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Abstract
This report describes the development of an electronic portfolio that is intended to be used by
people working in or targeting the IT industry, such as web developers. The purpose of the eportfolio is that it will represent a person's skills and competencies with the help of published
material that might be of interest to employers. The idea is that the e-portfolio will serve as a
complement to a resume (Curriculum Vitae) and cover letter. For the development of the eportfolio, I have taken advantage of different design principles and guidelines. The markuplanguage HTML, CSS and the scripting languages PHP and JavaScript were used. The aim was
to develop a fully functional proposal for an e-portfolio, designed for a specific purpose and
structured with various types of content. This resulted in a completed proposal for an e-portfolio
in the form of a website.
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Sammanfattning
Denna rapport redovisar utvecklingen av en elektronisk portfolio som är avsedd att användas av
personer verksamma inom eller med inriktning mot IT-branschen, till exempel webbutvecklare.
Syftet med e-portfolion är att den skall representera en persons kunskaper och kompetens med
hjälp av publicerat material som kan tänkas vara intressant för arbetsgivare. Tanken är att eportfolion skall fungera som komplement till CV och personligt brev. För utvecklingen av eportfolion har jag utnyttjat olika designprinciper och riktlinjer. Märkspråket HTML, CSS samt
skriptspråken PHP och JavaScript har använts. Målet var att utveckla ett fullt fungerande förslag
på en e-portfolio, designad för ett visst ändamål och strukturerad med olika typer av innehåll.
Resultatet blev ett komplett förslag på en e-portfolio i form av en webbsida.

Nyckelord
E-portfolio, elektronisk portfolio, jobb, webbutveckling, webbdesign, grafisk design
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1 Inledning
Som praktiskt examensarbete har jag arbetat med ett eget framtaget projekt som har gått ut på att
ta fram en elektronisk portfolio (e-portfolio) i form av en webbsida.
En e-portfolio kan beskrivas som ett digitalt arkiv av diverse artefakter såsom ljud- och
videoklipp, text, dokument, bilder eller annat arbetsmaterial i digital form1. En e-portfolio kan
användas för olika syften – jobb, utbildning eller personlig utveckling. En portfolio som är
inriktad på jobb kan till exempel visa upp material som slutförda eller pågående arbeten och
projekt, kunskaper, erfarenheter, utbildning och utvecklingsmål. Den kan med fördel användas
vid arbetssökning som komplement till ett CV och personligt brev.
För detta projekt har jag tagit fram en e-portfolio som är fokuserad på jobbsökande inom ITbranschen. I rapporten undersöktes sätt för hur material relevanta för arbetssökning kan
struktureras upp och visualiseras på en webbsida för att forma en elektronisk portfolio. Den eportfolio som tagits fram i det här projektet är enbart ett förslag baserat på de teorier, forskning
och riktlinjer som tagits upp i den här rapporten.
I kommande underrubriker skriver jag kortfattat om bakgrunden till e-portfolio samt syfte och
mål med projektet tillsammans med den frågeställning som rapporten bygger på.
Den här rapporten är en del av delkursen Praktiskt examensarbete inom programmet IT, medier
och design på Södertörns högskola, vårterminen 2013.

1.1 Bakgrund
Den elektroniska portfolion introducerades under 90-talet och har sedan dess blivit ett utbrett
verktyg inom både utbildning och jobb. I takt med informationsteknologins utveckling sedan 90talet och dess växande användning även bland privatpersoner har diverse sektorer upptäckt
användbarheten och effektiviteten med en e-portfolio.2
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Det finns olika typer av e-portfolio med olika syften och användningsområden och därmed också
olika innehåll. Det kan till exempel användas privat för personlig utveckling. Ett av de vanligaste
användningsområdena är i utbildningssyfte och i synnerhet vid universitet och högskolor.
Studenterna kan demonstrera sina mål, förhoppningar, sin utveckling och sina arbeten för att
därefter följa upp med reflektioner. Portfolion skapar en digital miljö på internet där
lärandeutveckling och resultat blir tydligare eftersom hela ens utvecklingsprocess från start till
mål blir dokumenterat. Det gör att varje student kan följa upp sin utveckling och till exempel
upptäcka eventuella brister inom något område. På så sätt förstår man vad man behöver sätta mer
fokus på för att nå sina mål.
I liknande syfte används e-portfolio även vid sökande av arbete som är ett annat vanligt
användningsområde. Som arbetssökande kan en person med hjälp av en e-portfolio presentera
sig själv så att en arbetsgivare kan ta del av personens kompetens på ett annorlunda sätt, jämfört
med det traditionella pappersbaserade sättet. Beroende på inom vilken bransch man är kan
arbetsgivaren direkt få bevis på de kunskaper du säger dig ha i ditt CV.3 Tanken med e-portfolion
är att visa vem du är för arbetsgivaren och andra intressenter och vad du är kapabel till att
utföra4.
Istället för att skicka över enstaka arbetsprover och dokument till olika arbetsgivare, underlättar
det med en e-portfolio då man har det samlat, organiserat och uppdaterat på ett och samma ställe.
Dessutom finns e-portfolion alltid tillgänglig direkt via en länk. Artefakter kan organiseras och
presenteras med hjälp av olika medier5, till exempel ett videoklipp via YouTube eller en bild via
Flickr. På det sättet får arbetsgivaren också ta del av ditt YouTube- och Flickr-konto och kan vid
intresse välja att titta efter övriga material.
Det finns många fördelar med att använda sig av e-portfolion när man skall söka sig vidare i
arbetslivet. I en amerikansk studie från Samford University i USA6 har det visat sig att mer än
50% av de studenter (totalt 56 stycken) som delade med sig av sina e-portfolion till potentiella
arbetsgivare blev erbjudna jobb och många av dem blev erbjudna ett bättre jobb med större
ansvar än vad de egentligen hade sökt till.
3
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1.2 Syfte och mål
Syftet med detta projekt var att ta fram ett förslag på en e-portfolio med innehållsstruktur och
grafisk profil. Utifrån teorier, forskning och riktlinjer strukturerar jag upp olika typer av innehåll
(text, dokument, bilder, medier, med mera) på ett för e-portfolions användningsområde lämpligt
sätt. Den grafiska designen av webbsidan utvecklades baserad på delar som jag ansåg vara
viktiga, som till exempel innehåll, val av struktur och syfte.
Målet var att ta fram ett fungerande och färdigt förslag på en e-portfolio för arbetssökande inom
IT-branschen som kan användas som komplement till ett CV och personligt brev.
Den här rapporten syftar till att dokumentera projektarbetets utvecklingsprocess från planering
till genomförande och slutligen till en avslutning. Jag utgick ifrån problemet kring att framställa
ett förslag på en e-portfolio. Problemet innefattar dels att titta på hur e-portfolion används i dag,
till vilka syften och i vilken omfattning för att få en djupare insikt i fenomenet, och dels att titta
på hur jag designmässigt och tekniskt kan ta fram ett eget förslag. Den huvudsakliga
frågeställningen som jag besvarar är:
1. Vilka rekommendationer vad gäller metoder och designprinciper råder kring webbdesign
och vid framställandet av en webbsida?
Som underfråga har jag valt följande:
2. Vilka användningsområden finns för e-portfolion?

1.3 Avgränsningar
I projektet ingick inte att genomföra några användartester eller undersökningar på hur det
framförda förslaget på e-portfolio tas emot av arbetsgivare, klienter, med mera. Detta på grund
av den begränsade tiden som fanns till förfogande för projektet. Det ingick heller inte att sätta en
målgrupp på webbsidan. E-portfolion skall representera en enskild person och skall därför vara
personlig. Av den anledningen har jag valt att utgå ifrån mig själv och min vision vid till
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exempel designbeslut. Dock är e-portfolion tänkt att vara användbar i huvudsak av arbetsgivare
inom IT-branschen.

2 Tidigare forskning
Tzeng et al.7 menar att e-portfolion, likt bloggar, ger en möjlighet att presentera sig själv,
dokumentera sitt liv och dela med sig av reflektioner. Han skriver vidare att e-portfolion är en
mer formaliserad variant av vanliga fysiska portfolion. Icke-elektroniska portfolion kan vara
enbart en samling av det material som man har samlat på sig. Den elektroniska varianten har ett
mer varierat innehåll med reflektioner och målbeskrivningar. Sådana beskrivningar ger en
klarare bild och bättre förståelse för det man har åstadkommit. Grafiska formgivare, arkitekter
och webbutvecklare är exempel på yrken som ofta använder sig av e-portfolion för att
demonstrera sina kunskaper i design och andra relevanta kompetenser till arbetsgivare eller
klienter8. Beroende på e-portfolions mål, syfte och målgrupp menar Tzeng et al. att man kan
påverka hur ens verk skall framställas och att innehåll och struktur därför skall vara strategiskt
utvalda och organiserade. E-portfolion som innehåller diverse beskrivningar om arbetsprocess
och resultat gör att webbsidan dessutom naturligt kan bli dynamisk och ”levande”, på grund av
innehållets karaktär som behöver uppdateras.
I en artikel av Rosen et al.9 där författarna skriver om karaktärsdragen av webbdesign och
effektiviteten av sådan som kan dra till sig återbesök från användare står det att ”simpliciteten av
design har blivit ett mantra av några webbdesign gurus”. ”Gör det enkelt”, menar Rosen et al.
som ett resultat av sina studier. Rosen et al. skriver att man effektivt kan utnyttja element inom
grafisk design som uttrycksmedel för sitt innehåll på webbsidan. Exempelvis element som bilder,
färger, antal ord per rad och storleken på fonten kan vägleda och visualisera innehåll på ett
simpelt sätt. Överflödig information kan på det sättet upptäckas och tas bort tidigt vid utveckling.
Man kan till exempel istället använda illustrationer för att förmedla enklare meddelanden än en
beskrivning.
Vidare menar Rosen et al. att mycket även handlar om att bestämma var dessa element skall
placeras, det vill säga hur allt skall struktureras upp tillsammans. Rosen et al. refererar till en
7
8
9
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studie av Kaplan et al. där det talas om en ”hatkärleksrelation” som många generellt har
gentemot information, det vill säga att man i grunden uppskattar det men samtidigt kan känna en
viss motvilja. Information finns i överflöd. En del anses vara viktigt men mycket upplevs också
som ointressant. Kaplan et al. hade i sin studie funnit, enligt Rosen et al., att förståelse (eng.
understanding) och utforskning (eng. exploring) är de två grundläggande behoven som
informationen skall uppfylla. Frågor som kan ställas för att utvärdera sin information kan till
exempel vara:
1. ”Kan jag förstå den här sidan?” (förståelse)
2. ”Är det tillräckligt mycket som försiggår så att mitt intresse upprätthålls?” (utforskning)
Rosen et al. förklarar att strukturen av innehållet på en webbsida ökar förståelsen för hur en sida
fungerar. En sida som innehåller gott om element som väcker vilja och uppmuntrar till
utforskning skapar ett intresse som kan upprätthållas genom hela webbsidan. Detta sätt att arbeta
med information på kan illustreras enligt nedanstående modell (Illustration 1).

Illustration 1: God struktur ger förståelse. Gott om element skapar utforskarglädje. Tllgodoses dessa behov så
upprätthålls besökarens intresse.

Målet vid utvecklingen av webbdesign är att tillgängliggöra information som användaren vill ha
på ett enkelt och lämpligt sätt. Med andra ord skall man i första hand sträva efter att jobba med
tillgänglighet av önskat innehåll snarare än överflöd av innehåll. Det kan lätt bli ett överflöd av
innehåll genom till exempel vissa beskrivningar eller några extra sidor som man har med ”för
säkerhetsskull”. En annan punkt som Rosen et al. trycker på är vikten av att skapa en grafisk
profil med en ”identitet”, det vill säga en som skiljer sig från andra för att göra webbsidan
oförglömlig och unik. I mitt fall där jag skapar en e-portfolio är denna punkt väldigt viktig då det
handlar om att sticka ut bland mängden arbetssökande samt göra information som är mest
relevant för arbetsgivare direkt tillgänglig.
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3 Teoretisk bakgrund
Under detta kapitel tar jag upp teorier kring användning av prototyper, riktlinjer inom
informationsarkitektur samt några användbara designprinciper.

3.1 Prototyper
Low-fidelity, eller kort ”lo-fi”, prototyper innebär i datorsammanhang att man i ett tidigt stadium
visualiserar designförslag.10 Det är den tidiga fasen i designprocessen där man tar fram en skiss.
Enligt Sefelin et al. skall lo-fi prototyper vara enkla och snabba att ta fram utan att vara alltför
tids- eller resurskrävande, helst några timmar beroende på projekt. De skall tas fram med enkla
medel eller material. Ett vanligt sätt att ta fram lo-fi prototyper är med papper. Man kan till
exempel skissa hela designförslaget på ett papper eller skissa olika förslag till meny, logga, text,
och så vidare och sedan klippa ut dem för att i ett annat papper experimentera med dess placering
på en webbsida. Enklare programmeringsverktyg eller program kan också användas för att ta
fram prototyper. Att använda lo-fi prototyper under den planerande fasen är tänkt att vara ett
billigt sätt för att vara kreativ och testa idéer. Man sparar tid vid justeringar och har lätt för att
göra flera användartester efter varandra snabbt och enkelt utan långa pauser för justeringar
mellan varje test. Det skulle man däremot behöva om man från början väljer att ta fram
högkvalitativa fullt fungerande prototyper (”hi-fi”), menar Rettig.11 Ett problem som Halvorson
et al.12 skriver om är att på grund av att prototyper skall vara en sådan tidseffektiv metod så leder
det ofta till att man enbart tar fram förslag över några sidor som anses representativa för hela
webbsidan.
High-fidelity, ”hi-fi”, prototyper innebär det motsatta till lo-fi. Det är fullt fungerande prototyper
som programmerats eller designats fram med hjälp av mer avancerade programverktyg.13 En stor
nackdel med att använda en fullt fungerande prototyp och som gör det ett ohållbart sätt att arbeta
på i ett tidigt stadium, är den tid som måste gå åt för att koda och designa den. Rettig, författare
till artikeln ”Prototyping for Tiny Fingers” anser att målet med en prototyp bör vara att man
försöker få igenom så många iterationer av justeringar och förbättringar som möjligt under
designfasen. Att genomföra större justeringar i en hi-fi prototyp kan ta veckor för varje iteration.
10
11
12
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3.2 Informationsarkitektur
Wodtke et al.14 skriver i sin bok ”Information architecture” om olika principer för organisering
och hantering av information på sin webbsida. En princip som Wodtke et al. tar upp är att man
skall designa för att hitta (eng. wayfinding). Den principen är tagen och inspirerad av vanliga
arkitekter som använder sig av det. En del människor i fysiska miljöer hittar med hjälp av
specifika platser som landmärken, till exempel ”förbi det stora glashuset” eller ”vid Pressbyrån”.
Andra människor rör sig bättre med vägbeskrivningar, till exempel ”gå 10 km åt höger/österut”.
På en webbsida måste alla röra sig enligt den första gruppen människor. På en webbsida kan man
inte orientera sig runt med vägbeskrivningar eftersom det inte är en fysisk plats utan måste förlita
sig på de ”landmärken” som finns, till exempel via menylistan som man ofta hittar på samma
ställe. Sättet att hitta (wayfinding) skall hjälpa besökaren på fyra sätt15:
1. Var de är
2. Var det de söker finns
3. Hur de kan gå till det de söker
4. Var de redan har varit
I en fysisk plats är dessa ofta applicerade på platser där mycket händer och människor behöver
vägledas för att ta sig från A till B. Sådana platser är till exempel gallerior och flygplatser där
man sätter upp stora vägledande skyltar.
Vidare menar Wodtke et al. att besökare kommer till en webbsida av tre anledningar16:
1. De söker något specifikt
2. De försöker utföra en uppgift
3. De har tid att ”döda”
Fyra frågor är av högt värde för författarna och dessa kan kopplas till principen ”att hitta”
(wayfinding)17:
14
15
16
17

Christina Wodtke (2009), s 1-2
Ibid., s 2
Ibid., s 37
Ibid., s 38
11(33)

1. Har jag hamnat rätt? (”Var de är”)
2. Har de vad jag söker? (”Var det de söker finns”)
3. Har de något bättre? (”Hur de kan gå till det de söker”)
4. Vad kan jag göra nu? (”Var de redan har varit”)
Wodtke et al. anser att som informationsarkitekt är det av stor betydelse att dessa frågor alltid är
besvarade oavsett vad besökaren har för syfte med att besöka webbsidan.

3.3 Designprinciper
Krug menar att en webbsida skall vara självklar för besökaren vad gäller syfte och användning18.
Man skall direkt förstå vad för typ av sida man har kommit till och det skall vara lätt att ta sig
fram från sida till sida utan att behöva tänka till. Exempelvis skall länkar vara så tydliga att det är
direkt förståeligt att de är klickbara. Namngivning av länkarna är också viktigt. Krug skriver att
det är viktigt att reducera frågetecken som kan dyka upp i en besökarens huvud. Länkar bör
namnges på ett sätt där det inte går att tveka om dess innehåll. Jämför ”Jobb” med
”Arbetstillfällen”, där Krug rekommenderar den första varianten.19
Krug tipsar om fem punkter man kan följa när man designar för en webbsida20:
1. Skapa en tydlig hierarki på varje sida
Elementen på en sida skall visa vilken relation de har till varandra. En text som anses
viktigare och bör uppmärksammas kan ha större textstorlek, länkar som hör ihop kan
grupperas tillsammans eller på något annat sätt visuellt visa varandras relationer.
Undersidor skall tydligt visa vilken sida de hör till i hierarkin.

2. Utnyttja konventioner
Konventioner underlättar för besökaren att hitta och förstå saker. Exempelvis
konventionen att menylänkar grupperas ihop och alltid tillgängliggöra dem. Krug menar

18 Steve Krug (2006), s 11
19 Ibid., s 14-15.
20 Ibid., s 31-38.
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att man enkelt kan orientera sig runt till och med på utländska webbsidor där man inte
förstår språket, tack vare konventioner.
3. Strukturera upp innehållet på en sida i tydligt definierade delar
Besökaren kan enkelt skanna av en sida och välja vilka delar som är viktiga för den att
fokusera på med hjälp av tydliga uppdelningar.
4. Gör det självklart vad som är klickbart och inte
Krug skriver att man bör göra en visuell skillnad mellan en klickbar länk och vanlig text
för att besökaren utan svårigheter skall veta hur den kan ta sig vidare. Man kan använda
sig av konventioner som en annan textfärg eller forma länken till en knapp.
5. Undvik störningar
Slutligen framför Krug vikten av att undvika visuella störningar i bakgrunden som kan
upplevas distraherande för ögonen och stör från det som är viktigt. Man kan tänka på
kontrasten mellan färg och text. Ett svart streck mellan text i svart färg försvårar
läsbarheten, se exemplet nedan (Illustration 2).

Illustration 2: Exemplet till vänster med svarta streck. Streck i grå färg gör texten mer läsbar för ögat,
höger exempel.

4 Metoder
Under detta kapitel redogör jag för hur man kan gå tillväga för att planera ett projekt med hjälp
av en metod där man kan dela in ett projekt i faser. Jag berättar kort om Work Breakdown
Structure-diagram och GANTT-scheman, vad de är och hur de kan användas i projekt. Därefter
tar jag upp metoden mood boards och sist berättar jag om de tekniska metoder jag använt mig av.
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4.1 Projektplanering
Hydén beskriver hur ett projekt kan delas upp i olika delar.21 Han kallar delprojekten för faser
och menar att det är viktigt att man vet vad de olika faserna skall innehålla, såsom de aktiviteter
och dokument som krävs. Ett projekt kan delas in i fyra faser enligt nedanstående, såsom
illustrerat i Hydéns bok.
1. Förberedande

2. Genomförande

3. Avslutande

4. Utvärderande

Under den förberedande fasen skall man ta fram det som krävs för att kunna genomföra
projektet.22 Man formulerar målen, gör upp tidsplan, bestämmer leveranserna, det vill säga de
substantiv som projektet skall resultera i, såsom en webbsida eller en rapport23. Tidsplanen kan
skapas med hjälp av ett GANTT-schema. Under den förberedande fasen bestämmer och klargör
man även vilka aktiviteter som måste ingå för att projektet skall kunna slutföras. Denna
aktivitetsplanering kan tas fram med hjälp av ett WBS-diagram. (GANTT-schema och WBSdiagram diskuteras i följande kapitel.)
Den genomförande fasen startar när förberedelserna är gjorda. Då skall aktiviteterna genomföras,
tidsplanen följas, och så vidare för att leverera leveranserna och till slut nå målen som tänkt. I
den avslutande fasen gäller det att slutligen leverera resultat och att man har nått målen.24 Om allt
ändå inte har lyckats bli avslutat kan man sätta upp en så kallad ”Restlista”, som Hydén kallar
den för. I en sådan lista tar man upp det som återstår av projektet. I min rapport har jag valt att
skriva sådant som eventuellt inte fungerat i arbetsprocessen och det som återstår för ett bättre
resultat, det vill säga en bättre leverans, under rubriken ”Metodkritik och framtida utveckling”
(se kapitel 7.2.1).
Slutligen följer den utvärderande fasen. Hydén förklarar att det är en projektutvärdering som
skall resultera i en utvärderingsrapport.25 I det här examensarbetet är denna fas inte aktuell och
21
22
23
24
25

Johan Hydén (2005), s 14
Ibid., s 21
Ibid., s 30
Ibid., s 93
Ibid., s 97
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den kommer därför inte att ingå i den här rapporten. Anledningen till att jag har valt den här
metoden där jag delar upp projektet i faser är för att det skall underlätta för mig att veta i vilken
fas jag befinner mig i när jag arbetar. Det är också för att det förenklar rapportskrivandet då jag
tydligt kan dela in rapporten i faser vilket jag upplever ger god överblickbarhet.

4.1.1 WBS-diagram och GANTT-schema
WBS står för Work Breakdown Structure eller på svenska ungefär ”aktivitetsnedbrytning”.26 Det
är ett hjälpmedel man använder sig av i planeringen av ett projekt. Ett WBS-diagram skall
illustrera ett projekts alla nödvändiga aktiviteter och delaktiviteter för att projektet skall kunna
slutföras och nå målet. Man bryter helt enkelt ned arbetet i delar och strukturerar upp delarna.
Nedbrytningen skall göras så lågt att alla aktiviteter finns med och man kan se exakt vad som
skall göras.
När man skall ta fram ett WBS-diagram kan man utgå ifrån de leveranser som man efter
projektets avslut skall leverera27, det vill säga till exempel en färdig webbsida och en rapport i
det här fallet. Utifrån leveranserna tar vi fram deras respektive aktiviteter för att kunna leverera.
Leveranserna och aktiviteterna skall sedan i diagrammet översättas från substantiv till verb, till
exempel ”Leverera e-portfolio” → ”Ta fram innehåll” → ”Skapa prototyp”, och så vidare. Detta
förtydligar hur aktiviteterna skall genomföras för att ta fram respektive delleverans.
Efter att ha brutit ned projektet i aktiviteter kan man med hjälp av ett GANTT-schema skapa en
tidsplan. Ett GANTT-schema skapas i form av ett stapeldiagram. Varje stapel i diagrammet
representerar en aktivitet och längden på stapeln motsvarar den planerade tiden att utföra
aktiviteten på28.
Jag har valt att använda mig av dessa metoder då tidsplanering är en väsentlig del i
projektarbeten för att kunna slutföra arbetet och nå målen. Med hjälp av WBS-diagram har jag
valt att planera för både det praktiska arbetet samt rapporten, därav två separata WBS-diagram
som kan ses i kapitel 9 Bilagor. Detta med anledning av att det är två olika typer av arbeten, där
det ena är praktiskt och det andra teoretiskt och skriftligt.
26 Ibid., s 32
27 Ibid., s 34
28 Ibid., s 35
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4.2 Mood board
En mood board är som ett kollage eller en samling av diverse element som används som ett
verktyg av designers tidigt i ett projekt. Element kan vara bild, rörlig bild, text, färg, font, layout,
med mera. Ofta används det av webbdesigners i projekt som webbsidor. Den fungerar som en
inspirationskälla, en typ av ”brainstorming” metod, som i planeringsfasen skall hjälpa till att
visualisera fram ett önskat koncept eller idé29. Samlingen kan tas fram slumpmässigt från olika
källor och organiseras på ett visst sätt för att få en överblick över den känsla som man är ute efter
i sin design. Man experimenterar sig fram till en idé och ”stämning” (”mood”).
En mood board kan vara en fysisk samling av till exempel urklippta bilder och texter från
tidningar och magasin30. Den kan även vara i digital form där man kan klippa ihop de olika
elementen man vill ha till en bild så att det blir ett kollage.
Jag har valt att tidigt i det praktiska arbetet ta fram en mood board som ett hjälpmedel för att
hålla ett enhetligt uttryck i webbdesignen. Med hjälp av mood board har jag även valt att ta fram
en färgpalett för samma syfte. Färgerna plockades från bilderna och valdes utifrån de nyanser
som jag upplevde dominerade på bilderna.

4.3 Tekniska metoder
De tekniska metoder jag använde mig i utvecklandet av e-portfolion är märkspråket
XHTML/HTML5 och CSS/CSS3 för den visuella aspekten. Utöver det har jag även
implementerat vissa delar med hjälp av skriptspråket JavaScript samt använt mig en del av
skriptspråket PHP.
I framtagandet av mood board, färgpaletten och prototyperna i hi-fi har jag utnyttjat Adobe
Photoshop CS5.

5 Förberedande fas
I den förberedande fasen började jag med att ta fram den dokumentation som är viktigast, mål
och syfte med mitt arbete. Vad ville jag uppnå och varför ville jag göra det här? Jag såg till att
29 Howard Bear, J. Mood board. Tillgänglig: http://desktoppub.about.com/od/glossary/g/Mood-Board.htm
30 Ibid.
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klargöra bland annat dessa frågor innan jag kunde fortskrida med arbetet och övriga delar i
rapporten. Det hjälpte mig även i framtagandet av rapportens första disposition, som löpande
genom hela arbetet har uppdaterats.
För att väl förbereda mig inför genomförandet av e-portfolion tog jag fram ett GANTT-schema
för tidsplaneringen. Jag skapade även ett WBS-diagram för att förtydliga arbetet för mig själv
genom att skriftligen ta fram alla nödvändiga aktiviteter och delaktiviteter och visualisera dem i
ett diagram (se kapitel 9 Bilagor, GANTT-schema och WBS-diagram).
Därefter förberedde jag planeringen av själva e-portfolion. Parallellt med att jag tog fram en
passande mood board och inspirerades av materialet jag fann så spånade jag på idéer till lo-fi
prototyper. Jag tog fram en mood board med bilder, illustrationer och text med de färger och
former jag ville ha som skulle så nära som möjligt representera den känsla jag ville ha på eportfolion. Jag var ute efter en känsla som skulle förmedla natur och harmoni och valde också
blomman liljekonvalj. Blomman var tänkt att fungera som en symbol på webbsidan för att skapa
en tydlig igenkänning för besökaren vid återbesök. Det material jag fann kommer efter att ha
sökt på diverse relevanta sökord på internet, till exempel ”natur”, ”grönt”, ”blad” och
”liljekonvalj”. Det material jag tyckte om samlade jag ihop och sammanställde i en mood board.
Utifrån mood boarden plockade jag ihop en färgpalett som jag skulle ha som stöd att utgå ifrån
när jag designar e-portfolion. (Se kapitel 9 Bilagor, Mood board och Färgpalett.)
Lo-fi prototyper skapade jag på papper där jag skissade olika designförslag. Med tanke på att
webbsidan inte skulle innehålla alltför mycket information valde jag att skapa lo-fi prototyper
över alla sidor. Det gör att jag senare inte behöver få problem i utvecklingsprocessen då jag kan
komma att stanna upp och fundera över hur de övriga sidorna skall se ut. Detta problem
uppmärksammades av Halvorson et al., som tidigare nämnt (se kapitel 9 Bilagor, Prototyper).

6 Genomförande fas
I den genomförande fasen började jag med att starta igång projektet utifrån planerna från den
förberedande fasen. Jag skapade en hi-fi prototyp i Adobe Photoshop med utgångspunkt från de
lo-fi prototyper jag tagit fram. Därefter övergick jag till att implementera slutdesignen till kod
och en fungerande webbsida. Denna process mellan design och kod skedde delvis itererande ju
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mer jag jobbade mig fram i arbetet och kom på nya idéer och tankar. Nedan beskriver jag designoch den tekniska fasen mer ingående.

6.1 Designfasen
Under hi-fi processen läste jag om metod ”kortsortering” som beskriver ett sätt att strukturera
information på, enligt Wodtke et al.31 Metoden handlar om att organisera och sortera information
i kategorier. Denna metod, eller övning, använde jag som stöd för att sortera informationen jag
skulle ha på e-portfolion. Tanken att genomföra övningen kom efter att jag under hi-fi processen
jobbade på webbsidans menyn.
Efter att ha genomfört övningen fick jag fram andra kategorier och struktureringar än den jag
tänkt från början. Det blev mer effektivt då jag insåg att jag till exempel kunde slå ihop viss
information eftersom de hörde samman. Att de hörde samman blev tydligare efter att ha fått dem
nedskrivna på papper. Övningen gick till så att jag skrev ned på små papperslappar den
information som skulle finnas på e-portfolion, till exempel ”kontaktinfo” på ett papper och ”CV”
på ett annat. Därefter sorterade jag lapparna i olika högar. De som jag fann hör ihop la jag i en
hög. Efter det valde jag att kategorisera lapparna utifrån ”Viktigt” och ”Inte lika viktigt”. Syftet
var att få klarhet i vilken information som var viktigast att visas på webbsidan. Med
kombinationen av de första pappershögarna och den andra övningen i kategoriseringen om vad
som är viktigast, gjorde jag en bedömning och valde att dela in dem i fem grupper som skulle
representera menyn.
Ju mer jag jobbade på hi-fi prototypen desto mer utvecklades den till att se annorlunda ut än lo-fi
prototypen eftersom jag fick nya idéer om layout. Jag valde att börja hi-fi prototypandet genom
att skapa en lo-fi i Photoshop där jag enbart markerade ut var jag ville ha de olika elementen
(header, content, footer, mm). Därifrån övergick jag sedan till att omvandla den till hi-fi med en
grafisk profil. Jag fann det enklare att börja med en enkel version för att så småningom trappa
upp den till att bli en mer och mer fullständig design. Eftersom lo-fi prototyperna enbart var
skisser på papper så gjorde det här sättet att jag bättre kunde få en idé över det visuella
framställandet.

31 Christina Wodtke (2009), s 51
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Det var tänkt att den färdiga hi-fi prototypen skulle fungera som en mall som jag kunde utgå
ifrån vid kodning av webbsida. Som tidigare nämnt enligt Rettig32 är hi-fi prototyper en fullt
fungerande version som antingen programmerats eller designats fram. Den hi-fi prototyp jag tog
fram skulle vara fullständig och detaljerad till design och layout, till skillnad från lo-fi
prototyperna.
När jag upplevde att jag hade nått slutdesignen gick jag in i den tekniska fasen, det vill säga
implementeringen från mall till färdig och fullt fungerande webbsida.

6.2 Tekniska fasen
Med hjälp av Photoshop plockade jag ut de nödvändiga måtten på elementen (header, content,
med mera) för att bygga upp webbsidan enligt den hi-fi mall jag tagit fram. Jag läste på om
HTML5 och CSS3 för att ta reda på vilka nya attribut som går att använda sig av i dagens läge
och som kan underlätta mitt arbete. Det som jag kunde behärska och fann relevant passade jag på
att utnyttja.
Jag valde att också använda mig av skriptspråket PHP. Detta för att kunna återanvända delar av
HTML-koden från en och samma sida eller källa (PHP-sida). En separat PHP-sida innehållandes
enbart ofta återkommande HTML-block skapades. Detta underlättar inte bara överblickbarheten
av HTML-sidorna då koden minskar, men effektiviserar även eventuella uppdateringar avsevärt.
Istället för att behöva uppdatera alla HTML-sidor manuellt vid till exempel ändringar i
menylistan, så räcker det att med hjälp av PHP endast uppdatera en gång, i en fil.

7 Avslutande fas
Arbetet ledde till en fullt fungerande elektronisk portfolio. I en site map33 har jag visualiserat det
sätt som jag har organiserat och sorterat informationen på webbsidan, vilket är resultatet efter
metoden kortsortering (se 9 Bilagor, Informationsstruktur på e-portfolion). Nedan är en
förhandsvisning av hi-fi prototypen på startsidan (Illustration 3). Se prototypen i sin helhet och
övriga prototyper i kapitlet 9 Bilagor.

32 Rettig M (1994)
33 Site map, (sv. ”översikt”) är en ”framställning på webbsida som överskådligt redovisar hur webbplatsen är uppbyggd ”.
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Illustration 3: Prototyp över startsidan.

På startsidan av e-portfolion har jag valt att det första en besökare skall mötas av skall vara det
viktigaste. Därför har jag strax under bannern högst upp placerat en kort text i lite större storlek
än övrig text som skall föreställa en presentation av e-portfolions ägare. Bredvid den texten finns
en pdf-länk till CV och personligt brev samt en e-postlänk för kontakt. Jag har använt mig av
designprinciper och utnyttjat konventioner, här i form av symboler för att förmedla länkarnas
budskap. Dock har jag även lagt till beskrivande text bredvid för att vara tydlig och inte skapa
eventuella frågetecken, vilka författaren Krug uppmanar till att man skall reducera. I övriga sidor
är den presentationstexten istället tänkt att ersättas med en beskrivande text på innehållet av
sidan ifråga. Till exempel under sidan ”Kollektion” kan det finnas en beskrivande eller
introducerande text på kollektionen av arbeten man har åstadkommit.
Jag har lagt till element som text och bilder för att skapa intresse och väcka lusten till
vidareforskning på webbsidan. Längst ned på varje sida finns en ”footer” placerad. Där finns
genvägar till det som är viktigast, dels menylänkar och dels CV och personligt brev samt epostlänken för kontakt.
Samtliga delar på webbsidan har jag strukturerat upp i tydliga block för att visa vilken
information som hör till vad – till exempel menylänkarna är placerade ihop, informationen på
vänster sida är tydligt avskärmad från huvuddelen till höger genom en ”avskiljare” (den vertikala
linjen). Det är även för att besökaren skall kunna välja vad för information den är intresserad av
och enkelt kunna skanna av sidan och fokusera på det den vill. Jag har försökt att minimera
visuella störningar och skapa en enkel design med bra struktur.
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7.1 Slutsatser
Min huvudsakliga frågeställning i den här rapporten var:
1. Vilka rekommendationer vad gäller metoder och designprinciper råder kring webbdesign
och vid framställandet av en webbsida?
Med underfrågan:
2. Vilka användningsområden finns för e-portfolion?
Jag har under arbetsprocessen tagit del av användbara metoder och designprinciper som jag har
haft nytta av. Jag har framför allt tänkt ”simplicitet”, som Rosen et al. och Krug förespråkar34,
vad gäller både design och strukturering av information. Färger, grafiska element, sättet man
visualiserar text är exempel på sådant som man kan ta hänsyn till för att skapa en ”simpel”
webbdesign. Mycket handlar också om att ta tillvara på konventioner särskilt i form av
illustrationer, till exempel på en varukorg eller en pil för att förmedla budskap.
Intresse- och igenkänningsfaktorn anses vara av stor vikt vid webbdesign enligt Rosen et al.35
Detta har jag tagit till mig väldigt mycket under arbetsprocessen. Med igenkänning menas att
man förstår sidan man befinner sig på och att man känner igen den vid återbesök. Därför har jag
till exempel valt att ta fram en färgpalett och mood board för att få fram ett enhetligt uttryck och
ge webbsidan en ”identitet”. Med intressefaktorn menas att man bör hålla besökaren intresserad
oberoende av vilken sida den befinner sig på. Detta kan göras med hjälp av länkar, bilder, med
mera. Detta har jag tagit till mig inte bara genom länkar och bilder som också kan vara länkade,
men även till exempel videoklipp. Sammanfattningsvis menar Rosen et al. att rekommendationen
är att:
1. Skapa en enhetlig webbdesign med god struktur som förstärker förståelsen av sidans
innehåll
2. Utnyttja konventioner för budskap
3. Använda sig av diverse element för att förstärka eller bibehålla besökarens intresse
34 Rosen & Purinton (2004), Steve Krug (2006).
35 Rosen & Purinton (2004).
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Wodtke36 sätter stor tyngd vid sättet att hitta på en webbsida, vilket kan jämföras med
igenkänning och förståelse som uttryckt av Rosen et al. Besökaren bör kunna få svar på fyra
frågor med fyra respektive underfrågor:
1. Var jag är → Har jag hamnat rätt?
2. Var det jag söker finns → Finns det jag söker efter här?
3. Hur jag kommer till det jag söker → Finns det något bättre?
4. Var jag redan har varit på webbsidan → Vad kan jag göra nu?
Det finns ett antal olika användningsområden för e-portfolion men centralt är att den först och
främst skall presentera en person och olika typer av arbeten man har skapat. Sedan kan det efter
eget behov förekomma andra typer av information, såsom dokumentation av den personliga
utvecklingen och tillhörande reflektioner. Utöver att e-portfolion användas som komplement till
CV kan man även använda det för privat bruk. Vanligt är att det används i utbildningssyfte där
man beskriver sina mål och förhoppningar och reflekterar kring sin utveckling, som ett sätt att
berika sin utbildning utöver de rådande studierna. Anledningen till att jag valde att undersöka
den här frågan var för att det skulle hjälpa mig i arbetet med strukturering och val av innehåll.
Genom att ta del av tidigare forskning i hur e-portfolion används gav det mig en bra grund att stå
på när jag senare skulle fatta designbeslut.

7.2 Diskussion
Examensarbetet har mestadels gått som planerat där jag i överlag har kunnat följa tidsplanen.
Jag har tidigt haft en vision om vad jag har velat få ut av e-portfolion. Jag är nöjd med resultatet
och det jag har åstadkommit med under arbetet. Trots det finns det alltid mycket mer man kan
göra för att utveckla e-portfolion till att bli ännu bättre. Jag har lärt mig mycket under arbetets
gång, särskilt vad gäller HTML5 och CSS3. Innan arbetet startade hade jag inte tidigare arbetat
särskilt mycket med dem. Det har därför varit lärorikt att läsa på om dem och praktiskt utöva
dem. Jag som en fördel då det förmodligen kommer att bli en standard inom en snar framtid.
Därför är det värdefull kunskap för mig och jag kommer definitivt att ha nytta av det i
arbetslivet.

36 Christina Wodtke (2009).
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Det som har varit en utmaning under arbetet var att balansera tiden mellan det praktiska arbetet
på e-portfolion och rapportskrivandet. Den förberedande fasen tillsammans med teorisökning
och forskningsstudier tog ett tag att ta sig igenom, både väntat och oväntat. Vissa delar var helt
nya områden för mig som jag skulle sätta mig in i, till exempel informationsstruktur och
forskning kring portfolion. Detta ledde till att jag försökte fördjupa mig i dem mer än
nödvändigt. Men jag satte senare en gräns för att inte falla utanför tidsramen, så det gick bra i
slutändan.
E-portfolion har jag på grund av tidsbrist ändå behövt förenkla något än vad jag från början hade
önskat åstadkomma. Det finns en del punkter som går att åtgärda för att effektivisera den och
göra den mer tilltalande, till exempel mindre användning av stora bilder eller lägga till ett
bildspel. Detta får istället göras under tiden efter examensarbetet eftersom jag kommer att
använda mig av e-portfolion och därför fortsätta underhållningen och utvecklingen av
webbsidan.

7.3 Metodkritik och framtida utveckling
Som metodkritik kan sägas att det kan ha behövts ytterligare fördjupning vad gäller
designprinciper samt informationsstruktur på en webbsida. Jag tror att jag hade fått ett mer
effektivt och intressantare resultat om jag hade tagit del av metoder och teorier från fler olika
källor och eventuellt gjort en jämförelse mellan dem. Därifrån hade jag kunnat välja den metod
och teori som är mest optimal eller relevant för mig. På grund av tiden till förfogande för
examensarbetet fanns det ingen möjlighet att ta den extra fördjupningen.
Resultatet av mitt e-portfolio har förstås många framtida utvecklingsmöjligheter som jag kan se
skulle stärka e-portfolion. Det som skulle effektivisera och öka användbarheten av e-portfolion
avsevärt är att utveckla webbdesignen till att vara responsiv. På så sätt kan fler ta del av eportfolion då den blir mer tillgänglig och det går att orientera sig runt på ett optimalt sätt
oberoende av plattform.
Något som ytterligare kan utveckla e-portfolion, men som nödvändigtvis inte skulle öka kvalitén
på webbsidan i sig, är att införa lösenordsskydd37. Det kan vara över hela webbsidan eller på
37 Ward & Moser (2008)
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enstaka sidor på webbsidan. Det är ett alternativ om man känner att viss information är känslig
och man bara vill dela med sig av det till arbetsgivare eller andra personer som man gett
tillåtelse. På så sätt har man koll på vilka som tar del av ens information. Det har dock en
nackdel vilken är att arbetsgivare som söker på internet efter potentiella arbetstagare inte
kommer att få åtkomst till e-portfolion om den är lösenordsskyddad. Det kan leda till att man går
miste om eventuella samarbeten. Detta får man ta ställning till om vilka behov man har.
En annan utveckling är att skapa en engelsk översättning av e-portfolion. Då kan internationella
besökare och intressenter ta del av informationen. Det kan till exempel ge extra uppmärksamhet
till ens e-portfolio om man engagerar sig tillräckligt så att den alltid är uppdaterad.
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9 Bilagor
Mood board
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Färgpalett
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Prototyper
Lo-Fi prototyper
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Hi-Fi prototyper
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Informationsstruktur på e-portfolion
Efter metoden Kortsortering. Site map är resultatet.
Viktigt
• CV + Personligt brev
• Presentation
• Visualisera kunskaper
• Kontaktinformation
• Akademiska meriter (utbildning)
• Arbetslivserfarenhet (jobb)
• Mål (med plan)
Inte lika viktigt
• Blogg/Sociala medier – flöde
• Förväntningar, Reflektioner, Resultat (Jobb, Utbildning, projekt)
• Pågående aktiviteter
• Interna projekt
• Hobby/Intressen
• Kuriosa
• Plan (för mål)
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WBS-diagram
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GANTT-schema
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