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Sammanfattning 
Jag kommer i denna uppsats beskriva den designprocess som pågått vid skapandet av en 

webbaserad informationsplattform från koncept till slutprodukt. 

Mitt uppdrag har varit att effektivisera en webbyrås nuvarande sätt att hantera och sprida 

information på, som bestod av en blandning mellan digital och analog information, och skapa 

en ny webbaserad informationsplattform. Den nya webbaserade informationsplattformen ska 

kunna samla all information på en plats och skapa ett effektivare informationsutbyte mellan 

de anställda på företaget. 

Jag har använt mig av två teoretiska ramverk; Nielsens tio heuristics samt Krugs visuella 

design hierarki. 

Jag har arbetat nära beställaren för att kunna skräddarsy webbplatsen till deras behov. 

Resultatet efter ett omfattande arbete med designmallar och front-end kodning blev grunden 

för webbyråns webbaserade informationsplattform, utvecklad för att effektivisera spridningen 

av information på företaget. 
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Abstract 
In this essay I will describe the design process during the creation of a web-based information 

platform, from concept to final product. 

My assignment has been to take a web agency’s current way of managing and distributing 

information, which consisted of a mix between digital and analog information, and create a 

new web-based information platform. The new web-based information-platforms purpose is 

to gather all information in one place for easier exchange of information between employees 

at the company and make it more efficient.  

I used two theoretical frameworks as a theoretical base working on the project; Nielsen's ten 

heuristics and Krugs visual design hierarchy. 

I have worked closely with the client to customize the platform to their needs. 

The result after extensive work with design templates and front-end coding became the 

foundation for the web agency’s web-based platform, developed to distribute information 

more efficiently within the agency. 
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1. Inledning 
Hur kommunicerar man på bästa möjliga sätt på en modern webbyrå? Det finns många olika 

metoder för att sprida information mellan anställda på ett företag och alla jobbar enligt olika 

system. Mitt uppdrag har varit att ta förtagets nuvarande sätt att hantera och sprida 

information på, vilket bestod av en blandning mellan digital och analog information, och 

skapa en ny webbaserad informationsplattform. Den nya webbaserade plattformen ska kunna 

samla all information på en plats för enklare informationsutbyte mellan de anställda på 

företaget. 

1.1 Definitioner 

HTML: Hypertext Markup Language är ett märkspråk och används som standard för 

webbsidor. 

CSS: Cascading Style Sheets används för att ändra den visuella formen av webbsidor. 

Designmall: Min definition av en designmall är ett grafiskt dokument skapat i exempelvis 

Adobe Photoshop där de olika en webbsida och dess funktioner presenteras visuellt. 

JavaScript: Ett skriptspråk 

jQuery: Ett JavaScript-bibliotek som används för att bland annat skapa animeringar och 

tillföra interaktivitet och funktioner till webbsidor. 

Front-end: Gränssnittorienterad design. HTML, CSS, jQuery, JavaScripts kodning för 

webbsidor. Front-end utvecklaren skapar det användaren ser på skärmen. 

Back-end: Den bakomliggande programmeringen för webbsidor. Det som gör att webbsidor 

fungerar som det är tänkt. Back-end brukar innefatta skriptprogrammering, koppla 

webbplatser till databaser, SQL.  

CMS: Content Management System, ett informationssystem för att hantera webbsidans 

innehåll. 

1.2 Bakgrund 
Sphinxly AB är en webbyrå med 10 anställda belägen vid Karlaplan i Stockholm. Sphinxly 

skapar webbsidor åt både stora och små kunder. Sphinxlys webbsidor är dynamiskt 

uppbyggda och kunderna kan själva uppdatera och skapa nytt innehåll med hjälp av Sphinxlys 

egna CMS Easyweb.  
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Sphinxly fokuserar på fem saker:  

• CMS 

• Design 

• Användbarhet 

• Kompabilitet 

• Sökbarhet 

Företagets anställda är specialiserade på grafiskt design, front-end och back-end utveckling. 

I nuläget använder Sphinxly en blandning av analoga och digitala hjälpmedel för att sprida 

information om pågående projekt. Det är då ärenden (uppdateringar och förändringar av 

befintliga kunders webbplatser) och tidsrapportering mellan företagets anställda. De sätt 

företaget arbetar på i dagsläget fungerar bra, men kan effektiviseras, göras enklare och 

tydligare.  

Min uppgift har varit att skapa en webbaserad informationsplattform där de anställda på 

företaget snabbt och enkelt ska få en tydlig överblick av de olika projekt och ärenden 

företaget jobbar med. Informationsplattformen ska även hantera de anställdas tidsrapportering 

och företagets kunder. 

Jag utförde även min praktikperiod på företaget och jag fick då en inblick i hur de arbetar. 

Under praktikperioden arbetade jag med front-end utveckling, samt designrelaterade uppdrag. 

Min roll i detta projekt är att skapa denna webbaserade informationsplattform från grunden. 

Jag kommer planera, designa och koda front-end delen av webbplatsen. 

1.3 Syfte & Mål 
Huvudsyftet med projektet har varit att skapa en webbaserad informationsplattform där 

företaget i ett senare skede kan samla all viktig information. Med hjälp av 

informationsplattformen ska de anställda på företaget ständigt vara uppdaterade med den 

senaste informationen om de olika projekt och ärenden företaget jobbar med. De anställda ska 

på ett lättare sätt kunna se vilka projekt och ärenden som närmar sin deadline, det ska även 

framgå vilka projekt som behöver hjälp för att kunna färdigställas i tid.  
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Denna uppsats syftar till att ge läsaren en inblick i hur designprocessen kan se ut vid 

skapandet av en webbaserad interaktiv informationsplattform.  

Det primära målet har varit att underlätta och visualisera företagets pågående projekt samt 

ärenden för att förenkla informationsspridning mellan företagets anställda. 

Det sekundära målet har varit att förenkla tidsrapporteringen för de anställda, men också göra 

de lättare att få ut information för de som sköter bokföring och fakturering. 

Mitt personliga mål är att utveckla mina färdigheter inom HTML5, CSS3, jQuery samt 

förbättra mina kunskaper inom webb- och interaktionsdesign. 

1.4 Avgränsning 
Endast front-end delen av informationsplattformen ska levereras. Jag kommer inte utföra 

någon back-end programmering. Det som kommer levereras är alltså designmallar och 

webbsidor kodade i HTML5, CSS3 samt jQuery utifrån designmallarna. 

Informationsplattformen kommer inte vara anpassad för äldre webbläsare. 

Informationsplattformen kommer fungera i äldre webbläsare, men vissa designelement som 

exempelvis skuggor och ”gradients” kommer inte synas då äldre webbläsare inte stödjer 

CSS3. 

1.5 Disposition 

Jag kommer i denna rapport att använda mig av två teoretiska ramverk. 

Rapporten är disponerad på följande sätt; först beskrivs projektets olika faser och hur 

designprocessen sett ut från början till slut, därefter kommer jag att presentera resultatet samt 

diskussion och analys.  
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Krugs visuella design hierarki 
Enligt Krug så bör en webbplats hålla en viss ordning. Alla delar av hemsidan bör följa en 

viss hierarki för att användaren enkelt ska kunna navigera sig runt. Han menar att i toppen av 

denna hierarki befinner sig själva sidan. Därefter dess sektioner, subsektioner, sub-

subsektioner osv. På varje ”del-sida” är hierarkin sedan del-sidans yta och därefter de olika 

sakerna på del-sidan.1 

Hierarkin ser alltså ut som följande: 

This site 
     Sections of this site 
          Subsections 
               Sub-subsections, etc. 
                    This page 
                         Areas of this page 
                              Items of this page 
 
På en sida placeras logotypen enligt Krug lämpligast i det övre vänstra hörnet, då användarens 

ögon dras dit på grund av vana samt att vi läser från vänster till höger. Logotypen bör också 

alltid vara synlig, att den finns på alla ”del-sidor” dvs. Detta på grund av att man hela tiden 

ska veta vilken sida man befinner sig på. Krug menar vidare att det är viktigt att en logotyp 

tydligt ser ut som en logotyp, annars förloras budskapet. Sektionerna, den primära 

navigationen, följer även denna hierarki. Allt bör rangordnas enligt vad som anses vara 

viktigast.2 

2.2 Gränssnittsdesign 
Jacob Nielsen utvecklade 1990 the heuristics for heuristics evaluation i samarbete med Rolf 

Molich. Nielsen har därefter skapat en reviderad version av de tio principerna för 

gränssnittsdesign. Han kallar dessa ”ten heurestics”. Han menar att dessa principer är mer som 

tumregler än specifika riktlinjer.3  

 

                                                           
1 Krug (2006) s. 64  
2 Krug (2006) s. 63 
3 Nielsen (2005) 
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Jag har här sammanfattat de tio principerna: 

1. Visibility of system status. Användare bör alltid få bra information genom feedback 

och man bör även se till att användarna får den inom rimlig tid. 

2. Match between system and the real world. Språket bör vara anpassat för 

användaren, så att det inte finns termer som användaren inte förstår. 

3. User control and freedom. Det bör vara enkelt att ta sig ur en funktion, utan att 

behöva leta efter sätt att ta sig ur den. 

4. Consistency and standards. Användaren skall enkelt veta om ord och situationer 

innebär samma sak, utan att behöva leta. 

5. Error prevention. Försök att se till att det inte uppstår några fel, istället för att skapa 

bra felmeddelanden. 

6. Recognition rather than recall. Hjälp användaren genom att göra saker tydliga och 

synliga så att de inte behöver anstränga sig för att minnas saker. 

7. Flexibility and efficiency of use. Se till att sidan kan anpassas för både erfarna och 

oerfarna användare. Skapa möjligheter för den erfarne att göra anpassningar på sidan. 

8. Aesthetic and minimalist design. Ha så lite innehåll i dialogrutor som möjligt. Desto 

mer information, desto rörigare. 

9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors. När felmeddelanden visas 

bör det ej visas en fel-kod, utan stå i klartext vilket fel som uppstod. 

10. Help and documentation. Sidan bör vara enkel att navigera på, men trots det så 

behövs hjälpfunktion och dokumentation. Denna bör vara lätt att finna. 
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3. Metod 

3.1 Projektets faser 
För att projektet enkelt ska flyta på så bör det delas in i faser, även kallat etapper. Fördelen 

med att göra detta är att man tydligt ser vad som bör göras under varje del. De olika delarna 

bör komma i en viss ordning för att projektet ska kunna utföras på effektivaste möjliga sätt.4  

Först ut är den initierande fasen. Det är då beställarens, i detta fall Sphinxly, ansvar att ta 

fram en kravspecifikation. Därefter kommer den planerande fasen där projektdefinition tas 

fram och förutsättningar bestäms. Sedan startar genomförande fasen och planerna omformas 

till arbete. Under genomförandet bör det göras möten med beställaren, där man diskuterar 

arbetet och delresultatet. Till sist kommer den avslutande fasen där projektet ska avslutas och 

utvärderas.5 

3.2 WBS 
För att underlätta arbetsgången under detta projekt så behövs en bra arbetsstruktur. Det jag 

kommer att behöva är att kunna identifiera de aktiviteter och etapper projektet kommer att 

innehålla. Detta görs lättast med en WBS, work breakdown structure. En WBS fungerar så att 

man bryter ner arbetet i mindre delar, som sedan i logisk ordning förgrenas som ett träd med 

stam, grenar, kvistar och blad. Nedbrytningen kan göras på olika sätt men jag har valt att göra 

en WBS för min arbetsgång och mina delmål.6  

En WBS ska innehålla allt som krävs för att projektet ska kunna slutföras och påminner om en 

tankekartas struktur. Skillnaden mellan en tankekarta och en WBS är hur den utformas. En 

WBS bör ha en hierarkisk struktur som förgrenas, medan en tankekarta utgår från centrum i 

olika grenar. 

3.3 GANTT schema 
För att projektet ska klara deadline så bör man skapa en tidsplan. Tidsplanen kan även ses 

som en aktivitetsplan med en tidsaxel. Man placerar då in aktiviteterna från sin WBS in i 

                                                           
4 Kamp s. 16  
5 Kamp s. 16 
6 Tonnquist (2012) s. 61 
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aktivitetsplanen, med dess varaktighet, start- och sluttider. Jag har valt att använda mig av 

planeringsmetoden GANTT-schema, som är den vanligaste metoden för tidsplanering.7  

Genom att använda ett GANTT-schema så ser man alla steg i projektet tydligt och vilka 

beroenden alla aktiviteter har. För att kunna skapa ett GANTT-schema så gör man först en 

WBS, därefter en nät plan, följt av en aktivitetslista, som sedan blir basen för GANTT-

schemat.8 

3.4 Kravspecifikation 
Här följer den kravspecifikation som ligger som grund för projektet: 

Systemet ska innehålla: 

• Alla Sphinxlys projekt 

• Alla ärenden som ska faktureras 

• Alla anställdas tidsrapportering 

Systemet ska ersätta: 

• Den nuvarande tidsrapporteringen (excel-dokument) 

• Whiteboard över projekt 

• Whiteboard över "ärenden" 

• Anteckningar över saker som ska faktureras/pågående ärenden 

Ur systemet ska det vara lätt att: 

• Få korrekt faktureringsunderlag 

• För alla anställda: Se vilka ärenden som finns tillgängliga och vem som arbetar 

med vad 

• För alla anställda: Få en överblick över pågående projekt, deadlines och prioritet 

• Se hur man ligger till på en tidsaxel 

 
  

                                                           
7 Tonnquist (2012) s. 156 
8 Tonnquist (2012) s. 156 
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4. Genomförande 

4.1 Initierande fasen 

Under den initierande fasen levererades en kravspecifikation för projektet. Den innehöll 

kortare information om vad informationsplattformen skulle innehålla. Det levererades även ett 

antal bilder, en enkel designskiss (se bilaga 10.3) över webbplatsen samt bilder på de olika 

whiteboards som används. Det levererades också ett antal utskrivna dokument med den 

nuvarande tidrapporten, ärende dokument. 

 

En viktig aspekt med den nya informationsplattformen var att all viktig information skulle 

visas visuellt. Det skulle krävas så få ”klick” som möjligt för att kunna redigera och skapa ny 

information. Det skulle gå fortare och vara mer överskådligt med den webbaserade 

informationsplattformen för att den skulle bli värd att använda. 

 

4.2 Planerande fasen 

Den planerande fasen är enligt mig den viktigaste fasen att lägga ner mycket tid då man 

senare i genomförandefasen tjänar igen den tiden man lägger ner under den planerande fasen. 

 

I den planerande fasen började jag med att göra en WBS, och på den baserade jag GANTT-

schemat. Jag använde dessa metoder för att få en bra överblick över vad som ska göras och 

hur lång tid de olika delarna av projektet kommer kräva.  

 

Det var också viktigt att få en korrekt helhetsbild över hur de anställda använde företagets 

befintliga system. Vad var viktigt för de anställda på företaget? 

4.2.1 Förundersökning - Vad ska den webbaserade informationsplattformen 

ersätta? Hur fungerar det nu? 

Företaget använder i dagsläget två olika whiteboards för att hantera de projekt och ärenden 

företaget arbetar med. De använder excel-dokument för att tidsrapportera. Jag kommer här 

beskriva hur arbetet går till. 
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Projekt: 

Projekt är de olika webbplatserna företaget arbetar med. Alla projekten är kopplade till en 

kund, ofta nya kunder men även redan befintliga kunder som vill ha en helt ny webbplats. 

Alla projekten finns uppskrivna på en whiteboardtavla. (Se bilaga 10.4) 

 

Längst till vänster på whiteboardtavlan finns en kolumn med projektens deadline, därefter 

projektnamnet följt av en kolumn med avtal som markeras med en röd cirkel om inget avtal är 

upprättat eller en bock om avtal har skrivits. Därefter kommer projektets tre olika faser, Form, 

HTML samt Dev. För varje fas finns en bokstav, exempelvis P som står för Patrik. Patrik är då 

ansvarig för den fasen han är uppskriven under, är ingen tilldelad en fas så markeras detta 

med en röd cirkel.  

 

Under projektets Form-fas skapas de designmallar som visas för kunden. Om kunden 

godkänner designmallarna går projektet in i nästa fas, HTML, annars görs förändringar av 

designmallarna tills kunden är nöjd. Under HTML-fasen görs webbsidans front-end 

utveckling.  

 

Webbsidan kodas i HTML, CSS. De skapas även JavaScript och jQuery för de grafiska 

funktionerna. När denna fas är färdig går projektet in i, som Sphinxly kallar det, Dev-fasen. 

Dev-fasen är då back-end programmeringen av webbsidan sker. Här förs allt arbete från 

HTML-fasen in i företagets CMS Easyweb så att kunden själv ska kunna förändra 

webbplatsen. Även andra funktioner som kräver svårare programmering görs. 

 

Längt till höger på tavlan finns en kolumn med Övr, övrig information som rör projektet. 

Ärenden: 
Ärenden är mindre uppdrag, ofta uppdateringar av befintliga kunders webbplatser. Det kan 

vara utveckling av en webbshop, designförändringar, nya logotyper med mera. Ärendena är 

oftast kopplade till befintliga kunder, men de kan även vara intern utveckling av exempelvis 

företagets CMS Easyweb. Alla ärenden är uppskrivna på post-it lappar uppsatta på en 

strukturerad whiteboardtavla. (Se bilaga 10.5) 
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Längt till vänster finns en spalt med icke utdelade ärenden. Därefter finns en spalt för varje 

anställd med post-it lappar för varje ärende de fått tilldelat. Längst till höger finns en klart 

spalt, där nyligen färdiggjorda ärenden placeras. 

Företagets VD har även alla ärenden i ett textdokument med information om hur lång tid 

ärendena tagit, och om de blivit fakturerade. 

Tidsrapportering: 

Alla anställda gör sin tidsrapportering genom att varje vecka fylla i en excel-mall. När excel-

mallen för veckan är ifylld, skickas den till en ekonomiskt ansvarig person på företaget.  

Högst upp i mallen finns fält för vecka, person och anställningsnummer. 

Under det fyller man i när man kom till jobbet, gick från jobbet och hur mycket rast man tagit 

under dagen. Mallen sträcker sig över perioden av en vecka. Under varje dag sammanfattas 

den totala mängden arbetstimmar. 

Under det skriver man upp vilka projekt eller ärenden man jobbat med, antalet timmar man 

jobbat med samt de olika ärendena och projekten under veckans dagar. Man kan även se totalt 

hur många timmar man arbetat med de olika projekten och ärendena den dagen. De går även 

att se hur många timmar man jobbat med ett specifikt projekt eller ärende under veckan. 

Längst ner i mallen finns en sammanställning av hur många timmar man ska jobba per vecka 

och hur mycket man faktiskt arbetat den veckan. Detta visas sedan som en viss mängd övertid 

eller tid att arbeta in. 

Det finns även ett fält där man kan fylla i varför man har haft eventuell frånvaro den veckan. 

4.2.2 Planering av webbplatsens struktur 

Under min planering av webbplatsens struktur var det viktigt att jag förstod alla delar som 

webbplatsen skulle bestå av. Jag la mycket tid på att förstå de olika flöden som fanns i deras 

nuvarande arbetssätt. Jag frågade de olika anställda hur de använde whiteboard-tavlorna och 

tidrapporten för att få en bättre förståelse. Jag skissade mycket och försökte bryta ner alla 

olika delarna webbplatsen skulle bestå av.  

Desto mer jag bröt ner webbplatsens olika delar, desto fler frågor uppkom. När jag kände att 

jag brutit ner en del så mycket jag kunde och samlat alla nya frågor pratade jag med företagets 



Jonathan Norén 850201-0039 
Södertörns Högskola                                                Institutionen för kommunikation, medier och IT 
IMD09  Medieteknik 
Praktiskt examensarbete VT12   
            

15 
 

VD och anställda för att få svar. Exempel på frågor kunde vara, ”ska alla anställda kunna 

redigera och lägga till projekt”, ”hur ofta fyller du i denna specifika del av tidrapporten”, 

”anser du den delen nödvändig?”.  

Genom att bryta ner alla delar och förtydliga alla flöden ökade min förståelse för hur de 

faktiskt arbetade och använde deras nuvarande system. Detta var nödvändigt att förstå för att 

kunna göra förbättringar och förändringar av systemet.  

Det var väldigt viktigt att allt var genomtänkt innan jag började skapa designmallar för att 

sedan programmera, då det skulle bli väldigt tidskrävande att ändra detta i efterhand. 

Jag valde att strukturera de olika webbsidorna på följande sätt: 

 

Det första användaren möter är en inloggningssida. När användaren loggat in kommer man 

direkt till pågående projekt, då det var det viktigaste att alltid ha koll på. På pågående projekt-

sidan hittar man även en länk som ska visa avslutade projekt. 

Man kan nu välja de övriga sidorna; ärenden, tidrapport, kunder och användare. 

Under ärenden visas företagets pågående ärenden. Det finns även en länk som ska visa 

företagets avslutade ärenden. 

Under tidsrapportering visas veckans tidrapport. Det ska även finnas möjlighet att lägga till 

nya tidrapporter, samt möjlighet att se och redigera gamla tidrapporter. 

Under kunder ska företagets alla kunder och information om kunderna finnas. 

Under användare ska webbplatsens samtliga användare finnas. 



Jonathan Norén 850201-0039 
Södertörns Högskola                                                Institutionen för kommunikation, medier och IT 
IMD09  Medieteknik 
Praktiskt examensarbete VT12   
            

16 
 

Alla webbsidornas namn är anpassade efter Sphinxlys anställda. Webbsidornas namn kommer 

vara lätta att förstå, då de anställda i dagsläget använder dessa termer. Just detta är viktigt att 

tänka på enligt Nielsen, då nummer två på hans lista över tio heuristics är just att språket ska 

vara anpassat för användaren.9 

4.2.3 Planering av den grafiska designen 

Jag började med att göra pappersskisser baserat på mitt tidigare arbete. Jag försökte nu sortera 

vad som är viktigt, vad som är mindre viktigt, vad ska synas tydligast och vad vill de anställda 

se snabbt? 

Jag funderade även mycket på hur man skulle kunna redigera informationen på webbsidorna 

snabbt och enkelt. Som tidigare nämnt var det viktigt att det skulle gå snabbt och enkelt att 

använda informationsplattformen, och att alla viktiga delar skulle visas grafiskt.  

  

                                                           
9 Nielsen (2005) 
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4.3 Genomförandefas 
Innan jag började skapa designmallarna för webbplatsen undersökte jag Sphinxlys webbplats. 

Jag undersökte typsnitt, men framförallt färgval. Jag ville att den webbaserade 

informationsplattformen skulle utstråla Sphinxly. 

4.3.1 Designmallar 
Designmall version 1: 

 
(Bild 1: Designmall version 1) 
 

Jag började med att göra webbsidans grund. Jag skapade bakgrund, den primära 

navigationsmenyn, en ”inloggad ruta” som visar vem som är inloggad samt ramen för den 

aktiva sidans innehåll. (Se bild1) 

Jag valde att placera logotypen högst upp i vänstra hörnet då Krug menar att människor 

förväntar sig att logotypen är placerad just där. Våra ögon söker sig automatiskt till det 

vänstra hörnet då vi läser från vänster till höger.10  

Ordningen på länkarna i sidans primära navigationsmeny är ordnade hierarkiskt från vänster 

till höger, i den ordning som uppdragsgivaren anser viktigast. Denna utformning följer även 

Krugs Web navigation conventions. Även placeringen av den primära navigationsmenyn 

följer Krugs rekommendationer då navigationen ligger på andra plats enligt Krugs hierarki.11  

För att förtydliga vilken webbsida som är aktiv valde jag använda en annan färg för länken 

och jag valde även att ha ett streck under den aktiva länken för att ytterligare förtydliga detta. 

Krug menar att om man vill försäkra sig att användaren ska förstå detta, behöver man minst 

två visuella skillnader; exempelvis en annan färg och fet text.12 Jag valde att använda ett 

streck under texten istället för fet text, då jag anser att det är tydligare. 

 
                                                           
10 Krug (2006) s. 64 
11 Krug (2006) s. 64 
12 Krug (2006) s. 75 
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Designmall version 2: 

 
(Bild 2: Designmall version 2, Projekt) 
 

Efter en konversation med en front-end utvecklare på företaget så fick jag veta att webbsidan 

skulle kunna visas med projektor under fredagsmötena. Det vore därför bra om sidan kunde 

göras ännu större och ha relativt stor text för att öka läsbarheten. Projektorn hade en 

upplösning på 1920*1080 pixlar, samma upplösning som företagets datorskärmar.  

Jag valde därför att öka bredden på webbplatsen och förstora upp designmallarna och dess 

innehåll, då både företagets datorskärmar och projektorn var högupplösta. (Se bild 2) 

Sphinxlys webbplats använder typsnitten ”Georgia italic” för rubriker, ”Georgia” för knappar 

och ”Verdana” för övrig text. Jag provade att använda dessa typsnitt men läsbarheten 

försämrades och jag valde därför att använda ”Open Sans”, ett webb optimerat typsnitt som 

finns tillgängligt på Google Web Fonts13. Open Sans gjorde texten tydligare och mer lättläst. 

Varje udda rad i projekttabellen har en annan bakgrundsfärg. Detta för att förenkla 

läsbarheten. Jag valde att göra projektens deadline grafiskt utmärkande, då projektens 

deadline var det viktigaste enligt arbetsgivaren. Genom att skapa en minimalistisk men tydlig 

                                                           
13 Google Web Fonts 
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design så blir projekt en framträdande del på sidan. Även Nielsen menar att mindre 

information förenklar tydligheten på en sida i hans åttonde punkt på heuristics-listan.14 

Den översta raden i projekttabellen illustrerar hur det skulle se ut när en användare klickat på 

raden. Knappar dyker upp framför namnen där användaren kan klicka på knappen för att ta 

bort personen och en ny knapp dyker då upp. Den nya knappen illustreras på den nedersta 

raden. Raden är då tom och en plus-knapp dyker upp. Projekt-id (#) numret har även bytts ut 

mot en penna, för att tydligare visa att innehållet i projektet kan ändras. 

Längst till höger finns fältet status, här kan de anställda fylla projektets status. Exempel på 

detta kan vara hur långt respektive person har kommit, om designmallar är skickade till kund, 

eller annan viktig information. 

Under projekttabellen finns en ”lägg till projekt”-knapp. Klickar man på knappen dyker en ny 

tom rad upp längst ner som användaren kan fylla i. 

Designmall version 3: 

 
(Bild 3: Designmall version 3, Projekt listvy) 

I denna version av designmallen har den grafiska designen förändrats en aning. Över tabellen 

för projekten finns nu två nya alternativ, visa endast mina projekt och visa alla projekt. 

Klickar man på visa endast mina projekt så döljs alla projekt som den inloggade användaren 

inte är tilldelad. Denna funktion lades till efter ett användartest med två anställda på företaget. 

De saknade denna funktion för att lättare få en bättre överblick över deras eget arbete. 

                                                           
14 Nielsen (2005) 
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Längst ner i tabellen visas hur det skulle se ut när man klickat på plus-knappen för att välja en 

anställd till den delen av projektet. 

 
(Bild 4: Designmall version 3, Projekt kalendervy) 

Längst till höger över projekttabellen finns även två nya ikoner. Den vänstra visar ett 

anteckningsblock med en punktlista, vilket symboliserar projektens list-vy som visas på 

Bild3.  

Den högra ikonen visar ett anteckningsblock med en kalender. Denna ikon symboliserar 

projektens kalender-vy som visas på Bild 4. Kalender-vyn är till för att ge de anställda en 

bättre överblick av projekten. Kalendern täcker en 16 dagars period. Klickar man på pilarna 

scrollar man i kalendern. Drar man musen över en färgad ruta visas en pop-up med 

information om vilken del i projektet det är och vem som är ansvarig för den delen. 

Typsnittet som användes tidigare ändrades till ”Arial” då det gav bättre läsbarhet än ”Open 

Sans”. Det går även fortare att ladda webbsidorna då webbläsaren slipper hämta fonten från 

Google fonts. Det har även skett några färgförändringar för att öka läsbarheten. 
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Designmall version 4: 

 
(Bild 5: Designmall version 4, Projekt – Redigera projekt) 

Efter ett möte med företagets VD gjordes ett antal förändringar i designmallen. Vi bestämde 

att inte använda två separata vyer för projekten (kalender-vy och list-vy), utan valde att 

fokusera på list-vyn och försöka lägga in deadlines för de olika projektstadierna, design, css, 

och dev direkt i list-vyn. Jag löste detta genom att bakom den anställdas namn lägga till en 

”progress-bar”. Denna progress-bar visar hur lång tid som gått för den individuella 

projektdelens deadline. När hela rutan är fylld med grönt har deadlinen för den individuella 

projektdelen nåtts.  

Företagets VD ville även lägga till tre nya delar, kvalitetstest, levererat samt fakturerat. För 

att spara plats och göra det tydligt valde jag att använda en grön lampa om delen var klar, och 

en röd lampa om delen inte var klar. 

Projektets deadline var projektets absolut viktigaste information. Jag valde därför att ha 

deadlinen längst till vänster utifrån Krugs Web navigation conventions då de viktigaste ska 

ligga till vänster.15 Jag färgkodade även antalet dagar kvar till deadline för att det lätt skulle 

gå att se vilka projekt som närmade sin deadline. Projekt med mindre än 7 dagar kvar till 
                                                           
15 Krug (2006) s. 64 
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deadline färgades rött, 7-14 dagar färgades orange, 14-21 dagar färgades gult, 21 dagar och 

längre färgades grönt. 

Projekt id, som tidigare var placerat längst till vänster, placerades under projektnamnet i en 

nedtonad färg då detta inte ansågs lika viktigt, men tillräckligt viktigt för att visas. 

Bredvid projekt id visas vilken projektkategori projektet tillhör. Företaget samarbetar med 

andra designbyråer som ger företaget uppdrag och under denna kategori kan man välja de 

andra designbyråerna. 

I och med att mer information behövde finnas på varje rad valde jag att förminska projektets 

css, dev, design kolumner. I och med denna förändring använde jag istället den anställdes 

första bokstav i namnet istället för hela namnet. Detta kan verka otillräckligt med tydlighet, 

men det är precis så företaget skriver allas namn på whiteboarden i deras nuvarande 

arbetsmodell. Denna förändring följa endast deras nuvarande arbetssätt. 

Status har även döpts om till kommentarer, då detta bättre passade rutans syfte då den är 

öppen för alla typer av kommentarer angående projektet. 

Med all ny information i projekttabellen krävdes ett nytt sätt att redigera de olika projekten. 

På Bild 5 visas hur det ska se ut när man redigerar ett projekt. Den grå rutan mellan projekten 

hör till projektet ovanför den grå rutan. Detta har förtydligats med en skugga i toppen av 

rutan. Tanken är att om man klickar på ett projekt, ska denna ruta glida fram under projektet. I 

rutan ska man sedan kunna redigera projektets olika delar. 
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(Bild 6: Designmall version 4, Projekt – Lägg till projekt) 

Bild 6 ovan visar hur det ser ut när man lägger till ett projekt. Eftersom projektet är nytt, 

glider en meny fram under projekttabellens topp. ”Lägg till projekt”-knappen är flyttad längst 

till höger, ovanför projekttabellen för att göra det mer logiskt. Knappen ska även alltid finnas 

tillgänglig på samma ställe nära menyn som glider fram om man klickar på knappen.  

I ”lägg till projekt”-rutan finns all information som behövs för att lägga till ett projekt. 

Det finns även rutor med en bock i bredvid input-fälten. Dessa rutor ska visas om det skett 

någon förändring av informationen i input-fältet, för att användaren lättare ska se vad den 

ändrat och om något saknas. Genom att strukturera sidan på det sättet så minimerar jag att det 

sker några fel, vilket är bättre än att lägga tid på att göra bra felmeddelanden. Nielsen menar 

att error prevention, nummer fem på heuristics-listan, är viktig just för förhindra fel genom en 

tydlig design.16 

                                                           
16 Nielsen (2005) 
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(Bild 7: Designmall version 4, Tidsrapport) 

Designmall för sidan tidsrapportering. På denna sida ska företagets anställda kunna skriva i 

hur de jobbat under dagen. Det ska även finnas möjlighet att koppla all tid till företagets 

projekt och kunder. Klickar användaren på Lägg till-knappen, skapas en ny rad i Fördelat på 

projekt/kund tabellen. I dropdown-listan väljer användaren sedan de projekt eller den kund 

som man arbetat med. I kommentarfältet kan användaren skiva in en kortare information om 

vad man arbetat med. 

Tidrapporter skapas veckovis, de röda dagarna är helger samt röda dagar. I totalt-fälten visas 

den totala tiden man arbetat med ett projekt eller kund. Det visas då under dagen nedtill samt 

under totalt för hela veckan längst till höger. 

Det finns även en textruta där den anställda kan skiva in varför den eventuellt varit 

frånvarande under veckan. 

Till höger på sidan finns en ”accordion”, där det finns möjlighet att skapa nya veckor och 

redigera äldre tidrapporter. För att skapa en ny tidrapport väljer användaren vecka i rutan och 

klickar på ”lägg till”-knappen. Under kan man hitta alla tidigare rapporter sorterat under år, 

månad och vecka. 
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Designmall version 5: 

 
(Bild 8: Designmall version 5, Projekt – Lägg till projekt) 

Detta är den slutgiltiga versionen av designmallen. Det har skett ett flertal förändringar, bland 

annat så har rubriker ändrats för att göra det tydligare. De har även skett förändringar i 

layouten för att göra de tydligare.  

De rutor som visade om någon förändring i input-fältet skett har tagits bort, då beställaren inte 

ansåg detta nödvändigt. Detta gjorde att det blev mer plats och de övriga input-fältet kunde 

flyttas för att göra det mer tydligt och kompakt. 

Fältet i lägg till projektrutan, där man redigerar Kommentarer, har även bytt form och är nu 

exakt samma storlek som kommentarsfältet som visas för projekten. Detta underlättar för 

användaren då den direkt ser hur mycket som går att skriva för att det ska få plats. Nielsen 

menar med nummer sex på listan att man ska hjälpa användaren att förstå vilka funktioner 

som gör vad, och jag har därför gjort det tydligt för användaren hur stor plats det finns att 

skriva på. Även här har jag tänkt på Nielsens error prevention.17 

 

                                                           
17 Nielsen (2005) 
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(Bild 9: Designmall version 5, Projekt – Redigera projekt) 

Redigera projekt har fått ett antal förändringar. När man redigerar ett projekt har man nu 

möjlighet att redigera all information om projektet. Redigera projekt är en exakt kopia av 

Lägg till projekt med en viktig extrafunktion. Delen Projektinformation är dold när man 

börjar redigera projektet. Anledningen till det är att informationen under Projektinformation 

sällan redigeras. De flesta förändringar sker under delen Projektdeltagare. Det finns nu en 

knapp uppe i högra hörnet som visar den fullständiga projektinformationen. Klickar 

användaren på knappen så rullar då delen med Projektinformation ner och användaren kan 

redigera informationen vid behov. Det finns nu även en avbrytknapp för att ge användaren fler 

möjligheter att avbryta. 

 (Bild 10: Designmall version 5, Projekt – Avslutade projekt) 

Avslutade projekt har nu fått en egen färg bakom antalet dagar kvar till Deadline för att 

tydligare visa att projektet är avslutat. 

Det har även skett en förändring för projektens delar kvalitetstest, levererat och fakturerat. 

Dessa är nu samlade under en kolumn vid namn status. Ovanför finns tre bokstäver som står 

för kvalitetstest, levererat och fakturerat. Håller man musen över dessa ska ett tooltip dyka 
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upp med det fullständiga namnet. Beställaren ansåg inte att det var nödvändigt att välja en 

person till de tre kategorierna och ville att dessa skulle samlas på ett ställe.  

 
(Bild9: Designmall version 5, Tidrapport) 

Det har skett ett antal mindre förändringar för att göra tidrapporten tydligare. All text som går 

att redigera ser nu inte likadan ut som den statiska informationen under Totalt. Det går nu 

lättare att urskilja vad som går att redigera.  

Den högra ”accordion” menyn har fått ett antal grafiska förändringar. Det står nu Vecka 

bredvid rutan där man skriver in veckan, för att göra detta tydligare. Man väljer inte heller 

vecka från en lista utan skriver bara in numret på veckan som ska skapas. Den aktiva veckan 

har nu en annan färg för att tydligt visa vilken vecka som är aktiv. 

  



Jonathan Norén 850201-0039 
Södertörns Högskola                                                Institutionen för kommunikation, medier och IT 
IMD09  Medieteknik 
Praktiskt examensarbete VT12   
            

28 
 

4.3.2 HTML, CSS, jQuery 
När alla designmallar var färdiga och godkända av beställaren började jag koda webbsidorna 

utifrån designmallarna. Jag började med att koda sidorna i HTML518, då jag byggde 

webbsidornas grundstruktur och länkning. Jag la även in alla element som behövs för att i 

nästa skede kunna göra den grafiska CSS kodningen.  

Med CSS skapade jag sedan all den grafiska designen utifrån designmallarna. Sidan 

innehåller knappt några bilder alls, utan är i princip helt uppbyggd med CSS3 som stöder 

skuggor och gradients. Genom att använda så lite bilder som möjligt går webbsidorna mycket 

snabbare att ladda. 

För att skapa knapparna på sidan använde jag en metod som kallas ”sprites”. Man lägger då 

knapparnas alla tillstånd i en bild. Man förändrar sedan knappens utseende med hjälp av CSS, 

då man exempelvis håller muspekaren över knappen, eller klickar på knappen. Fördelen med 

att använda sprites är att det aldrig blir någon fördröjning när knappen ändrar utseende 

eftersom hela bilden redan är laddad. Bara en viss del av bilden är synlig och man bestämmer 

sedan vilken del av bilden som ska vara synlig vid knappens olika tillstånd med hjälp av 

CSS.19 

Det finns många bra jQuery plugins. Chosen är ett plugin jag använde mig av för att göra 

mina listmenyer sökbara och få möjligheten att ta bort de man lagt in i rutorna med en 

knapp.20  

Jag använde även jQuery för att skapa alla animationer och de ”slide” menyer som finns på 

sidan när användaren redigerar och skapar projekt. 

Jag använde jQuery datepicker när man väljer datum.21 

För de plugins jag använt har det krävts mycket CSS kodning för att få det utseende jag velat 

ha. Det har även krävts en del kodning för att få allt att fungera som jag velat.  

De flesta funktioner man vill ha finns tillgängliga som plugins, det är ovärderligt att veta vart 

och vad man ska leta efter för att spara tid. Det finns ingen mening med att utveckla 

                                                           
18 HTML5 
19 W3C Schools CSS Image Sprites 
20 Harvest “Chosen” (2012) 
21 jQuery Datepicker 
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funktioner från grunden, när det redan finns välutvecklade plugins och addons tillgängliga för 

gratis användning. 

Under kodningen av webbsidorna ändrades några texter och storlekar på spalter för att göra 

webbsidorna tydligare samt mer funktionella. Det lades även till avbryt-knappar och några 

små förändringar av färger. Jag har här tagit till mig Nielsens nummer fyra på heuristics-

listan. Nielsen menar som tidigare nämnt att det alltid bör vara enkelt att ta sig ur funktioner, 

utan att behöva leta. Avbryt-knapparna gör det enkelt att avsluta det man gör och komma ur 

funktionen.22 

4.4 Avslutande fas 

Under den avslutande fasen levererade jag mina designmallar och de webbsidor jag kodat. Jag 

hade ett möte med beställaren, där vi tillsammans gick igenom webbplatsen. Beställaren var 

nöjd med resultatet. Vi avslutade projektet och det är nu i beställarens händer. Beställaren 

kommer jobba vidare med webbplatsen på så sätt att han kommer låta en av sina backend-

programmerare färdigställa webbplatsen. Jag hade ett möte med programmeraren och han vet 

hur han ska gå vidare med arbetet. 

  

                                                           
22 Nielsen (2005) 
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5. Resultat 

Alla sidor är kodade i HTML5, CSS3 och jQuery. 

 
(Bild 11: Webbsida, Projekt – Pågående projekt) 

För att växla mellan Pågående och avslutade projekt klickar man på fliken Pågående resp 

Avslutade. 

Deadline visas längst vill vänster på sidan. Först visas datum för deadline, sedan antalet dagar 

till deadline. Antalet dagar till deadline visas i olika färger beroende på hur nära deadline 

projektet är. 

Projektnamn visar projektets namn, projekt id och eventuell partner. Har projektet ingen 

partner anges Easyweb, vilket är företagets egna projekt. 

Design, CSS och DEV är projektets olika delar. Varje del har en individuell deadline. Rutan 

fylls med färg från vänster till höger, beroende på hur nära delen är sin individuella deadline. 

STATUS visar om det genomförts kvalitetstest, leverans och om projektet är fakturerat. 

Kommentarer är ett öppet textfält där användarna kan skriva in viktig information och 

kommentarer om respektive projekt. 
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(Bild 12: Webbsida, Projekt – Lägg till projekt) 

Klickar användaren på Lägg till projekt- knappen glider lägg till projekt- menyn fram. Här 

kan användaren välja all information som behövs för att skapa ett projekt.  

 

 
(Bild 13: Webbsida, Projekt – Redigera projekt) 

Klickar användaren på ett projekt, glider en meny fram under projektet där användaren kan 

redigera all information om projektet. 
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(Bild 14: Webbsida, Projekt – Redigera projekt med projektinformation) 

Endast information om Projektdeltagare visas efter användaren klickat på ett projekt. Vill 

användaren redigera ytterligare information om projektet från användaren, klicka då på 

knappen Projektinformation uppe i det högra hörnet. Den resterande informationen glider då 

fram för projektet. Användaren kan då redigera all information om projektet. 

(Bild 15: Webbsida, Projekt – Redigera projekt med projektinformation) 

Klickar användaren i en datumruta så visas en kalender där användaren kan välja datum. 
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(Bild 16: Webbsida, Projekt – Redigera projekt med projektinformation) 

Klickar användaren på en ”välj ruta” visas en lista med alla valbara alternativ. Det går även att 

söka i listan. Det går även att ta bort information genom att klicka på kryssen i rutorna. 

 
(Bild 17: Webbsida, Tidsrapport) 

Användaren kan klicka i textfälten och fylla i de tider de jobbat. I totalt-fältet visas den totala 

tiden som användaren arbetat den dagen. Till höger under veckan (V.17) visas den totala tiden 

som användaren arbetat den veckan. 
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I den mellersta delen av sidan kan användaren fylla i hur många timmar den jobbat med olika 

projekt. Två kategorier alltid finns tillgängliga, Intern, tid, möten, mm och Div support som i 

stort sätt alltid används. 

Om användaren klickar på Välj projekt / ärende kommer en lista fram med alla företagets 

aktiva projekt och ärenden. Listan fungerar precis på samma sätt som ”välj rutan” på 

föregående sida med sökfunktion och möjlighet att ta bort projektet. 

I fältet Kommentarer kan användaren fylla en kortare kommentar om arbetet som genomförts.  

Klickar användaren på ”Lägg till” knappen så skapas en ny rad där användaren kan fylla i 

information. 

Nederst i bild kan användaren även fylla en förklaring till eventuell frånvaro. 

Det finns många ”spara” knappar på sidan för att användaren alltid ska ha en ”spara” knapp i 

närheten.  

I den högra ”accordion” menyn kan användaren redigera äldre tidrapporter och skapa nya. 

Användaren fyller i vecka och klickar på ”lägg till” knappen för att skapa en ny tidrapport. 

Veckorna är sorterade under månad och år. Klickar användaren på ett år visas underliggande 

månader. Klickar användaren på en månad visas underliggande veckor. Klickar användaren 

på en vecka kan användaren redigera tidrapporten för den veckan. 

6. Diskussion och analys 

En av de initiala svårigheterna i projektet var att de innehöll så många delar. Företagets, 

projekt, ärenden och tidsrapportering, samt att dessa olika delar skiljer sig från varandra på 

en rad olika punkter. 

Den största svårigheten under designprocessen och skapandet av designmallarna har varit att 

lyckas presentera mycket information på en liten yta, där användaren snabbt ska kunna 

överblicka informationen och få en klar bild över hur exempelvis företagets projekt ligger till.  

En annan svårighet har varit att all information även ska gå att redigera med så få klick som 

möjligt. Det har även varit svårt att sortera fram vilken information som är viktigast. Vad ska 
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synas tydligast på sidan, vilken information är viktigast för användaren att se? Men även hur 

man på bästa sätt kan presentera informationen grafiskt.  

I början av projektet kändes det överväldigande, hur ska man börja jobba med ett projekt som 

består av så många olika vitt skilda delar och som även ska hantera en så stor mängd 

information. 

Det som fick projektet på rätt spår var de olika metoder som användes. Genom att dela upp 

projektet i olika faser blev det tydligt vart man skulle börja. Att veta vad som bör göras i den 

initierande, genomförande och avslutande fasen gjorde arbetet med projektet mer effektivt 

och mer hanterbart.  

Genom att i ett tidigt stadie bryta ner projektet i mindre delar med WBS-metoden, blev 

projektet mer överskådligt. Genom att skapa ett GANTT-schema för tidsplaneringen, blev det 

lätt att få en överblick av vad som måste göras under projektets gång.  

En svårighet var att bedöma hur lång tid projektets olika aktiviteter skulle ta. Jag valde att 

lägga mycket tid på att skapa designmallarna vilket sparade mig mycket tid i slutet av 

projektet då de skulle bli väldigt tidskrävande att göra iterationer av designen när webbplatsen 

redan var kodad. 

Den teoretiska bakgrund jag arbetat utifrån har hjälpt mig fatta många av de designbeslut som 

tagits. 

En viktig del i alla projekt är att få rätt information från början och kunna se beställarens 

behov och vision. Jag valde att jobba nära beställaren och ha en kontinuerlig dialog under hela 

projektets gång. Detta har gjort att designprocessen tagit längre tid, då nya idéer och 

förändringar skett. Men detta har även bidragit till en lyckad slutprodukt som beställaren är 

nöjd med.  

Arbetet med designmallarna har varit det mest tidskrävande under projektet. Det har gjorts 

många förändringar av designen under projektets gång. Det har dock aldrig gjorts några 

radikala förändringar. Grunden har varit densamma men många tillägg har skett och det har 

då krävts förändringar av designmallarna, för att kunna implementera dessa tillägg. 
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Genom att arbeta iterativt har den slutgiltiga produkten växt fram under projektets gång. Det 

har krävts ett antal iterationer för att komma fram till den design och funktionalitet som 

slutprodukten har. Att arbeta nära kunden med ett tydligt strukturerat arbetssätt och en iterativ 

arbetsmetod har varit en starkt bidragande faktor till att projektet blivit lyckat. 

7. Slutsatser 

Det är att det är otroligt svårt att få all information i början av ett projekt. En webbplats som 

denna är något som växer fram genom tid och arbete. Det var mer tidskrävande att arbeta nära 

kunden då många förändringar och tillägg gjordes. Men detta var en stor bidragande faktor till 

att webbplatsen blev bra.  

Det är viktigt att lägga mycket tid i den planerande fasen och att lägga mycket tid och arbete 

på designmallar vid liknande typer av projekt. Genom att ha en färdig designmall att utgå från 

går det fortare att koda webbsidorna och man slipper även många tidskrävande ändringar. En 

av de viktigaste lärdomarna jag tar med mig från detta projekt är vikten av bra designmallar 

där webbsidorna är väl genomtänka och förmedlar all viktig information. 

Den teoretiska grunden har hjälpt mig fatta designbeslut under projektets gång. Teorierna har 

även hjälpt mig att tänka på saker jag annars förmodligen skulle ha missat, vilket bidragit till 

att projektet blivit lyckat. Beställaren har litat på de beslut jag tagit under projektets gång, 

men den teoretiska grunden är även viktig för att kunna motivera de designbeslut jag tagit 

under projektet. 

Mitt personliga mål var att färdigställa webbplatsens alla sidor och leverera detta till 

beställaren i slutet av projektet. Alla sidor har inte kunnat levereras, men de två viktigaste 

delarna, projekt och tidrapport har färdigställts och i princip färdiga designmallar för de 

övriga sidorna är klara. Jag ser inte detta som något negativt då jag och beställaren prioriterar 

att färre riktigt bra delar av webbplatsen färdigställts. 

Jag kommer efter projektet slut på egen hand arbeta vidare med projektet och vid ett senare 

tillfälle leverera de delar som i nuläget saknas. 
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9. Bilagor 

9.1 WBS 
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9.2 GANTT 
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9.3 Enkel designskiss 
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9.4 Projekt whiteboard 
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9.5 Ärenden whiteboard 
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