör att 

denne inte då kan ta sig igenom dörren. Förtroende till webbplatsen är också en viktig del, an-

vändaren försöker lista ut vilken kvalité det är på webbplatsen, om innehållet är uppdaterat och 

relevant och om hon t.ex. vågar ge ut sin email utan att få en massa spammail. (Sundström, 

2005) 
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Agil utveckling 

Ordet agil kommer ifrån engelska ordet agile som betyder smidig eller rörlig. Ordet brukar på 

svenska översättas till “lättrörlig”. Agil utveckling handlar om att arbeta iterativt och att ha ett 

nära samarbete med beställaren under hela projektet. I ett projekt börjar man med det viktigaste 

först, på så sätt slipper man ödsla tid på fel saker. Genom att leverera resultat med jämna mellan-

rum så får beställaren möjlighet att ändra sina krav under projektets gång, och på så sätt försäkrar 

vi oss om att det viktigaste prioriteras hela tiden. Genom att ha möten med jämna mellanrum 

med beställaren så får de möjlighet till att ändra delar av projektet i tid. Uppföljningar av pro-

jektet genomförs dagligen där man går igenom vad som gjorts tidigare och hur man ligger till i 

projektet. (Gustavsson, 2007) 

Gustavsson (2007) menar på att “Agile värdesätter: 

  

Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg. 

Körbar programvara framför omfattande dokumentation. 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. 

Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan. 

 

Alla saker är värdefulla, men de till vänster värderas högre än de till höger.”(s. 22)  
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HTML 

Internet består av miljontals webbplatser och varje webbplats är skriven i någon form av HTML. 

HTML står för Hypertext Markup Language och med detta kan man formatera text, lägga till 

ljud, videos och bilder och spara detta i bara en text eller en ASCII-fil som vilken dator som helst 

kan läsa av. Taggarna < och > används i HTML för att visa vilket innehåll som ska skrivas. 

(Castro, 2003) 

Tagga kan visa till exempel vilken text som ska vara en rubrik (t.ex. <h1>) eller vilken text som 

ska vara en paragraf (<p>) eller vart bilder ska komma in (Freeman & Freeman, 2006). Om man 

till exempel vill skapa en stor rubrik till sin webbplats så skriver man: <h1> Rubrik </h1>. <h1> 

startar taggen och </h1> avslutar taggen (ibid). För att skapa en HTML-sida så är det rekom-

menderat att alltid ha med taggarna <html>, <head> och <body>. 

Innehållet som ska synas på webbplatsen ligger alltså innanför <body> och </body>, där skriver 

man texten och länkarna och allting man vill ha med på sin webbplats. 

En annan rekommendation är att ha med ett så kallat Doctype när man skriver sin kod. Genom 

att lägga in ett doctype i sin kod så förklarar man vilken version av HTML eller XHTML man 

skriver i (Duckett, 2004). I den nyaste versionen av HTML som heter HTML5 deklarerar man 

doctype såhär: <!DOCTYPE html>, denna skrivs ovanför <html>-deklarationen (Staflin, 2011). 

Det är väldigt enkelt att börja göra en egen hemsida eftersom att man inte direkt på behöver nå-

got speciellt program som är gjort för att göra HTML, det enda man behöver är ett program där 

man kan skriva text, ett exempel på ett sådant program är “Anteckningar” eller “Notepad” som 

det heter på engelska som följer med alla datorer med Windows (Freeman & Freeman, 2006).  

CSS 

Css står för cascading style sheet och använder sig av regler som säger hur ett dokument ska 

framstå. CSS är ett eget dokument som är till för att skilja reglerna för presentationen med inne-

hållet av webbsidan. Man kan till exempel sätta en viss färg på en text. CSS består av så kallade 

selectors och declarations. Selectorn bestämmer vilket element reglerna ska tillhöra och deklarat-
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ionen säger vilka egenskaper i ett element man vill ändra, som till exempel färg. Det kan t.ex. se 

ut såhär: 

h1 { color: #000000; }, där h1 är selectorn och det som är inom { } är deklarationen. (Duckett, 

2004) 

CSS-dokumentet kopplas till dokumentet med innehållet av webbplatsen, detta görs inom 

<head>. (Duckett, 2004) 

Klient- och serverbaserat skriptspråk 

Klientbaserat skriptspråk körs direkt i användarens webbläsare och det är detta som är den stora 

fördelen med att använda klientbaserat men kan även vara en nackdel eftersom att språket är helt 

och hållet beroende av webbläsaren. Allt som har med layouten eller olika händelser i webbläsa-

ren som drar till sig uppmärksamhet att göra är klientbaserat. Saker som sker fort på en hemsida 

är oftast klientbaserat då klientbaserat inte behöver ladda ner från någon server för att köra olika 

event. Det finns många olika funktioner beroende på vilken webbläsare man har som gör att 

webbläsaren kan översätta källkoden på ett bra eller dåligt sätt. Även olika versioner av samma 

märke på en webbläsare spelar stor roll när det handlar om att tolka källkoden. Användarna kan 

också påverka hur källkoden översätts, då de kan konfigurera sina webbläsare så att källkoden 

inte tolkas som den är tänkt. Ett exempel på ett klientbaserat skriptspråk är JavaScript. (Con-

verse, Park & Morgan, 2004) 

Serverbaserat skriptspråk kör olika skript via en webbserver som sedan resulterar i (X)HTML 

som sen skickas till webbläsaren. Man kan säga att serverbaserat är osynligt och går lite lång-

sammare att köra om man jämför med klientbaserat. Serverbaserat handlar i stora drag om kopp-

lingen mellan hemsidor, servrar och databaser. Med hjälp av serverbaserat skriptspråk kan man 

använda sig utav funktioner som t.ex. beräkningar. Variabler används också för att kunna lagra 

ett värde, som t.ex. summan av två tal. För att kunna hantera bland annat medlemsregister, sök-

funktioner, forum eller andra dynamiska element kan man använda sig av ett serverbaserat 

skriptspråk. Serverbaserat påminner väldigt mycket om en del språk som finns inom programut-

veckling. Ett exempel på serverbaserat skriptspråk är PHP. (Converse, Park & Morgan, 2004) 
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Javascript 

Javascript är ett programmeringsspråk som har förmågor inom objektorientering. Javascript är 

klientbaserat vilket betyder att det körs på klientens dator istället för på servern. Språket har lik-

heter med andra språk som t.ex. C, C++ och Java i och med att det finns bland annat if-satser och 

while-loopar. Javascript är ett däremot ett löst skrivet språk vilket betyder att t.ex. variabler inte 

behöver ha någon typ specificerad. Det här språket används oftast till webbläsare och har egen-

skapen att objekt tillåter script att interagera med användaren, kontrollera webbläsaren och ändra 

innehållet i dokument som visas i webbläsaren. Detta betyder att Javascript ger beteende till si-

dor som annars är statiska. (Flanagan, 2006) 

PHP 

Definitionen av PHP var tidigare Personal Home Page tools, men idag står det för PHP Hyper-

text Preprocessor och används för att skapa dynamiska webbplatser. Man skapar bland annat 

funktioner, formulär, filer och databaskopplingar genom att använda PHP. Utöver de funktioner 

man skapar i PHP finns det även inbyggda funktioner i PHP.  I dagens läge är PHP ett väldigt 

populärt serverbaserat skripspråk som många använder. PHP är plattformsoberoende, vilket be-

tyder att man kan använda PHP på de flesta webbservrar, som t.ex. Apache och IIS. Några förde-

lar med PHP är att det är snabbt, stabilt och lätt att lära sig. (Overgaard, Eriksson & Ek, 2004) 

PHP är precis som html när man ska skapa sina sidor. Man behöver inte något speciellt verktyg 

för att skapa sidorna, utan man kan använda sig av vanliga Anteckningar (notepad). PHP-kod 

och HTML går hand i hand, man skriver nämligen PHP och HTML på en och samma sida. All 

PHP-kod skriver man inom taggarna <?php och ?>, eller inom en förkortad version <? och ?>. 

(Overgaard, Eriksson & Ek, 2004) 

Databaser 

Databaser finns nästan överallt idag och i samband med datorer. I en databas lagrar man känd 

data som t.ex. namn, telefonnummer och adresser. Databaser representerar delar av den riktiga 

världen, även kallad miniworld eller universe of discourse (UoD). Förändringar som sker i verk-

ligheten sker också i databasen, vilket betyder att man ofta behöver uppdatera da-

tan/informationen som finns i databasen. Man skapar, designar och fyller databasen med 
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data/information för att nå ett specifikt mål. Oftast är den specifika databasen avsedd för en viss 

grupp av användare och några applikationer som användarna är intresserade av. En databas kan 

vara i vilken storlek som helst och kan t.ex. innehålla flera hundra namn, adresser eller annan 

data/information. (Elmasri & Navathe, 2014) 

Amazon.com är ett exempel på ett företag som har en stor databas. Databasen innehåller över 20 

miljoner böcker, CDs, DVDs, spel, elektronikprylar och många andra produkter. Deras databas 

innehåller över 2 terabyte och lagras på över 200 olika servrar. Cirka 15 miljoner användare be-

söker Amazon varje dag för att använda databasen och köpa produkter. Databasen uppdateras 

kontinuerligt med nya produkter och även hur lagret av produkter ser ut. (Elmasri & Navathe, 

2014) 

Det finns olika typer av databaser och en vanlig relationsdatabas är en databas som innehåller 

data som är uppdelad i relationer. Relationsdatabaser är uppbyggda av tabeller med rader och 

kolumner där varje tabell kan lagras som en separat fil (Elmasri & Navathe, 2014). Exempel på 

relationsdatabaser är MySQL, Access och oracle.  

MySQL 

MySQL är en relationsdatabas. För att hantera allt från försäljning till att lagra bilder eller annan 

information behöver man en databashanterare, och MySQL är ett exempel på en sådan databas-

hanterare. MySQL är en väldigt populär databashanterare som är gratis, har open source och pas-

sar alldeles utmärkt att använda tillsammans med PHP. (Converse, Park & Morgan, 2004) 

CMS 

CMS står för content management system (innehållshanteringssystem) och används för att skapa 

en hel webbsida och även underhålla den på ett enkelt sätt. Använder man CMS så kan man un-

derhålla en webbsida med väldigt lite eller ingen kunskap om HTML. Man behöver inte ens gå 

in i koden för att ändra, skapa, uppdatera eller modifiera sidan. (Sabin-Wilson, 2011) 

CMS hanterar många olika slags innehåll, allt från blogg-inlägg till fotoalbum och event och e-

handel (Mehta, 2009). 
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Det finns olika sorters CMS, en sort är Open Source CMS. Det finns några fördelar med detta, 

bland annat att nästan alla Open Source CMS går att ladda ner gratis, man kan skräddarsy genom 

att man kan gå in i koden och ändra eller lägga till saker som passar bäst för ens egen webbplats. 

Open Source har ofta hög kvalité eftersom att tusentals människor kan ha granskat och förbättrat 

dem och även att de flesta föredrar att använda sig av Open Source CMS och det betyder att det 

är en stor gemenskap och man kan få den hjälp man behöver om man fastnat någonstans. (Mehta, 

2009) 

Wordpress 

En av de olika Open Source CMS som finns heter Wordpress, det är den blogg-programvaran 

som är mest populär i hela världen. Wordpress är helt gratis och är roligt och relativt enkelt att 

använda oavsett om man är en utgivare, designer, utvecklare eller en bloggare. Man kan skriva, 

redigera och publicera innehåll på ett enkelt sätt på Internet. Wordpress används inte endast till 

att skapa bloggar på Internet, utan även till att skapa hela webbsidor till t.ex. sitt företag utan att 

man behöver så speciellt mycket teknisk kunskap och förståelse. (Sabin-Wilson, 2011) 

Wordpress använder sig av en PHP-och-MySQL-plattform vilket gör det enkelt att skapa och 

publicera sin webbplats dynamiskt utan att behöva göra all programmering själv. (ibid) 

Wampserver 

Wampserver står för Windows Apache MYSQL PHP och är en mjukvara som behövs för att 

kunna använda ett CMS som till exempel WordPress. Wampserver installerar automatiskt 

Apache-servern, MYSQL-databasen och PHP tillsammans med PHPMyAdmin som man kan 

använda för att konfiguera databaser. (Oliver, 2014) 

Responsive web design 

RWD ( Responsive web design) handlar om att man skapar en layout till hemsidan som anpassar 

sig efter storleken på besökarens skärm. Genom att använda RWD behöver man inte skapa olika 

versioner av en hemsida för en smartphone och/eller för en stationär dator. RWD gör att hemsi-

dan blir anpassad till alla enheters skärmar, så som datorer, smartphones, surfplattor med mera. 

Ofta när man ställer in storleken på boxar, tabeller, bilder med mera använder sig av pixlar, men 
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med RWD använder man sig istället av mätenheterna procent och em. Dessa mätenheter anpas-

sar storleken på layouten efter storleken på besökarens skärm. (Frain, 2012) 

Prototyping 

I kraven som finns när man ska skapa ett system kan det finnas både missförstånd och oklarheter. 

Med prototyping kan man komma förbi många av dessa. En prototyp när man pratar om mjukva-

ruutveckling kan vara ett helt system eller en del av system som man utvecklar väldigt snabbt för 

att enklare undersöka delar av systemkraven som finns, detta system är inte gjort för att vara det 

slutgiltiga systemet då en prototyp inte innehåller all funktionalitet som behövs. 

En prototyp kan till exempel fokusera på användargränssnitt för att bestämma vad för slags data 

som ska visas för användaren och även vad för slags data som ska fångas upp från användaren. 

Man kan även använda en prototyp för att undersöka vilket gränssnitt som är mest passande. 

(Bennett, McRobb & Farmer, 2010) 

Det finns sex stycken steg som man utgår ifrån i prototypings livscykel: 

 Analysera 

Mjukvaruutveckling använder sig av värdefulla resurser. När man ägnar sig åt prototyping och 

saknar vissa inledande analyser så är det troligt att det blir en aktivitet som är ostrukturerad och 

med dålig fokus som i sin tur skapar en dåligt utvecklad programvara. För att kunna identifiera 

de specifika aspekterna som ska prototypas borde den inledande analysen bestämma de allmänna 

kraven på systemet. (Bennett, McRobb & Farmer, 2010) 

Definiera mål med prototypen 

När man arbetar med prototyping ska man ha klara mål och arbetar ofta med många iterationer 

där varje iteration bör resultera i något som förbättrar prototypen. Detta kan ofta leda till att det 

blir svårt för de som använder prototyping att bestämma om det är värt att fortsätta med den be-

fintliga prototypen eller börja om. Men med hjälp av klara mål med prototypen ska man kunna 

bestämma om man ska fortsätta med prototypen. I många fall bör målen godkännas av användar-
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na/beställaren så att det inte blir missförstånd och målen uppfattas på fel sätt. (Bennett, McRobb 

& Farmer, 2010) 

Specificera prototypen 

Det är viktigt att prototypen man skapar innehåller huvudsakliga beteendet, även om den inte är 

gjord för att användas som en slutgiltig produkt. Det är viktigt att prototypen byggs enligt sunda 

designprinciper eftersom att det underlättar när man sedan ska göra förändringar. (Bennett, 

McRobb & Farmer, 2010)  

Konstruera prototypen 

Det är under detta steg som prototypen konstrueras. Det är viktigt att prototypen utvecklas snabbt 

i en snabb utvecklingsmiljö.(Bennett, McRobb & Farmer, 2010) 

Utvärdera prototypen och rekommendera ändringar 

Målet med prototyping är att kunna testa, utforska eller undersöka det föreslagna prototy-

pen/systemet eller olika delar av ett system för att sedan kunna utvärdera prototypen med avse-

ende av målen man identifierade i början. Om inte målen har uppnåtts bör utvärdering specifi-

cera ändringar i prototypen så att målen kan uppnås. (Bennett, McRobb & Farmer, 2010) 

 Om prototypen inte är klar, repetera från specificera prototypen 

De tre sista stegen itereras tills målen med prototypen är uppnådda. (Bennett, McRobb & Far-

mer, 2010) 
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Metod & Resultat 

I detta kapitel beskrivs hur vi har gått tillväga i detta arbete och vad resultatet blev. 

Förberedelser 

För att kunna starta utvecklingen av webbplatsen installerade vi Wampserver och skapade en 

MySQL-databas med hjälp av phpMyAdmin som fanns tillgängligt i Wampserver. Detta behöv-

des för att kunna installera Wordpress som behövde en databas för att fungera korrekt. Efter in-

stallationerna av dessa program bekantade vi oss med Wordpress eftersom att det var helt nytt 

för oss. 

Iterationer 

Under projektets gång har vi delat upp arbetet mellan oss och haft fyra iterationer där vi gått ige-

nom prototypings steg specificera, konstruera och test och utvärdera. Efter varje iteration har vi 

kommit fram med en prototyp till webbplatsen som testats av både testanvändare och beställaren. 

Varje iteration har pågått i en veckas tid, där testerna utförts i slutet på veckan. Vi har haft ett 

möte med beställaren i slutet på varje iteration. 

Tester 

För att testa webbplatsen hade vi tre stycken testanvändare och beställaren som fick använda 

webbplatsen under en kortare tid och sedan svara på en enkät som vi utformat. Vi utformade en 

ny enkät till varje iteration som bland annat innehöll frågor om ändringar som vi gjort i varje 

prototyp. Testanvändarna var en kvinna i 50års-åldern, en man i 25års-åldern och en kvinna i 

20års-åldern. Efter varje test utvärderade vi testanvändarnas och beställarens synpunkter. Med 

hjälp av deras synpunkter och våra egna slutsatser kom vi fram till vad vi skulle ändra till nästa 

iteration. 
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Prototyping 

Analysera 

Vi startade projektet med att ha ett första möte med beställaren där vi fick fram kraven och öns-

kemålen för webbplatsen. Utifrån dessa krav och önskemål gjorde vi en kravspecifikation. 

Kravspecifikation 

Uppdrag 

Vi har fått i uppdrag att utveckla en webbplats åt företaget Nordic Smedjan i Luleå. Webbplatsen 

kommer innehålla information om företaget och vad de har för tjänster och produkter. Syftet med 

webbplatsen är att företaget vill visa upp sig och synas på Internet. 

Mål 

Målet med denna webbplats är att öka kundunderlaget samt öka försäljningen av tjänster som 

t.ex. gravering, reparationer och tillverkning och produkter som t.ex. smycken och idrottspriser. 

Målgrupper 

Målgrupperna är privatpersoner, företag/organisationer och föreningar som är intresserade av 

guld, silver, tennreperationer samt gravyr och idrottspriser. Webbplatsen kommer inte inrikta sig 

till någon specifik åldersgrupp eftersom att det finns människor i alla åldrar som är intresserade 

av denna typ av produkter och tjänster. Den kommer även att inrikta sig till både män och kvin-

nor.  

Innehåll och funktion 

Teknikerna som kommer användas till att utveckla webbplatsen är HTML5, CSS, PHP5, Java-

Script, MySQL, Wordpress och responsiv design. 

Hemsidan kommer innehålla kontakt till företaget, information om företaget, en 

karta/beskrivning till den fysiska butiken och information om gravyrer, reparationer, tillverkning 

och idrottspriser.  
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Formulär för att maila företaget kommer finnas, karta för att hitta till företaget och även bilder på 

olika produkter/tjänster med mera kommer att förekomma på hemsidan i form av olika sli-

deshows. Tillgängligheten kommer vara anpassad för de som kan läsa utan några svårigheter. 

Språket på hemsidan kommer att endast vara svenska. 

Struktur och navigering 

Det ska finnas en global meny med länkarna “Hem”, “Reparationer/tillverkning”, “Gravyrer”, 

“Idrottspriser”, “Kontakt”, “Hitta hit”, “Om företaget”. Det kommer inte att finnas några under-

länkar i den globala menyn. En länk till facebook ska finnas i webbplatsens sidfot. Nordic Smed-

jans logga ska vara placerad i sidhuvudet på webbplatsen. “Kroppen” som är nedanför globala 

menyn och ovanför sidfoten ska innehålla rubriker, texter, bilder och formulär.  

Grafisk profil 

Loggan kommer att ha mörkgrå/svart bakgrund med bokstäverna “ns” som ska vara röda med vit 

kant, den ska även innehålla texten “Nordic Smedjan” som ska vara svart med vit kant. Hela 

webbplatsen kommer ha mest mörka färger med vit text. Bakgrunden på webbplatsen kommer 

vara grå, mörkgrå eller svart. Menylänkarna kommer ha vit text med mörkgrå bakgrund, länken 

som är aktiv kommer ha röd bakgrund. När man drar muspekaren över menylänkarna ska färgen 

ändras till ljusgrå. Typsnittet ska vara Arial på rubrikerna och övrig text.  

Mål 

Webbplatsen ska:  

- Kunna publiceras på internet.  

- Vara användarvänlig och användbar.  

- Ha responsiv design 

- Kunna presentera information om företaget och dess tjänster. 

- Få användarna att känna sig trygga vid användandet. 

- Kunna låta användarna navigera sig runt på en karta. 
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- Kunna låta användarna kontakta företaget via ett kontaktformulär.  

- Kunna låta användarna komma åt företagets facebook-sida.  

- Få beställaren att vara nöjd med prototypen. 

Iteration 1 

 

Specificering 

Under iteration 1 ska vi:  

- Hitta wordpress-tema med responsiv layout.  

- Skapa kontaktformulär.  

- Hitta/skapa slideshow.  

- Få in en karta på webbplatsen.  

- Få in rätt färger i layouten. 

Konstruktion 

Vi hittade två wordpress-teman med responsiv layout med passande layout utifrån kraven och 

önskemålen. De två teman vi hittade var “Catch box” och “Esplanade”, vi valde att använda 

“Catch box”. Temat hade en hel del funktioner och visuella delar som t.ex. kommentarsfält, sök-

funktion och sidofält som passade in mer på en blogg, vi valde därför att ta bort dessa delar ge-

nom att ändra i “Theme options” och ändra i CSS-filen. Bredden på layouten ändrade vi så att 

alla menylänkar skulle få plats på en rad. Strukturen på temat ändrade vi till “full width” så att 

inga sidofält eller liknande syntes. Vi ändrade färger så att de skulle passa beställarens krav och 

önskemål, och i detta fall var det mörkgrå/svart bakgrund med vit text. Menyn som redan var 

mörkgrå ändrade vi inte något på. Företagets logga som hade vit bakgrund fick samma bakgrund 

som bakgrunden till övriga delen av webbplatsen. Kontaktformuläret gjorde vi i Javascript och 

använde oss av en funktion som hette “Mailto()”. Vi gjorde även validering av de olika fälten i 

kontaktformuläret i Javascript, detta innebär att det t.ex. inte går att skicka ett meddelande utan 
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att fylla i namn, epost och meddelande. För att få in en slideshow på webbplatsen använde vi oss 

av en plugin i wordpress som hette “slideshow 2.2.21”. Kartan fick vi in genom att ta en iframe-

länk från Google Maps som var specificerad till Nordic Smedjans adress. 

 Test och utvärdering 

Testerna gjordes genom att beställaren och testanvändarna fick testa använda webbplatsen och 

dess funktioner. Samtliga testanvändare och beställaren tyckte att hastigheten på webbplatsen var 

bra. Beställaren och en av de tre testanvändarna gillade inte allt på menyn i temat “Catch box” på 

grund av att menylänken man klickade på blev större när den länken blev aktiv. I övrigt gillade 

samtliga testanvändare att menyn var global och lätt att navigera sig runt på. Enligt beställaren 

passade inte loggan till de övriga färgerna på webbplatsen, och han ville därmed ändra till lite 

ljusare färger. Majoriteten av testanvändarna gillade inte de mörka färgerna och tyckte att det 

skulle vara bättre med ljusare färger istället. Beställaren gillade inte att vi gjorde kontaktformulä-

ret med hjälp av javascript och mailto-funktionen eftersom att det inte gick att skicka iväg mailet 

direkt från webbplatsen. Två av tre testanvändare var också inne på beställarens spår och tyckte 

att det vore bättre om det gick att skicka mailet direkt från webbplatsen. Den tredje testanvända-

ren tyckte att kontaktformuläret fungerade bra. Den inbäddade kartan gillade både beställaren 

och testanvändarna.  

Efter testerna och mötet med testanvändarna och beställaren kom vi fram till att vi skulle byta 

tema till “Esplanade”, ändra färgerna till ljusgrått och ändra kontaktformuläret så att det skulle 

gå att skicka direkt från webbplatsen. 
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(Skärmdump 1, Iteration 1) 

Iteration 2 

Specificering 

Under iteration 2 ska vi:  

- Ändra tema till “Esplanade”.  

- Fokusera på ljusare färger.  

- Ändra kontaktformuläret från JS till PHP så att man kan skicka direkt från webbplatsen. 
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 Konstruktion 

Vi bytte tema från “Catch box” till “Esplanade”. De flesta ändringar och inställningar från förra 

iterationen fanns kvar efter bytet. Eftersom färgerna också fanns kvar från förra temat ändrade vi 

till ljusgrått med svart text. Menyns färg ändrade vi inte förutom på den sidan som var aktiv, dvs. 

den menylänken man för tillfället var inne på. Den fick röd färg. Loggans bakgrundsfärg ändrade 

vi till ljusgrå så att den skulle passa bättre till resten av webbplatsen. 

Vi skapade ett “child theme” med hjälp av “Child theme configurator” (som var ett tag tillägg i 

Wordpress) så att det skulle gå att skapa egna mallar till olika sidor, göra fler ändringar i temat 

utan att temats orginalfiler påverkades och att det skulle gå att uppdatera temat utan att ändring-

arna försvann. Vi skapade tre stycken mallar. En mall till kartan och två mallar till kontaktformu-

läret. För att mallarna skulle få samma layout som resten av webbplatsen kopierade vi innehållet 

i “page.php” som innehöll strukturen och layouten till temat. I mallarna var man tvungen att 

lägga till en bit php-kod (/*Template Name: template name*/) högst upp i filen som specifice-

rade att filen skulle vara en mall. Samtliga mallar var php-filer. När vi sedan redigerade sidorna i 

Wordpress kunde vi lägga till våra mallar som vi skapat. Kontaktformuläret skapade vi i PHP så 

att det skulle gå att kunna skicka formuläret direkt från webbplatsen. Ena mallen till kontaktfor-

muläret innehöll valideringen av fälten och den andra mallen innehöll själva formuläret. Vi an-

vände sessioner för att hålla koll på användningen av formuläret så att det inte missbrukades. 

Test och utvärdering 

Hastigheten på webbplatsen tyckte samtliga testanvändare och beställaren fortfarande var bra. 

Beställaren och även testanvändarna gillade den globala menyn på det nya temat bättre än på det 

förra. Beställaren gillade den nya färgen på loggan mer än på den förra och tyckte även att de 

resterande färgerna fungerade bättre än de vi hade tidigare. Samtliga testanvändare ville däremot 

ha lite mer vita inslag på webbplatsen istället för att ha ljusgrått överallt, de tyckte att vit bak-

grund där innehållet på sidorna ligger skulle passa bättre, och även att loggans bakgrund skulle 

vara vit istället för ljusgrå. Både beställaren och testanvändarna tyckte att det blev bekvämare att 

skicka formuläret direkt från webbsidan. En av testanvändarna reagerade på att felmeddelanden 

skrevs ut på en separat sida när man skrivit fel eller missat något fält, testanvändaren ville hellre 

att felmeddelanden skulle synas på samma sida som kontaktformuläret. 
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Efter testerna och mötet med testanvändarna och beställaren kom vi fram till att vi skulle fort-

sätta med temat “Esplanade” och ändra kontaktformulärets felmeddelanden. Vi kom även fram 

till att vi skulle ändra färgerna på loggans bakgrund, bakgrunden i footern och bakgrunden där 

innehållet låg till vit. Tillsammans med beställaren kom vi också fram till att vi skulle lägga till 

en facebook-knapp med länk till företagets facebook-sida samt text under loggan.  

 

 

(Skärmdump 2, Iteration 2) 

Iteration 3 

 

Specificering 

Under iteration 3 ska vi: 

- Ändra bakgrundsfärgerna till vit.  
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- Ändra kontaktformuläret så att valideringen görs på samma sida som formuläret med hjälp av 

Javascript.  

- Lägga till facebook-knapp med länk till företagets facebook-sida. 

- Lägga till text under loggan. 

Konstruktion 

Vi ändrade bakgrundsfärgen där innehållet låg, på loggan och på footern till vit. Valideringen av 

kontaktformuläret gjorde vi i Javascript istället för PHP så att felmeddelanden skulle visas i en 

alert/popup-ruta. Själva mailfunktionen hade vi kvar i PHP så att det fortfarande gick att skicka 

meddelanden direkt från webbplatsen. I footern la vi till en facebook-knapp med länk till företa-

gets facebook-sida. Vi kopierade “footer.php” från “parent theme-mappen” till “child theme-

mappen” för att kunna ändra i koden. Vi tog bort en del av koden i vår nyskapade “footer.php” så 

att facebook-knappen och en del text skulle få plats i footern. Sedan la vi till egen kod för att få 

dit facebook-knappen och en beskrivande text till knappen. I headern la vi till en bit text under 

loggan som beskrev lite om vad företaget sysslade med. 

 

Test och utvärdering 

Efter testet tyckte samtliga testanvändare att hastigheten fortfarande var bra och att vitt passade 

alldeles utmärkt som bakgrundsfärger. Beställaren tyckte att det blev fräscht med vitt och nöjde 

sig med vitt som bakgrundsfärg även fast han ville ha mörka färger i början. Både testanvändarna 

och beställaren gillade att felmeddelanden visades i form av alert/popup-ruta på samma sida som 

formuläret. En av testanvändarna hittade en bugg i valideringen av fälten i kontaktformuläret. 

Buggen var att det gick att skicka samma mail om och om igen (SPAM). Facebook-knappen 

tyckte både testanvändarna och beställaren var snygg, och att den var placerad på ett bra ställe. 

Beställaren påpekade den här gången om att slideshowen inte kunde ha någon bra beskrivande 

text.  

Efter testerna och mötet kom vi fram till att vi skulle fortsätta med temat “Esplanade” och den 

vita bakgrundsfärgen. Vi skulle också fixa buggen i valideringen av formulärets fält. Eftersom att 
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beställaren inte var nöjd med slideshowen så bestämde vi oss för att leta efter någon annan slags 

slideshow-plugin. Tillsammans med beställaren kom vi också fram till att vi skulle skapa en 

dropdown till menylänken “Reparationer/Tillverkning” så att “Reparationer” skulle få en egen 

sida och “Tillverkning” en egen sida. 

 

 

(Skärmdump 3, Iteration 3) 
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Iteration 4 

 

Specificering 

Under iteration 4 ska vi:  

- Fixa buggen i valideringen med hjälp av att göra validering av fälten i kontaktformuläret i både 

Javascript och i PHP.  

- Byta slideshow till en som kan ha en tydlig beskrivande text.  

- Skapa ett kollage av bilder och text till startsidan.  

- Lägga till övriga bilder till resten av webbplatsen. 

- Skapa dropdown till menylänken “Reparationer/Tillverkning”. 

Konstruktion 

Vi satte tillbaka valideringen som vi hade tidigare i PHP och behöll valideringen i Javascript så 

att vi hade båda två. Vi hittade en ny slideshow, “Cyclone silder 2”, som hade en tydligare be-

skrivande text som vi ersatte vår gamla slideshow med. Kollaget av bilder och text gjorde vi i 

Photoshop med bilder och text från beställaren. Vi la även till bilder till övriga delar av webb-

platsen som vi fått av beställaren, bland annat i slideshowen. Vi gjorde även en dropdown till 

menylänken “Reparationer/tillverkning” där vi hade två nya länkar som hette “Reparationer” och 

“Tillverkning”. Menylänken “Reparationer/tillverkning” länkade vi inte till något, man var med 

andra ord tvungen att klicka på antingen “Reparationer” eller “Tillverkning” för att komma in på 

en ny sida. För att få menylänken “Reparationer/Tillverkning” att inte länka någonstans använde 

vi oss av en plugin till Wordpress som hette “Page Links To”. 

Test och utvärdering 

Efter det här testet var både alla testanvändare och beställaren nöjd med prototypen vi kom fram 

till. De tyckte att hastigheten på webbplatsen fortfarande var bra. De fick testa webbplatsen fullt 

ut och hittade inga fler buggar och alla tyckte att designen var bra och att vi valt ut bra och pas-

sande bilder. Den nya slideshowen var mer populär än den vi hade tidigare och även dropdown-
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menyn var omtyckt då de tyckte att det blev mer tydligt att läsa med “Tillverkning” på en egen 

sida och “Reparationer” på en egen sida. 

 

(Skärmdump 4, Iteration 4) 
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Slutresultat 

Iteration 4 blev den slutgiltiga prototypen och här presenteras den slutgiltiga produkten av detta 

arbete som är Nordic Smedjans webbplats, som är redo att publiceras på Internet. Slutresultatet 

består av skärmdumpar på de olika sidorna som finns på webbplatsen och till varje skärmdump 

finns en beskrivande text. 

Skärmdump 5.1. Såhär ser startsidan ut. När man håller muspekaren över menylänken “Reparat-

ioner/tillverkning” så kommer en dropdown-meny fram. Menylänken “Hem” som i det här läget 

är aktiv är röd. Loggan som ligger i headern länkar tillbaka till startsidan, detta kan man göra 

oavsett vilken sida man är inne på. Det finns en facebook-ikon i footern som länkar till Nordic 

Smedjans facebook-sida och ikonen finns tillgänglig på alla sidor. Bilderna och texten på sidan 

är en enda bild som täcker hela innehållsdelen. 
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(Skärmdump 5.1, Startsida) 
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Skärmdump 5.2. På den här bilden ser man information och bilder om “Gravyrer”. Bilderna är i 

ett bildspel som automatiskt byter bild efter några sekunder. Klickar man på bilden får man upp 

en större version av bilden i en egen ruta. 

 

(Skärmdump 5.1, Gravyrer) 
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Skärmdump 5.3. På den här bilden ser man information och bilder om idrottspriser. Bilderna på 

denna sida ligger också i ett bildspel. 

 

(Skärmdump 5.3, Startsida) 
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Skärmdump 5.4. Här är sidan med kontaktformuläret. Det går att skicka meddelandet direkt från 

webbplatsen om man fyllt i de obligatoriska fälten rätt, annars visas felmeddelanden om vad för 

fel som uppstått.

 

(Skärmdump 5.4, Kontakt) 
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Skärmdump 5.5. På den här sidan kan man se en karta som visar var Nordic Smedjan finns. Kar-

tan är hämtad från Google Maps och det går att navigera runt sig i kartan och även zooma in och 

zooma ut. Det finns även möjlighet att få en vägbeskrivning.

 

(Skärmdump 5.5, Hitta Hit) 
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Skärmdump 5.6. På den här sidan finns lite kort information om företaget och en bild på ägaren 

av företaget. Bilden går att förstora genom att klicka på den. 

 

(Skärmdump 5.1, Om företaget) 
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Skärmdump 5.7. Så här ser webbplatsen ut när man förminskar webbläsarfönstret, detta visar på 

att designen är responsiv. Meny-knappen går att klicka på och då kommer en dropdown-meny 

fram som visas på nästa bild. 

 

(Skärmdump 5.7, Responsiv design) 
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Skärmdump 5.8. Här visas samma bild som tidigare fast nu har man klickat på meny-knappen. 

En dropdown-meny visar alla menylänkar som finns på webbplatsen. 

 

(Skärmdump 5.8, Responsiv design 2) 
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Slutsatser & Diskussion 
Under utvecklingen av den här webbplatsen använde vi oss av metoden prototyping. Med den 

här metoden la vi upp olika mål tillsammans med beställaren som skulle uppfyllas innan webb-

platsen blev en slutgiltig produkt. Detta gjorde vi eftersom att vi ville ha helt klart för oss vad 

beställaren hade för krav/mål med webbplatsen. Vi har arbetat agilt genom att gå igenom fyra 

stycken iterationer som pågått under fyra veckors tid. Efter den fjärde iterationen hade vi uppnått 

alla mål, dessa mål var: 

- Webbplatsen ska kunna publiceras på Internet 

För att uppnå det här målet måste man tänka på att man inte får publicera vad som helst på inter-

net. T.ex. bilderna på webbplatsen. Vissa av bilderna kommer från beställaren som han själv har 

fotat och vissa av bilderna har han fått tillåtelse att använda andra. Vi anser att webbplatsen nu 

har full funktionalitet och är redo att publiceras på internet. 

- Webbpplatsen ska vara användarvänlig och användbar 

Som vi nämnt tidigare i arbetet är det lätt att lägga upp ett mål att något ska vara användarvänligt 

och användbart, men det är definitivt svårare att uppnå målet. Genom att vi har använt oss av 

wordpress som själva anser sig vara användarvänligt, olika designprinciper för användarvänlig-

het och användbarhet och att vi har haft testanvändare har vi kommit fram med en slutprodukt 

som vi anser har uppfyllt detta mål.  

- Webbplatsen ska ha responsiv design 

För att uppnå detta mål har vi använt oss av ett wordpress-tema som har haft responsiv design 

inbyggt. Under arbetet har vi med jämna mellanrum testat så att webbplatsen fortfarande funge-

rar som den ska i webbläsarna Internet Explorer, Mozilla Firefox och Google Chrome. Vi har 

även testat webbplatsen i olika storlekar på webbläsarnas fönster för att se så att den responsiva 

designen fungerar. Vi valde att ha responsiv design som ett mål då det är väldigt attraktivt att ha 

det i dagens läge då det finns ett flertal olika enheter med olika storlek på skärmarna. 
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- Webbplatsen ska kunna presentera information om företaget och dess tjänster 

Det här målet var det mål som företaget hade innan vi kom i kontakt med företaget och detta 

löstes med att skapa en webbplats till företaget. Detta mål anser vi är uppnått då vi utvecklat en 

webbplats åt företaget som kan presentera information om sitt företag och dess tjänster. Beställa-

ren kan när som helst logga in på webbplatsen och ändra informationen på webbplatsen.  

- Webbplatsen ska få användarna att känna sig trygga vid användandet 

Eftersom att vi använt oss av testanvändare som fått testa webbplatsen och komma med åsikter 

om den så har vi kunnat göra den bättre efter varje iteration utifrån vad användarna tyckt. På 

detta sätt har vi lyckats uppnå detta mål då användarna efter den sista iterationen var nöjd med 

webbplatsen. 

- Webbplatsen ska kunna låta användarna navigera sig runt på en karta 

Det här målet uppnådde vi genom att lägga in en inbäddad karta från Google Maps på webbplat-

sen. På denna karta kunde man navigera sig på ett enkelt och smidigt sätt. 

- Webbplatsen ska kunna låta användarna kontakta företaget via ett kontaktformulär 

Vi skapade olika versioner av ett kontaktformulär där testanvändarna och beställaren har testat 

och tyckt till om formuläret. På så sätt lyckades vi komma fram med ett kontaktformulär som 

tillfredsställde både testanvändarna och beställaren. Med detta anser vi att vi uppnått detta mål. 

- Webbplatsen ska kunna låta användarna komma åt företagets facebook-sida 

I footern på webbplatsen la vi till en facebook-ikon som vi tog från internet, denna ikon länkade 

vi sedan till företagets facebook-sida. Facebook-ikonen finns på alla sidor på webbplatsen så att 

användarna enkelt ska kunna komma åt den. 

- Webbplatsen ska få beställaren att vara nöjd med prototypen 

Vi har haft ett möte med beställaren varje vecka där han fått testa webbplatsen och komma med 

åsikter. Även fast webbplatsen inte blev som beställaren hade föreställt sig från början så blev 
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han nöjd med slutresultatet eftersom att han fått vara med att bestämma hur ändringarna skulle 

göras. 

Det finns andra val som vi kunnat göra under projektets gång som vi tänkt lite extra på. Ett av 

dess val var att vi kunde ha skapat en egen slideshow från grunden istället för att ta en färdig 

plugin från wordpress. Vi valde att använda en plugin för att det skulle bli enklare för beställaren 

att kunna ändra bild och text i slideshowen via wordpress. Ett annat val som vi tänkt lite extra på 

var om vi skulle ha allt på en sida till meny-länken ”Reparationer/Tillverkning” eller om vi 

skulle ha en dropdown till den länken för att få två separata sidor och därmed få bättre läsbarhet.  

Metoddiskussion 
Vi tycker att arbetet har gått bra under hela projektet där samarbetet och uppdelningen av arbetet 

fungerat bra. Vi har haft en planering som sträckt sig över nio veckor. Planeringen var endast 

över den praktiska delen av arbetet och även en del av slutdokumenteringen. Vi har hållit oss till 

planeringen relativt bra, vi blev sammanlagt en vecka försenad med arbetet för att utvecklingen 

av webbplatsen och även lite av dokumenteringen drog ut på tiden. Eftersom att vi tyckte att vi 

inte hade så mycket tid på oss att utveckla webbplatsen och samtidigt dokumentera så hade vi 

från början tänkt utveckla webbplatsen utan någon slags utvecklingsmetod. Det slutade med att 

vi insåg att det går lättare om man har en metod att utgå från, så vi valde att använda oss av pro-

totyping som vi tyckte verkade som en enkel och smidig metod att följa. Vi valde att använda 

prototyping för att snabbt komma fram med en slutgiltig produkt genom att hela tiden utveckla 

små delar åt gången och där med enkelt kunna få feedback av testanvändarna och beställaren. 

Såhär efteråt tycker vi att det var ett bra val av oss då utvecklingen med den här metoden har gått 

bra, och det var lättare att få webbplatsen att bli användarvänlig och användbar när man gick 

igenom iterationer och lät användare testa webbplatsen efter varje iteration.  

Enkäterna som vi använde för att få feedback från användarna valde vi för att dom själva skulle få sitta i 

lugn och ro och testa prototyperna och sedan svara på enkätfrågorna. På detta sätt kunde de även svara på 

frågorna samtidigt som de testade webbplatsen. Vi hade kunnat använda intervjuer istället för enkäterna, 

men vi trodde att vi skulle få bättre feedback från användarna då de kunde skriva ner svar på frågorna 

samtidigt som de testade webbplatsen. 
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Förslag på fortsatt arbete/forskning 

Eftersom en webbshop inte var aktuellt i detta arbete så kan ett förslag på fortsatt arbete vara att 

skapa en webbshop för försäljning av produkter och tjänster.  
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Bilagor 

Enkät Iteration 1 
 

1. Hur tycker du att hastigheten på webbplatsen är? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

2. Vad tycker du om temat på webbplatsen? Struktur, layout, färger, navigering, meny etc.. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

3. Hur tycker du att kontaktformuläret fungerar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

4. Hur tycker du att slideshowen fungerar och vad tycker du om utseendet på slideshowen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 
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5. Hur tycker du att den inbäddade kartan på webbplatsen fungerar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

6. Är det något annat du vill tillägga om webbplatsen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 
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Enkät Iteration 2 
 

1. Hur tycker du att hastigheten på webbplatsen är? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

2. Vad tycker du om temat på webbplatsen? Struktur, layout, färger, navigering, meny etc.. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

3. Hur tycker du att kontaktformuläret fungerar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

4.  Är det något annat du vill tillägga om webbplatsen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 
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Enkät Iteration 3 
 

1. Hur tycker du att hastigheten på webbplatsen är? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

2. Vad tycker du om temat på webbplatsen? Struktur, layout, färger, navigering, meny etc.. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

3. Hur tycker du att kontaktformuläret fungerar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

4. Vad tycker du om länken till facebook i sidfoten? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 
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5.  Är det något annat du vill tillägga om webbplatsen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 
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Enkät Iteration 4 
 

1. Hur tycker du att hastigheten på webbplatsen är? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

2. Hur tycker du att kontaktformuläret fungerar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

3. Hur tycker du att slideshowen fungerar och vad tycker du om utseendet på slideshowen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

4. Vad tycker du om startsidan på webbplatsen, är den tilltalande? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

 



48 

 

5. Vad tycker du om bilderna på webbplatsen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____  

 

6.  Är det något annat du vill tillägga om webbplatsen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____  

 

 

 
 


