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Sammanfattning  

IT-industrin är under ständig utveckling, och det ses idag mer eller mindre som ett 

krav att en webbutvecklare har kunskap och utvecklar för alla plattformar. En teknik 

som slagit fäste, och idag är väldigt använd är responsiv design. Under utvecklingen 

med responsiv design anpassas innehållet på webbplatsen efter skärmstorleken. En 

annan bra metod att använda sig av under utveckling för olika enheter är mobile first-

teorin, vilken innebär att utvecklingen sker för mobil skärm först. Detta för att skala 

ner webbplatsen och rensa bort onödig information, allt för att ge användaren en 

bättre upplevelse. Under detta arbete har vi tagit fram en ny design för webbplatsen 

greenb.se, vi har använt oss av mobile first-teorin och skapat en responsiv webbplats. 

Nyckelord 

Responsiv design, mobile first, öppen källkod, wordpress, Twenty Twelve, 

webbutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The IT industry is constantly evolving and it's more or less a requirement today for 

web developers to be familiar with and to be able to develop for all platforms. A 

technique that has taken hold and is now widely used is responsive design. 

Developing responsive design means adapting the layout to the viewing environment; 

the screen size. Another useful method when developing for different devices is the 

mobile first theory, which means developing for the mobile screen first. This is done 

to scale down the site and to clear unnecessary information in order to provide a better 

user experience. In this work we have developed a new design for the site greenb.se, 

using the mobile first theory to create a responsive website. 

Keywords 

Responsive design, mobile first, open source, wordpress, Twenty Twelve, web 

development 
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1. Introduktion  

Webben har de senaste åren förändrats avsevärt och möjligheterna för vad som kan 

göras har utvecklats enormt. Efter att den så kallade IT-bubblan sprack år 2001 drog 

många slutsatsen att internet var ett övergående fenomen, vilket är ett vanligt scenario 

inom tekniska revolutioner (O’Reilly 2005). År 2004 började en ny era av internet att 

ta form, och webb 2.0 myntades, vilket har bidragit till att webben blivit mycket mer 

än en kanal för informationsutbyte. Webb 2.0 är en benämning som används för att 

beskriva hur webben ändrade skepnad och användaren blev mer delaktig och 

möjligheterna växte.  Webben gav nu användaren en chans att interagera och även 

tillföra eget material. I samma takt som webben har utvecklats och förändrats har 

användandet gjort det samma. (O’Reilly) 

 

Idag sker inte användandet enbart från stationära datorer i hemmen och på jobben 

utan framför allt från mobila enheter som tar över större och större del av 

användningen. Under 2010 ökade besökarna från mobila plattformar med 600 % och 

år 2013 beräknas mobila enheter att gå om persondatorer som den vanligaste enheten 

att besöka webbplatser från. (Wroblewski 2011)  

 

Detta gör att kraven på webbutvecklare ökar. Kunderna räknar med att få 

plattformsoberoende webbplatser levererade, som är lätthanterliga från alla olika 

enheter. De valmöjligheter som idag finns under skapandet av en webbplats är så 

mycket fler: att skapa en webbplats innebär inte längre att bara publicera information 

på webben i HTML-format. Det är nu viktigt att anpassa webbplatserna efter skärmar 

och användande.   

 

1.1 Syfte/mål 

Syftet med det här examensarbetet är att leverera ett första utkast på en ny webbplats 

till företaget GreenB. Kraven som finns är att sidan ska vara interaktiv, avskalad och 

utvecklad med responsiv design. De vill även ha en fungerande webbshop på sidan. 

Webbplatsen ska designas utifrån önskemål från kund och tidigare wireframes från ett 

samarbete med elever på Hyper Island. Kodningen ska ske i WordPress utifrån ett 
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befintligt bas-tema. Utifrån detta ska vi använda oss av mobile first-teorin och skapa 

en design som vi kan implementera på webbplatsen. Vi har tidigare skrivit och läst 

om denna teori och har under det här examensarbetet testat om det är ett bra alternativ 

att använda sig av under arbetet med responsiv design och utveckling för olika 

plattformar.  

 

Våra personliga mål är att få mer kunskap och förståelse för hur utvecklare idag 

levererar en lyckad responsiv webbsatsning, anpassad till olika plattformar och 

enheter.  

 

Syftet med rapporten är att beskriva de val och steg vi har gått igenom under 

utvecklingsprocessen och som fått oss att välja den väg vi gjort.  

 

1.2 Problemformulering 

GreenB är ett företag som satsar på att göra det enkelt och kul att konsumera hållbart 

för vår planet. De har en idé om att göra människor mer medvetna i sitt miljötänk och 

arbetar för bättre design av produkter och tjänster som är mer etiska och mer hållbara 

för framtiden. De har idag en webbplats och en webbshop som de inte är nöjda med. 

Det finns väldigt mycket information på webbplatsen och den tillåter inte användarna 

att interagera med den. Webbshopen har samma problem och uppfattas som rörig. 

 

GreenBs problem är att sidan inte tilltalar användarna och informationen inte tas in, 

den känns inte modern och nytänkande. De är i stort behov av förnyelse och en 

webbplats som är enkel, ren, interaktiv och fungerar på alla enheter.  

 

1.3 Bakgrund 

GreenB grundades av IngMarie Marschall år 2009, och webbplatsen greenb.se 

lanserades 2010.  

 



 
 

3 

GreenB blev sedan liggande på is ett tag, då IngMarie Marschall var tvungen att 

fokusera på och prioritera de projekt som drog in pengar. Eftersom GreenB 

fortfarande är i uppstartsfasen kostar det bara pengar, för material, tillverkning och 

marknadsföring av produkten och konceptet 4R, Reuse, Reduce, Recyle & Reward 

som är företagets filosofi.  

 

År 2011 kände dock GreenBs grundare att hon ville ge företaget en nystart och att 

lägga krut på en webbsatsning var det som skulle få det hela att börja rulla igen och nå 

ut till allmänheten. Hon blev i samma veva kontaktad av elever från skolan Hyper 

Island, och inledde ett samarbete med dem. De fick som uppgift att ta fram en 

wireframe och en grafisk profil till den nya webbplatsen utifrån IngMaries önskemål. 

Samarbetet blev dock inte riktigt som IngMarie önskat, då eleverna från Hyper Island 

hade väldigt starka egna viljor och alla valde att gå sin egen väg. Projektet GreenB 

rann än en gång ut i sanden.  

 

När vi kontaktade IngMarie Marschall för ett eventuellt examensarbete la hon fram 

GreenBs webbsatsning som ett alternativ för oss. Vi nappade direkt och tyckte att det 

skulle bli väldigt spännande att få vara med att både designa och koda deras nya 

webbplats.  

 

IngMarie hade även nyligen startat ett samarbete mellan GreenB och Future Threads 

Project, som är ett projekt som vill få folk att tänka mer på hållbart mode och 

konsumtion inom modebranschen.  

 

1.4 Avgränsning 

Vi kommer inte att koda från grunden, utan kommer att utgå från ett av WordPress 

befintliga teman, 20-12. Vi kommer inte heller att stå för varken text- eller 

bildinnehåll, det ansvarar beställaren för.  

 

Redan från början fick vi två olika förslag på wireframes som vi skulle få inspiration 

från och plocka ut det bästa från. Det fanns redan en befintlig grafisk profil, som vi 
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har utgått ifrån när vi skapat nya färger och typsnitt.  

 

I temat 20-12 finns redan från början en mall för följsam webbdesign. Vi kommer 

utgå från den och göra ändringar för att anpassa den bättre till vår design.  

 

Vi har också haft ansvaret för att skapa en ny webbshop till GreenB.se. Den har vi 

valt att starta på tictail.com, men ansvarar inte för varken produktbeskrivning eller 

bilder och kommer inte i framtiden att driva shopen, utan det lämnar vi över till 

GreenB. Vi har arbetat utifrån ett befintligt tema på Tictail och kommer inte att 

mobilanpassa webbshopen själva. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Det finns flera olika teorier om hur processen ser ut i arbetet med att ta fram en ny 

webbplats. Bland annat viktiga steg som behövs i den planerande fasen och hur en 

utvecklare ska gå till väga när denne utvecklar för dagens användande av nätet. 

Användandet har utvecklats och förändrats, och det är viktigt att tekniken följer med i 

utvecklingen och att webbplatserna blir bland annat plattformsoberoende.  

 

2.1 Grafisk profil 

Det absolut första utvecklaren bör tänka på under arbetet med designen på en 

webbplats för ett nystartat företag, eller förnya ett befintligt företags profil, är 

att  skapa en tydlig och genomtänkt grafisk profil (Cap & Design 2011). En grafisk 

profil är en bestämmelse om hur ett företag ska presenteras just visuellt. Hit hör allt 

från färger, former, logotyper och typsnitt. Det fungerar som en slags regelbok för hur 

ett företag ska presentera sig visuellt för omvärlden.  

 

Då uppkomsten av nya medier och nya kanaler har ökat under 2000-talet, har även 

betydelsen av att ha en grafisk profil som företaget aktivt arbetar med förändrats. 

Genom att vara konsekvent i sin design stärker företaget sitt varumärke och blir 

lättare att komma ihåg. En grafisk profil ger otroligt mycket hjälp när det kommer till 

marknadsföring. En väl utvecklad grafisk profil får ett företag att framstå som seriöst 

och trovärdigt medan motsatsen kan få ett företag att uppfattas som oseriöst (Cap & 

Design 2011). 

 

2.2 Wireframes 

En av de största och viktigaste delarna under arbetet med utveckling av en webbplats 

är planeringsfasen. Det är välkänt inom denna arbetsroll att om den planerande fasen 

misslyckas ökar risken att deadlines inte följs och projektets genomförande sätts på 

spel, eftersom det då får läggas mycket tid på att göra om designen och utveckla 

funktioner som inte fungerar (Matt Beach 2005)  
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En wireframe, eller trådram, är en skiss på hur en webbplats kan komma att se ut. 

Första steget är att bygga webbplatsens skelett och peka ut de olika funktioner som 

ska finnas på sidan, i detta stadium är det inte ovanligt att en designer använder sig av 

pappersskisser och testar sig fram för att få en tydligare bild av hur det ska komma att 

se ut för att sedan föra över det i digital form i till exempel Illustrator. Ett annat sätt 

att göra är att utveckla en wireframe är att i ett tidigt stadium börja koda sidan. Ett 

rent html-dokument med fungerande länkar och funktioner men utan de grafiska 

elementen. På detta vis får utvecklaren fram ett testbart skelett som kan testas innan 

denne börjar tänka på layout och liknande. Att skapa en fullständig wireframe tar ofta 

lång tid då arbetet med funktioner och layout fortsätter tills en färdig bild av hur 

slutresultatet ska se ut finns.  

 

Att arbeta med wireframes och prototyper är någonting som ses som ett måste under 

arbetet med människa-datainteraktion, eftersom det är otroligt viktigt att redan tidigt 

utföra användartester och pröva sig fram innan det investeras mycket pengar i att 

påbörja processen och utveckla webbplatsen ytterligare. Detta gör det möjligt att 

redan i tidigt i arbetet uppmärksamma problem och ändra det som är fel utan att det 

ska behöva ta speciellt lång tid eller kosta massa pengar.  

 

2.3 Mobile first - Den mobila webben 

Mobile first är en designmetod som syftar på att designen ska ske för mobilen först. 

Genom att designa och utforma för mobila enheter först skalas onödig information 

bort, och fokus hamnar på det primära och det som är relevant (http://sh.diva-

portal.org/smash/get/diva2:605934/FULLTEXT01, sid 11).  

 

Det pratas ofta om mobile first som en teori, fast det egentligen är en designmetod 

eller en filosofi. Mobile first har bidragit till en förändring hos webbutvecklare, både 

tankemässigt och arbetsmässigt (Wroblewski 2013).  

 

Att börja från andra hållet, att designa för mobila enheter först och sedan anpassa 

sidan till en vanlig webbläsare bidrar ofta till att sidorna är tydliga och fokuserar på 

innehållet, vilket är mycket uppskattat hos användarna. Att slippa tidskrävande 
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skrollning, och istället leverera en välgenomtänkt och avskalad webbplats är något 

som anses väldigt viktigt i arbetet som webbutvecklare.  

 

Att surfa via mobila enheter blir mer och mer populärt och förväntas gå om datorer 

som vanligaste webbenhet innan året är slut (innevarande år 2013). (Wroblewski 

2011). 

 

2.4 Öppen källkod  

I internets begynnelse var det den fria miljön som satte grunderna för dess utveckling 

mot en jätteindustri. Men den fria miljön var inte här för att stanna. När företagen 

insåg att det fanns pengar att tjäna på mjukvaror och andra tillbehör slutade dessa 

genast att ingå, och versioner som behövdes uppdateras kostade numera användaren 

en summa pengar och var inte längre något som ingick (Jenny Stiernstedt 2009). 

 

Idag är dock öppen källkod och fria program något som kommit tillbaka och har blivit 

ett sätt som de flesta webbutvecklare använder sig av. WordPress är ett CMS (content 

management system) som står på grundpelarna öppen källkod. Då tillåts användarna 

ladda ner och använda mallar som WordPress och dess användare skapat. All kod är 

öppen och tillgänglig för alla, och utvecklarna är ofta aktiva i forum och svarar på 

frågor och hjälper nya användare att förstå sig på just deras teman och hjälper dem att 

utveckla dem på sitt eget sätt.  

 

Ett tema vi valt att använda oss av är Twenty Twelve, vilket är ett nytt tema som är 

utvecklat av WordPress och som även är responsivt. 

 

2.4.1 Problem med öppen källkod 

När utvecklare använder sig av befintliga teman, istället för att skapa egna från 

grunden, kan det vara väldigt svårt att komma åt vissa funktioner som styr olika 

designdelar. WordPress har utvecklat ett forum där användare kan ställa frågor om de 

kör fast, och sedan kan både andra användare och utvecklaren av temat besvara 

frågorna. Allt för att alla användare ska få ut så mycket som möjligt av den öppna 
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källkoden. Frågan vi ställer oss är hur utvecklaren tjänar pengar, och varför 

utvecklaren lägger så mycket tid på att hjälpa andra användare och underhålla och 

uppdatera ett tema som hen skapat. Många utvecklare använder sig av en 

donationsfunktion, där användaren själv kan välja om hen vill bidra eller betala för 

temat.  

 

Med tanke på att WordPress används av miljontals användare jorden runt är det inte 

konstigt att utvecklarna blir motiverade att skapa nya teman för WordPress. Det 

gigantiska antalet användare innebär att ett tema kan få en stor spridning runt hela 

världen och kan därmed ge utvecklarna en god avkastning. Ett lyckat gratistema, leder 

vidare till utveckling av premium-teman, möjligheterna är oändliga.  

 

Som utvecklare av ett tema så har du för det mesta bättre koll på din kod, eftersom 

utvecklaren då har byggt hela koden från grunden själv och vet var i koden, eller i 

vilket dokument, olika funktioner lagts in. Många webbutvecklare gillar att känna att 

de har bättre kontroll och överblick över sin webbplats om de byggt temat från 

grunden, men tiden finns inte alltid till. Att arbeta med många olika webbplatser  tar 

mycket tid, och då blir det väldigt tidskrävande att bygga allt från grunden. Att istället 

använda en mall som passar ändamålet är då mycket mer effektivt. 

 

2.4.2 CMS - Content Managment System 

Web content management system, eller innehållshanteringssystem som det heter på 

svenska, är ett system för att underlätta utvecklingen av en webbplats. Det första 

CMS-systemet kom i slutet av 1900-talet. CMS baserade plattformar används ofta av 

bloggare. Det bygger på att användaren inte ska behöva använda varken HTML eller 

CSS, utan istället låta ett datasystem sköta den delen. Det ger användaren möjlighet 

att enkelt publicera och redigera innehåll och underhålla webbplatsen utifrån ett givet 

gränssnitt. Om användaren vill skapa och lägga till funktioner behövs det dock lite 

djupare kunskap inom webbutveckling. 

 

En av de största fördelarna med CMS är att innehållet kan redigeras från vilken dator 

som helst och slipper lagra originalfilerna lokalt på en dator. Det underlättar även för 

användare med liten kunskap om webbprogrammering att skapa och underhålla en 
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webbplats, eftersom det finns en grunddesign för hela webbplatsen (Bernard Kohan 

2010) 

 

2.4.3 WordPress 

WordPress är ett gratis blogg- och CMS-system, baserat på PHP och MySQL. Det är 

ett öppet källkodsprogram, vilket innebär att det finns flera hundra människor runt om 

i världen som jobbar med detta. Det innebär även att användare kan använda det till 

allt från en blogg till ett företags hemsida utan att behöva betala några avgifter eller 

licencer. WordPress har många funktioner, till exempel plugin-system och inbyggda 

mallar. WordPress är idag (2013) det mest populära bloggverktyget som används av 

mer än 60 miljoner webbplatser över hela världen. Det skapades av Matt Mullenweg 

och Mike Little i början av 2003.  

 

WordPress började som ett bloggverktyg, men har sedan utvecklas till att bli ett 

komplett Content Managment System där det endast fantasin sätter gränserna. En 

mycket populär funktion i WordPress är det stora utbudet av plugins, eller 

insticksprogram, som gör att användare och utvecklare kan anpassa sina sidor helt 

efter de funktioner de saknar, utan att själva behöva några djupare kunskaper inom 

backend-programmering. 

 

WordPress använder sig även av så kallade widgets, som är moduler som gör att 

användarna kan placera plugin-program och färdigbyggda extra funktioner, till 

exempel en kalender.  

 

Med WordPress kan användarna enkelt installera och växla mellan tusentals olika 

teman. De flesta är gratis, men vissa kostar pengar och det är alltid välkommet att 

donera en summa till den som utvecklat temat (WordPress 2013). 
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2.5 Responsiv design 

Responsiv design, eller följsam webbdesign enligt Svenska datatermgruppen, 

grundades 2010 av webbutvecklaren Ethan Marcotte. Begreppet slog dock inte fäste 

direkt, utan det dröjde till 2011 innan begreppet blev välkänt och blev mer en regel än 

ett undantag för webbutvecklare.  

 

Det här arbetssättet bygger på att utvecklare istället för att utveckla en specifik sida, 

eller en applikation för olika plattformar, använder en design som sedan sätter olika 

regler för hur blocken ska visas beroende från vilken enhet, eller skärmstorlek 

användaren besöker sidan från. Eftersom branschen är under ständig utveckling och 

fler och fler besök kommer från mobila enheter är detta en väldigt viktigt funktion.  

 

2.5.1 Varför använda responsiv design? 

Frågan många ställer sig är om det passar att använda responsiv design för alla 

webbplatser. Det finns olika åsikter som säger att responsiv design passar sig bäst för 

sidor mer sparsamt innehåll, eftersom den inte fungerar som en mobilanpassad sida, 

som har en helt egen kod. Den responsiva designen läser in allt innehåll, och ändrar 

bara utseendet. Om sidan då är väldigt stor och tung kan det fortfarande vara ett 

alternativ att göra en specifik design för mobil, eller en applikation, beroende på vad 

webbplatsen syfte är. Detta för att förenkla för användaren och förhindra långa 

laddningstider och tunga sidor som är svåröverblickade.  

 

2.5.2 Problem med responsiv design? 

Responsiv design är nu något som de flesta webbutvecklare ser som en regel, snarare 

än ett undantag när de utvecklar nya webbplatser. Men vägen dit har inte varit lika 

enkel och snabb för alla. Det är stora skillnader mellan små webbyråer och stora 

företag. Då stora företag oftare har större webbavdelningar, med en tydlig uppdelning 

mellan webbdesigner och en webbutvecklare, har vägen varit längre. Responsiv 

webbdesign inte bara är en teknik som utvecklaren måste lära sig, utan webbdesignern 

har en minst lika viktig del i arbetet med den följsamma webbdesignen, eftersom en 
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ny design ska skapas för de olika enheterna och designern måste förstå vad det är som 

går att ändra responsivt och hur de olika blocken hänger ihop. 

3. Metod 

3.1 Personas 

3.1.1 Vad är personas och varför används det?  
Personas är en metod som används till att göra fiktiva användartester. Utvecklaren 

skapar egna personer som ska vara så realistiska som möjligt och gärna olika 

varandra. Har testpersonerna olika ålder, kön, intressen och teknisk kunskap ökar 

möjligheterna att få ut mer av användartesterna. När utvecklaren skapar sina personas 

är det viktigt att vara detaljerad, ge personerna namn, gärna hitta en bild på hur de ser 

ut, och sedan skriva om varje persons intressen och bakgrund. Det är sedan dessa 

utvecklaren utgår ifrån när hen gör sina användartester. 

 

Personas används i utvecklingsfasen, exempelvis under utvecklingen av en ny produkt 

eller webbplats. Det är då väldigt viktigt att tänka på de framtida användarna och 

deras förutsättningar, annars är det lätt att i rollen som designer eller utvecklare ta 

användarnas kunskap och förståelse för en produkt för givet. Personas hjälper till att 

hålla fokus på användarna och hur de ska interagera med produkten. Det är viktigt att 

ha synsättet människa- och datorinteraktion under utvecklingen av funktioner för att 

få en bra användbarhet och göra produkten lättförståelig.  

3.1.2 Sandra 
Sandra är 25 år och bor i en liten etta i centrala Stockholm. Hon studerar journalistik 

på Södertörns högskola och har goda tekniska kunskaper. Sandra skulle inte kalla sig 

miljömedveten men hon försöker ändå bidra med det som inte är så ansträngande. 

Hon köper bland annat alltid en miljöpåse i mataffären och försöker handla ekologiskt 

när det inte är för dyrt. Hon försöker även källsortera det viktigaste, till exempel glas, 

plåt och liknande. 

 

Sandra ägnar sina dagar åt att plugga, jobba och träna. Hon känner ibland att hon 

borde skaffa något mer att ägna sin tid åt. Hon har en bred umgängeskrets där många 
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av hennes vänner är mer miljömedvetna än henne själv, och hon känner ofta att hon 

borde göra mer men inte riktigt har orken att engagera sig. 

3.1.3 Ulrik 

Ulrik är 33 år och bor med sin sambo i en lägenhet i Västerås. Ulrik är en 

framgångsrik producent och arbetar aktivt med att försöka hitta nya talanger. Han 

tänker väldigt sällan på miljön och skäms inte över att han flyger mycket med jobbet 

och alltid tar bilen istället för att åka kollektivt. Bekvämlighet går först! 

 

Som producent är han däremot väldigt noga med att hänga med i trender och hålla sig 

uppdaterad om vad folk är engagerade i för tillfället. Han tycker nämligen att dessa 

faktorer är utmärkta att utnyttja när det kommer till marknadsföring, och kan locka 

folk till att bli intresserade av hans nya artister.   

3.1.4 Julia 
Julia är 52 år och jobbar som lärare i Skara. Här bor hon ihop med sin man och sina 

tre döttrar i ett stort hus och lever ett idylliskt småstadsliv. Julia tänker mycket på 

miljön, hela familjen lever ett ekologiskt liv som innebär att de bland annat är noga 

med källsorteringen och har en egen odling i sitt växthus. Hon vill även gärna 

överföra sitt engagemang till andra. 

 

Trots att hon inte är så teknikkunnig tycker hon att det är viktigt att försöka hålla 

undervisningen modern och uppdaterad. Hon försöker med de medel hon har, att ge 

sina elever uppgifter och möjligheter att delta i tävlingar och liknande i 

undervisningssyfte. 

 

3.2 Digitala strategier 

Att skapa en webbplats innebär idag mycket mer än vad det gjorde för några år sedan. 

Webben är inte längre enkelspårig utan ska fungera som en kanal för information och 

vara interaktiv. Det är viktigt att följa med i utvecklingen och ha en tydlig strategi och 

tanke bakom arbetet som läggs ner. Att ha en digital strategi innebär att tänka steget 

längre. Vad är det vi vill uppnå med vår webbplats och hur kan vi använda oss av alla 

tillgängliga medier och kanaler för att lättare nå vårt mål? 
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Vår uppgift har varit att ta fram en grafisk profil och påbörja formgivningen och 

uppbyggnaden av en plattform som på lång sikt, med hjälp av arbetet vi lagt ner, kan 

hjälpa GreenB att bli en etablerad miljörörelse. Vår digitala strategi har handlat om att 

fundera på hur olika funktioner och möjligheter på webbplatsen kan göra det lättare 

för oss att nå våra mål. Den digitala strategin är till för att skapa en medvetenhet om 

hur de val som görs påverkar folks användande av sidan och vad som faktiskt kan få 

folk att handla och engagera sig. Idag är det extremt viktigt att låta olika kanaler stötta 

varandra, och att vara medveten om skälet till varför det är positivt att använda till 

exempel sociala medier i uppbyggnaden av en webbplats. 

 

3.2.1 Hur vi använt oss av personas för att utveckla vår digitala strategi 
I vårt arbete med att ta fram en webbplats som uppfyller de krav vår uppdragsgivare 

ställt, har personas fyllt en viktig funktion. Genom vanliga användartester är det 

enkelt att kontrollera funktioner så som om sidan är lättförståelig och användarvänlig. 

Men med hjälp av personas har vi kunnat testa om de tänka funktionerna kan nå ut till 

rätt målgrupp och på vilka sätt människors behov och önskningar kan uppfyllas med 

hjälp av vår webbplats. Att låta våra personas gå hand i hand med vår digitala strategi 

har visat sig vara en bra metod då vi försökt uppfylla de behov vi ser utifrån våra 

olika personas.  

 

3.2.2 Scenario 1 

Första scenariot i vår digitala strategi handlade om Sandra, den unga studenten som 

ofta känner att hon borde göra mer för miljön men inte riktigt har orken att engagera 

sig. Sandra har god teknisk kunskap och är aktiv i diverse sociala medier som 

Facebook och Twitter. En dag när hon är inne på Facebook har en vän till henne delat 

en länk till en sida som heter GreenB. Eftersom många av hennes vänner är mycket 

engagerade och hon känner att hon också borde engagera sig, går Sandra in på länken 

för att ta reda på vad det är. Väl inne på GreenB ser hon att det bland annat finns en 

webbshop. Det förklaras att webbshopen säljer produkter som är miljövänliga och att 

vinsten går till att stötta miljöprojekt. Produkterna är inte dyra och användaren kan 

även dela köpet på Facebook för att visa vilket miljöprojekt som stöttats. Detta 
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motiverar Sandra att handla då hon sedan stolt kan visa upp för sina vänner att hon 

minsann också är engagerad. Hon genomför köpet och kollar vidare på sidan. På 

menyn hittar hon en annan sida där hon kan rösta om vilket kommande projekt som 

ska blir det nästa GreenB stöttar, så hon passar på att göra detta också. Efter att ha 

besökt GreenB känner hon att det är ett bra sätt att börja engagera sig, det tar inte lång 

tid men hon kan ändå bidra med något. Hon uppmanar sina vänner att göra som hon 

och Sandra kommer absolut att besöka GreenB igen.  

 

3.2.3 Scenario 2  
Vårt andra scenario handlar om producenten Ulrik, som inte alls har ett intresse för 

miljön men som ändå brukar använda sig av sådant som människor är engagerade i 

just nu för att marknadsföra sina nya artister. Just nu har han bestämt sig för att 

fokusera på något miljövänligt och sitter och googlar för att få inspiration. Han 

hamnar på en webbshop där det står att de säljer miljövänliga plånböcker, som är 

tillverkade i ett hållbart och giftfritt plastmaterial och vikta på ett speciellt japanskt 

sätt. Det står även att det finns möjlighet att specialbeställa plånböckerna med ett 

personligt motiv, och att pengarna går till ett miljöprojekt som företaget valt att 

fokusera på för tillfället. Ulrik gör en beställning på plånböcker med ett motiv av hans 

nya artist med en autograf på. Detta visar sig vara ett mycket lyckat sätt att 

marknadsföra just denna artist.  

 

3.2.4 Senario 3 

Det tredje och sista scenariot vi gjort utifrån våra personas är med lärare Julia i Skara. 

Hon är alltid intresserad av att använda sig av nytänkande och moderna arbetsmetoder 

i sin undervisning. Då hon själv är väldigt miljömedveten är detta någonting som hon 

aktivt arbetar med att få andra engagerade i, inte minst sina elever. Hon letar alltid 

efter nya sätt att göra undervisningen mer intressant och försöker ge den ett mervärde. 

Hon blev tipsad om GreenB av en väninna som berättade att det fanns en sida som 

varje månad har ett nytt miljöprojekt de väljer att stötta. Vilket projekt de ska 

fokusera på är upp till användarna att rösta fram, och användarna kan även göra egna 

bidrag till tävlingen. Detta är precis sådana utmaningar Julia vill använda sig av i 
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undervisningen och ger sina elever i uppgift att skapa varsitt bidrag till GreenBs 

tävling.  

 

3.3 Användartester 

Vi har förutom detta även gjort användartester med enkla prototyper för att få 

ytterligare kunskap om hur lättförståeliga våra tänkta funktioner var. Vi lät tre olika 

personer i olika åldrar och med olika teknisk kunskap testa vår prototyp medan vi 

observerade deras val. 

 

3.3.1 Resultat av användartester 
Vi fick mycket relevant och bra kritik efter att vi genomfört våra tester. Det stod 

relativt snabbt klart att vi behövde jobba igenom designen och tänka igenom 

funktionerna ett varv till.  

 

I vår första prototyp hade vi pilar som gjorde att sidan gick att bläddra både från sida 

till sida och uppifrån och ned, vilket förvirrade de mindre teknikvana användarna. Vi 

förstod att om konventioner ska brytas är tydlighet viktig, att göra valen så självklara 

att de inte kan missuppfattas. Detta var någonting vi ändrade inför den andra 

prövningen och som förbättrade vårt slutresultatresultat.  

 

Ytterligare en ändring som vi gjorde efter att ha genomfört våra användartester, var 

att använda oss mer av färgerna på sidan. Vi valde att konsekvent använda den färg 

som hörde till rubriken i menyn och på så vis hjälpa användaren att orientera sig på 

sidan.  

 

Allt arbete med användartester och personas har fått oss att inse vikten för ett företag 

att vara aktiva i sociala medier och att webbplatsen är kompatibel med dessa. Detta är 

ett relativt enkelt sätt att marknadsföra sig och sprida sin webbplats.  
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Första prototypen med pilar både åt höger och uppåt.  

 

 
Vår slutgiltiga wireframe med tydliga pilar och färgade boxar som visar vilken sida 

besökaren befinner sig på. 
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3.4 Sociala medier  

Efter de användartester vi gjort har vi valt att använda oss av Facebook och Twitter i 

startfasen, och sedan förhoppningsvis börja använda andra stora sociala medier som 

Instagram och det nya fenomenet Vine, som vi hoppas kommer få en stor spridning 

och växa i användarantal till samma nivå som Twitter och Instagram.  

 

GreenB har redan idag en Facebook-sida, som idag ca 60 personer gillar. I dagsläget 

uppdaterar de inte så ofta, men vi har uppmuntrat dem till att vara mer aktiva på deras 

Facebook. Det är, som vi nämnde i vår digitala strategi, väldigt viktigt att synas i de 

stora sociala nätverken och att använda dem som en kanal och ett forum för att nå 

användarna och ge dem en chans att kommunicera med företaget.  

 

GreenB hade sedan tidigare både Twitter- och Instagram-konton, men som de inte 

använt och vars användarnamn och lösenord de hade glömt bort. Efter påtryckningar 

från oss har de dock aktiverat båda kontona igen och lite smått börjar använda de båda 

sociala medierna.  

 

Vi har även introducerat det nya sociala fenomenet Vine för GreenB, vilket är en 

tjänst skapad av Twitter, men som mer kan jämföras med Instagram fast med rörlig 

bild. Vi tror på Vine eftersom det är en tjänst som passar väldigt bra för 

marknadsföring av nya produkter samt projekt. Vi tror att det kommer passa GreenB 

väldigt bra.  

 

I uppstarten av den nya webbplatsen kommer vi endast att placera vissa sociala 

medier i footern: Facebook och Twitter. Footern kommer att synas på alla undersidor, 

förutom i webbshopen på greenb.tictail.com.  

 

3.5 Marknadsföring och spridning 

I samband med att vi lanserade webbshopen på tictail.com använde vi Twitter och 

Facebook för att sprida information om att den nya webbshopen var öppen. GreenB 

har även lyckats få in en produktbild i tidningen Kupé, och efter det insett vikten av 
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att ha en uppdaterad och aktiv Facebook-sida eftersom väldigt många nya besökare 

går in på sidan. 

 

När lanseringen av den nya webbplatsen sker är det väldigt viktigt att dela med sig av 

den informationen via alla sociala medier som finns, allt för att nå ut till en så stor 

grupp människor som möjligt. 

 

4. Planering 

4.1 Fas 1 – Skapa grafisk profil. 

Att skapa en grafisk profil var, som vi nämnt tidigare, den första fas vi skulle ta oss 

igenom för att kunna genomföra resten av arbetet. 

 

Vi satte oss ner med beställaren och diskuterade olika förslag. Vi gick igenom vad 

hon hade tänkt sig, vad vi hade för tankar och vad som associeras till en modern 

miljörörelse som GreenB. Vilken känsla ska användarna få under besöket på 

webbplatsen? Allt sådant är viktigt att ha tänkt på i val av färger och liknande.  

 

4.1.1 Färg 

De riktlinjer vi fick av beställaren var att hon ville ha ett antal olika färger som 

representerade varje del av sidan, som en slags undermedveten hjälpfunktion. Hon 

ville förmedla en känsla av exklusivitet samtidigt som hon vill framställa GreenB 

som en modern, lite udda och ny miljörörelse. Det vi diskuterade mest var hur 

användandet av många olika färger ska ske, utan att få webbplatsen att kännas 

barnslig.  

 

Efter mötet började vi laborera med hjälp av sidan kuler.adobe.com, och testade olika 

färgscheman för att försöka lista ut vilka färger vi själva tyckte representerade de krav 

beställaren ställt. Vi sökte inspiration genom att besöka andra webbplatser och känna 

av känslan olika färger och toner gav. Efter att ha laborerat och diskuterat valde vi att 

använda oss av pastellfärger i vårt första förslag. Pastellfärger ger i vårt tycke ett mer 
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exklusivt och harmoniskt intryck än starka färger, samtidigt som det går att använda 

sig av vilken färg som helst. Vi var medvetna om att nackdelen med pastellfärger var 

styrkan på färgerna, och vi var oroliga för att beställaren skulle tycka att de var dova 

och inte fick sidan att ”poppa” på samma sätt som starkare färger hade gjort. 

 

Det första förslaget vi skickade till beställaren:

 
 

Som vi fruktade var beställaren inte helt nöjd med att färgerna var dova, hon förstod 

vår tanke men önskade ändå att vi skulle använda oss av starkare färger. Färgvalet 

arbetades igenom igen och det slutgiltiga resultatet blev såhär: 

 

 
 

4.1.2 Typsnitt 
När det kom till val av typsnitt ville beställaren ha något som kändes modernt och 

stilrent, och vi var alla överens om att ett smalt typsnitt skulle passa bäst. Vi 

introducerades till sidan Google Fonts, som är en sida där som kan importera olika 

typsnitt direkt i html-koden. I vanliga fall är det ett problem att använda typsnitt som 

inte är standard eftersom de bara kan visas av de som har samma typsnitt installerade 

på sin dator. Det Google Fonts erbjuder gör att utvecklare inte behöver ta hänsyn till 

detta utan gör det möjligt att se typsnittet på alla datorer, även de som inte har 

typsnittet nedladdat. Vi hittade ett typsnitt som matchade våra önskemål perfekt och 

började använda det, men när vi började lägga in brödtext märkte vi att det var 

svårläst. Vi valde därför att enbart ha kvar det i menyerna och rubrikerna, och valde 

istället ett annat san serifft-typsnitt som var lättare att läsa i brödtexten.  
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4.1.3 Problem vi stötte på under framtagandet av vår grafiska profil. 
När det gäller färgvalen brottades vi med problemet hur vi skulle få sidan att kännas 

elegant och exklusiv men ändå innehålla många olika starka färger. Vi märkte tydligt 

att det kan vara svårt att alltid matcha kundens önskemål och det tar tid att arbeta fram 

ett resultat som alla är nöjda med.  

 

Vi märkte ju även att vårt typsnitt som vi valt från början var svårläst i brödtext. Detta 

löste vi lätt genom att ha två olika typsnitt på webbplatsen, vilket inte alls är ovanligt. 

 

 

4.3 Wireframe - arbeta utifrån mobile first 

Under arbetet har vi hela tiden haft mobile first-teorin som grund att utgå ifrån. Vad är 

nödvändigt och vad kan vi välja bort? Den metoden har fått oss att tänka en gång 

extra inför flera val med funktioner och design: allt som går att plocka bort åker bort. 

 

I arbetet med first_wireframe utgick vi väldigt mycket från den wireframe som Hyper 

Island hade tagit fram. Vi plockade ut det vi tyckte var bra och tog bort det som var 

mindre bra, eftersom Hyper Island redan hade tagit fram ett förslag, där det känns 

som även de arbetat efter designmetoden mobile first. 
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Vi skickade ett första förslag på wireframe till vår beställare, där vi bara hade 

markerat i grova drag hur vi tänkt och vad vi tänkt skulle ligga var. När vi sedan fått 

feedback på det började vi skissa på hur sidan skulle se ut i på en mobil enhet. I andra 

leveransen levererade vi en skiss i mobilt format och även en i desktop-storlek. 

 

 
Wireframe_mobil 
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Second_wireframe_desktop 
 

 

Efter att vår beställare både fått se hur webbplatsen skulle se ut i mobilen och för en 

vanlig dator, och jämföra sinsemellan kände hon att den mobila versionen kändes 

”klockren”, men det var något som inte riktigt kändes bra med desktop-versionen. 

Efter diskussioner fram och tillbaka kom vi fram till att det var hur menyn var 

placerad som spökade till det. I den mobila versionen är huvudmenyn centrerad, 

vilket känns helt rätt och passar väldigt bra. I versionen för desktop hade vi valt att 

inte lägga menyn i mitten, utan centrera loggan och menyn tillsammans, vilket gjorde 

att menyn blev högerställd.  

 

I det tredje designförslaget valde vi istället att centrera menyn även i desktop-

versionen, vilket blev mycket bättre och bidrog till en bättre helhet. Utifrån den 

mobila versionen har vi kunnat hämta mycket, och på ett påtagligt sätt se vad som 

fungerar och hur vi får det tydligt och enhetligt. En sak vår beställare tyckte var 

viktigt var att vi hämtade upp färgerna från de olika menyerna i de olika undersidorna 
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så att det blev tydligt och klart och att användaren skulle veta var denne befann sig. Vi 

laborerade då med olika sätt att lägga in färgerna på.  

 

Förslag på användning av färger i undersidor. 
 

 

Efter att vi skickat in ett flertal förslag på olika ställen färgerna kunde tas upp på, 

omarbetade vi designskissen ännu en gång och utarbetade ännu fler förslag på hur 

färgerna kunde tas upp på de olika undersidorna. 
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Vi omarbetade därefter designskissen ännu en gång, och fick sedan ett godkännande 

av beställaren. 

 

4.3.1 Problem vi stött på under arbetet med vår wireframe 

När vi fick uppdraget från beställaren på GreenB att ta fram en ny grafisk profil och 

utveckla deras nya webbplats, fick vi informationen att mycket jobb på funktioner och 

layout redan var gjort i ett tidigare samarbete med studenter på Hyper Island, men att 

hon inte var helt nöjd med resultatet och att det skulle behövas göra mindre 

justeringar. Vi fick allt material skickat till oss och tog fram, utifrån den information 

och det material vi fått, en tidsplan som vi tyckte verkade rimlig.  

 

 
Designförslag från samarbetet med elever på Hyper Island. 
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Designförslag från samarbetet med elever på Hyper Island. 

 

Trots att vi under vår utbildning lärt oss vikten av att planera och vara noggrann i den 

initierande fasen trodde vi inte att det skulle behöva ta så lång tid som det faktiskt 

gjorde. Materialet från Hyper Island behövde omarbetas ordentligt och vi gick igenom 

alla funktioner och layouten flera varv med användartester och liknande innan vi kom 

fram till det slutgiltiga resultatet. Detta ger oss en bättre grund att stå på nu när 

utvecklandet av webbplatsen är igång och det kommer resultera i ett bättre 

slutresultat, men det gjorde att vårt ex-jobb bytte fokus från enbart den tekniska 

kodningen till interaktionsdesign och att utveckla för människa-datainteraktion.  
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5. Genomförande 

Den första april hade vi första mötet med vår uppdragsgivare IngMarie från Swedish 

Webmaker. Vi introducerades i arbetet och fick en genomgång av vad som skulle 

uträttas och vilka förväntningar och krav hon hade. Vi kom överens om 

avgränsningar, hur arbetet skulle läggas upp och vad som skulle göras. 

Vi har genom hela arbetet haft en nära kontakt med beställaren, som fungerat som 

både beställare och handledare. Hon har haft synpunkter på det vi gjort och kommit 

med förslag på förändringar. Vi har i en initierande fas tänk på viktiga aspekter som  

bör tänkas på under utvecklingen av en webbplats i ett så öppet CMS som WordPress. 

Till exempel hur sidan blir säker och fri från virus och spam. Det är väldigt viktigt att 

ha koll på vilka plugin-program som används och att hela tiden användsa sig av den 

nyaste versionen av WordPress. 

 

5.1 Fas 2 – Tekniska delen innehållande kodning och 

installation av plugin. 

5.1.1 Installation av WordPress och tema 
 

När den planerande fasen var klar kunde vi påbörja den tekniska biten innehållande 

kodning och utveckling av webbplatsen. Det första steget i denna process var att 

skapa en testsida på greenb.eu som var låst för andra, så att vi kunde arbeta utan att 

det påverkade GreenBs befintliga sida. Vi installerade det responsiva wordpress-temat 

Twenty twelve, och skapade sedan ett childtheme till detta. Det är bra att arbeta med 

childtheme då utvecklingen då sker i egna dokument som är kopplade till det riktiga 

temat, men som inte förstörs när WordPress gör automatiska uppdateringar på sina 

teman. Om ändringarna istället skulle ske direkt i koden i Twenty twelve-temat, 

skulle de försvinna när temat uppdaterades. 

 

5.1.2 Kodning 

Vi började med att sätta oss in i temat för att förstå dess uppbyggnad, och sedan kände 

vi att vi kunde göra mindre justeringar för att testa oss fram. Vi ville först och främst 

bygga upp en struktur och ett skelett som matchade vår design. 
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Ett av kraven från vår arbetsgivare var att sidan skulle vara responsiv, och då vi 

tidigare inte arbetat med att koda responsivt kände vi att det var väldigt bra att arbeta 

med ett tema som redan från grunden var responsivt. Men det hela var inte så enkelt 

som vi först hade trott. I början av arbetet fungerade sidan bra responsivt för både 

läsplatta och mobil. Problemen uppstod först senare, då vi ändrade på den befintliga 

menyn och skapade en helt egen meny som skiljde sig från Twenty twelves egna. 

Sidan var fortfarande responsiv för läsplatta, men när vi provade den för mobil så 

ändrades endast menyvalen och inga attribut vi själva lagt in. Detta berodde till stor 

del på att vi tagit ut menyn och lagt den utanför content. Den hängde då inte med de 

förinställda meny-förändringarna för mobil skärm. Själva länkarna förändrades också 

och la sig under varandra istället för att fortsätta ligga på en vågrät linje som de 

tidigare gjort. 

 

Eftersom vi var helt nya inför detta arbetsätt så var det för oss väldigt svårt att lista ut 

var de olika inställningarna kontrollerades. Efter mycket informationssökande och 

testande listade vi tillslut ut hur vi skulle lösa problemet med div:en som menyn låg i, 

men tyvärr kvarstod problemet med att länkarna lade sig under varandra. 

Efter att ha pratat med kunniga inom området fick vi veta att en meny i 

mobilversioner ofta ligger under varandra om menyn består av text, och att en meny i 

regel bara ligger vågrätt om det är symboler. Detta med den enkla förklaringen att 

texten ska synas ordentligt och få plats. Vi valde därför att göra om designen i vår 

mobilversion så att varje länk i menyn presenterades i varsitt färgat block. 

 

Då vi tidigare inte arbetat med responsiv design var det viktigt att vi under arbetet 

med att ta fram wireframe för de olika enheterna läste på hur responsiv design 

fungerade och hur arbetet med att ändra utseende och design på webbplatsen med 

hjälp av responsiv design gick till. 

 

Till vänster om menyn är det tänk att det ska ligga en logga, detta laborerade vi en hel 

del med men fick inte menyn och loggan att ligga centrerat på sidan. Efter en 

diskussion med beställaren bestämdes det att vi enbart skulle skapa plats för loggan i 

koden då företaget just nu är i en process att ta fram en ny logga. 
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Vi har använt oss av två pluggin på webbplatsen. Ett till vår landingpage där vi har en 

slideshow, och ett till våra sociala medier. Våra pluggin är installerade från 

wordpress.org, då dessa är godkända av WordPress och anses säkra. Kriterier vi haft 

när vi letat pluggin har varit att de ska ha bra recensioner, användas av många och 

uppdateras ofta. Uppfyller ett pluggin dessa krav är chanserna stora att det är ett 

pluggin som kommer underhållas och som är hållbart för framtiden. 

 

Vi har även installerat ett pluggin som kommer att användas senare i projektet till de 

kommande sidorna, Support a cause och Comunity challenge. Detta är ett pluggin 

som gör det möjligt för användarna att rösta på olika alternativ och för vår kund att ta 

del av resultatet. Detta pluggin uppfyller alla de krav vi tidigare ställt, plus att det är 

extremt anpassningsbart via mallar och CSS-format. Vilket gav oss möjlighet att 

ändra utseendet så att det passar vår grafiska profil. 

 

5.1.3 Problem vi stött på med öppen källkod 

Under det här projektet har vi utgått från Wordpress egna tema Twenty twelve, vilket 

är ett nytt tema som är responsivt. Eftersom vi tidigare inte arbetat med att koda 

responsivt kände vi att det var väldigt bra att arbeta med ett tema som redan från 

grunden var responsivt. Men det hela var inte så enkelt som vi först hade trott.  

 

I början av arbetet fungerade sidan bra responsivt för både läsplatta och mobil. 

Problemen uppstod först senare, då vi ändrade på den befintliga menyn och skapade 

en helt egen meny som skiljde sig från Twenty Twelve egna meny. Sidan var 

fortfarande responsiv för läsplatta, men när vi provade den för mobil så ändrades 

endast meny valen och inga attribut vi själva lagt in. Detta berodde till stor del på att 

vi tagit ut menyn och lagt den utanför content. Den hängde inte med de förinställda 

meny-förändringarna för mobil skärm. Eftersom vi var helt nya inför detta arbetsätt 

var det för oss väldigt svårt att lista ut var kontrollerna av de olika inställningarna 

sköttes. Efter mycket informationssökande och testande listade vi tillslut ut hur vi 

skulle lösa problemet med menyn.  
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5.1.4 Problem vi stött på med responsiv webbdesign 
Då vi tidigare inte arbetat med responsiv webbdesign var det viktigt att vi under 

arbetet med att ta fram wireframe för de olika enheterna läste på hur responsiv design 

fungerade och hur utvecklare går till väga för att ändra utseende och design på 

webbplatser med hjälp av responsiv design. 

 

5.2 Fas 3 – Placera innehåll 

Eftersom vi, beställaren, inte hade färdig text eller bild som skulle användas på den 

färdiga webbplatsen, använde vi oss i utvecklingsfasen av Lorem ipsum och bilder 

från GreenB’s befintliga webbplats. När webbplatsen var så gott som färdig fick vi 

sedan innehållet av beställaren och kunde placera rätt bilder och rätt text. 

 

5.3 Fas 4 – Skapa webbshop 

Då GreenB inte var nöjda med sin befintliga webbshop var det en del av uppdraget att 

skapa en ny webbshop åt dem. Efter att ha kollat runt på olika e-handlingsalternativ 

valde vi att använda oss utav Tictail. Tictail är en relativt ny tjänst, där användaren 

erbjuds att helt gratis skapa sig en egen webbshop. Tictail vill att alla ska ha möjlighet 

att skapa sig en egen webbshop, och det är därför en väldigt enkel och användarvänlig 

tjänst. Tictail erbjuder användaren en helt öppen källkod, och det är väldigt enkelt att 

själv gå in och förändra utseendet på sin webbshop. Vi valde ett befintligt tema, som 

vi sedan anpassade utseendet till så att det passade in på GreenB’s webbplats (Tictail 

2013). 
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6. Resultat 

Vi har under detta examensarbete lyckats ta fram en design som uppfyller beställarens 

krav utifrån de förutsättningar som fanns. Tidigare hade GreenB en webbplats som 

inte var responsiv, inte lät användaren interagera på något vis och som innehöll 

onödigt mycket information. Designen kändes omodern och var i ett stort behov av en 

förnyelse.  

 

Befintliga webbplatsen i desktop-storlek.  

 

 
Vår version av webbplatsen i desktop-storlek. 
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Mobilversioner av webbplatsen.  

 

Som ni ser skalas inte innehållet i den befintliga mobilversionen beroende på vilken 

skärmstorlek användaren har, utan det skapas istället en skroll i sidled längst ner på 

sidan. (t.v.) Den nya webbplatsen är responsiv och anpassas därför efter skärmstorlek. 

(t.h.) 

 

Vi har tagit fram en design och levererat en lyckad första version av en webbplats till 

GreenB. Webbplatsen är interaktiv, avskalad från onödig information, utvecklad med 

responsiv design och har en fungerande webbshop. I vårt designarbete har vi utgått 

från befintliga wireframes från ett tidigare samarbete beställaren haft med elever på 

Hyper Island, och utvecklat en design utifrån mobile first-teorin. Vi har även påbörjat 

den tekniska programmeringsbiten och ett första utkast av webbplatsen är färdigt att 

publiceras.  
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7. Diskussion och analys 

Syftet med examensarbetet var att få en ökad kunskap och kännedom om hur arbetet 

ser ut under utvecklingen av en repsonsiv webbplats utifrån mobile first-teorin. 

Examensarbetet skedde genom ett samarbete med företaget GreenB, där vi utvecklade 

en helt ny webbplats till dem. Under hela arbetet har vi haft en nära kontakt med 

beställaren och hela tiden bollat idéer och förslag.  

 

De teorier vi använt oss av i studien har varit mobile first-terorin, som har varit 

mycket diskussioner huruvida det är en teori eller ett designsätt. Vi har dock valt att 

se på den som en teori och implementerat det tänket när vi utvecklat vår webbplats.  

 

Under utvecklingsfasen insåg vi att vi tagit oss vatten över huvudet och att kraven 

som ställdes på oss från beställaren skulle ta mer tid än vi hade på oss. Då vi var helt 

främmande för de nya teknikerna känner vi att vi har varit lite väl optimistiska när det 

gällde vår tidsplan. Det var ett misstag som skedde på grund av att vi inte gjort något 

liknande innan, då vi gjort allt från design till slutprodukt. För att undvika 

missförstånd borde vi redan från början varit tydligare mot beställaren med vad som 

skulle hinnas med. Just i detta projekt har detta inte varit ett så stort problem då vi 

arbetat väldigt nära vår beställare och hon hela tiden varit delaktig, men inför framtida 

projekt är det något vi ska tänka på och lägga stor vikt på.  
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