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Abstract 

This paper accounts for the work with a website for a company whose real name will not be 

disclosed in the text of this paper. Instead, they have been assigned the fictitious name 

Larmbolaget, which can be translated as ‘The Alarm Company’. 

During our work with Larmbolaget’s website, we consulted a selection of accessibility 

guidelines from the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, developed by a 

working group within the World Wide Web Consortium, as well as a number of design 

principles and heuristics outlined in this paper. We also conducted several usability tests on 

users from our intended target group. All the measures taken were an effort to ensure that 

Larmbolaget’s website be as accessible and usable as possible. 

Our conclusion is that the resulting website does comply with the accessibility guidelines and 

design principles described in this paper, and thus we consider it to be accessible and usable 

to a wide range of users, including those with disabilities. 

Keywords 

Accessibility, design principles, heuristics, semantics, WCAG 2.0, web design, web standards 
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Sammanfattning 

Den här rapporten redogör för arbetet med en webbplats åt ett företag vars riktiga namn inte 

avslöjas i texten i denna rapport. Istället har de tilldeltas det påhittade namnet Larmbolaget. 

Under arbetet med Larmbolagets webbplats har vi tagit hänsyn till en utvald del av 

tillgänglighetsriktlinjerna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, utvecklade 

av en arbetsgrupp inom World Wide Web Consortium, samt ett antal designprinciper och 

heuristiker som vi sammanfattar i den här rapporten. Vi utförde även ett flertal användartester 

på användare inom vår tänkta målgrupp. Alla dessa åtgärder var ett försök att göra 

Larmbolagets webbplats så tillgänglig och användbar som möjligt. 

Vår slutsats är att den resulterande webbplatsen följer de tillgänglighetsriktlinjer och 

designprinciper som beskrivs i den här rapporten, och således anser vi den vara tillgänglig och 

användbar för en stor mängd användare, inklusive dem med funktionshinder.  

Nyckelord 

Designprinciper, semantik, heuristiker, tillgänglighet, WCAG 2.0, webbdesign, 

webbstandarder 
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1. INLEDNING 

I denna examensarbetesrapport kommer vi att redogöra för arbetet med en webbplats åt ett 

certifierat säkerhetsföretag. Detta företag kommer dock att behandlas anonymt i den här 

texten, för att rapporten inte ska hittas av sökmotorer vid sökningar på företagets riktiga 

namn. Därför kommer de fortsättningsvis att gå under det påhittade namnet Larmbolaget. 

Efter en omfattande och iterativ process med ett antal användartester mynnar detta arbete ut i 

en tillgänglig och användbar webbplats åt Larmbolaget, vars syfte är att fungera som 

företagets egen webbplats. Ett huvudfokus i framtagningsprocessen har lagts på att göra 

webbplatsen både så säljande och informativ som möjligt, samtidigt som den har som syfte att 

avspegla säkerhet och trygghet. Genom att knyta an vårt resultat med tidigare forskning och 

teorier anser vi att vi i denna rapport ger upphov till en ökad trovärdighet av arbetets resultat. 

1.1 Bakgrund 

Denna rapport ingår i kursen Praktiskt examensarbete inom programmet IT, medier och 

design och är utförd av Marcus Wigren och Niklas Lundberg, studerande på Södertörns 

högskola. 

Inför examensarbetet var vi tidiga med att komma i kontakt med en reklam- eller webbyrå för 

att fråga om de hade ett projekt över som de kunde tänkas överlämna till ett par studenter. 

Anledningen till att vi ville göra arbetet på en extern byrå istället för att initiera ett eget 

projekt var att vi ville prova att arbeta på en arbetsplats mot en riktig kund. Efter en kort tids 

sökande slutade det med att vi skulle göra vårt examensarbete hos en webb- och reklambyrå 

vid namn Recitera. Detta är en byrå som Marcus tidigare har varit i kontakt med och som 

Niklas en viss tid, parallellt med sina studier, har praktiserat på.  

Larmbolagets befintliga webbplats skapades år 2007 av Recitera och var då högst modern. 

Men med tiden och den snabbt växande utvecklingen av teknik i allmänhet känns den gamla 

webbplatsen idag aningen föråldrad. I och med det har Larmbolaget återigen bett Recitera att 

ta fram en ny webbplats åt dem och det är där vi kommer in i bilden.  

1.1.1 Uppdragsgivare 

Recitera är en liten reklam- och webbyrå belägen på Södermalm i Stockholm. Deras affärsidé 

är att hjälpa små och mellanstora företag med all typ av grafisk kommunikation inom såväl 
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webb som reklam. Företaget arbetar med att ta fram allt från företagspresentationer och 

logotyper till att, med deras ord, skapa iögonfallande och intuitiva webbplatser.  

1.1.2 Omvärldsanalys 

Eftersom webbplatsen som vi har skapat i många avseenden liknar en traditionell 

företagswebbplats, det vill säga en webbplats med avsikt att sälja ett företags tjänster och/eller 

produkter, har vi som komplement till de olika teorierna som vi tar upp i kapitel 2 gjort en 

omvärldsanalys. I denna analys har vi tittat närmare på liknande webbplatser och tjänster som 

vi har funnit intressanta. Ett huvudfokus har lagts på att se hur dessa webbplatser är utformade 

utifrån ett designperspektiv. Med det menar vi att vi har tittat på det rent visuella och 

funktionerna på sidorna för att ge oss som genomförare en stadigare grund i skapandet av 

Larmbolagets webbplats.  

Vi inledde omvärldsanalysen med att titta på den konkurrentanalys som Recitera hade 

förberett åt oss. I denna analys hade de uppgett ett antal konkurrerande företag till 

Larmbolaget vilkas webbplatser har liknande syften som de Larmbolaget önskar av sin nya 

webbplats. I och med det sökte vi med hjälp av Googles sökmotor efter konkurrenternas 

webbplatser. Efter ett kort tids sökande fann vi två webbplatser som var mer intressanta än de 

andra, Sector Alarm och Trygga Hem.  

Båda dessa webbplatser har egenskaper och funktioner som liknar det som Larmbolaget sökte 

samtidigt som de kändes grafiskt tilltalande och gav ett moget, pålitligt och professionellt 

intryck. Dessa är alla egenskaper som vi personligen skulle prioritera på ett säkerhetsföretags 

webbplats. Dessutom hade båda webbplatserna färger som gick i de nyanser Larmbolaget 

önskades ha på sin webbplats enligt kravspecifikationen (se bilaga A). Den layout och de 

element som dessa sidor tillhandahöll efterliknar även det vi tänkt oss till Larmbolagets nya 

webbplats. Utstickande karaktärsdrag var att både Sector Alarms och Trygga Hems 

webbplatser kändes renare och mer estetiskt tilltalande än de andra säkerhetsföretagssidorna. 

Mycket tar grund i att de var mindre plottriga, hade mer luft mellan sidornas element, färger 

som kompletterade varandra bra, god typografi och fina, högupplösta bilder.  

Vi anser att webbplatser av denna typ ska vara stilrena och inte så röriga, då de har som avsikt 

att förse sina användare med information. Samtidigt ska de kännas säljande och ge ett 

förtroendeingivande intryck hos sina användare. Att förse vår produkt med en kombination av 

dessa egenskaper har varit ett huvudfokus i skapandet av Larmbolagets webbplats.  
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1.2 Syfte och mål  

Syftet med det här examensarbetet är att skapa en tillgänglig och användbar webbplats åt 

Larmbolaget som lever upp till deras önskemål. Denna webbplats ska vara så pass färdig att 

alla funktioner ska vara implementerade och fungera som de ska, så att webbplatsen är klar 

för lansering. Projektets huvudsakliga mål är att den 15 maj 2012 leverera en färdig webbplats 

som uppfyller de krav som ställs av beställaren enligt kravspecifikationen (se bilaga A). 

1.2.1 Marcus mål 

Mina mål med examensarbetet är att lära mig hur man arbetar inom ett skarpt projekt i 

näringslivet, vilka processer som finns och hur de ser ut. Dessutom har jag som individuellt 

mål att lära mig skapa intuitiv, estetiskt tilltalande och visuell design i form av exempelvis 

grafik och bilder. Ett annat delmål är att utvecklas inom HTML- och CSS-kodning. Utöver 

det har jag även som mål att skapa nya kontakter ute på arbetsmarknaden.  

1.2.2 Niklas mål 

Mina mål är att lära mig arbetsprocessen för ett skarpt webbutvecklingsprojekt, samt att 

skriva väldokumenterad och strukturerad kod som kan läsas och förstås av andra än mig själv. 

Jag har även som mål att lära mig använda LESS (se avsnitt 1.5 för definition) för att 

effektivisera mitt arbetssätt.  

1.3 Målgrupp 

Målgruppen för Larmbolagets webbplats är potentiella köpare av hem- och företagslarm, det 

vill säga villa- och lägenhetsägare samt stora som små företag. Dessa är nya såväl som 

återkommande kunder till företaget.  

1.4 Avgränsningar 

Webbplatsen åt Larmbolaget har inte utvecklats med koppling till ett betalningssystem. Den 

har inte heller anpassats för olika skärmstorlekar utan har endast en fast bredd. Webbplatsen 

kommer inte heller att översättas till olika språk utan kommer enbart finnas på svenska. Vi 

kommer inte att stå för något av det innehåll som finns eller ska finnas på webbplatsen. Det är 

uppdragsgivaren som har huvudansvaret för vilken text och vilka bilder som ska finnas. Vi 

kommer dessutom inte att stå för någon projektdokumentation av webbplatsen och inte heller 

för underhåll av den efter projektets deadline.  
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1.5 Definitioner 

Adobe Dreamweaver - Ett verktyg för webbdesign och HTML-redigering utvecklat av 

företaget Adobe Systems. 

Adobe Photoshop - Ett bildbehandlingsprogram utvecklat av företaget Adobe Systems.    

Crunch - En LESS-redigerare som även kompilerar LESS-koden till komprimerad CSS-kod. 

CSS - Cascading Stylesheets. Det språk som beskriver webbsidors utseende. 

Gray boxes - En icke detaljerad skiss av en layout, uppbyggd av gråa rutor. 

Hi-fi-prototyp - En högteknologisk prototyp som efterliknar den slutgiltiga versionen av en 

produkt.  

LESS - ett dynamiskt stylesheet-språk. 

Lo-fi-prototyp - En pappersbaserad och enkel prototyp som ligger långt ifrån den slutgiltiga 

versionen av en produkt.   

WordPress - ett blogg- och innehållshanteringssystem. 

1.6 Frågeställning 

Vi vill i denna examensrapport visa på att webbplatsen vi har skapat är tillgänglig och 

användbar. Därför kommer vi i denna text att belysa frågeställningen: Hur skapar man en 

tillgänglig och användbar webbplats? 

1.7 Rapportens disposition 

Den här rapporten kommer att inledas med en genomgång av teorier och tidigare forskning 

som är relevant för rapporten för att ge den en god grund. Därefter kommer rapportens 

metodavsnitt att lyftas fram tillsammans med studiens urvalsgrupp och en kritisk granskning 

av den valda metoden. Vidare kommer examensarbetets genomförande att gås igenom steg 

för steg. I detta kapitel kommer alla fortskridande processer inom projektets olika faser att 

förklaras och de beslut som tagits att kartläggas. Därefter kommer resultatet av 

examensarbetet att presenteras med en analys. Avslutningsvis kommer rapporten att mynna ut 

i en diskussion och slutsats.  

2. TEORETISK BAKGRUND 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för tidigare empiriska studier och teorier som är 

relevanta och som kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. Utifrån dessa teorier 



12 av 67 

har vi sedan skapat oss en referensram i vårt projekt för att ge oss både stöd i arbetet och en 

djupare förståelse för skapandet av en tillgänglig och användbar webbplats. Bland annat tar vi 

stöd från Shneidermans och Plaisants (2008) teorier om designprinciper och WCAG 2.0’s 

(2008) teorier rörande tillgänglighet. Med utgångspunkt från dessa teorier kommer vi sedan 

att knyta an dem med vårt resultat i rapportens resultat- och analyskapitel.  

2.1 Design och designprinciper 

En designer ställs inför ett omfattande antal frågor när en designprocess ska genomföras. Det 

kan exempelvis vara frågor som rör hur man ska göra för att skapa användbar och 

lättförståelig design. Till sin hjälp kan designern under genomförandet ta stöd av många olika 

metoder och tekniker. Bland dessa finns en mängd så kallade designprinciper som kan guida 

designern genom arbetet och fungera som ett redskap för att utveckla designen. (Benyon, 

Turner & Turner 2005, s. 64).  

Genom åren har det utvecklats många olika principer för att skapa god design. Vissa är 

väldigt allmängiltiga medan andra är väldigt specifika, vilket kan upplevas som ganska 

inkonsekvent och förvirrande. Alla principer interagerar med varandra på mer eller mindre 

komplexa sätt, genom att påverka varandra, stärka varandra eller till och med motsäga 

varandra. Trots det hjälper de designern i designprocessen och ger en fingervisning om hur 

man ska gå tillväga för att uppnå en god design (Ibid.). 

Shneiderman och Plaisant (2008, s. 4) menar i Designing The User Interface att datorer förr i 

tiden enbart kunde användas av de som lade ner energi på att bemästra tekniken. I kontrast till 

det finns det i dagens samhälle ett stort antal digitala gränssnitt som används inom många 

olika branscher och i princip alla människors vardag. Användargränssnitt har på en 

individuell nivå påverkat många människors liv (Ibid., s. 5). Till exempel har de gjort så att 

man kan göra mer preciserade diagnoser inom sjukvården och så att piloter kan flyga säkrare, 

samtidigt som grafiska formgivare lättare kan upptäcka nya möjligheter att utnyttja sin 

kreativitet på och barn mer effektivt kan lära sig nya saker. Dock kan användandet av digitala 

gränssnitt i många fall vara svårt. Det uppstår ofta situationer där användare måste dras med 

frustration, rädsla och risken för att göra fel då de ställs inför att använda komplex teknik 

(Ibid.). För att minimera dessa risker måste en designer underlätta för användaren av en viss 

teknik och göra den lättförstådd. För att uppnå detta kan gränssnittet utformas med stöd från 

olika designprinciper.  
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Shneiderman och Plaisant (Ibid., s. 74-75) formulerar åtta stycken grundläggande 

designprinciper för skapandet av gränssnitt, vilka i deras ord är “the eight golden rules of 

interface design”. Nielsens (2005) tio heuristiker för användbarhet, som han menar är mer av 

tumregler än specifika användbarhetsriktlinjer, påminner till stor del om Shneiderman och 

Plaisants designprinciper. De relevanta delarna för denna rapport, av Nielsens heuristiker och 

Shneiderman och Plaisants designprinciper, är listade nedan utan inbördes ordning:  

 Sträva efter konsekvens. Shneiderman och Plaisant menar att man ska vara konsekvent 

i användandet av ordval i menyer såväl som i färger, layout, typsnitt och så vidare. 

Nielsen anser att användarna inte ska behöva fundera över om olika ord, situationer 

eller handlingar betyder samma sak, och att man ska följa plattformskonventioner.   

 Flexibilitet och effektivitet. Nielsen, Shneiderman och Plaisant menar att man bör göra 

ett system flexibelt och därmed effektivt att använda både för oerfarna och erfarna 

användare. Acceleratorer, eller genvägar, kan snabba på interaktionen för 

expertanvändare.   

 Erbjud informativ feedback. Enligt Nielsen bör ett system alltid hålla användaren 

informerad om vad som händer, genom lämplig återkoppling inom rimlig tid. 

Shneiderman och Plaisant är inne på samma spår, men anser att det är användarens 

handlingar som systemet ska ge återkoppling på. För vanligt förekommande och 

mindre handlingar kan återkopplingen vara ganska anspråkslös, medan ovanliga och 

större handlingar borde få mer omfattande återkoppling. 

 Designa dialoger som ger avslut. En av Shneiderman och Plaisants designprinciper 

innebär att sekvenser av handlingar ska organiseras i grupper med en början, mitten 

och ett slut. Användaren ska få informativ återkoppling när denne har avklarat en 

grupp av handlingar, då detta ger användaren tillfredsställelsen av att ha klarat av 

något och en känsla av lättnad. Shneiderman och Plaisant exemplifierar med e-

handelssajter som flyttar användaren från att välja produkter till utcheckningen, som 

avslutas med en tydlig bekräftelsesida som avslutar transaktionen.  

 Minimalistisk och estetisk design. Nielsen menar att dialoger inte ska innehålla 

information som är irrelevant eller sällan behövs; varje extra informationsenhet i en 

dialog tävlar med de relevanta informationsenheterna och minskar deras relativa 

synlighet. 

 Erbjud avvärjande av fel och enkel felhantering. Shneiderman och Plaisant 

förespråkar att ett system så mycket som möjligt ska designas så att användaren inte 
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kan göra fel. Till exempel ska användaren inte kunna skriva in bokstäver i numeriskt 

textfält och inte heller kunna skicka formulär som saknar obligatorisk information. 

Om ett fel inträffar ska användaren erbjudas simpel, konstruktiv och specifik 

instruktioner för att åtgärda felet. Shneiderman och Plaisant ger ett exempel där 

användaren har skrivit in ett felaktigt postnummer i ett namn- och adressformulär. 

Denne ska då inte behöva fylla i alla fält igen, utan få vägledning till att åtgärda det 

som är fel. Nielsen är inne på samma spår, och menar att felmeddelanden ska 

uttryckas i vanligt språk, precist indikera problemet och konstruktivt föreslå en 

lösning. Han anser dock att en design som förhindrar att problem uppstår från första 

början är ännu bättre än bra felmeddelanden.  

 Tillåt enkla sätt att gå bakåt i handlingar. Användare ska ges möjligheten att enkelt 

backa tillbaka i en process, enligt Nielsen, Shneiderman och Plaisant. Ett exempel från 

Shneiderman och Plaisant på något som bör gå att ångra är inmatningar i namn- och 

adressfält. 

 Stöd den inre känslan av kontroll. Shneiderman och Plaisant menar att användarna ska 

känna att de har kontroll på sidan och att gränssnittet svarar till deras handlingar. 

Överraskande händelser i gränssnittet, långdragna sekvenser av datainmatning och 

svårigheter att komma åt nödvändig information bidrar till orolighet och missnöje. 

 Minska belastningen på korttidsminnet. Nielsen, Shneiderman och Plaisant är överens 

om att människans informationsbearbetning i korttidsminnet är begränsat - enligt 

Shneiderman och Plaisant är en tumregel att människan bara kan minnas sju 

plus/minus två bitar av information - vilket innebär att man bör minimera 

minnesbelastningen. Nielsen anser att detta kan uppnås genom att göra objekt, 

händelser och val synliga, samt att användaren inte ska behöva komma ihåg 

information från en del av dialog till en annan.    

Benyon, Turner och Turner (2005, s. 65-66) listar också designprinciper i deras bok 

Designing Interactive Systems. De har tolv principer uppdelade i tre kategorier: learnability, 

som har att göra med tillgänglighet, lätthet att lära och komma ihåg, effectiveness, som har att 

göra med lätthet att använda och säkerhet, och accomodation, som har att göra med att 

tillmötesgå skillnader mellan människor och att respektera dessa skillnader. Många av dessa 

principer är väldigt lika Shneiderman och Plaisants principer och Nielsens tumregler, till 

exempel att man ska vara konsekvent i designen, se till så att användarna inte kan göra 

allvarliga fel, ge återkoppling på de handlingar som användarna gör och stödja känslan av 
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kontroll. Ytterligare principer som är värda att nämna är att man ska designa saker så att det är 

tydligt vad de är till för, till exempel göra så att knappar ser ut som knappar så att användarna 

klickar på dem, samt att interaktiva system ska vara vänliga och artiga. Med det menar 

författarna att inget förstör en upplevelse av att använda ett interaktivt system mer än 

aggressiva meddelanden eller abrupta avbrott.  

Dessa principer ger inga definitiva svar på hur man gör god design, utan kan snarare ses som 

riktlinjer som ger en bra grund i skapandet av mobil- såväl som webbanpassade gränssnitt 

(Shneiderman & Plaisant 2008, s.75). Tillsammans har dessa designprinciper ett fokus på att 

öka produktiviteten hos användarna av ett visst gränssnitt.  

2.2 Tillgänglighet 

Att en webbplats är tillgänglig innebär att personer med funktionsnedsättning, till exempel 

synskadade, hörselskadade och rörelsehindrade, kan ta till sig informationen. Idag finns det 

lagstiftning som kräver att mjukvara ska vara tillgänglig, som till exempel Disability 

Discrimination Act i UK och Section 508 i USA. Kort sagt ska en design inte utesluta någon 

grupp av användare eller ge dem sämre förutsättningar (Benyon, Turner & Turner 2005, s. 52-

53) . 

Clarke (2007, s. 12) menar dock att det har fokuserats för mycket på att se till att webbplatser 

är tillgängliga för personer som är blinda eller synskadade, och att mycket av det som har 

skrivits om tillgänglighet missar poängen. Han medger förvisso att det borde vara en 

angelägenhet att möta de behov som personer med funktionshinder har, men det mycket mer 

utbredda problemet är att tillgänglighet är en fråga om användbarhet. Clarke ser tillgänglighet 

som design, och ger ett exempel med en affärsman och hur möjligheten för honom att logga 

in på sitt företags intranät för att kolla försäljningssiffrorna på en handdator både är en fråga 

om tillgänglighet och användbarhet. 

2.2.1 WCAG 

WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och är en del av en serie riktlinjer för 

tillgänglighet på webben publicerade av Web Accessibility Initiative (WAI), som är en 

arbetsgrupp inom World Wide Web Consortium (W3C). Den senaste versionen, WCAG 2.0, 

publicerades i december 2008. Dessa riktlinjer är till för att göra webbsidor tillgängliga i 

första hand för personer med funktionsnedsättning, men även för alla olika användaragenter 

(webbläsare). 
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Det finns flera anledningar till att vilja göra webbsidor tillgängliga, som till exempel etiska 

skäl, för att visa samhälleligt ansvarstagande eller att möta vissa internationella standarder. 

Men det kan, som tidigare nämnts, även innebära juridiska konsekvenser för ett företag som 

ignorerar dessa riktlinjer och gör en webbplats som inte är tillgänglig, då det sedan 1999 är 

lag på att webbplatser ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning (England & 

Finney 2007, s. 150-151).    

2.3 Teknik för utveckling av webbplatser 

Det finns många olika tekniker för att utveckla webbplatser, och utvecklingen av dessa 

tekniker går ständigt framåt. I det här avsnittet kommer vi att presentera vissa av de tekniker 

som vi har använt oss av under skapandet av Larmbolagets webbplats. 

2.3.1 HTML 

HTML som står för Hypertext Markup Language och är det märkspråk som används för att 

märka upp innehåll på webbsidor. HTML är en standard som har tagits fram av World Wide 

Web Consortium (W3C), ett internationellt industrikonsortium som utvecklar 

webbstandarder. Syftet med HTML är att märka upp innehåll på ett meningsfullt, eller 

semantiskt, sätt. Clarke (2007, s. 66) menar att det kan vara enkelt att skriva meningsfull 

uppmärkning om man utgår från innehållet istället för dess presentation. Istället för att ställa 

sig frågor som “Vilka element behöver jag för att uppnå den här designen?” så ska man fråga 

sig “Vad är det här?” och “Vad betyder det?”. Exempel på semantisk uppmärkning är att 

rubriker ska märkas upp med h-taggar, till exempel <h1> och <h2>, brödtext med <p> och 

citat med <blockquote>. Nedan följer ett exempel på en semantisk uppmärkning av en 

oordnad lista med namn: 

<ul> 

<li>Bertil Johansson</li> 

<li>Anders Bergqvist</li> 

<li>Liselott Fransson</li> 

</ul> 

2.3.2 CSS och LESS 

CSS, som står för Cascading Style Sheets, är ytterligare en webbstandard som är utvecklad av 

W3C. CSS kan på svenska även kallas stilmallar, och dessa beskriver presentationen av 

webbsidor. Följande är ett exempel på hur ett stycke CSS kan se ut:  
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h1 { 

color: #FF0000;  

border-bottom: 1px solid #CCCCCC;  

} 

Denna CSS-kod beskriver att alla h1:or (huvudrubriker) ska ha röd textfärg och en tunn 

ljusgrå linje under sig. 

Något som kan vara besvärligt med att använda CSS är att olika webbläsare tolkar koden på 

olika sätt, vilket medför att en webbsida inte ser ut på samma sätt i olika webbläsare. Med 

tiden har detta problem dock blivit mindre, och de moderna webbläsarna tolkar allt som oftast 

CSS:en på samma sätt. Äldre webbläsare som Internet Explorer 7 och 8 saknar stöd för CSS3, 

och även Internet Explorer 9 saknar exempelvis CSS3-egenskaper såsom gradient 

(övertoningar) och text-shadow (textskuggning).   

LESS utökar möjligheterna att skriva strukturerad CSS-kod, och ger tillgång till exempelvis 

variabler, funktioner, mixins och nästlade selektorer. Men för att förstås av webbläsarna 

måste LESS översättas till vanlig CSS. Detta kan ske antingen genom att man kompilerar 

LESS-koden och får en vanlig CSS-fil som går att lägga upp på webbservern, eller så tar ett 

JavaScript hand om översättningen på klientsidan, alltså i användarens webbläsare. 

Följande är ett exempel på variabler, nästlade selektorer och mixins: 

 // LESS-kod 

@base-color: #9F9F9F; 

@text-color: #222; 

 .rounded-corners (@radius: 10px) { 

  -moz-border-radius: @radius; 

  -webkit-border-radius: @radius; 

  border-radius: @radius; 

 } 

 #header { 

  background-color: @base-color; 

  .rounded-corners; 

#search { 

  color: @text-color; 
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  .rounded-corners(5px); 

} 

// KOMPILERAD CSS 

#header { 

 background-color: #9F9F9F; 

  -moz-border-radius: 10px; 

  -webkit-border-radius: 10px; 

 border-radius: 10px; 

} 

#header #search { 

 color: #222222; 

  -moz-border-radius: 5px; 

  -webkit-border-radius: 5px; 

 border-radius: 5px; 

} 

2.3.3 PHP och WordPress 

PHP står för PHP: Hypertext Preprocessor och är ett skriptspråk som oftast körs på 

webbservrar. Det som skickas till klienten är vanlig HTML-kod. PHP används vanligen på 

webbplatser med dynamiskt innehåll, såsom bloggar och bokningssystem. Liknande språk är 

ASP (Active Server Pages) och Java Server Pages (JSP). 

PHP blandas ofta med HTML. Här är ett enkelt kodexempel: 

<?php $text = “Hello World!”; ?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Testsida</title> 

</head> 

<body> 

<p><?php echo $text; ?></p> 

</body> 

</html> 

Resultatet, alltså den kod som skickas till klienten, blir: 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Testsida</title> 

</head> 

<body> 

<p>Hello World!</p> 

</body> 

</html> 

WordPress är ett så kallat CMS, eller innehållshanteringssystem, som är skrivet i PHP. Det är 

gratis och används på ett stort antal bloggar och webbplatser. För att utöka funktionaliteten i 

WordPress kan man installera plugins, eller tillägg, som kan skapas av vem som helst. Många 

av dessa tillägg kan laddas ner från WordPress webbplats.  

WordPress har ett API (Application Programming Interface) med många användbara 

funktioner, bland annat för att underlätta kopplingen med en databas. Följande är ett exempel 

på en funktion i API:et som sparar data i databasen: 

$wpdb->insert($table, $data); 

Variabeln $table motsvarar tabellen i vilken datan ska sparas, och variabeln $data är en 

array med det data som ska sparas i tabellen.   

2.3.4 JavaScript och jQuery 

JavaScript är ett skriptspråk som i första hand körs i webbläsaren. Det används ofta till 

exempelvis validering av formulärfält och bildspel med mera. Idag är det vanligt att man 

använder sig av JavaScript-bibliotek, som exempelvis jQuery. Sådana bibliotek innehåller 

funktioner som underlättar JavaScript-kodningen och gör att man som programmerare 

behöver skriva mycket mindre kod.  

Ett bra förhållningssätt när det gäller JavaScript är så kallad Unobtrusive JavaScript, vilket 

innebär att man separerar funktion från innehåll (Keith 2006). Förutom att man separerar 

JavaScript-koden genom att inte blanda den med HTML-koden så ingår det i Unobtrusive 

JavaScript att man ser till så att webbsidorna fungerar även om användaren inte har JavaScript 

i sin webbläsare eller om webbläsaren inte stödjer avancerade JavaScript-funktioner. 

Heilmann (2012) menar att man inte ska förlita sig på JavaScript, utan det ska ses som en 
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förbättring och inte som säker funktionalitet. Det ska alltså exempelvis gå att posta ett 

formulär även om JavaScript inte är aktiverat.  

3. METOD 

I det här kapitlet kommer vi att presentera den datainsamlingsmetod som vi har använt oss av 

i genomförandet av detta examensarbete. Vi kommer att redogöra för varför vi valt att 

använda oss av denna metod och förklara hur vi har gått tillväga för att undersöka eventuella 

brister i vår webbplats design. Därefter presenterar vi vårt urval för att sedan kritiskt granska 

den metodik som vi har använt oss av för att ge en större medvetenhet om dess brister.  

3.1 Användartester som metod 

Vårt arbete har byggt på kvalitativa angreppssätt för att ta reda på om det finns problem i vår 

webbplats gränssnitt och för att kontrollera ifall användare förstår hur man ska använda det. 

På så sätt visade sig användartester vara bäst lämpade för oss för att införskaffa kvalitativ 

data. Då vi hade som avsikt att göra gränssnittet till det bättre ansåg vi användartester som 

metod kunna mätta våra behov. Därmed föll det sig naturligt att vi skulle genomföra 

användartester på webbplatsen.  

På grund av användartesternas flexibilitet har de varit till stor fördel för oss. Detta eftersom 

man kan följa upp användartester med frågor om testanvändarnas synpunkter och åsikter efter 

att det har genomförts. Vidare kan man sedan följa upp deras svar med ytterligare följdfrågor. 

Genom att i slutet av varje användartest hålla en öppen dialog med testanvändarna har de gett 

både oss själva och dem en viss frihet att skapa diskussion. I och med det har vi genom dessa 

metoder kunnat få svar som exempelvis ett skriftligt svar inte avslöjar.  

3.2 Urval 

Urvalsgruppen för examensarbetets användartester bestod av potentiella köpare av 

hemlarmsprodukter. Denna urvalsgrupp bestod inte av potentiella företagslarmskunder, som 

ingår i vår definierade målgrupp, eftersom man inte kan använda beställningstjänsten på 

webbplatsen för att köpa företagslarm. Det beror på att det inte finns något färdigt 

trygghetspaket för företag då varje företag behöver skräddarsydda och unika larmlösningar. 

När vi sedan valde testpersoner för användartesterna gjorde vi ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Det innebär att vi valde att genomföra våra tester på bekanta människor. 
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3.3 Metodkritik  

Med kvalitativa angreppssätt syftar vi i detta arbete på att få djupgående information från ett 

mindre antal personer. Att vi enbart gjort användartester på ett mindre antal personer medför 

därmed att det resultat som testerna ger oss inte nödvändigtvis behöver representera en större 

mängd människors åsikter. En annan nackdel med våra tester är att de har gjorts på människor 

vi känner. Att göra rena bekvämlighetsurval innebär att man subjektivt väljer ut testanvändare 

för sin undersökning utan att tänka på annat än att de ska vara så lätta att få tag i som möjligt. 

Hur de utvalda testanvändarna faktiskt liknar den bakomliggande populationen, i vilken 

resultatet ska appliceras, blir därmed en obesvarad fråga. På så sätt kan vi ha utfört 

användartester på användare som inte är en rättvis representation av målgruppen vilket kan 

leda till brister i resultatets trovärdighet. Som exempel kanske vi inte har anpassat designen 

efter den faktiska målgruppen. 

Ytterligare en nackdel med metoden är att vi inte gjort tillräckligt många tester på den färdiga 

produkten. Petersen (2009) menar att man bör göra så många användartester på den färdiga 

produkten som möjligt. Han exemplifierar detta med en hammare. Att titta på en bild med en 

hammare i bruk, att skära ut en pappershammare och testa den eller att använda en modell av 

en hammare i frigolit kommer aldrig att ge en rättvis bild av upplevelsen att testa en riktig 

hammare. Han menar dock inte att man nödvändigtvis ska låta bli att göra tester på tidiga 

prototyper av en produkt, men att det är den färdiga produkten som bör sättas på flest prov. 

Likt detta behöver inte en pappersprototyp av en webbplats ge en rättvis bild av hur det 

faktiska gränssnittet kommer att se ut. För att få ett bra resultat bör därför den slutgiltiga 

produkten testas i så stor utsträckning som möjligt.  

4. ARBETSPROCESSEN 

I följande kapitel kommer vi redogöra för projektets processer med djupgående beskrivningar 

rörande våra tillvägagångssätt och de beslut som tagits. Detta kommer att göras först genom 

projektets initierande fas, sedan in i den planerade och genomförande fasen för att därefter 

mynna ut i dess avslutande fas. 

4.1 Initierande fas 

Projektets initierande fas inleddes med att vi hörde av oss till våra uppdragsgivare, Recitera, 

för att fråga dem om de hade ett projekt som kunde passa oss som examensarbete. Kort 
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därefter bestämde vi en träff där de presenterade idén om att vi skulle göra en ny webbplats åt 

Larmbolaget. Detta skulle komma att vara ett väldigt omfattande projektarbete, vilket både vi 

och uppdragsgivarna var medvetna om, men vi beslutade oss direkt att genomföra det. 

Därmed tog beställaren, Larmbolaget, fram en kravspecifikation (se bilaga A). Av denna 

tunna specifikation att döma hade vi mycket fria tyglar i arbetet, vilket vi tyckte var till vår 

fördel eftersom vi då kunde utnyttja vår kreativitet i en större utsträckning. 

4.2 Planerande fas 

Vi inledde projektets planerande fas med en arbetsfördelning där vi kom överens om att 

Niklas skulle komma att stå för större delen av kodningen och Marcus för större delen av den 

grafiska designen, med vissa undantag. Båda skulle med andra ord få testa lite av varje men 

ha ett huvudsakligt ansvarsområde. Därefter fortskred den planerande fasen med att ta fram en 

noggrann och specificerad tidsplan. Detta gjorde vi genom att först bryta ner projektet i 

aktiviteter i en så kallad WBS, Work Breakdown Structure (se bilaga B). Därefter tog vi fram 

ett PERT-diagram för att få en översikt över aktiviteternas förhållanden till varandra för att 

sedan kunna ta fram ett GANTT-schema som resulterat i den tidsplan vi har följt under 

projektets gång (se bilaga C). Dessa scheman och modeller skapade vi för att få en god och 

förfinad aktivitetsöversikt vilket i sin tur gjorde det lättare för oss att veta vilken aktivitet som 

skulle göras och när. Tack vare dessa projekt- och designmetoder lyckades vi ta fram en väl 

definierad och detaljrik tidsplan vilken, efter ett fåtal små revideringar, har varit fullt möjlig 

att följa.  

När vi slutligen hade en utförlig tidsplan inleddes arbetet med att samla empirisk data och 

inspiration ifrån andra säkerhetsföretags webbplatser och hemsidor som vi kunde relatera till 

Larmbolagets sida. Recitera hade förberett en konkurrentanalys av säkerhetsföretag på nätet åt 

oss som vi kunde ta tillvara på i vårt sökande efter inspiration. Med hjälp av denna analys 

fann vi ett antal redan existerande företag med samma inriktning på bransch, som exempelvis 

Sector Alarm, Trygga Hem och Securitas, vilkas webbplatser vi sedan undersökte. Dessa 

webbplatser gav oss användbara idéer för skapandet av vår produkt. Med det vi gjort under 

projektets planerande fas i bagaget har vi gett examensarbetet en god grund och därmed även 

en god start.  
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4.3 Genomförande fas 

Då projektets genomförande fas varit väldigt omfattande har vi nedan valt att dela upp det i ett 

antal underrubriker.  

4.3.1 Grundskisser 

Vi initierade den genomförande fasen med att ta fram ett antal grundskisser. Det är en 

arbetsprocess som bör inledas tidigt för att man ska lyckas utveckla en design som ska vara så 

väl anpassad efter kund och de tänkta användarna inom målgruppsramen som möjligt. Innan 

själva skissandet började tog vi fram ett flödesschema (se bilaga D) som visar hur 

informationsstrukturen på webbplatsen skulle se ut. Det för att få en översikt på de sidor som 

skulle finnas med och hur de låg i relation till varandra. Därefter så fattade vi beslut om vad 

som skulle ingå i designen utöver det som stod skrivet i kravspecifikationen. Som stöd till 

detta hade vi vår omvärldsanalys i åtanke. Dessa viktiga designbeslut applicerades sedan på 

vår produkt i den mån vi har kunnat för att nå allas önskemål om webbplatsens utseende. Med 

våra egna, såväl som kundens och handledares åsikter om utseendet, inledde vi sedan 

framtagandet av våra grundskisser, de skisser som sedan efter ett större antal revideringar 

skulle komma att ligga till grund till vår produkt, Larmbolagets webbplats.  

För att snabbt och enkelt framställa dessa skisser skapade vi dem med hjälp av papper och 

penna efter de åsikter som fanns och med stöd av de kunskaper vi fått under vår tid på 

programmet IT, medier och design på Södertörns högskola. Genom att skapa skisser på det 

här sättet kunde vi effektivt framta en layout att utgå ifrån i vidare designprocesser. Den här 

metodens effektivitet beror till störst del på att man, utan att förlora flera timmars arbete, kan 

slänga en skiss och rita en ny om den gamla inte tillfredsställt ens önskemål.   

Med hjälp av detta effektiva arbetssätt lyckades vi ta fram många förslag på design under en 

kort tid. Med ett stort urval av design minimerade vi även risken för en fullständig revidering 

av vårt arbete i framtiden. I och med att stora ändringar är vanliga risker som kan motarbeta 

de mest lyckosamma av projekt både ekonomiskt och tidsmässigt (England & Finney 2007 s. 

15) har detta varit gynnsamt för oss. Med flera förslag på design att välja på fastställde vi en 

första skiss som både vi och våra uppdragsgivare kände sig nöjda med. 

4.3.2 Lo-fi-prototypen och dess testers inverkan på designval 

Med en god grundskiss att utgå ifrån inledde vi framtagandet av en pappersprototyp (se bilaga 
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E) av webbplatsen som vi sedan skulle komma att testa på användare inom vår målgrupp. Den 

här lo-fi-prototypen kom att efterlikna den framtagna grundskissen och gjordes även den med 

hjälp av papper och penna av samma anledning som de första skisserna, vilket även här gav 

en tidsbesparande effekt. Genom att göra användartester med den här prototypen på 

användare inom vår målgrupp hade vi som vision att få god återkoppling på vårt arbete för att 

lyckas utveckla webbplatsens gränssnitt mer tillgängligt och användbart. På så sätt skulle 

gränssnittet inte bara vara utformat och anpassat efter våra egna önskemål.  

Att genomföra användartester med denna prototyp resulterade i relativt få, men goda insikter 

samt ett antal råd på hur vi skulle kunna göra webbplatsens gränssnitt bättre (se bilaga F, pt. 

1.5). Vi har sedan försökt att korrigera och revidera webbplatsens utseende baserat på dessa 

resultat. Med god såväl som konstruktiv kritik att ta tillvara på i framtagningsprocessen gjorde 

vi dock det aktiva valet att inte applicera all återkoppling. Detta då en del feedback inte 

kändes relevant eller för att den ändringen som i så fall behövdes låg utanför våra 

befogenheter.  

Bland annat resulterade användartesterna i att vi tillförde tydliga rubriker i produkttabellen 

som visar vad respektive spalt i denna innehåller (se fig.1). Dessutom försåg vi varje 

fritextfält i tabellen med siffran noll så att användaren enkelt ska kunna se att man kan ändra 

antalet produkter (se fig.1). Användartestet med lo-fi-prototypen resulterade även i att vi 

förtydligade i vilket steg i beställningsprocessen användaren befinner sig i när denne 

genomför en beställning. Förutom att det nu står att man är på steg ett (1) av fyra (4) i 

beställningen så illustreras detta även pedagogiskt med pilar högst upp på sidan (se fig.2). 

Sedan gjorde vi även en till undersida med betalningsvillkor och en orderbekräftelse med 

information om beställningen som skickas till beställarens e-postadress efter att den har 

genomfört en order på webbplatsen. Det första användartestet gav även att det bör finnas en 

betalningstjänst på sidan, vilket vi dock inte valde att applicera. Detta då kunden, 

Larmbolaget, inte ville ha det.  
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Efter ett antal revideringar av våra skisser på webbplatsens gränssnitt renskissades de i Adobe 

Photoshop för att ge en mer stilren och klar bild av gränssnittets kommande utseende. 

4.3.3 Detaljerade skisser 

Framtagningen av de mer detaljerade Photoshop-skisserna var en ständig och alltid pågående 

arbetsprocess som gick parallellt med kodningen av hi-fi-prototypen liksom kodningen av den 

slutgiltiga webbplatsen. Dessa skisser gjordes i programmet Adobe Photoshop då det är ett 

program vi som genomförare känner oss hemma och bekväma med. Men även då det är ett 

program som man enkelt kan använda sig av för att göra mer detaljerade skisser. 

Inledningsvis skapade vi ett så kallat grid, ett rutnät, till våra skisser vilket bestod av 20 x 20 

pixlars rutor med 16 stycken 5 x 5 pixlars rutor i (se fig.3). Detta grid var till vår fördel då vi 

med hjälp av det kunde skapa en balans mellan webbplatsens olika element och få en 

konsekvent grafisk design. Exempelvis underlättade det arbetet genom att vi på ett enkelt sätt 

kunde göra exakta avstånd mellan alla element på webbplatsen. För att skapa denna balans 

och konsekvens tog vi även stöd från så kallade guidelines, stödlinjer, i skapandet av 

Fig. 1. Produkttabell på sidan ”Trygghetspaket Bas”.  

 

Fig. 2. Pilar och tydlig text som klargör i vilket steg i beställningen 

användaren befinner sig. 
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webbplatsens slutgiltiga design. Tack vare vårt grid och våra guidelines skapade vi oss en god 

grund för det fortsatta arbetet med Photoshop-skisserna.  

 

För att göra denna grund ännu bättre inleddes det fortsatta arbetet med Photoshop-skisserna 

med skapandet av så kallade gray box-skisser (se bilaga H). Dessa gjordes genom att vi med 

stöd från vårt grid och våra guidelines placerade ut webbplatsens olika element i from av grå 

rutor för att få en bild av hur de skulle komma att ligga i förhållande till varandra. Att 

använda sig av denna teknik var både ett enkelt och tidsbesparande för oss i skapandet av en 

stark grundstomme till de detaljerade skisserna. 

Efter att ha skapat både ett grid med guidelines och gray box-skisser inleddes framtagningen 

av de som kom att bli de slutgiltiga grafiska skisserna. Vi började denna process med att ta 

fram ett grafiskt styrdokument vilket innehöll ett färgschema och webbplatsens typografi (se 

bilaga I). Som utgångspunkt i framtagningen av färger till webbplatsen hade vi den 

kravspecifikation vi fått av beställaren (se bilaga A) i vilken de sagt att de ville ha röda, blåa 

och gråa färger. I och med det gjorde vi ett noga val av färger som vi tyckte kompletterar 

varandra väl. De röda färgerna signalerar varning och fara medan de blå ger ett moget och 

lugnt intryck, vilket vi tycker passar utmärkt till ett säkerhetsföretags webbplats. Vid val av 

typsnitt till webbplatsen var vi noggranna med att använda typsnitt som vi tyckte bidrog till en 

stilren grafisk design på webbplatsen. Därför valde vi att använda oss av Tahoma, vilket är ett 

webbsäkert typsnitt, det vill säga att det finns installerat på nästan alla användares datorer, och 

av Pontano Sans, vilket inte är ett webbsäkert typsnitt. Men för att alla användare ska kunna 

Fig. 3. Grid som vi utgick ifrån i skapandet av våra 

Photoshop-skisser.  
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se det icke webbsäkra typsnittet använde vi oss av Google Web Fonts
1
. Detta gör att alla 

användare oavsett om de har typsnittet installerat på sin dator eller inte ska kunna se det i sin 

webbläsare. När vi hade fastställt vilka färger som skulle komma att användas och 

webbplatsens typografi fortsatte arbetet med att färdigställa en slutversion av webbplatsens 

utseende.  

Allt eftersom Photoshop-skisserna tog form implementerades de på Larmbolagets webbplats 

och gav oss en bild av den slutgiltiga produktens utseende. Därmed kom dessa skisser att 

längre fram i arbetsprocessen ge oss en god uppfattning om den fortsatta utvecklingen av 

Larmbolagets webbplats, i och med den goda grafiska strukturen som de erbjöd.  

4.3.4 Hi-fi-prototypen och dess testers inverkan på designval 

Medan Photoshop-skisserna togs fram fortskred arbetet med skapandet av hi-fi-prototypen. 

Arbetet med hi-fi-prototypen inleddes med att vi laddade ner WordPress och installerade ett 

blankt tema. Vi lade därefter in alla sidor som vi visste att vi skulle ha med och skapade 

huvudmenyn. Då vi inte hade något färdigt innehåll fylldes några av sidorna med så kallad 

lorem ipsum-text, som är latinsk utfyllnadstext utan någon betydelse. Andra sidor, som inte 

skulle användas i prototypen, lämnades tomma. Sedan fick sidorna en enkel styling, där vi 

använde våra gray boxes som mall.  

Fokuset i hi-fi-prototypen, liksom i lo-fi-prototypen, låg på att testa webbplatsens 

beställningsprocedur. Därför utvecklades de funktioner som var nödvändiga för att genomföra 

en beställning så pass mycket att alla steg i beställningen fungerade ungefär som det var tänkt 

i den slutgiltiga produkten, även om vissa funktioner, såsom validering av inmatad data (till 

exempel namn och adress), inte implementerades förrän senare.  

Användartesterna på hi-fi-prototypen resulterade i insikter om att vi behövde förtydliga vissa 

saker (se bilaga F, pt. 2.5). Bland annat var kryssen för att ta bort tillvalsprodukter i 

beställningens första steg inte tillräckligt tydliga, då de inte upptäcktes eller förstods av 

testanvändarna. Det åtgärdade vi genom att ge spalten med kryssen rubriken “Ta bort”, så att 

det åtminstone tydliggörs vad kryssen är till för. En annan sak som vi ändrade var att lägga till 

larmpaketet i produkttabellen som finns belägen längst ner på trygghetspaketsidorna (se 

fig.1). Detta förtydligade att både trygghetspaketet och tillvalsprodukterna är det som ingår 

när man klickar på “Beställ”-knappen nedanför tabellen, vilket i föregående design upplevdes 

                                                 
1
 http://www.google.com/webfonts#AboutPlace:about, tillgänglig 6 juni 2012 

http://www.google.com/webfonts#AboutPlace:about
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som aningen tvetydigt av en testanvändare. Ytterligare en sak som vi fick feedback på var att 

rutorna för att ändra antalet tillvalsprodukter skulle göras tydligare. Dessa fick därför en 

innerskugga. I webbläsare som inte stödjer innerskuggor, förses dessa rutor istället med en grå 

kantlinje. I vissa moderna webbläsare, som exempelvis Google Chrome, som stödjer number 

som typ för inmatningsfält, kompletteras rutorna även med två pilar med vilka användaren 

enkelt kan ändra antal på produkterna (se fig.1). 

4.3.5 En webbplats tar form  

Efter användartesterna på hi-fi-prototypen kunde de detaljerade Photoshop-skisserna 

utvecklas och förfinas, och i takt med att dessa blev klara kunde det tekniska arbetet med 

webbplatsen fortskrida. Arbetet med hi-fi-prototypen låg som teknisk grund för det fortsatta 

arbetet med webbplatsen, medan Photoshop-skisserna fungerade som en utgångspunkt för den 

visuella presentationen.  

4.3.5.1 Styling med CSS 

För att sidorna skulle se ut enligt designskisserna användes Cascading Style Sheets (CSS). 

Programvaran som användes för att koda CSS:en heter Crunch, vilket även är en LESS-

kompilator. Detta innebar att vi kunde skriva LESS-kod istället för vanlig CSS, vilket 

möjliggör användandet av exempelvis variabler, funktioner och nästlade selektorer. Crunch 

kompilerar sedan LESS-koden till vanlig, komprimerad CSS. I och med att LESS innebär att 

man kan skriva mindre kod för att få samma resultat, snabbade detta upp arbetet med 

stylingen och de smidiga funktionerna i LESS gjorde det enklare att ändra saker i efterhand. 

4.3.5.2 Databaskoppling 

För att kunna lagra information om beställningar, användares uppgifter och produkter på 

webbplatsen, behövde vi spara detta i en databas. Vi ville lagra information om 

beställningarna och kundernas personuppgifter för att det är säkrare att även spara dem i en 

databas istället för att enbart skicka dem i ett e-postmeddelande. Det är även till fördel då det 

gör det möjligt att ta fram försäljningsstatistik. Inte minst behövs en databaskoppling för att 

möjliggöra dynamiskt innehåll, det vill säga att man ska kunna uppdatera de olika 

produkterna som säljs på webbplatsen utan att behöva skriva in informationen direkt i HTML-

koden. 

Vi började med att göra en ER-modell (se bilaga G) som beskriver vilka tabeller som ingår i 

databasen, vilka fält som ska finnas i dessa tabeller, och hur tabellerna relaterar till varandra. 

Sedan skapade vi en MySQL-databas i databashanteraren phpMyAdmin, som erbjuder ett 
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grafiskt gränssnitt för hantering av databaser. För att hämta ut och lägga in data i databasen 

användes de funktioner som finns tillgängliga i WordPress API
2
.  

4.3.5.3 Extra funktionalitet med JavaScript 

Viss funktionalitet lade vi till med JavaScript som en förbättring med Unobtrusive JavaScript, 

vilket Keith (2006) och Heilmann (2012) förespråkar. Vi använde oss av biblioteket jQuery 

för all JavaScript-kodning. Exempel på funktionalitet på vår webbplats är en sidebar som 

följer med när användaren scrollar ner på sidan, vilken återfinns på många sidor, validering av 

formulär, såsom kontaktformuläret och formuläret med personuppgifter i beställningen, en 

knapp med en pil på trygghetspaketsidorna som när man klickar på den gör så att sidan 

scrollar ner till beställningstabellen, samt en citatväxlare, som växlar mellan tre olika citat på 

två av webbplatsens sidor.  

All den här funktionaliteten är alltså pålagd som ett extra lager för att förbättra 

användarupplevelsen, men är inte nödvändig för att sidorna ska fungera. Utan JavaScript 

aktiverat är sidebaren fortfarande fungerande och ser likadan ut, enda skillnaden är att den 

inte följer med när sidan scrollas ned, alla formulär valideras på serversidan med PHP, 

pilknappen på trygghetspaketsidorna gör att man hoppar direkt ner till beställningstabellen, 

men utan animering, och istället för att citatväxlaren växlar mellan tre olika citat visas bara 

det första citatet. 

4.3.5.4 Innehåll 

Allteftersom arbetsprocessen fortskred la vi löpande in innehåll efter att det färdigställts av 

vår projektledare tillsammans med Larmbolaget. Detta innehåll bestod till största del av texter 

till de olika sidorna på webbplatsen. Senare köptes även bilder från bildbyråer vilka vi 

redigerade så att de blev som vi ville ha dem och anpassade efter webben, det vill säga så att 

de hade rätt storlek och rätt färgprofil. 

4.3.6 De sista användartesterna 

När webbplatsen var reviderad efter de andra användartesternas resultat och utformad efter de 

detaljerade Photoshop-skisserna utfördes en sista omgång användartester på det, mer eller 

mindre, färdiga gränssnittet. Dessa tester hade som avsikt att bekräfta att den 

gränssnittsdesign som vi hade tagit fram var så lätt att förstå som vi hoppades.  

                                                 
2
 http://codex.wordpress.org/WordPress_API's, tillgänglig 6 juni 2012 

http://codex.wordpress.org/WordPress_API's
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Även i dessa tester fokuserade vi på beställningsprocessen och gjorde endast små ändringar i 

uppgiftsbeskrivningen (se bilaga F, pt. 3.2). Resultaten påvisade att det mesta var enkelt och 

tydligt, men vi fick trots detta egna insikter samt några värdefulla synpunkter från 

testanvändarna (se bilaga F, pt. 3.5). Den ena insikten var att “Uppdatera”-knappen som 

används för att uppdatera priset om antalet tillvalsprodukter ändras i beställningens första steg 

inte var tillräckligt tydlig (se fig.4). Den ena testanvändaren upptäckte den inte till en början, 

och den andra förstod inte att man först ska ändra antalet och sedan klicka på knappen, utan 

klickade istället på knappen först. Den ena testanvändaren sade sig föredra att priset 

uppdateras automatiskt när man ändrar antalet tillvalsprodukter. En annan synpunkt som vi 

fick från den andra testanvändaren var att det i orderbekräftelsen borde stå om moms är 

medräknat i priset, och i så fall hur stor andel av priset momsen består av. Hon ansåg även att 

det bör finnas tydlig information om när man får leveransen och på vilket sett den levereras. 

Något som upptäcktes efter de sista användartesterna var att en av testanvändarna missade att 

klicka på “Uppdatera”-knappen när hon skulle uppdatera antalet brandfiltar och ta bort 

brandstegen, genom att ändra antalet till noll (0), i beställningens första steg. Detta resulterade 

i att produkterna inte uppdaterades när hon gick vidare i beställningen. Detta borde egentligen 

ha upptäckts i översiktssteget där användaren ombeds kontrollera beställningen, men då detta 

bara var ett test så tittade testanvändaren inte igenom beställningen tillräckligt noga för att 

notera att den inte stämde. 

4.4 Avslutande fas 

Den avslutande fasen har ännu inte inletts, vilket beror på att webbplatsen ännu inte är 

Fig. 4. Produkttabell med ”uppdatera”-knapp i beställningsprocessen.  
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färdigställd för leverans. Anledningen till detta är att det saknas en del innehåll i form av 

texter och bilder som Larmbolaget inte har lyckats leverera inom de tidsramar som vi har satt 

upp i projektet. Innan leveransen kommer vi att tillämpa de ändringar som vi har beslutat om 

efter de sista användartesterna. Dessa inkluderar att ange momssats i orderbekräftelsen, ta bort 

“Uppdatera”-knappen i det första steget av beställningen och istället uppdatera priset 

automatiskt, samt byta ut och lägga till en del textinnehåll. Just texterna är vi dock beroende 

av att få från beställaren och uppdragsgivaren. 

Vad gäller borttagandet av “Uppdatera”-knappen så kommer det endast att fungera ifall 

användaren har JavaScript aktiverat i webbläsaren, annars kommer knappen finnas kvar. 

Däremot ska vi göra så att användarna inte behöver klicka på “Uppdatera” för att antalet 

produkter ska uppdateras, utan att det även sker när användaren klickar på “Fortsätt”.  

Två saker till som kommer att förändras innan leverans är att vi kommer förse 

trygghetspaketen och vissa av tillvalsprodukterna med en månadskostnad, samt lägga till ett 

fält för personnummer i beställningens andra steg, vilket behövs för att Larmbolaget vill 

kunna göra kreditupplysning på kunderna. Anledningen till att vi kommer få göra detta så här 

i efterhand är att vi sent fick reda på att detta skulle finnas med på webbplatsen.  

När webbplatsen slutligen är färdig för leverans kommer vi att lansera den genom att ladda 

upp den på Larmbolagets webbhotell. Vi kommer även att genomföra tester för att säkerställa 

att allting fungerar som det ska, såsom att testa beställningen en sista gång, kontrollera alla 

sidor och testa alla kontaktformulär. Därefter kommer en kick-off att hållas med 

uppdragsgivaren, där vi tackar varandra för ett trevligt och givande samarbete.  

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I det här kapitlet kommer vi att presentera examensarbetets resultat (se bilaga J) med en 

analys som knyter an till de teorier som tagits upp i kapitel 2. Inledningsvis kommer vi att gå 

igenom resultatet med hänsyn till de designprinciper som presenteras i avsnitt 2.1 och 

redogöra för hur vi har använt dem i arbetet med Larmbolagets webbplats. Sedan kommer vi 

att gå över till en presentation av vårt resultat utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. För att 

utvärdera hur tillgänglig vår webbplats är utgår vi från de fyra principerna i WCAG 2.0 

(2008) som vi presenterar i avsnitt 2.2. Eftersom några av riktlinjerna i WCAG 2.0 inte är 

relevanta för vår webbplats, då vi exempelvis inte har använt video eller ljud, kommer dessa 

inte att tas upp.  
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5.1 Sträva efter konsekvens 

För att vara konsekvent i användandet av färger skapade vi ett färgschema (se bilaga I) med 

relativt få färger som vi ansåg passa bra ihop och som stämde överens med kundens önskemål 

(se bilaga A). Dessa färger var de som vi sedan genomgående använde oss av i vår design. Vi 

valde även ut två typsnitt som vi använde till all text på webbplatsen: Pontano Sans till 

rubriker och Tahoma till brödtext (se bilaga I). För att säkerställa konsekvens i själva layouten 

använde vi oss av ett grid (rutnät) som vi själva skapade i Photoshop. Genom att vi höll oss 

till detta grid vi utplacering av de olika elementen på sidorna, blev det enkelt att skapa balans 

och få konsekvens i användandet av marginaler med mera.   

Vi har även varit konsekventa i förhållande till många andra webbplatser, genom att 

exempelvis ha ett sidhuvud med en navigationsmeny och en logotyp som länkar till startsidan, 

en undermeny på vänstersidan och en sidfot längst ner på sidan. 

5.2 Flexibilitet och effektivitet 

För att snabba på interaktionen på webbplatsen har vi ett antal genvägar. Dessa finns dels på 

startsidan i form av genvägar till de senaste nyheterna med bild, rubrik och utdrag ur texten, 

men även i sidfoten som finns på samtliga sidor, där det finns genvägar till undersidorna 

under hemlarm, företagslarm samt de senaste nyheterna. Därutöver finns det ett sökfält i 

sidhuvudet, där de mer erfarna användarna kan skriva in sökord för att snabbt hitta det som de 

söker. 

5.3 Erbjud informativ feedback 

Nielsens (2005) idé om att systemet alltid ska hålla användaren informerad om vad som 

händer känns inte helt relevant i vårt fall, då systemet inte gör någonting utan att en händelse 

har initierats av användaren. Därför är Shneiderman och Plaisants (2008, s. 74) princip om att 

användarens handlingar ska ges återkoppling mer användbar för oss. Ett exempel på en vanlig 

handling är att användaren klickar på en länk i huvudmenyn eller undermenyn. Användaren 

får återkoppling på detta genom att den klickade länken får ett förändrat utseende, och förstås 

att innehållet på sidan ändras.  

Ett exempel på en förhållandevis ovanlig handling som får mer omfattande återkoppling är 

om användaren skickar ett meddelande i kontaktformuläret på webbplatsen. När användaren 

klickar på “Skicka”-knappen, töms alla textfält och en blå ruta med texten “Ditt meddelande 

har skickats” dyker upp högst upp på sidan. 
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5.4 Designa dialoger som ger avslut 

Ett bra exempel från vår webbplats på att designa dialoger som ger ett avslut är 

beställningsprocessen som kan ses som en sekvens av handlingar som vi enligt Shneiderman 

och Plaisants (2008, s. 75) rekommendation har organiserat i grupper. När användaren har 

klarat av ett steg i beställningen och klickat på knappen “Fortsätt”, blir nästa steg i processen 

markerat med rött (se fig.2) och det står tydligt i text vilket steg man är på, till exempel “Steg 

2 av 4”. Det sista steget är en bekräftelsesida som tydligt talar om att beställningen är skickad, 

precis enligt Shneiderman och Plaisants (Ibid.) exempel. 

Det var efter de första användartesterna som vi beslutade att göra det tydligare vilka steg 

beställningen består av och i vilket steg användaren befinner sig (se bilaga F, pt. 1.5). 

5.5 Minimalistisk och estetisk design 

Vi har försökt att följa Nielsens (2005) råd om att hålla dialoger så rena från irrelevant 

information som möjligt, även om det inte alltid har varit vi som har bestämt vad som ska 

ingå vad gäller texter. Men ett bra exempel anser vi vara kontaktsidan, som bara innehåller det 

som är relevant, och inte någon onödig information. Rutan till vänster består bara av 

kontaktuppgifter, kontaktformuläret består bara av textfält och en “Skicka”-knapp, och rutan 

till höger innehåller en liten karta med en länk till Google Maps, samt en SL-logga och en 

länk till SL:s reseplanerare (se bilaga J, fig. 6). 
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5.6 Erbjud avvärjande av fel och enkel felhantering 

Ett exempel på felhantering från vår webbplats är om användaren inte har fyllt i ett 

obligatoriskt fält i kontaktformuläret och klickar på “Skicka”. Högst upp på skärmen visas då 

meddelandet “Du måste fylla i alla obligatoriska fält” i en röd ruta, och den eller de 

obligatoriska fält som inte är ifyllda markeras med en ljusröd bakgrundsfärg (se fig.5). 

Informationen i de fält som redan är ifyllda försvinner inte. Detta stämmer överens med det 

som Shneiderman och Plaisant (2008, s. 75) och Nielsen (2005) säger om att erbjuda simpla, 

konstruktiva och specifika instruktioner, att felmeddelanden ska uttryckas i vanligt språk, 

samt att användaren inte ska behöva fylla i redan ifyllda uppgifter igen.  

För att försöka avvärja att fel inträffar från första början markeras alla obligatoriska fält med 

en röd asterisk (se fig. 5). Detta gäller både i kontaktformuläret och i beställningsprocessen 

där användaren ska uppge sina uppgifter. I anslutning till formuläret finns även en förklaring 

som talar om att den röda asterisken indikerar ett obligatoriskt fält. Detta är även något som är 

konsekvent i förhållande till övriga webbplatser, då en röd asterisk ofta används i just detta 

syfte. 

Fig. 5. Validering av formulär.  

 



35 av 67 

5.7 Tillåt enkla sätt att gå bakåt i handlingar 
Shneiderman och Plaisant (2008, s. 75) menar att man bör ge användaren enkla sätt att gå 

bakåt i handlingar. Ett tydligt exempel på detta från vår webbplats tycker vi är “Tillbaka”-

knappen i beställningsprocessen (se fig. 6), vilken erbjuder ett enkelt sätt att gå tillbaka till 

föregående steg för att rätta till något.  

5.8 Stöd den inre känslan av kontroll 
Att stödja den inre känslan av kontroll anser vi att vi uppfyller genom att vi har försökt lyfta 

fram viktig information så att den är lätt att hitta, då Shneiderman och Plaisant (2008, s. 75) 

menar att svårigheter att komma åt nödvändig information bidrar till orolighet och missnöje. 

Vi har även försökt att undvika “överraskningar” i gränssnittet genom att vara tydliga med 

vad som händer när användaren klickar på olika länkar och knappar, samt att inga oväntade 

meddelanden dyker upp och stör användarupplevelsen. Detta går även att återkoppla till det 

som Benyon, Turner och Turner (2005, s. 66) skriver om att system ska vara vänliga och 

artiga, och att aggressiva meddelanden och abrupta avbrott förstör upplevelsen av att använda 

ett interaktivt system. 

5.9 Minska belastningen på korttidsminnet 

För att minska belastningen på korttidsminnet har vi försökt att göra objekt och val synliga på 

vår webbplats, vilket följer Nielsens (2005) rekommendation. Vi har även tänkt på att 

användaren exempelvis inte ska behöva komma ihåg information mellan olika sidor, utan sett 

till att den relevanta informationen finns tillgänglig där den behövs. Detta går exempelvis att 

se i beställningsprocessen, där man inte behöver komma ihåg instruktioner från föregående 

sida för att förstå vad man ska göra. 

Fig. 6. Tillbakaknapp som gör att man kan gå bakåt i beställningen.  

 



36 av 67 

5.10 Tillgänglighetsprincip 1: Uppfattningsbara 

Enligt WCAG 2.0 (2008) ska information och komponenter i användargränssnittet presenteras 

för användarna på ett sådant sätt att de kan uppfatta dem. Nedan följer några av de riktlinjer 

som vi har tagit i beaktande.  

5.10.1 Textalternativ för innehåll som inte är text 
Innehåll som inte är text ska enligt WCAG 2.0 (Ibid.) ha ett textalternativ, förutom i vissa 

undantagsfall. Detta innebär att bilder, video och ljud ska ha en textbeskrivning så att 

personer med syn- och hörselnedsättning ändå kan ta till sig av innehållet. Speciellt viktigt är 

det om en bild är en länk, och det inte även finns någon text i länken. Ett sådant exempel har 

vi på startsidan, där en stor kampanjbild länkar till sidan om hemlarm. Innehållet i länkar ska 

kunna förstås även om länken plockas ut från dess sammanhang, och en bild utan en 

alternativtext säger ingenting om vart länken leder för någon som inte kan se bilden. I de fall 

när en bild innehåller text, bör dess alternativtext som ett minimum vara densamma som står i 

bilden (Kyrnin 2012). I fallet med kampanjbilden står det “Trygga ditt hem i sommar! 

Trygghetspaket fr. 295:-” på bilden, vilket också fick bli bildens alternativa text.   

5.10.2 Anpassningsbara 

Innehållet ska enligt WCAG 2.0 (2008) skapas på ett sådant sätt att det går att presentera på 

olika sätt utan att förlora information eller struktur. Två viktiga punkter som nämns i WCAG 

2.0 (Ibid.) är att innehållet ska märkas upp med semantisk kod och att innehållet ska skiljas 

från dess presentation. Dessa krav har vi uppfyllt genom att använda semantisk HTML-kod, 

alltså märkt upp rubriker med h-taggar, brödtext med p-taggar, ul- och ol-taggar för listor, inte 

använt tabeller för layout med mycket mera. Detta överensstämmer även med det som Clarke 

(2007, s. 66) skriver om att ställa sig frågor om vad innehållet är för något och vad det 

betyder, istället för hur det ska presenteras. Koden är skriven enligt den mera strikta XHTML-

syntaxen, vilket bland annat innebär att alla taggar stängs i rätt följd och alla taggnamn och 

attribut skrivs med gemener. Även om dokumenten är deklarerade som HTML5, som inte 

kräver strikt XHTML-syntax för att validera, så kan det göra koden mer konsekvent och 

lättare att förstås av både människor och datorer.   

I koden är innehållets informationsföljd baserad på hur viktigt innehållet är med det viktigaste 

högst upp. För att se strukturen på innehållet kan man antingen titta i källkoden eller slå av 

CSS:en. Det som är högst upp är namnet på webbplatsen samt navigationen. Namnet på 

webbplatsen är viktigt för att användaren överhuvudtaget ska veta var denne befinner sig. 
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Därefter kommer huvudinnehållet på sidan, följt av det sekundära innehållet som ofta 

presenteras i en så kallad sidebar. Sist kommer innehållet i sidfoten, som främst består av 

genvägar till vissa undersidor samt kontaktinformation. 

5.10.3 Urskiljbarhet 
För att innehållet ska vara lätt att urskilja är det bland annat viktigt att tänka på att färg inte är 

det enda sättet att exempelvis visuellt förmedla information, indikera en funktion, eller 

utmärka ett visuellt element. Ett exempel på detta från vår webbplats är länkar i text, som 

utöver att utmärkas med röd färg även är understrukna.  

Det är även viktigt att kontraster är stora nog för att text lätt ska kunna urskiljas från 

bakgrunden. Vi har därför valt att använda mörkgrå text mot vit bakgrund, och ännu mörkare 

grå mot ljusgrå bakgrund. Mot röd bakgrund använder vi istället vit text för att bibehålla god 

kontrast. För att påvisa att kontrasten är god kan man skriva ut en webbsida eller en bild av en 

webbsida i svartvitt för att sedan kontrollera om det fortfarande är lätt att läsa texten (se fig.7). 

Fig. 7. En av webbplatsens sidor i svartvitt. Som synes är kontrasten mellan text och 

bakgrund hög.   
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5.11 Tillgänglighetsprincip 2: Manövrerbara 

WCAG 2.0 (2008) förordar att all navigation och alla komponenter i användargränssnittet ska 

vara manövrerbara. Nedan följer ett antal riktlinjer som vi har tagit hänsyn till. 

5.11.1 Gör all funktionalitet tillgänglig med tangentbordet 
Dels ska det gå att navigera runt på webbplatsen med tangentbordet, vilket fungerar utmärkt 

på Larmbolagets webbplats. För att navigera med tangentbordet används tabbtangenten för att 

skifta fokus mellan olika länkar, och Enter används för att “klicka” på en länk. Eftersom 

innehållet är strukturerat på ett logiskt vis, blir även ordningen i navigeringen logisk när 

tangentbordet används. Det första som får fokus är logotypen, som länkar till startsidan. 

Sedan får sökfältet fokus, följt av länkarna i huvudmenyn. Därefter kommer länkarna i den 

eventuella undermenyn, sedan eventuella länkar och inmatningsfält i innehållet, och sist 

länkarna i sidfoten.  

5.11.2 Ge användarna tid 

Enligt WCAG 2.0 (2008) ska användarna ges tid att läsa och använda innehåll på 

webbplatsen. På Larmbolagets webbplats hade vi först en tidsbegränsning på de meddelanden 

som visas när användaren klickar på en knapp som tillhör ett formulär, till exempel 

kontaktformuläret på sidan “Kontakta oss”. Om något obligatoriskt fält inte är ifyllt visas ett 

felmeddelande, och om allt är ifyllt står det att meddelandet har skickats. Dessa meddelanden 

visades i fem sekunder innan de försvann. Men för att följa WCAG:s riktlinje om att ge 

användarna tid att läsa innehåll, tog vi bort tidsbegränsningen och ersatte den med ett kryss 

som användaren kan klicka på för att dölja meddelandet. Annars försvinner meddelandena när 

användaren navigerar till en annan sida, och felmeddelanden tas bort när användaren börjar 

fylla i något av de tomma obligatoriska fälten.  

5.11.3 Navigerbara 

Enligt WCAG 2.0 (2008) ska användarna ges hjälp att navigera, hitta innehåll och avgöra var 

de är på webbplatsen. För att uppnå detta har vi bland annat gjort en så kallad “skipnav”-länk, 

vilket är en länk som gör det möjligt att hoppa över navigationsmenyerna och hoppa direkt till 

innehållet. Detta är särskilt användbart för personer som använder skärmläsare, eftersom det 

ger dem ett sätt att snabbt komma till innehållet. Det kan även vara till nytta för 

tangentbordsanvändare som då slipper navigera sig igenom alla menylänkar med Tab-

tangenten för att komma till en länk i innehållet som de finner intressant. Men då vår skipnav-
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länk inte är synlig på sidan, utan har positionerats utanför skärmens yta, blir det svårare för 

tangentbordsanvändare att använda den eftersom det inte syns så tydligt om den har fokus. I 

många webbläsare går det att se längst ner i en ruta vart en länk som har fokus leder, men det 

är inte säkert att användaren märker det eller förstår att det är en skipnav-länk bara genom att 

se vart länken leder. Anledningen till att skipnav-länken inte gjordes synlig är att den var mer 

av en eftertanke, och lades in efter att designen redan var klar. Vi anser det dock vara bättre 

att ha den där, om än inte synlig, än att inte ha den alls eftersom den fortfarande med fördel 

kan nyttjas av skärmläsare. 

Webbsidor ska enligt WCAG 2.0 (Ibid.) ha titlar som beskriver deras ämne eller syfte. 

Exempel från vår webbplats är sidan om hemlarm som har titeln Hemlarm, och sidan med 

kontaktuppgifter och kontaktformulär som har titeln Kontakta oss. De menar även att 

fristående länkar ska kunna förstås utifrån enbart länktexten. Till exempel har länkarna på vår 

startsida som leder till sidorna Hemlarm och Företagslarm texterna “Läs mer om våra 

trygghetspaket” respektive “Läs om våra nöjda kunder”, istället för bara “Läs mer”, som inte 

hade sagt så mycket om länkarna hade tagits ut ur deras sammanhang. Syftet med “Läs mer”-

länkarna på nyhetssidan framgår av sammanhanget, då de står direkt efter ett utdrag ur en 

nyhetsartikel. De har dessutom fått ett titelattribut, vars värde är “Läs hela” plus artikelns 

rubrik, så en länk till en artikel med rubriken “Vill du jobba hos oss?” får titeln: Läs hela “Vill 

du jobba hos oss?”. Denna titel syns i en liten gul ruta, så kallad tooltip, när man för musen 

över länken i många webbläsare, och den kan även läsas av skärmläsare. 

WCAG 2.0 (Ibid.) rekommenderar att det ska finnas flera sätt att hitta en viss webbsida på en 

webbplats. På den webbplats vi har skapat åt Larmbolaget finns det dels länkar till många av 

undersidorna nere i webbplatsens sidfot, samt en sökruta där användarna kan skriva in sökord 

för att hitta det som de söker. Ett undantag från denna regel är om sidorna är en del av en 

process, vilket är fallet för oss med beställningsprocessen. De sidorna går inte att lokalisera på 

något annat sätt än att gå igenom själva beställningsprocessen, då de inte finns med bland 

länkarna i sidfoten, i undermenyn eller sökresultaten. 

Gränssnitt som går att navigera med tangentbordet ska enligt WCAG 2.0 (Ibid.) ha en synlig 

fokusindikator. Vi har valt att behålla den prickade ram som normalt syns runt länkar när de 

har tangentbordsfokus. Detta är något som är inbyggt i webbläsarna, åtminstone i de största 

och vanligaste, och är alltså inte något som vi själva har gjort (se fig.9). WCAG 2.0 (Ibid.) 

menar även att information om var användaren befinner sig på webbplatsen ska finnas 
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tillgänglig. Vi har gjort tydliga markeringar i menyerna för den sidan som användaren för 

tillfället är inne på. I huvudmenyn är den aktiva fliken vit med mörkgrå text istället för röd 

med vit text, och den är även något större (se fig.8). I undermenyn markeras den aktuella 

undersidan med röd bakgrund och en pil (se fig.10). 

5.12 Tillgänglighetsprincip 3: Förståeliga  
Information och funktioner i användargränssnittet ska enligt WCAG 2.0 (2008) vara 

förståeliga. Följande punkter exemplifierar hur vi har försökt att göra vårt användargränssnitt 

förståeligt. 

5.12.1 Förutsägbara 

Webbsidor ska enligt WCAG 2.0 (2008) se ut och fungera förutsägbart. Exempel på det här 

från Larmbolagets webbplats är konsekvensen i designen, såsom att menyer alltid ligger på 

samma ställe. Komponenter som har samma funktion ser ut på samma sätt, exempelvis 

knappar. 

Fig. 8. Huvudmenyn, där den aktiva sidan markeras genom att fliken blir aningen större, 

ljusgrå/vit till färgen och texten mörkgrå. 

 

Fig. 9. Tangentbordsfokus 

indikerats med en prickad ram, 

vilket är en standard i de flesta 

webbläsarna. 

 

Fig. 10. Undermenyn, där den 

aktiva sidan markeras med röd 

bakgrundsfärg och en pil, samt vit 

textfärg. 
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5.12.2 Inmatningshjälp 

Enligt WCAG 2.0 (2008) ska användarna ges hjälp att undvika och rätta till misstag. På 

Larmbolagets webbplats valideras alla obligatoriska inmatningsfält och om ett fel uppstår 

meddelas användaren om detta i text och fältet identifieras, vilket WCAG 2.0 förespråkar. Ett 

exempel är om användaren inte har fyllt i ett obligatoriskt fält i kontaktformuläret. Högst upp 

på skärmen visas då meddelandet “Du måste fylla i alla obligatoriska fält”, och den eller de 

obligatoriska fält som inte är ifyllda markeras med en ljusröd bakgrundsfärg (se fig.5). För att 

valideringen ska gå snabbare görs den med JavaScript, då detta gör att sidan inte behöver 

laddas in på nytt om något fel uppstår. Om användaren inte skulle ha JavaScript aktiverat i sin 

webbläsare, eller om webbläsaren inte har stöd för JavaScript, så görs valideringen på 

serversidan med hjälp av PHP. 

För att hjälpa användarna att veta vad de ska fylla i har varje inmatningsfält en etikett, så ett 

fält där användaren exempelvis ska skriva in sitt förnamn har etiketten “Förnamn”. 

Obligatoriska fält markeras med en röd asterisk. I beställningsprocessen ger vi även 

användarna möjlighet att granska, bekräfta och rätta till informationen som de har angett 

innan den skickas in, vilket också följer riktlinjerna i WCAG 2.0 (Ibid.).  

5.13 Tillgänglighetsprincip 4: Robusta 

Den fjärde principen i WCAG 2.0 (2008) säger att innehållet ska vara tillräckligt robust för att 

kunna tolkas trovärdigt av en stor mängd användaragenter, såsom olika webbläsare och 

skärmläsare. Detta har vi försökt säkerställa genom att uppfylla punkterna under princip 4, till 

exempel genom att ha kompletta start- och sluttaggar, inte använda samma attribut två gånger 

i samma element och använda unika ID:n, det vill säga att man ska använda olika och unika 

namn för en webbplats element.  

Den sista punkten rör gränssnittskomponenter såsom element i formulär, och vi har endast 

använt HTML:s standardkontroller som redan uppfyller de kriterier som sätts upp i WCAG 

2.0 (Ibid.).  

6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I följande kapitel diskuterar vi kring examensarbetets resultat med hänsyn till det som vi har 

fått fram genom våra användartester och våra teoretiska utgångspunkter.  
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6.1 En kort återblick 

Den här rapportens intention har varit att undersöka tillgängligheten och användbarheten på 

den nya webbplatsen som vi skapat åt Larmbolaget. Detta har vi gjort genom att besvara 

följande frågeställning: Hur skapar man en tillgänglig och användbar webbplats? 

6.2 Våra förväntningar och projektets resultat 

Arbetet med Larmbolagets webbplats var både omfattande och intensivt. Vi visste redan från 

början att vi hade en hårt pressad tidsplan, vilket innebar att vi skulle ha ont om tid att 

färdigställa webbplatsen. Trots detta tycker vi att vi med hjälp av extra långa arbetsdagar har 

lyckats genomföra ett examensarbete vars resultat inte bara uppfyller våra egna, utan även 

uppdragsgivarens och beställarens förväntningar. Genom att följa ett antal designprinciper 

och riktlinjer för tillgänglighet och användbarhet på webben har vi lyckats skapa en webbplats 

som vi anser vara tillgänglig såväl som användbar för en bred grupp användare. Att dessutom 

ha genomfört ett antal användartester har bidragit till att webbplatsens gränssnitt blivit mer 

lättförståeligt. Detta då den feedback som vi har fått av testanvändarna har gjort det möjligt 

för oss att rätta till brister i gränssnittet. 

Examensarbetet har dock inte enbart resulterat i en tillgänglig och användbar webbplats åt 

Larmbolaget, utan vi har också lärt oss mycket om hur det är att jobba med ett skarpt projekt 

under arbetets gång, vilket var ett av våra personliga mål med detta arbete. Det har varit 

värdefullt att erhålla denna kunskap dels för att vi båda ville veta hur det fungerar att arbeta i 

projekt i näringslivet, men även för att ta med kunskap i framtida projektarbeten.  

6.3 Arbetet mot kund 

Eftersom vi har gjort ett uppdrag på beställning av en kund har det påverkat den slutgiltiga 

produkten. Många av de beslut som vi har fattat under arbetsprocessens gång har 

överensstämt med de riktlinjer och designprinciper som vi har presenterat i denna rapport, 

men i slutändan är det ändå kundens ord som gäller.  

Ett tydligt exempel på ett fall där kundens beslut har inneburit att vi har varit tvungna att 

ändra vår design, är de fyra nyhetspuffarna på startsidan. Vi hade från början försett dem med 

en varsin “Läs mer”-knapp, för att göra det tydligt att det finns mer att läsa, och för att 

knappar uppmanar till klick. Men kunden ville inte ha dessa knappar. Istället ville kunden att 

hela nyhetspuffarna skulle vara klickbara och få minskad opacitet när man för musen över 
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dem, en så kallad hover-effekt. Detta ansåg vi försämra tydligheten avsevärt. Inte minst är 

detta ett problem på tryckskärmar, där hover-effekten inte fungerar och det därmed inte finns 

något som på ett tydligt sätt indikerar att nyheterna går att trycka på. 

6.4 Reflektioner kring arbetsprocessen 

Vi liksom våra uppdragsgivare Recitera anser att arbetsprocessen har gått väldigt bra. Trots 

den pressade tidsplanen lyckades vi bli klara med det praktiska arbetet inom de angivna 

tidsramarna. Vi har haft ett bra flöde genom hela arbetet och har lyckats uppnå alla våra mål 

och delmål. Mycket tar grund i att vi har haft möjligheten att kunna vara på Reciteras kontor 

och jobba tillsammans. Det har lett till att vi både har kunnat upprätthålla en bra 

kommunikation mellan oss själva men även med uppdragsgivaren, vilket i sin tur har 

underlättat arbetet. Det har varit till vår fördel att få sitta på uppdragsgivarens kontor, då vi 

genomgående under hela examensarbetet har behövt diskutera olika designbeslut. Dessutom 

har vi kontinuerligt har kunnat ge varandra förslag på förbättringar av varandras uppgifter när 

vi har suttit och arbetat tillsammans. En till fördel med att arbeta hos Recitera har varit att vi 

hela tiden har haft möjlighet till möten med våra praktiska handledare på arbetsplatsen. 

Genom dessa möten fick vi ofta bra synpunkter som vi har tagit till oss av och haft i åtanke i 

genomförandet.  

Den tydliga ansvarsfördelningen oss emellan, där Niklas har ansvarat för det tekniska och 

Marcus för det grafiska, har också fungerat mycket bra. Vi har bägge tagit ansvar för våra 

respektive områden, men även för projektet i sin helhet. Genom att vi dessutom har fått delta i 

den andras arbetsuppgifter har gjort så att det praktiska inom examensarbetet har varit extra 

givande för oss. Inte minst för att man får ta del av arbetsuppgifter man vanligtvis inte är van 

att arbeta med, men även för att vi tillsammans kan hjälpa varandra i arbetet att förstå och lösa 

komplexa uppgifter.  

Vi har inte haft många stora utmaningar i detta examensarbete då vi har haft goda 

arbetsförhållanden och kunskaper inom det ämnesområde som vi har valt att göra vårt arbete. 

Den största utmaningen har dock varit att arbeta mot en kund, en kund som vi dessutom inte 

har haft direktkontakt med. Istället har vår uppdragsgivare fungerat som en mellanhand, vilket 

ibland kan ha lett till brist i kommunikationen mellan oss och beställaren. Som vi exempelvis 

skrev under avsnitt 4.4 fick vi sent reda på att trygghetspaketen som Larmbolaget säljer ska ha 

en månadskostnad. Att få in det på webbplatsen skulle involvera en större förändring av 

webbplatsen och därför hann vi inte implementera detta innan det praktiska arbetets deadline. 
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Hade det dock lyfts fram tydligt i någon av projektets tidigare faser så hade vi kunnat 

implementera denna kostnad utan att behöva göra en lika omfattande förändring av 

webbplatsen.  

Trots denna utmaning tycker vi att vi har genomfört ett arbete som vi kan vara stolta över att 

presentera. Att ha haft Recitera som uppdragsgivare och Larmbolaget som kund har varit både 

spännande och lärorikt, och alla parter har varit nöjda med det samarbete som vi har haft. 

6.5 En färdig webbplats  

Vi är glada över att kunna säga att den slutgiltiga produkten går i linje med de krav som har 

ställts av beställaren, uppdragsgivaren och oss själva. Vi alla anser att designen känns 

modern, fräsch och stilren. Med stöd från våra teoretiska utgångspunkter och användartester 

kan vi konstatera att webbplatsen är enkel att använda och tillgänglig för de flesta, inklusive 

människor med funktionshinder. Detta gör att vi inte bara är nöjda med projektet som 

arbetsform utan även dess slutgiltiga resultat. En länk och bilder på den färdiga webbplatsen 

presenteras i bilaga J.  
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BILAGOR 

Bilaga A: Kravspecifikation 
Följande punkter är krav på vad webbplatsen ska innehålla: 

 Det ska finnas en förstasida som är delad mot privatkunder och företagskunder. Det 

ska vara enkelt att komma tillbaka till “hem” om kunden är nyfiken och vill se över, 

till exempel, företag efter att ha tittat på privatpersonsidan. 

 Sidan ska ha en enklare webbshopslösning för ”larmpaket” och produkter. Det ska 

även finnas en möjlighet till att kunna göra ”tilläggsval” likt lösningen på denna sida 

http://www.sectoralarm.se/hemlarm/startpaket-med-kamera/ 

 Det ska finnas ett kontaktformulär för de kunder som föredrar att bli uppringda. 

 Det ska finnas ett nyhetsflöde i underkant på förstasidan med möjlighet att uppdatera 

enkelt. 

 Det ska finnas en undersida med information om företaget och deras verksamhet.  

 Webbplatsen ska gå i färgerna grå, röd och blå.  

http://www.sectoralarm.se/hemlarm/startpaket-med-kamera/
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Bilaga B: Work Breakdown Structure 
Detta är vår WBS som visar projektets olika aktiviteter.  
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Bilaga C: GANTT-schema 
Det här är det GANTT-schema, vår tidsplan, som vi har följt under arbetsprocessens gång.  
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Bilaga D: Flödesschema 
Det här är vårt flödesschema som visar webbplatsens struktur.  
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Bilaga E: Lo-fi-prototyp 

 

  

Fig. 1. Lo-fi-prototypens startsida.  

 

Fig. 2. Lo-fi-prototypens undersida 

”Hemlarm”.  

 

Fig. 3. Lo-fi-prototypens undersida 

”Trygghetspaket Bas”. På denna sida kan 

man beställa ett baslarmpaket samt diverse 

tillvalsprodukter. 

 

Fig. 4. Beställningsfunktionen i lo-fi-

prototypen. Här kan man ändra sin 

beställning samt fylla i sina personuppgifter. 
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Fig. 5. Det andra steget i lo-fi-prototypens 

beställningsfunktion. Här kontrollerar 

användaren sina uppgifter och sin beställning 

och har möjlighet att ändra den.    

 

Fig. 6. Bekräftelsesteget i lo-fi-prototypen.  

 

Fig. 7. Lo-fi-prototypens sidhuvud och sidfot 

som är återkommande på alla sidor. I 

användandet av prototypen lägger man in 

sidornas innehåll i mitten på denna skiss.  
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Bilaga F: Användartester 
1. Genomförande av användartest 1 - Lo-fi-prototyp 
Det första användartestet genomfördes med hjälp av en pappersprototyp på två stycken 

testpersoner. 

1.1 Testanvändare 

Testanvändare A: Man, 22 år, mycket god datorvana 

Testanvändare B: Man, 49 år, god datorvana 

1.2 Så här gick testet till: 

1. Testledaren inledde med att berätta om företaget och webbplatsen i vilken man ska 

kunna göra enkla beställningar av larmpaket. 

2. Testledaren förklarar vad testanvändarens uppgift är: Du ska köpa ett baslarmpaket till 

ditt hem. Till detta paket ska du komplettera med tre stycken brandlarm. 

3. Testledaren uppmanar testanvändaren till att tänka högt och förklara sina handlingar 

under hela interaktionsprocessen för att användartestet ska ge så djupgående fakta som 

möjligt.   

4. Därefter ger testledaren testanvändaren fria händer att testa pappersprototypen utan 

några vidare instruktioner (bortsätt ifrån om användaren fastnar helt i sitt användande). 

5. Testledaren antecknar testanvändarens beteende.   

6. Efter att testet har genomförts frågar testledaren om testanvändarens synpunkter och 

tips på förbättringar av webbplatsen. 

1.3 Testanvändare A 

 Testanvändaren inleder testet med att trycka på hemlarmsbilden på webbplatsens 

startsida. 

 Därefter trycker han på länken “Trygghetspaket Bas” i undermenyn och utbrister 

“Enkelt!”. 

 Väl där hittar han lätt till vart han ska komplettera med tillval i sin beställning. Dock 

ställer testanvändaren sig frågande till hur han ska gå tillväga för att komplettera sin 

beställning med just tre stycken brandlarm då han tror att fritextfältet är en checkbox. 

Han inser sedan med vägledning att det är ett fritextfält och skriver därefter in att han 

vill komplettera med tre stycken larm till sitt trygghetspaket. Sedan trycker han på 

beställ-knappen. 

 Testanvändaren kontrollerar att hans beställning stämmer innan han sedan fyller i sina 

personuppgifter. Därefter trycker han på knappen “gå vidare” för att komma vidare i 

sin beställning. 

 Testanvändaren kontrollerar att hans beställning och personuppgifter stämmer för att 

sedan trycka på knappen “skicka beställning”. 

1.4 Testanvändare B 

 Testanvändaren inleder testet med att trycka på “hemlarm” i huvudmenyn. 

 Väl inne på sidan för hemlarm trycker han sedan på “Trygghetspaket Bas” i 

undermenyn. 
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 Testanvändaren läser informationen på sidan och ser snabbt att det är det paket han 

söker. Därefter fyller han i att han vill komplettera sitt trygghetspaket med tre stycken 

brandlarm och trycker avslutningsvis på beställ-knappen. 

 Testpersonen kontrollerar sin beställning och ser att de överensstämmer med vad han 

vill ha och fyller således in sina personuppgifter för att sedan trycka på knappen “gå 

vidare”. 

 Avslutningsvis kontrollerar han sin beställning och sina personuppgifter en sista gång 

innan han trycker på knappen “skicka beställning”. 

1.5 Resultat från användartest 1 

Sammanställning av testanvändarnas synpunkter och tips på förbättringar 

 Under tillval på trygghetspaketssidorna bör det göras tydligare att man ska skriva in 

antalet tillvalsprodukter man vill ha. Idag är det bara en tom ruta. 

 Under sidan “Bekräfta din beställning” bör det finnas en text som uppmanar en till att 

kontrollera att ens uppgifter och beställning stämmer innan man avslutningsvis 

bekräftar. 

 Det bör finnas en betalningstjänst på sidan.  

 När betalar man? Det bör finnas tydlig information för kunden om hur man ska betala 

och när. Oftast när man ska köpa något över Internet sitter kunden med kreditkortet i 

handen under hela beställningsprocessen. Om kunden sedan kommer till sida där det 

står “tack för din beställning” utan att ha betalat kan det uppstå frågetecken. 

 Kunden bör få en orderbekräftelse på sin beställning. 

 Det är bra om kunden får veta om hur lång tid företaget kontaktar en efter att man har 

lagt en beställning. 

Sammanställning av våra beslut på eventuella korrigeringar 

 I produkttabellen ska det finnas rubriker som förtydligar vad varje spalt är, antal, 

produkt med mera. Dessutom kommer vi att sätta siffran noll i varje ruta så att 

användaren lätt kan se att de är fritextfält och att noll tillvalsprodukter är valda. 

 Under sidan där man bekräftar sin beställning kommer vi att lägga till en text som 

uppmanar användaren att kontrollera sina uppgifter innan denne bekräftar sin 

beställning. Det skulle exempelvis kunna vara “var vänlig och kontrollera att dina 

uppgifter stämmer innan du skickar din beställning” eller liknande. Vi kommer även 

att göra det tydligare vilket steg i beställningsprocessen man befinner sig på genom att 

exempelvis skriva “Steg 1 av 2” och så vidare. 

 Det ska finnas tydlig information om hur betalningen går till i form av 

betalningsvillkor.  

 Kunden ska få en orderbekräftelse via e-post vid beställning av produkt. 

 Det ska finnas tydlig information om när NTL kontaktar kund. 

2. Genomförande av användartest 2 - Hi-fi-prototyp 

Det andra användartestet genomfördes med hjälp av en digitalprototyp på en dator på två 

stycken testpersoner. 
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2.1 Testanvändare 

Testanvändare C: Kvinna, 54 år, viss datorvana 

Testanvändare D: Man, 52 år, ganska god datorvana 

2.2 Så här gick testet till: 

1. Testledaren inledde med att berätta om företaget och webbplatsen i vilken man ska 

kunna göra enkla beställningar av trygghetspaket. 

2. Testledaren förklarar vad testanvändarens uppgift är: Du ska köpa ett baslarmpaket till 

ditt hem. Till detta paket ska du komplettera med två stycken brandlarm och en 

rörelsedetektor. När testanvändaren har klickat på “Beställ”, får de instruktioner om att 

ändra tillvalen i sin beställning till endast ett (1) brandlarm och ingen rörelsedetektor. 

3. Testledaren uppmanar testanvändaren till att tänka högt och förklara sina handlingar 

under hela interaktionsprocessen. 

4. Därefter ger testledaren testanvändaren fria händer att testa hi-fi-prototypen utan några 

vidare instruktioner (bortsett ifrån om användaren fastnar helt i sitt användande). 

5. Testledaren antecknar testanvändarens beteende.   

6. Efter att testet har genomförts frågar testledaren om testanvändarens synpunkter och 

tips på förbättringar av webbplatsen. 

2.3 Testanvändare C 

 Testanvändaren klickar på Start, som redan är markerad, i huvudmenyn. Eftersom hon 

redan är på startsidan öppnas samma sida igen. 

 Användaren klickar på Företagslarm i huvudmenyn. Då kommer hon på att det ju var 

till hemmet hon skulle ha larmpaketet och klickar då på Hemlarm i huvudmenyn. 

 Användaren läser igenom texten på sidan Hemlarm. Därefter klickar hon på 

Trygghetspaket Bas i sidomenyn. 

 Användaren skriver in 2 brandlarm och 1 rörelsedetektor. 

 Användaren klickar på knappen Beställ. Efter instruktioner ändrar hon tillvalen genom 

att skriva in en 1:a i rutan för brandlarm och en 0:a i rutan för rörelsedetektor. 

 Användaren klickar på knappen Gå vidare. Hon inser då att hon har glömt att fylla i 

sina uppgifter, och klickar på knappen Gå tillbaka. 

 Användaren fyller i sina personuppgifter. Hon kan inte sitt mobilnummer utantill, men 

jag säger att hon kan strunta i det och bara fylla i sitt hemnummer. Hon vet inte heller 

hur man gör snabel-a (@) till e-postadressen på testdatorn, så jag hjälper henne med 

detta. Användaren kryssar i att hon har hund. 

 Användaren klickar återigen på Gå vidare. 

 Användaren klickar på Skicka beställning. 

2.4 Testanvändare D 

 Användaren klickar på Hemlarm i huvudmenyn. 

 Han scrollar snabbt igenom texten på sidan Hemlarm och upptäcker direktlänken till 

baspaketet i sidfoten. Han väljer ändå att klicka på Trygghetspaket Bas i sidomenyn. 
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 Användaren ser tillvalen och beställ-knappen, men undrar var man beställer själva 

paketet. Han är osäker på om beställ-knappen bara gäller tillvalen och om man 

beställer paketet på någon annan sida. Han tänker att han får testa och skriver in 2 

brandlarm och 1 rörelsedetektor. Han gör en överslagsräkning på priset och 

konstaterar att det ska bli cirka 5000 kr om paketet är medräknat, och tänker att han får 

se på nästa sida om priset stämmer. 

 Användaren klickar på knappen Beställ, och ser på sammanställningen av hans 

beställning att det totala priset är 4992 kr, så då förstår han att paketet är medräknat. 

 När användaren får instruktioner om att ändra tillvalen i sin beställning, klickar han 

direkt på bakåt-knappen i webbläsaren så att han kommer tillbaka till föregående sida. 

Där ändrar han till 1 i rutan för brandlarm och 0 i rutan för rörelsedetektorer. 

 Användaren klickar återigen på knappen Beställ. 

 Användaren skriver in sina personuppgifter och kryssar i att han har hund. 

 Användaren klickar på Gå vidare, och kontrollerar så att beställningen och 

personuppgifterna stämmer på bekräftelsesidan. 

 Användaren klickar på knappen Skicka beställning. 

2.5 Resultat från användartest 2 

Sammanställning av testanvändarnas synpunkter och tips på förbättringar 

 Kryssen till höger om respektive tillval på beställningssidan, som är till för att ta bort 

tillvalen från sin beställning, är inte tillräckligt tydliga. Användare C såg kryssen, men 

hade ingen aning om vad de var till för. Användare D såg inte kryssen, men tror inte 

att han skulle ha förstått dem även om han hade sett dem. 

 Användare D uppger att han förstod att beställ-knappen gällde både baspaketet och 

tillvalen, men var ändå inte helt säker. Om priset för paketet hade sett likadant ut som i 

tabellen för tillval så hade han förstått mycket bättre, alltså att priset för paketet står i 

en tabellrad precis ovanför tillvalstabellen, men utan kolumnen “antal”. 

 Användare D tycker att rutorna för antal på beställningssidan skulle varit tydligare, då 

skulle han förstått att han kunde ändra antal även där. 

Sammanställning av våra beslut på eventuella korrigeringar 

 Kryssen för att ta bort tillval på beställningssidan ska göras tydligare genom att få den 

tillhörande rubriken “Ta bort”. 

 Rutorna för antalet tillval ska göras tydligare genom att vi ger dem en mer framhävd 

kantlinje och en innerskugga. 

 Det ska framgå tydligare på trygghetspaketsidorna att det både är trygghetspaketet och 

tillvalen som ingår i beställningen genom att trygghetspaketet också står med i 

tabellen. 

3. Genomförande av användartest 3 - Färdig webbplats 

Det tredje användartestet genomfördes på den färdiga webbplatsen med hjälp av en dator på 

två stycken testpersoner. 
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3.1 Testanvändare 

Testanvändare E: Kvinna, 49 år, viss datorvana 

Testanvändare F: Kvinna, 28 år, mycket god datorvana 

3.2 Så här gick testet till: 

1. Testledaren inledde med att berätta om företaget och webbplatsen i vilken man ska 

kunna göra enkla beställningar av larmpaket. 

2. Testledaren förklarar vad testanvändarens uppgift är: Du ska köpa ett larmpaket med 

videolarm till ditt hem. Till detta paket ska du komplettera med en (1) brandsläckare, 

en (1) brandstege och två (2) stycken brandfiltar. När testanvändaren har klickat på 

“Beställ”: Du ska nu ändra tillvalen i sin beställning till endast en (1) brandfilt och 

ingen brandstege. Att tänka på när du genomför din beställning är att du har tre 

stycken hundar hemma. När beställningen är genomförd ska du kontrollera din 

orderbekräftelse.   

3. Testledaren uppmanar testanvändaren till att tänka högt och förklara sina handlingar 

under hela interaktionsprocessen. 

4. Därefter ger testledaren testanvändaren fria händer att testa webbplatsen utan några 

vidare instruktioner (bortsett ifrån om användaren fastnar helt i sitt användande). 

5. Testledaren antecknar testanvändarens beteende.   

6.  Efter att testet har genomförts frågar testledaren om testanvändarens synpunkter och 

tips på förbättringar av webbplatsen. 

3.3 Testanvändare E 

 Testanvändaren inleder testet med att gå in på webbplatsens startsida för att sedan 

trycka på fliken “Hemlarm” i den översta menyn.  

 Därefter går testanvändaren in på undersidan “Trygghetspaket Bas” och läser. Där 

finner hon inte att videolarm ingår i paketet. 

 Därför går hon istället in på undersidan “Trygghetspaket Plus” och läser att videolarm 

ingår. 

 Testanvändaren scrollar därefter längst ner på undersidan och fyller i att hon ska ha en 

(1) brandsläckare, en (1) brandstege och två (2) stycken brandfiltar för att sedan trycka 

på knappen “Beställ”.  

 När testanvändaren kommer till det första steget i sin beställning och ska ändra den 

börjar hon med att trycka på knappen “Uppdatera” i beställningstabellens underkant. 

Men ingenting händer. Istället ändrar hon sedan antalet produkter i tabellens 

nummerfält. Hon ändrar till 1 i rutan för brandfiltar och 0 i rutan för brandstegar. 

Testanvändaren trycker sedan på knappen “Fortsätt”.  

 I beställningens andra steg fyller testanvändaren in de obligatoriska fälten och anger 

att hon har tre stycken hundar. Därefter trycker hon på knappen “Fortsätt”.  

 När testanvändaren kommer till det tredje steget kontrollerar hon sin beställning och 

trycker sedan på knappen “Skicka beställning”. 

 I beställningens fjärde steg får hon en bekräftelse på att hennes beställning har 

skickats. Därefter öppnar testanvändaren sin e-post och ser att hon har fått en 

orderbekräftelse vilken överensstämmer med hennes beställning.  
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3.4 Testanvändare F 

 Testanvändaren börjar med att klicka på Hemlarm i huvudmenyn.  

 Hon kollar igenom sidan och ser länkarna i sidfoten. Hon försöker hitta något om 

videolarm, men hittar inget. Hon scrollar upp igen och noterar att det verkar vara 

samma länkar i undermenyn som i sidfoten. 

 Hon klickar på Trygghetspaket Bas i undermenyn för att se vad det innehåller. Hon 

skummar igenom texten, men hittar inget om videolarm. Hon ser däremot 

brandsläckare och de andra tillvalsprodukterna och håller det i minnet. 

 Därefter klickar hon på Trygghetspaket Plus i undermenyn och hittar videolarm. Hon 

scrollar ner på sidan och väljer tillvalsprodukterna, varpå hon klickar på knappen 

“Beställ”. 

 När hon får instruktioner om att ändra antalet tillvalsprodukter har hon redan hunnit gå 

vidare till steg två i beställningen, så hon klickar på “Tillbaka”-knappen och ändrar till 

en (1) brandfilt, men utan att klicka på “Uppdatera”, och tar bort brandstegen genom 

att klicka på krysset. Då märker hon att det har ändrats tillbaka till två (2) brandfiltar, 

så hon ändrar tillbaka till en (1) igen. Hon ser att priset inte ändras och märker först 

inte “Uppdatera”-knappen. 

 Efter en kort stund upptäcker testanvändaren “Uppdatera”-knappen och klickar på den. 

Hon märker då att priset ändras som det ska. Sedan klickar hon på knappen “Fortsätt”. 

 I beställningens andra steg fyller testanvändaren i de obligatoriska fälten och anger att 

hon har tre hundar. Därefter klickar hon på knappen “Fortsätt”. 

 I beställningens tredje steg kollar testanvändaren igenom beställningen och alla 

uppgifter så att de stämmer. Då inser hon att hon har skrivit in fel e-postadress, så hon 

klickar på knappen “Tillbaka”. 

 Testanvändaren ändrar till rätt e-postadress och klickar sedan på “Fortsätt”. 

 Tillbaka på det tredje steget kollar hon igenom så att allt stämmer igen och klickar 

därefter på knappen “Skicka beställning”. 

 Efter att ha sett meddelandet att beställningen har skickats i det fjärde steget, loggar 

testanvändaren in på sin e-post och kontrollerar orderbekräftelsen. 

3.5 Resultat från användartest 3 

Sammanställning av testanvändarnas synpunkter och tips på förbättringar 

 Det bör stå i orderbekräftelsen om summan av priset är inklusive moms, och i så fall 

hur mycket.  

 Det bör finnas tydlig information om när man får leveransen och på vilket sett den 

levereras. 

 Priset bör ändras automatiskt när man ändrar antalet tillvalsprodukter i beställningens 

första steg. 

Sammanställning av våra beslut på eventuella korrigeringar 

 Uppdatera-knappen ska tas bort och priset ska istället uppdateras automatiskt när 

användaren skriver in ett nytt antal tillvalsprodukter i beställningens första steg. För 
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att detta ska fungera krävs det att JavaScript är aktiverat i webbläsaren, så för de som 

inte har JavaScript aktiverat kommer Uppdatera-knappen att finnas kvar. 

 Information om moms ska framgå tydligt i orderformuläret.  

 Information kommer att uppdateras efter att den fås av beställare.  

 Efter användartesten upptäckte vi att antalet produkter inte uppdateras i beställningens 

första steg om användaren inte klickar på Uppdatera-knappen, vilket testanvändare E 

missade att göra. Detta ska vi åtgärda innan lanseringen av webbplatsen. 
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Bilaga G: ER-modell 
Detta är den ER-modell som gjorde och sedan utgick ifrån i skapandet av vår databas. 
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Bilaga H: Gray boxes  

 

Fig. 1. Gray box-skiss av webbplatsens 

startsida.  

 

Fig. 2. Gray box-skiss av webbplatsens 

undersidor ”Hemlarm”, ”Företagslarm” 

och ”Om oss” med flera.  

 

Fig. 3. Gray box-skiss av undersidorna 

”Trygghetspaket Bas” och 

”Trygghetspaket Plus”. 

 

Fig. 4. Gray box-skiss av kontaktsidan på 

webbplatsen. 
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Bilaga I: Grafiskt styrdokument 
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Bilaga J: Larmbolagets nya webbplats 
Följande är en länk till den resulterande webbplatsen som vi har gjort åt Larmbolaget: 

www.recitera.se/nlt. Nedan finns även ett antal bilder på webbplatsen.  

  
Fig. 1. Det här är en bild på den färdiga webbplatsens startsida. 

 

http://www.recitera.se/nlt
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Fig. 2. Detta är en bild på undersidan ”Hemlarm”.  
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  Fig. 3. Detta är en bild på undersidan ”Trygghetspaket Bas”.  
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Fig. 4. Detta är en bild på undersidan ”Företagslarm”.  
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Fig. 5. Detta är en bild på undersidan ”Om Larmbolaget”.  
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Fig. 6. Detta är en bild på undersidan ”Kontakta oss”.  

 


