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Abstract 
This paper describes the redesign of a site (Kolonn.se). Some of the problems with the site 
were a lack of structure and a design that was unclear both visitor and search engines. The site 
now has a new design and structure that has been taking form in Axure prototypes that has 
been tested and applied into WordPress. The results are a site with a new main menu, new 
graphic profile and logo. Also SEO-adapted content such as correctly structured headers, meta 
tags, descriptions and key words that has been implemented in the content. In the creation of 
the site I have used WordPress, CSS, HTML and some PHP.  
 
 
Keywords: SEO, search engine optimization, usability tests, redesign, WordPress, Child 
theme. 
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Sammanfattning 
Denna rapport redogör för en omdesign av en hemsida (Kolonn.se). Problemen som fanns på 
sidan var bland annat en dålig struktur av innehåll och en design som inte var tydlig för 
besökaren eller sökmotorer. Sidan har fått en ny design och struktur som tagit form i Axure-
prototyper för att sedan testas på användare och appliceras i WordPress. Resultatet blev en 
sida men ny huvudmeny, ny grafisk profil och logga. Även sökmotoroptimerat innehåll i form 
av rätt strukturerade rubriker, meta-taggar, beskrivningar och nyckelord som implementerats i 
innehållet på sidorna. I framtagandet av sidan har WordPress, CSS, HTML och lite PHP 
används.  
 
Keywords: SEO, sökmotoroptimering, användartester, redesign, WordPress, Child 
theme.  
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1. Inledning 
Sedan många år tillbaka har företag blivit tvungna att representera sig själva på internet. 

Konkurrensen blir högre då man inte bara tävlar mot de som finns i närheten geografiskt, utan 

mot alla inom samma nish. Fler och fler användare förlitar sig på internet för att hitta 

information och erbjudanden, och de företag som inte syns på internet är svåra för användaren 

eller kunden att upptäcka. För att utmärka sig i denna konkurrens så krävs det alltså att företag 

syns på webben och blir uppmärksammade av de potentiella kunderna. Det räcker inte bara 

med bra kundvillkor och bra erbjudanden, då dessa inte gör någon nytta om de inte blir hittade 

av kunden. För att bli sedda av användare eller kunder kan företagen använda sig av något 

som kallas för SEO (search engine optimization, sökmotoroptimering).  Med hjälp av denna 

teknik så blir företagets hemsida mer sökbar via sökmotorer, hamnar högre upp i 

sökresultaten och blir lättare för sökmotorer att indexera.  

 

För att SEO ska fungera så bra som möjligt så är det viktigt att sidans struktur är korrekt och 

att innehållet är väl anpassat. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till, och det är viktigt att ha 

en helhetsförståelse för att kunna sammanföra alla delar på ett givande sätt. Tidigare så 

handlade SEO mycket om att få andra webbsidor att länka till ens egen. I retur kunde man 

länka tillbaka till den sidan, eller generera innehåll som gynnade den andra webbsidan. Det 

var även vanligt att man vände sig till mindre seriösa sidor, för att på så sätt ha så många 

ingångar till sin egen sida som möjligt. Detta sades skulle ge inte bara fler besökare, utan även 

en högre rankning hos sökmotorerna. Detta övergick dock till att bli en del av SEO, där mer 

fokus hamnade på att optimera innehållet och strukturen på sidan istället för att bara optimera 

sådant som kommer utifrån.    

1.1	  Bakgrund	  
Jag har gjort mitt praktiska examensarbete på Kolonn som är ett auktionshus. De har fysiska 

lokaler i Sundbyberg dit man kan komma för att se föremålen, lämna in föremål eller prata 

med personalen. All auktionering sker via Auctionet, det sker alltså inga fysiska auktioner.  

Kolonns hemsida är kopplad till Auctionet, men jag jobbar endast med Kolonns egen sida. 

Mer om detta under Avgränsningar.  
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Bild 1 Kolonns Site path 

 

Innan jag började med sidan såg den ut såhär (se Bild 1). Bilderna med länkar är en 

upprepning av länkarna i menyn. ”Information” når man förutom via de två länkarna på 

startsidan, även under ”Om kolonn” (Se Bild 1). Det största problemet med strukturen är att 

det blir många klick som leder till samma resultat. Detta vill man undvika då det försämrar 

ändamålsenligheten. Det är även svårare att få upp ett bra flöde i navigeringen på sidan när 

man som användare behöver stanna upp för att se vilken av de olika länkarna med samma 

rubrik som man bör klicka på.  

1.2	  Problemformulering	  
Ett problem som Kolonn har haft med sin hemsida är att den är uppbyggd på så sätt att 

länkningen inte fungerar optimalt, och det finns ingen inbördes struktur i innehållet. Till 

exempel så är rubrikerna inte skapade som rubriker utan är endast fetstilt inom paragraferna. 

Sidan har även flera länkar som leder till samma sak. De vill att fler ska kunna ta del av 

informationen som finns på sidan, och att informationen ska vara mer lättillgänglig. Jag 

kommer skapa en ny struktur och design utifrån användartester och teorier, och jag har valt att 

tänka mycket på sökmotoroptimering när jag skapar uppdateringen av sidan.  

 

Sökmotoroptimering kan hjälpa sidan på så sätt att den blir lättare att hitta via sökmotorer, att 

sökmotorer har lättare att förstå vad sidan handlar om och vilka sökningar som den matchar 

mot samt att sidan blir mer lättnavigerad när allt innehåll är uppdelat och strukturerat som det 

ska. En viktig faktor som gränsar till hur optimerad hemsidan är för sökmotorer är hur 

optimerad den är för dess besökare. Själva sökmotoroptimeringen bör alltså inte bara gynna 
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sidan i hur lätt den är att hitta, utan även utformas på ett sådant sätt att användandet när man 

väl är inne på sidan underlättas.  

 

Min frågeställning lyder:  

Hur kan man … 

… med hjälp av användartester optimera en hemsida designmässigt för att öka 

användbarheten? 

… implementera sökmotoroptimering i designen? 
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2. Teorier 
2.1	  Användbarhet	  
Det finns enligt Nielsen (2005) tio stycken heuristiska faktorer att mäta användbarheten från 

när man designar. Dessa är: 

1. Ge	  återkoppling	  

2. Använda	  ett	  tydligt	  språk	  

3. Ha	  tydligt	  markerade	  utgångar	  

4. Vara	  konsekvent	  

5. Förebygga	  fel	  

6. Minimera	  minnesbördan	  för	  användaren	  

7. Använda	  genvägar	  

8. Skapa	  en	  enkel	  och	  naturlig	  dialog	  

9. Använda	  tydligt	  formulerade	  felmeddelanden	  

10. Tillhandahålla	  hjälp	  och	  dokumentation	  

 

Dessa är dock inte definitiva och bör anpassas utefter vad det är man designar. De kallas för 

heuristiska just eftersom de är riktlinjer mer än regler. Enligt Nielsen (2005) ska man göra det 

enkelt för användaren när man designar. Det ska inte finnas med irrelevant information som 

kan störa och förvirra, och användaren ska inte behöva fundera över vilket val som är det rätta 

för att komma dit denne vill. Det ska även undvikas att ha flera val som leder till samma mål. 

Man bör även se till att inte användaren tappar bort sig på sidan på så sätt att denne inte minns 

var den var eller var den ska. Designen bör även vara estetisk och minimalistisk.  

 

Det är även av stor betydelse att man designar på så sätt att delar av målgruppen inte utesluts 

(Benyon 2005). Designen ska inbjuda till interaktion och vara lätt att få upp ett flöde i. Man 

kan mäta användbarhet genom att se hur lång tid det tar för en användare att utföra olika 

uppgifter eller hur många fel som sker innan användaren kan slutföra uppgiften. Det är även 

viktigt med ändamålsenlighet, användaren bör nå det denne tänker att den ska nå. Om 

ändamålsenligheten är dålig så kan användaren klicka på en viss länk och hamna någon helt 

annanstans än vad denne tänk sig (Benyon 2005). 
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2.2	  Användartest	  	  
Enligt Nielsen (2000) så är det ovanligt att man upptäcker nya brister i designen efter att ha 

testat på cirka 15 personer. Detta förklarar Nielsen i denna modell (se Bild 2). Det finns olika 

teorier om hur många personer man behöver testa på för att få ett trovärdigt resultat. Enligt 

Nielsen (2005) så är fem personer den lägsta siffra som man kan få ett trovärdigt resultat från. 

Dock så betyder inte detta att den lilla grupp som deltagit i användartesterna kan representera 

alla potentiella användare. Gällande SUS-mätningar så råder olika uppfattningar om hur 

många som bör tillfrågas för att resultatet ska generera trovärdig data. Enligt Sauro (2011) så 

krävs endast två personer för att man ska få ut viktigt information. 

 
Bild 2 Nielsen (2000) Why you only need to test with 5 users 

 

För att få ut så mycket som möjligt av användartestet samtidigt som man sparar tid och 

resurser bör man testa på fem personer. Detta bör man sedan upprepa så många gånger som 

man har tid och råd. (Nielsen 2000). För att få ut så mycket av testet som möjligt är det även 

viktigt att be testpersonen att tänka högt under testets gång (Rubin & Chisnell 2008). 

2.2.1	  SUS	  
En SUS-mätning innebär att testpersonen svarar på en rad påståenden genom att på en skala 

visa hur mycket hen håller med. SUS står för System Usability Scale. Metoden är inte tänkt 

att vara ett användartest i sig, då svaren visar vad som upplevs som bra eller mindre bra, utan 
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att man får något direkt svar på varför. Denna metod bör istället i första hand användas som 

en indikation på vilka användartester som man bör se till extra noga (Sauro 2011). Man kan 

enligt Sauro (2011) använda sig av så lite som två personer och ändå få fram ett tillförlitligt 

resultat, då storleken på användargruppen och tillförlitligheten är orelaterade. Formuläret 

består av tio stycken påståenden som är varannan positivt formulerad och varannan negativt 

formulerad. Detta är för att den som svarar ska behöva tänka efter och placera ut sitt svar 

noga. Varje fråga har fem olika svarsmöjligheter som sträcker sig från ”Strongly disagree” till 

”Strongly agree”. Jag har använt en svensk version av frågorna som har översatts av Malin 

Fabbri (2013). 

 

När man ska sammanställa svaren så använder man sig av en formula för de frågor som är 

positivt ställda och en formula för de frågor som är negativt ställda. För att räkna ut poängen 

för de positiva svaren tar man svarets siffra (om testpersonen kryssar i en fyra i skalan så är 

denna siffra fyra) och subtraherar med ett. Poängen från den frågan blir alltså tre.  

 

När man ska sammanställa de negativa frågorna så subtraherar man svarets siffra från fem. 

Om testpersonen svarar tre på skalan så tar man alltså fem (det högsta värdet på skalan) minus 

tre. När man gjort detta för alla frågor så adderar man ihop poängen och placerar in resultatet i 

en skala med ”poängen” 0-100 (se Bild 3). 

 
Bild 3 Skala som visar var resultatet hamnar på en betygskala (Sauro 2011). 
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2.3	  SEO	  
Det är viktigt för ett företag att använda sig av SEO eftersom över hälften av de 

internetanvändande som sker startar via en sökmotor. (Dou, et. Al 2010). Av de som använder 

sig av sökmotorer så är det endast 38 % som klickar på de länkar som ligger längre bak än de 

resultat som visas på första sidan (Malaga, 2008). Det är alltså väldigt liten chans att man som 

företag når nya kunder genom en sökmotor om man inte når dem via första sidan över 

resultat. Tanken bakom att använda sig av SEO är att nå ut till sina tänkta kunder och även 

stärka sin ”image” som företag. De tekniker som används inom SEO skiljer sig åt. Till 

exempel kan de innefatta både att man påverkar innehållet på sidan på så sätt att det blir mer 

lättläst av sökmotorer. Det kan även betyda att man använder sig av meta-taggar, som 

besökare på sidan inte ser, men som sökmotorer hittar och använder för att kunna ge relevanta 

sökresultat (Shih et. Al. 2013). Det är då viktigt för företagen att dessa eventuella meta-taggar 

stämmer överens med vad deras potentiella kunder kan tänkas söka på i sökmotorn, eftersom 

meta-taggar hjälper sökmotorn hitta ”svar” på användarens ”fråga”.  

 

Enligt Malaga (2008) kan man dela in SEO-teknikerna i fyra delar. Dessa är 

• Nyckelord, efterforskningar & urval 

• Att sökmotorer indexerar sidan.  

• Optimering på sidan 

• Optimering som inte är på sidan 

 

Dessa fyra delar bör utvecklas i nämnd ordning, för att få ett så bra resultat som möjligt. Den 

första delen innebär att man sätter ord på sådant som man vill ska leda in användare på sidan. 

När användaren gör en sökning via en sökmotor så har man alltså förutsett hur denne kan 

formulera sina sökningar, och anpassat nyckelord på sidan för att stämma överens med detta. 

Ett hjälpmedel som finns är Google AdWord, som kan hjälpa till att ta fram vilka nyckelord 

som man borde använda (Shih et. Al. 2013). För att få fram så bra sökord som möjligt så är 

det viktigt att komma ihåg att dessa även kan vara kortare fraser. Det är lättare att ge en mer 

exakt bild av vad för innehåll som finns med sökord/fraser som består av mer än ett ord, så 

länge dessa inte är för många. Det ultimata är runt tre till fyra kortare fraser att komplettera 

sökorden med (Gunnaro 2015). När man tar fram sökorden och sökfraserna så är det av stor 

vikt att de representerar innehållet på ett bra sätt. Man kan ordna detta från två olika håll – 

antingen så anpassar man innehållet efter de sökord som man tror att ens potentiella 
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användare söker med, eller så anpassar man sökorden efter sitt redan färdiga innehåll 

(Farahmand et. Al 2011).  

 

Steg nummer två som innebär att sidan ska indexeras av sökmotorn/sökmotorerna innebär att 

man antingen kan länka till sin sida från en sida som redan är indexerad. Man kan även se till 

att koppla sidan till sökmotorn, till exempel via annonser. Det tredje steget innefattar 

optimering av sådant som finns på sidan, både synligt och ej synligt för användaren. Detta kan 

till exempel vara att implementera meta-taggar som man utvecklat i första steget, anpassa 

rubrikerna på sidorna, anpassa vad sidorna har för titel och hur själva paragraferna på sidan är 

utformade och formulerade. När man utformar sidans rubriker ska man undvika att gå in för 

mycket på detaljer, samtidigt som rubriken inte får vara för vag gällande vad som kommer 

behandlas på sidan. Rubrikerna ska vara exakta och gärna innehålla något nyckelord 

(Gunnaro  2015). Det sista steget, som även kan kallar för länkbyggning innebär att man 

försöker få enda webbsidor att länka till ens egen (Malaga 2008). Detta kan man anlita 

utomstående företag som är experter inom SEO för att göra. Vissa delar, så som meta-taggar, 

kan man producera och ta hand om själv (Gunnaro  2015). 
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3. Förarbete 
3.1	  Kravspecifikation	  
I startgroparna av alla projekt så bör en kravspecifikation skrivas (Hydén 2005). Den bör 

skrivas av beställaren, och lämnas över innan projektets förberedande fas är slut, för att det 

ska finnas tid att göra eventuella ändringar i kravspecifikationen.  

 

Man kan dela in de krav som ges i tre olika kategorier enligt Wiktorin (2003). Dessa är 

skallkrav, börkrav och kompletteringskrav. Skallkrav är sådant som måste vara med, då 

processen/produkten blir extremt lidande utan dessa. Börkrav kan också påverka resultatet på 

ett negativt sätt om de inte tillgodoses, men det är sådant som behöver avvägningar. 

Kompletteringskrav är sådant som gör resultatet bättre, men det påverkar inte resultatet 

nämnvärt om dessa inte tillgodoses.  

3.2	  Avgränsningar	  
Eftersom det jag ska leverera är en färdig hemsida så har jag varit tvungen att göra en del 

avgränsningar. Ett önskemål som beställaren hade som jag valde att inte utföra var en engelsk 

översättning av sidan. Då detta var ett kompletteringskrav så påverkar inte detta så mycket. 

En annan avgränsning gäller responsiv design. De ville att jag skulle göra sidan responsiv, 

men då jag kände att detta inte skulle fungera tidsmässigt så valde jag att inte göra sidan 

responsiv. Att sidan är responsiv är mer av ett börkrav, vilket borde finnas med och påverkar 

användbarheten. Denna avgränsning ändrades dock en bit in i arbetet då min handledare på 

Kolonn insåg att sidan inte kunde publiceras utan en mobilanpassning. Så trots att detta inte 

funnits med i tidsplanen eller var planerat att genomföras så behövde en mobilanpassning 

göras. Med om det under rubrik Utförande i WordPress och Diskussion.  

 

Jag har även varit tvungen att göra en del avgränsningar gällande användartester. Även denna 

avgränsning är på grund av tidsbegränsningen som finns. Jag har valt att endast utföra en 

omgång av användartester. Jag har utfört testen på fem olika personer. Jag hade gärna testat 

på fler personer, och i flera omgångar. Men då tidsbegränsningen gjorde att jag ville lägga 

mer till på utförandet och inte lika stor tid på förarbetet så valde jag att testa i endast en 

omgång. Om min leverans hade varit en prototyp istället för en färdig hemsida så hade jag 

valt att testa mer. För att få ut så mycket som möjligt av min testning så valde jag att istället 

göra två olika sorters tester.  
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Gällande SEO så har jag avgränsat det på så sätt att det passar mitt från början tänka arbete. 

Om jag hade jobbat bara med SEO och inte med att förnya sidans struktur och design så hade 

jag kunnat ägna mig åt alla fyra punkter inom SEO, men då min huvudsakliga uppgift varit att 

designa så har jag valt att välja bort de delar inom SEO som inte direkt har med design att 

göra. Detta är för att kunna behålla min vinkel på arbetet som är att förbättra design utifrån 

olika faktorer, där SEO är en.  

3.3	  Tidsplan	  	  
Jag har fått uppdatera min tidsplan en gång under projektets gång. Detta berodde på att jag 

glömt att föra in delen om användartester i tidsplanen när jag först skapade den. Jag hade även 

haft fel med tidsåtgången för de uppgifter jag skulle utföra första veckorna. Jag försökte räkna 

med tio procents marginal, men de flesta uppgifter jag utförde i början gick fortare än vad jag 

trodde.  

3.4	  Axure	  
Prototypen som jag skapade i Axure var först en lofi-prototyp för att visa strukturen på sidan. 

När jag fått okej från min handledare på Kolonn så började jag omvandla den till en hifi-

prototyp. Jag valde att använda mig av Axure på grund av de funktioner som finns i 

programmet. Till exempel så ville jag att undermenyn skulle leda användaren till olika 

rubriker på samma sida, och detta gjorde jag i Axure med hjälp av ankarfunktioner. Jag 

utformade även det grafiska för att kunna ge en helhetsbild av hur den slutgiltiga sidan skulle 

se ut.  

 

Då jag sedan innan inte har så stor vana i Axure var det lämpligt att börja med en lofi-

prototyp, då jag kunde lära mig programmet i takt med att min prototyp blev mer och mer 

avancerad. Jag tog innehåll från den befintliga sidan och placerade in där jag ville att det 

skulle finnas. Sådant innehåll som jag ville lägga till men som inte fanns formulerat fyllde jag 

med Lorem Ipsum. Innan jag började med användartesterna så fick jag nytt innehåll till alla 

sidor. Detta var ett viktigt steg att ta innan testerna, då en majoritet av uppgifterna gick ut på 

att leta efter viss information bland sidorna.  

 

Jag skapade tre olika versioner av prototypen i Axure. Den första versionen har innehåll taget 

från den tidigare hemsidan. På de sidor där det inte fanns gammalt innehåll att fylla med, till 

exempel Vanliga frågor, fyllde jag med Lorem Ipsum. Denna prototyp utvecklades i samråd 

med min handledare. Vi hade en pågående dialog under skapandet där hon gav mycket 
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feedback på hur de ville att den skulle utformas. När jag fick ok på strukturen som var den 

största fokusen för denna version av prototypen så började jag vidareutveckla den inför  

användartesterna.  

 

Nedan visas hur första sidan och sidan Aktuellt såg ut i den första prototypen. (Se Bild 4 och 

Bild 5).  

Bild 4 Startsidan i Prototyp 1.  

 

Bild 5 Sidan Aktuellt i Prototyp 1.  
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Version 2 av prototypen innehöll allt det som skulle implementeras på den nya sidan. 

Anledningen till detta var främst att det är svårt att göra användartester på en hi-fi-prototyp 

om innehållet inte stämmer överens med det som sidan är tänkt att innehålla. Även en del av 

det grafiska uppdaterades inför användartesterna, då typsnittet i loggan skulle bytas ut. Detta 

påverkade prototypen så att headern och vissa rubriker behövde ändras för att passa den nya 

loggan. Med den ändringen gjord så var den grafiska profilen satt. På sidan Köpa och på 

startsidan så skulle en befintlig funktion användas. Jag valde att lägga in en bild på var denna 

funktion skulle visas, då det inte var möjligt att skapa funktionen i Axure (se Bild 7). 

 

Bild 7 Sidan Köpa i Prototyp 2. 
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Den tredje versionen av prototypen togs fram baserat på den feedback som togs upp under 

användartesterna. Gällande vissa delar var jag tvungen att göra en avvägning mellan vad för 

ändringar som föreslogs, hur många som höll med om denna ändring samt min egen kunskap 

om designprinciper och vad som ses som ”bra design”. Mer om detta under Resultat av 

användartester. Den tredje versionen är alltså den prototyp som legat till grund för sidan jag 

skapat i WordPress. Då innehållets placering blivit bestämt i utvecklingen av prototypen så 

har jag fört över innehållet direkt mellan prototypen och sidan. Det arbete som krävs med 

innehållet för att anpassa det för sökmotoroptimering är något som jag valt att göra som ett 

slags efterarbete, då det är viktigt att innehållet får rätt form innan det optimeras.  

 

Det som skiljer den första och den sista prototypen åt är främst ändringar i designen och 

sekundärt förändringar i innehållet. På första sidan så valde jag att ta bort välkomnstexten då 

denna blir överflödig och stör det första intrycket som ska vara bildspelet. Eftersom bildspelet 

följs utav en funktion så valde jag att ta bort välkomnstexten helt och inte bara flytta ner den. 

Det känns även överflödigt att ha en välkomnstext om detta inte är det första man ser, och i 

detta fall skulle bildspelet vara det som fångar användarens intresse (se Bild 8). Headern ger 

även så pass mycket information att besökare på sidan vet var de hamnat och inte behöver 

ytterligare information för att kunna ta sig vidare. Bildspelet har även uppdaterats på så sätt 

att det innehåller mer grafiskt utformade bilder, istället för enkla bilder på föremål. Denna 

ändring gjordes med tanken att göra sidan mer ”levande”, vilket har varit ett ofta 

återkommande värdeord och ledord jag fått höra i processens gång från min handledare på 

Kolonn.  

 

Sidan Aktuellt som i första prototypen var tänkt fungera som en vanlig blogg uppdaterades på 

så sätt att den blivit mer som ett galleri/flöde över vad som sker på Kolonn (se bild 9). På 

sidan kommer inlägg som personalen själva skriver och bilder från Kolonns Instagram-konto 

att implementeras på ett grafiskt tilltalande sätt. Bilderna kommer dyka upp automatiskt på 

sidan när de publiceras på Instagram. Detta gör att personalen kan se till att ha ett dynamiskt 

innehåll utan att behöva vara allt för involverade i själva WordPress-sidan.  
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Bild 8 Startsidan i Prototyp 3. 
 

Bild 9 Sidan Aktuellt i Prototyp 3.  
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4. Metod 
4.1	  Användartester	  
Jag har gjort två sorters test på min hifi-prototyp för att mäta användbarhet i strukturen, 

sidlänkningen samt designen. Varje test har utförts på fem personer. I det första testet gav jag 

testpersonen sju stycken uppgifter att utföra på sidan (se Bilaga 2). Under testets gång så 

spelade jag in ljud samt skärm. Detta underlättar efterarbetet då jag som ensam person inte har 

möjlighet att både leda och anteckna under testet. Jag vill att testpersonen ska tänka högt 

medan den utför uppgifterna (Rubin & Chisnell 2008) för att på så sätt få en djupare bild av 

hur denne upplever sidan.  

 

Efter att uppgifterna utförts så valde jag att lägga till en möjlighet för testpersonen att ge en 

kommentar, då det kan ha dykt upp tankar eller intryck under testet som personen inte uttalat 

på grund av att den är fokuserad på uppgiften. Även dessa tankar kan vara värdefulla att fånga 

upp. Jag ställde även kompletteringsfrågor om sådant som testpersonen själv inte 

kommenterat, för att få fram information som denne kanske inte själv tänkt på att delge. Dessa 

frågor kunde gälla allmänna faktorer så som designen, eller mer precisa element på sidan så 

som footern eller en undermeny.  

 

Det andra testet har jag använt mig av som en slags uppföljning av det första testet. I det andra 

testet ska personen kryssa i ett antal påståenden (se Bilaga 3). Jag bad testpersonen göra detta 

efter att vi avslutat test nummer ett. Personen fick om denne ville klicka sig runt på sidan även 

under test nummer två, så denne kunde påminna sig själv om vad den tyckte om de olika 

punkterna. Denna mätning bidrar på så sätt att jag kan se om något resultat från mätningen 

urskiljer sig på något sätt. Jag kan då gå igenom inspelningen från det användartestet mer 

noga och se varför resultatet i mätningen sticker ut. Detta gäller både för mätningsresultat som 

är mer negativa eller positiva i jämförelse med de andra.  

 

Om tid funnits så hade jag utfört användartester vid fler tillfällen, men då målet var en färdig 

produkt så valde jag att endast testa i en omgång. Då uppföljningstest ofta är till för att se om 

de lösningar man kommer på till de ursprungliga problemen fungerar, så är det alltså den 

lösningskontrollen som jag går miste om. Jag har försökt se till att lösa problemen så bra som 

möjligt genom att följa de olika teorierna för användbar design. (Benyon 2011, Nielsen 2010).  
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4.2	  Resultat	  av	  användartester 

Något som flera av testpersonerna gav som feedback var att undermenyn behöver bli 

tydligare. Två testpersoner påpekade det själva medan en annan inte hade sett undermenyn 

fören jag pekade ut den, och då gav feedbacken att den borde blir tydligare. Även i 

huvudmenyn så märkte jag själv under användartesterna att det kan behöva markeras var man 

befinner sig på sidan och var man är med muspekaren. Detta kan man förtydliga genom att 

ändra färg/tjocklek på den rubrik i menyn som man befinner sig på, och även på den rubrik 

man hovrar över. Dock bör dessa effekter inte vara helt lika då det kan uppfattas som man är 

inne på två sidor om man hovrar över en meny-rubrik som man inte är inne på.  	  

 

Strukturen och sidlänkningen har fått bra respons, dock tycker en testperson att det saknas 

information på startsidan angående aktuella händelser så som att framkomligheten till Kolonn 

är begränsad under en tid. Denna information finns under fliken ”Aktuellt”, men enligt 

testpersonen så bör detta även stå på startsidan då man som besökare på sidan kanske inte är 

medveten om att sådan information behöver letas upp på sidan. De andra klickade direkt på 

Aktuellt i huvudmenyn för att ta del av information som kan vara bra att veta.  

 

Det jag märkte att jag fick fråga efter som testpersonerna i de flesta fall inte kommenterade på 

egen hand var vad de tyckte om designen. Eftersom det var en hifi-prototyp så ville jag veta 

vad de tyckte om de grafiska elementen såväl som strukturen. Något som de flesta 

testpersonen föreslog när jag frågade dem vad de tyckte om de grafiska var att jag skulle 

använda mig av klarare färger. De tyckte i samband med detta att bildspelet på första sidan 

var bra då det gjorde sidan ”levande”.  

 

Resultaten av SUS-mätningen visar bra resultat för sidan. Betygen som ger av skalan (se 

avsnittet gällande teorier) ger prototypen betyget B och A. Uträkningen som görs ger varje 

testresultat ett värde mellan 0-100, och detta värde placeras sedan in i betygsskalan. Fyra test 

gav betyget A och ett av testerna gav betyget B. Resultaten blev (i stigande ordning) 75, 90, 

95, 100, 100. Detta innebär alltså att jag ska se över det test som gav lägst resultat i SUS-

mätningen en extra gång för att de vad som testpersonen reagerade på. Dock så skiljer sig inte 

det användartestet särskilt mycket från de andra. Personen har samma åsikter som de andra 

och löste uppgifterna snabbt och utan att tveka. Då resultatet från denna testpersons SUS-

mätning ändå är så pass högt så är det rimligt att tänka att denna testperson inte upplevde 
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sidan som negativ, då denne trots allt gett poängen 75 av 100. De frågor som gett svagast 

resultat i SUS-mätningen gäller hur pass konsekvent sidan är samt hur komplicerad den är. 

Dessa ligger dock inte långt efter de andra frågornas resultat, men sticker ändå ut då de ligger 

i underkant. Något som jag tror kan ha påverkat detta är det faktum att de länkar som skulle 

leda ut från sidan till Auctionet inte fungerade i prototypen. 

4.3	  Sökmotoroptimering	  

4.3.1	  Nyckelord,	  efterforskningar	  &	  urval	  
Det första steget var att ta fram nyckelorden. Jag gick mycket efter det som de anställda på 

Kolonn framfört att de ville framhäva på sidan. För varje sida på webbplatsen så tog jag fram 

en beskrivning, en titel (som visas i fliken i webbläsaren) och nyckelord (meta-taggar). Jag 

tog även fram en grupp meta-taggar som är statiska till alla sidor. Dessa taggar är sådant som 

handlar om Kolonn i allmänhet, medan de övriga meta-taggarna är precisa för den sida som 

de kopplas till. Det är dock viktigt att meta-taggarna även finns med i sidornas innehåll då 

sökmotorer har blivit så pass utvecklade att de inte indexerar sidor endast utifrån meta-taggar, 

utan det krävs att innehållet stämmer överens med dessa. De beskrivningar och meta-taggar 

som jag fört in är: 

 

Hem 

Beskrivning – Välkommen till Auktionshuset Kolonn. Vi är ett etablerat auktionshus i 

Sundbyberg, Stockholm. Vi har haft slagauktioner sedan 2006 och har senaste åren gått över 

till nätauktioner.  

Meta-taggar (allmänna) – Sälja på auktion, köpa på auktion, auktionshus i Stockholm, 

auktionshus i Sundbyberg, enkel auktion, snabb auktion, antikviteter, leksaker, smycken, 

konst, möbler 

Titel – Välkommen till Auktionshuset Kolonn i Sundbyberg 

 

Sälja  

Beskrivning – Hos oss kan du enkelt sälja föremål på nätauktion. Vi säljer föremål som 

smycken, möbler, konst, leksaker och mycket mer.  

Meta-taggar – Sälja föremål på auktion, sälja antikviteter, sälja gamla föremål, sälja enkelt på 

auktion, sälja föremål snabbt, sälja föremål till bra pris, hela hem, dödsbon, hemvärdering, 

köpa dödsbo, sälja dödsbo 

Titel – Sälja på nätauktion 
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Köpa  

Beskrivning – Via nätauktion kan du köpa och buda när som helst och var som helst. Det är 

enkelt att köpa hos oss. 

Meta-taggar – Köpa på nätauktion, köpa på auktion, köpa antikviteter, antika föremål till salu, 

antikviteter till salu, köpa enkelt på nätauktion. 

Titel – Köpa på nätauktion 

 

Vanliga frågor 

Beskrivning – (Denna sida har ingen beskrivning) 

Meta-taggar – Hur går en auktion till, hur fungerar hemvärdering, vad är ett dödsbo, hela hem, 

dödsbo, försäljningsvillkor auktion 

Titel – Vanliga frågor om nätauktion 

 

Om oss 

Beskrivning – Vi är ett auktionshus i Sundbyberg, Stockholm. Vi är specialiserade på 

leksaker, smycken, föremål från sekelskiftet, konst och möbler. 

Meta-taggar – Auktionshus, auktionsfirma, etablerat auktionshus, pålitlig auktion, leksaker, 

smycken, konst, möbler 

Titel – Om oss på Kolonn i Sundbyberg 

 

Beskrivningarna som är för sidorna syns inte för besökare på sidan, utan är precis som meta-

taggarna endast till för sökmotorer, förutom när listan över sökresultat visas i sökmotorn. Då 

ser användaren beskrivningen under själva länken till sidan. Det är alltså viktigt att ha en bra 

utformad beskrivning för varje sida för att på så sätt göra eventuella besökare till sidan 

intresserade nog att klicka sig in på sidan. För att väcka detta intresse krävs inte bara en väl 

formulerad beskrivning, det är såklart även viktigt att beskrivningen och sidan matchar det 

som personen sökt på. Beskrivningen och meta-taggarna är på så sätt tänkta att komplettera 

varandra. Titeln för sidorna syns alltid för användaren, i fliken i webbläsaren. Även 

sökmotorer tar notis även om denna information, och det är därför jag prioriterat att få med så 

mycket information som möjligt, istället för att endast tänka på vad användaren ser i flikarna. 

Efterforskningar har bestått av att prata med anställda på Kolonn samt företaget som har hand 

om den andra delen av SEO. Urvalet har bestått i att få med så mycket relevanta ord eller 

fraser som möjligt, vissa fraser behövt dupliceras och anpassas för att få med ett så stort antal 
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sökträffar som möjligt. Jag hade som mål att få fram mellan 10 och 15 ord för varje sida. 

Sidan Aktuellt fick dock bli ett undantag då denna sida är svår att ge nyckelord som passar på 

innehållet, då innehållet ständigt kan uppdateras och innehålla i stort sett vad som helst.  

4.3.2	  Sökmotorer	  indexerar	  sidan.	  	  
Då denna punkt innebär att man betalar för att sökmotorer ska ge hemsidan en bra plats i 

sökresultat så har jag inte arbetat något med detta. Som tidigare nämnt så gäller min 

optimering bara på själva sidan. Dock så kan den som utför denna del av SEO ta nytta av det 

som tagits fram i punkt ett och punkt tre, då dessa hör ihop.  

4.3.3	  Optimering	  på	  sidan	  
För att optimera innehållet på sidan så har jag försökt formulera innehållet så att nyckelorden 

används och passar in i texten. Jag har valt att anpassa texten på sidorna efter nyckelorden, då 

det är nyckelorden som hör ihop med vad man kan förvänta sig att användare söker på. 

Innehållet på sidorna är inte framtaget utifrån vad man tror att användare letar efter för ord 

eller fraser, och bör därför anpassas. 

 

För att göra det lättare för sökmotorer att indexera sidan har jag sett till att vara noga med de 

rubriker som finns på sidan. De är till skillnad från Kolonns förra sida inte längre fet-

markerade inuti paragrafer, utan har formen h1, h2 eller h3. Detta gör det lättare för 

sökmotorer att hitta och förstå hur viktiga rubrikerna är. Även titlarna på de olika sidorna 

(texten som syns i webbläsarens flikar) är viktiga för sökmotorerna. Jag har beskrivit sidorna 

utförligt i dessa flikar. 

4.3.4	  Optimering	  som	  inte	  är	  på	  sidan	  
Jag har inte ägnat mig åt optimering som inte är på sidan. Då detta kan innefatta arbete så som 

att samarbeta med andra sidor eller köpa länk-plats på andra sidor så tyckte jag inte att denna 

del av sökmotoroptimering ingick i det jag skulle göra, vilket var att designa om hemsidan.  

 
Jag har under processen varit i kontakt med det företag som har ansvar för den SEO som inte 

är på själva sidan. Det är de som ansvarar för annonser och betalar för att sökmotorer ska visa 

sidan högst upp. Anledningen till att jag varit i kontakt med dem är för att veta vad de gör och 

på vilket sätt jag kan komplettera deras arbete så att alla de fyra stegen som nämns ovan 

tillgodoses. Jag har bland annat fått en del idéer om vad för sökord som kan passa. Detta är 

något som de har en bra inblick i då de jobbat med Kolonns SEO längre än vad jag har. Denna 

kontakt har underlättat på så sätt att jag har kunnat utgå från kunskap som inte bara rör SEO i 
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allmänhet utan Kolonn i synnerhet. Det har även varit bra att veta att hela SEO-behovet blir 

tillgodosett, då det såklart är bäst när alla delar är uppfylla och kompletterar varandra. 

 

För att urskilja Kolonn från dess konkurrenter som också visas i sökmotorers resultat så har 

jag lagt stor vikt vid att utforma beskrivningarna och meta-taggarna med innehåll som trycker 

på Kolonns starka sidor. Detta kan innefatta sådant som vad Kolonn är extra bra på, hur 

försäljningen går till hos dem och var de har sin verksamhet. Ett mer specifikt exempel är det 

faktum att Kolonn har en expert anställd hos sig som specialiserar sig på leksaker. Detta är vid 

stor vikt då leksaker är en stor del av marknaden och kunder vill i regel ha en erkänd person 

till att värdera deras föremål. Jag har även använt mig av värdeord så som ”enkelt”, ”snabbt”, 

”etablerat” och ”pålitligt”.   
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5. Utförande 
För att kunna skapa ett nytt tema i WordPress och utveckla det utan att det syns direkt på 

Kolonns sida så valde jag att ladda ner innehållet från Kolonns WordPress-sida lokalt och 

skapa ett nytt tema därifrån. Jag aktiverade först temat Tiny Framework på min lokala kopia 

av sidan eftersom jag tyckte det var en bra utgångspunkt för den design jag ville skapa. Mitt 

tema är alltså ett child theme till temat Tiny Framework.  

 

Jag började sedan skapa mitt child theme. Jag la in innehållet från min prototyp och letade 

upp de tillägg som passar de funktioner jag ville ha med. Utefter att funktionerna kom på plats 

så kunde jag ändra de små fixar som behövde ändras i designen för att funktionerna skulle 

smälta in på ett bra sätt. De filer som jag behövt kopiera och skriva över från förälder-temat är 

header.php, där vissa funktioner behövt skrivas in. Jag har såklart gjort en kopia på style.css 

där det mesta av arbetet med child theme ligger. Functions.php behövde uppdateras då en del 

av en funktion som jag använt mig av behövde finnas där. Som princip brukar jag försöka 

undvika att ändra i functions.php eftersom det är väldigt lätt att något blir väldigt fel, men då 

denna fil har en slags ”backup” i form av functions.php som ligger hos föreäldertemat så 

valde jag att testa i alla fall.   

5.1	  Funktioner	  
Då det i headern skulle finnas information och öppettider, telefonnummer och även två länkar 

så insåg jag att jag behövde skapa en widget för detta. Jag hittade ett exempel där man la in en 

egen widget i functions.php-filen och även en del i header.php-filen. En widget skapades 

sedan där man kunde lägga in ett textfält med den information man ville visa. Jag fick sedan 

använda mig av css för att få informationen dit jag ville. Jag var även tvungen att anpassa 

header-bilden så att den inte störde. 

 

För att lyckas få fram en undermeny på de sidor som är kategorier så valde jag att använda 

mig av ett tillägg. Jag skapade en ny post för de två sidor som behöver undermeny och i denna 

post skrev jag en lista, där varje li-tagg är ett inlägg på sidan som jag vill länka till i 

undermenyn. Eftersom varje inlägg har ett eget ID så behövde jag bara para ihop rätt ID med 

rätt rubrik i undermenyn. Eftersom undermenyn skapades i ett inlägg så var jag tvungen att 

använda mig av en del css för att då den dit jag ville.  
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5.2	  Tillägg	  
Något som tagit en stor del av tiden med att skapa den nya versionen av sidan har varit att 

hitta rätt sorts tillägg. Något som jag behövde ha i åtanke när jag valde ut tilläggen var att det 

skulle vara enkelt att förstå hur de används och var man kan göra ändringar. Till exempel så 

kommer bilder behövas byta ut i bildspelet på första sidan. Om auktionshuset har ett nytt tema 

eller till exempel en julspecial så behöver den typen av bilder implementeras i bildspelet. Jag 

behövde därför hitta ett tillägg som gör det möjligt för dem att själva gå in och byta ut bilder 

när det behövs.  

 

Jag har varit noga med att ta bort de tillägg som jag har provat men sedan beslutat mig för att 

inte använda. Detta är för att underlätta för nästa person som ser sidan. Det kan vara 

förvirrande att se tillägg som inte är aktiverade, men ändå ligger på sidan då dessa kan 

innehålla data som inte bör tas bort. Så för att undvika den förvirringen har jag alltså varit 

noga med att bara ha tillägg som används. 

 

Jag har även använt mig av ett tillägg för att kunna implementera meta-taggar, beskrivningar 

och titlar på ett effektivt sätt. Med hjälp av detta tillägg kunde jag styra över dessa faktorer 

från varje enskild sida eller kategori. Det blir även tydligt var dessa läggs in om något i 

efterhand ska uppdatera innehållet på sidan. 

5.3	  Mobilversion	  
Då jag valt att inte inkludera responsiv design i mitt arbete (se Avgränsningar) så uppstod ett 

smärre problem när min handledare på Kolonn sa tre veckor från deadline att en 

mobilanpassning måste finnas innan vi kan publicera sidan. Det hade alltså uppstått ett 

missförstånd mellan oss vilket slutade med att jag behövde göra en mobilanpassning. Jag löste 

det dock på så sätt att jag använde mig av ett tillägg som mobilanpassar sidan automatiskt. 

Man gör en del smärre förändringar i tillägget, och sedan sköter det resten. Detta var väldigt 

användbart för mig då jag inte hade någon plats för manuell mobilanpassning i min tidsplan.  

5.4	  Design	  
Då jag hittade ett tema som hade liknande design och struktur som jag var ute efter så hade 

jag ett stort försprång redan där. Jag började med att strukturera menyer och färger. Därefter 

började jag designa innehållet på sidorna. Den feedback jag fått gällande designen från 

användartesterna implementerades nu. Till exempel så gjorde jag färgen i menyn och 
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undermenyn mer synlig genom att lägga in en gradient på dem. Även knapparna i headern 

som är viktiga för användaren att lägga märke till från början gav jag samma bakgrund.  

 

Jag har försökt ha i åtanke att designen ska vara minimalistisk och enkel (Nielsen 2005), för 

att inte störa de processer som användaren utför på sidan, utan istället underlätta dessa. De lila 

färger som togs fram i den grafiska profilen finns på de element på sidan som användaren bör 

vilja lägga märke till. Dessa är som tidigare nämnt menyerna, knapparna i headern, och även 

funktionen som tar en vidare till Auctionet där man kan buda på föremål. Även footern som 

ger snabb och bra information har den lila färgen. Vissa utav dessa element är sådana som 

testpersonerna tyckte var otydliga, något som jag tänker har motverkats med hjälp av 

tydligare färg och lite större storlek. 

 

För att öppna upp för interaktion (Benyon 2010) så valde jag att ha tydliga interaktiva 

element, så som de sociala länkarna i headern som alltid är nåbara. Jag hade också i åtanke att 

inte försvåra åtkomsten av innehållet på sidan, med onödiga undermenyer eller sidomenyer. 

Detta innebär att endast två av sidorna har undermenyer. Dessa undermenyer i sin tur leder 

inte till nya sidor, utan scrollat ner på den befintliga sidan till den rubrik man är ute efter. 

Detta gör att navigationen hålls enkel och sidan blir inte så djup.  
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6. Resultat 
Produkten som levererades är en färdig hemsida som implementeras i den gamla. Jag ersätter 

alltså innehåll och struktur, och även tillägg. Leveransen innehållet även en mobilversion, 

som dock inte ingick i kravspecifikationen. Detta tillägg är alltså inte prioriterat, men behövde 

finnas för att resten av leveransen ska kunna publiceras.  

 

Hemsidan har en ny sidlänkning, och då även en ny meny. Strukturen är uppbyggd på så sätt 

att innehållet ska vara tydligt fördelat. Detta underlättar både för besökare på sidan och för 

sökmotorer som vill indexera sidans innehåll. Innehållet på sidorna har uppdaterats på så sätt 

att en anställd på Kolonn har läst igenom och förbättrat det utefter den nya site path som jag 

tagit fram. Jag har därefter tagit fram sökmotoroptimerade meta-taggar, beskrivningar och 

titlar, och har anpassat det genombetade innehållet efter dessa. 

 

Det jag haft i åtanke under processen gällande Nielsens heuristiska riktlinjer är följande: 

1. Ge	  återkoppling	  –	  Genom	  att	  utforma	  rubrikerna	  tydligt	  efter	  vad	  för	  innehåll	  som	  

finns	  på	  sidorna	  så	  kommer	  användaren	  alltid	  att	  komma	  dit	  denne	  förväntar	  sig.	  	  

2. Använda	  ett	  språk	  som	  användare	  förstår	  –	  Då	  jag	  inte	  varit	  ansvarig	  för	  att	  skapa	  

innehållet	  på	  sidorna	  så	  har	  jag	  endast	  haft	  fullt	  inflytande	  över	  rubrikerna	  i	  menyn	  

och	  på	  sidorna.	  Dessa	  har	  jag	  valt	  att	  formulera	  enkelt	  och	  tydligt,	  så	  som	  ”Köpa”	  

”Sälja”	  och	  ”Om	  oss”.	  Jag	  har	  även	  lagt	  in	  nyckelord	  i	  brödtexterna	  på	  sidorna	  vilket	  

ger	  användaren	  igenkänning.	  	  

3. Ha	  tydligt	  markerade	  utgångar	  –	  För	  att	  komma	  tillbaka	  till	  första	  sidan,	  vilket	  

användare	  brukar	  vilja	  om	  de	  tappar	  bort	  sig,	  så	  är	  loggan	  i	  headern	  klickbar.	  Detta	  

gör	  att	  man	  alltid	  enkelt	  kan	  ta	  sig	  tillbaka	  till	  där	  man	  började.	  

4. Vara	  konsekvent	  –	  Jag	  har	  varit	  konsekvent	  både	  i	  färgval	  och	  i	  hur	  strukturen	  på	  

sidan	  fungerar.	  Till	  exempel	  så	  har	  de	  sidor	  som	  kräver	  undermenyer	  samma	  slags	  

undermenyer.	  	  

5. Förebygga	  fel	  –	  för	  att	  förbygga	  fel	  så	  öppnas	  eventuella	  länkar	  så	  som	  länk	  till	  

Auktionet	  eller	  länk	  till	  försäljningsvillkor	  i	  en	  ny	  sida	  istället	  för	  att	  ersätta	  det	  

fönster	  som	  användaren	  har	  öppet.	  På	  så	  sätt	  så	  kan	  denne	  lätt	  gå	  tillbaka	  om	  hen	  

inte	  ville	  komma	  in	  på	  den	  nya	  länken.	  	  
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6. Minimera	  minnesbördan	  –	  För	  att	  underlätta	  detta	  så	  har	  jag	  valt	  att	  hålla	  sidan	  

endast	  en	  nivå	  djup.	  Det	  finns	  inga	  undersidor	  från	  de	  sidor	  som	  ligger	  i	  huvudmenyn.	  	  

7. Använda	  genvägar	  –	  På	  de	  sidor	  som	  innehåller	  lite	  mer	  information	  har	  jag	  valt	  att	  

lägga	  en	  undermeny	  som	  snabb-‐skrollar	  ner	  till	  den	  rubrik	  som	  man	  klickar	  på.	  På	  

detta	  sätt	  så	  kan	  användaren	  ta	  en	  genväg	  till	  det	  denne	  är	  intresserad	  av,	  utan	  att	  

behöva	  navigera	  sig	  ner	  i	  djupare	  nivåer.	  	  

8. Skapa	  enkel	  och	  naturlig	  dialog	  –	  Information	  om	  hur	  man	  kommer	  i	  kontakt	  med	  

Kolonn	  finns	  representerat	  på	  webbplatsen	  vilken	  sida	  man	  än	  är	  på.	  Man	  kan	  även	  

få	  svar	  via	  sidan	  ”Vanliga	  frågor”,	  och	  ett	  kontaktformulär	  finns	  på	  de	  sidor	  där	  

kunden	  kan	  bli	  uppmanad	  att	  ta	  kontakt	  med	  Kolonn.	  	  

9. Tydligt	  formulerade	  felmeddelanden	  –	  Om	  någonting	  går	  fel	  när	  användaren	  till	  

exempel	  ska	  fylla	  i	  formuläret	  och	  skicka	  så	  får	  denne	  alltid	  ett	  svar.	  Både	  om	  mailet	  

kommit	  iväg	  som	  det	  ska	  men	  även	  om	  det	  av	  någon	  anledning	  misslyckats.	  	  

10. Tillhandahålla	  hjälp	  och	  dokumentation	  –	  Denna	  hjälp/dokumentation	  finns	  i	  form	  av	  

försäljningsvillkor,	  sidan	  ”Vanliga	  frågor”	  och	  möjligheten	  att	  skicka	  frågor	  via	  

kontaktformuläret.	  	  

 

Den nya designen har förutom sin tillämpning på sidan levererats i form av en grafisk profil. 

Designen är skapad för att underlätta navigeringen och överblicken på sidan. Målet har varit 

att göra designen mer ”kundorienterad”, ett värdeord ofta använt av beställaren. Under 

framtagandet av den grafiska profilen så bestämdes även att loggan skulle uppdateras och för 

att passa den nya versionen uppdaterades även typsnitten i den nya designen på sidan. I den 

nya loggan har jag bytt från ett serift till ett sans serift typsnitt. Den nya grafiska profilen och 

därmed loggan innehåller typsnitten Kohinoor Devananari och Calibri. Den grafiska profil 

som jag tagit fram har vidareutvecklats med hjälp av resultaten från användartesterna. 

Färgerna har blivit tydligare och även storlekar på vissa delar av textinnehållet. För att 

förbättra tydligheten i huvudmenyn så har jag valt att göra rubriken på den sida man är inne 

på fetmarkerad och i den lila färgen som utmärks i den grafiska profilen, istället för att ha 

bakgrunden på rubriken i den färgen, då det visade sig i användartesterna att det inte var 

tillräckligt tydligt. När användaren hovrar över rubrikerna i huvudmenyn så understryks de 

men behåller den svarta färgen. Detta är på grund av att hover-designen inte ska vara för lik 

den markerade rubriken. Aktuellt har blivit mer blogg-lik med högre marginal på sidorna och 

en bakgrundsfärg på inläggen. Denna ändring grundas i en synpunkt en testperson hade om att 
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det behövde bli tydligare att innehållet på sidan Aktuellt inte är lika statiskt som innehållet på 

de andra sidorna. Även strukturen har designats om för att bli mer användbar.  

 

 

Bild 10 Sidan första site path. 

 

 

Bild 11 Sidans nya site path. 

 

De streckade linjerna i den nya site path:en (se Bild 11) betyder att en undermeny finns, men 

att allt innehåll i undermenyn finns på samma sida. Menyn länkar alltså ner till rubriker i en 

snabb-scroll utan att byta sida.  De rubriker som har en markering på kanten är sådana sidor 

som länkas till från olika platser. Det jag haft i åtanke när jag skapat strukturen är att minska 
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antalet klick för att ta sig fram till innehåll. Av denna anledning så är sidan endast en nivå 

djup. Det innehåll som ändå behöver delas upp har fått underrubriker men är placerat på 

samma sida. Jag har även haft som mål att öka ändamålsenligheten genom att endast ha en 

länk till varje del av innehållet på sidan. Till exempel så hade undersidan Information en länk 

i huvudmenyn samt en länk från förälder-sidan Om Kolonn (se bild 10). Sådan rundlänkning 

har jag undvikit i den nya strukturen. Något som inte är optimalt ur designsynvinkel gällande 

strukturen är att både sidan Sälja och Dödsbo finns i huvudmenyn. Det var från början tänkt 

att Dödsbo skulle finnas som en underrubrik på sidan Sälja, men då försäljningen av dödsbon 

är en så pass viktig del av Kolonns intäkter, samt en stor representation av de sökningar som 

sker så ansåg ansvariga personer på Kolonn att detta bör finnas i huvudmenyn. Jag gjorde då 

den avvägningen att ändra detta och ta upp Dödsbon i huvudmenyn för att indexeringen av 

detta ämne skulle bli bättre samt att det skulle bli lättare att nå för sidans användare. För att 

underlätta för sidans användare och även sökmotorer har jag även ändrat sidornas URL till att 

visa namnet på den kategori eller sidan som visas. Det som visas i utgångsläge i URL’en är 

sidans id skrivet som www.kolonn.se/p=13. Detta ger ingen direkt information om innehållet 

till varken sidans användare eller sökmotorer. När det istället står sidans rubrik även i URL’en 

så är det tydligt vad sidan innehåller.  

 

De tillägg som jag valt att använda på sidan är WPtouch mobile plugin som skapar en 

mobilanpassning av sidan. Med detta tillägg så har jag kunnat underlätta mitt arbete med 

mobilversionen och endast behövt utföra ändringar som en komplettering till det som tillägget 

själv ändrar. Jag har även använt mig av tillägget Add meta tags som underlättar 

implementeringen av meta-taggar, beskrivningar och titlar på så sätt att man styr dessa utifrån 

varje sida och inlägg, istället för att behöva gå in i koden och ändra där. För att inläggen på 

sidorna inte ska ses som blogginlägg så har jag valt att använda mig av ett tillägg som tar bort 

meta-information så som publiceringsdatum, tid för publicering och möjligheten för besökare 

att kommentera inläggen. Detta tillägg gör även sidan mer sökmotoroptimerad då sökmotorer 

inte ser datum inläggen som kommer vara statiska på sidan, utom de inlägg som är på sidan 

Aktuellt. Ett tillägg som heter DsgnWrks Instagram importer använder jag för att kunna 

implementera allt innehåll från Kolonns Instagram-konto till sidan Aktuellt. Jag har även 

använt tillägg för att implementera sociala ikoner, bildspelet, en egen sidebar i headern och en 

interaktiv karta som utmärker Kolonns plats. De ytterligare tillägg som används har varit till 

hjälp att skapa child theme, föra över innehållet från den befintliga sidan och föra över 

innehållet från den nya sidan som jag skapat. 
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De mål som finns med sidan är att de anställda på Kolonn själva ska kunna kontrollera 

innehållet till viss del, till exempel genom att byta ut bilder i bildspelet på första sidan eller 

uppdatera innehållet på sidan Aktuellt genom att skapa nytt innehåll på Instagram. De 

personer som har tillgång till Kolonns Instagram-konto har alltså även tillgång till innehållet 

på sidan Aktuellt då innehållet på sidan Aktuellt uppdateras varje gång som innehållet på 

Instagram uppdateras från Kolonns konto. De anställda på Kolonn ska även kunna gå in via 

WordPress för att skapa inlägg till sidan Aktuellt, som inte är kopplade till Instagram. Ut över 

detta så är sidan relativt statisk och ska inte behöva uppdateras innehållsmässigt särskilt ofta.  
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7. Diskussion 
Det som varit svårast under projektets gång har varit att förutse tidsåtgången till de olika 

momenten. Det har även varit svårt att få förståelse för vissa bitar från företaget. Till exempel 

så föreslog min handledare att vi skulle göra några olika färgförslag för huvudmenyn, detta 

var efter att jag genomfört alla användartester (där jag fått feedback på färger och det 

grafiska) samt att jag stämt av detta och även fastställt den grafiska profilen tillsammans med 

henne. Det var svårt att få förståelse från deras sida gällande i vilken ordning arbetet bör ske 

och när jag måste gå vidare med vissa saker. Detta beror antagligen på att de inte har någon 

erfarenhet eller kunskap av hur en designprocess går till. Om jag skulle genomföra ett 

liknande projekt igen så skulle jag vara väldigt noga med utformningen av min tidsplan, och 

sedan skulle jag presentera denna för de involverade och stämma av med dem ofta så det vet 

var i tidsplanen jag befinner mig och vad som ska fastställas när.  

 

Ett annat exempel på att kommunikationen hade behövt vara bättre är missförståndet om 

mobilversionen. Då jag sagt att jag inte skulle ha tid för den under detta projekt så trodde jag 

att detta var förstått och accepterat. Jag insåg dock senare att min handledare på Kolonn 

uppfattat det som att jag inte hann tänka på det i början, och att vi skulle ta det som det kom 

senare under projektet. Även detta problem hade kunnat motverkas om jag hade varit tydlig 

med min tidsplan och vad jag skulle göra när. Som tur var löste det sig med tillägget som gör 

sidan mobilanpassad. Om jag inte hade haft det tillägget så hade jag inte kunnat bli klar i tid, 

och därmed inte heller leverera det som Kolonn förväntat sig. Jag valde att inte göra en ny 

tidsplan efter att vi bestämt att jag även skulle göra en mobilanpassning. Anledningen till 

detta är att det bestämdes så pass sent in i projektets gång (i slutet av sjätte veckan av totalt 

nio veckor). Mobilanpassningen har varit mer av ett tillägg som jag gjort endast för att de har 

lagt så stor vikt vid det. Gällande min frågeställning och det jag tänkt göra så har 

mobilanpassningen inte påverkat mitt arbete nämnvärt. Därför har jag också valt att inte ändra 

om tidsplan, frågeställning eller teorier för att anpassa arbetet efter detta tillägg. Jag har 

istället valt att göra de behövda ändringarna i mobilanpassningen utefter det jag redan kommit 

fram till designmässigt. Den funktion som visar föremål var tänkt att finnas med i 

mobilversionen, men då den inte visas i det mobil-tillägg som jag använder så valde jag att 

istället länka till föremålen på Auctionet. Detta fyller samma funktion då användaren hade 

tagits till Auctionets sida så fort denne klickat på något föremål i funktionen. Ända skillnaden 

är att användaren inte kan se några av föremålen direkt på Kolonns sida i mobilen.  
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Något som varit en svårighet är att återskapa den sista prototypens alla element. När 

prototypen utformades så var det med fokus på vad för innehåll som borde finnas, utan att jag 

tog så mycket hänsyn till vad som kunskapsmässigt och tidsmässigt var möjligt för mig. Jag 

tänkte att det genererar ett bättre resultat om jag sätter målen med designen högt och sedan 

anpassar dem utefter mina förutsättningar, istället för att från början begränsas av dem. De 

designelement som jag inte kunnat återskapa från prototypen har jag försökt lösa på så sätt att 

jag antingen ändrat idé gällande dessa eller försökt komma så nära det i prototypen som 

möjligt. Anledningen till detta är att det i vissa fall endast varit designval som varit effektfulla 

grafisk. I dessa fall har jag valt att tänka om. Om det däremot är sådant som visats i 

användartester har behövts eller efterfrågats av de anställda på Kolonn så har jag valt att 

eftersträva detta så mycket som möjligt.      

 

Något som jag inte visste hur det skulle bli innan projektet började var själva arbetet med 

WordPress. Trots att vi jobbat med WordPress under utbildningen så kände jag mig inte helt 

självsäker med WordPress som CMS. Detta gjorde att tidsplanen var lite svårare att fastställa 

eftersom jag var tvungen att chansa en del på hur det skulle gå att jobba i WordPress. Jag 

stötte på en del smärre svårigheter, men dessa löste sig och bidrog alltid till att jag lärde mig 

någonting nytt. Om jag jämför min säkerhet i WordPress nu med hur den var innan detta 

projekt så kan jag säga att den stärkts väldigt mycket. Detta tror jag beror på att jag haft de 

verktyg som behövs för att klara av ett projekt som det här, men det är först nu som jag har 

fått lära mig hur jag använder dem ”på riktigt”.  
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Bilaga 1 – Tidsplan 
Ursprunglig tidsplan 

Vecka 1 30/3-3/4  
Läsa om PACT 
Ta reda på Användargrupp, Aktiviteter, Kontext 
Rita upp PACT 
Sätta mig in i Loopa (webbhotell) 
Fastställa typsnitt 
Fastställa färger 
Göra förslag på grafisk profil 
 
Vecka 2 6/4-10/4 
Göra förslag på grafisk profil  
Visa förslag på grafisk profil 
Ta fram (befintliga) loggan 
Ta fram Site path 
Skapa ny Site path 
Fota bilder till sidan 
 
Vecka 3 13/4-17/4 
Sätta mig in i Axure 
Skapa en prototyp i Axure 
 
Vecka 4 20/4-24/4 
Skapa en prototyp i Axure 
Få en överblick över det befintliga i WordPress 
 
Vecka 5 27/4-1/5 
Hitta plugins 
Skapa nytt tema i WordPress 
 
Vecka 6 4/4-8/4 
Skapa nytt tema i WordPress 
 
Vecka 7 11/5-15/5 
Skapa nytt tema i WordPress 
 
Vecka 8 18/5-22/5 
Aktivera tema 
 
Vecka 9 25/5-29/5 
Aktivera plugins 
Uppdaterad tidsplan 
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Vecka 4 20/4-24/4 
Skapa en prototyp i Axure 
Förbereda användartester 
 
Vecka 5 27/4-1/5 
Utföra användartester 
Samla resultat 
Fastställ grafisk profil + design 
Uppdatera WordPress 
 
Vecka 6 4/4-8/4 
Få ner WordPress lokalt 
Se efter ett tema att skapa child-theme från 
 
Vecka 7 11/5-15/5 
Fastställa plugins 
 
Vecka 8 18/5-22/5 
Skapa tema 
Anpassa sidlänkning 
 
Vecka 9 25/5-29/5 
Skapa tema 
Applicera tema 
Applicera plugins 
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Bilaga 2 – Uppgifter till användartest 
 
1. Titta runt några minuter. Vad är din spontana kommentar? 
 
2. Gå tillbaka till startsidan. 
 
3. Du har kommit in på Kolonns hemsida efter att ha googlat på hur man kan sälja dödsbo. Du 
vill nu hitta information gällande detta. 
 
4. Hur gör du om du vill söka jobb hos Kolonn? 
 
5. Du vill hitta information om begränsad framkomlighet. Var bör den finnas? 
 
6. Du vill besöka Kolonns Facebook-sida. Hur gör du? 
 
7. Du undrar hur öppettiderna ser ut under jul. Var kan du hitta den informationen? 
 
8. Du har en fråga gällande ett köp du gjort på Kolonn. Vad kan du hitta svar på den? 
 
9. Vad tycker du om designen? (Tilläggsfråga) 
 
Har du något om du vill tillägga? 
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Bilaga 3 – Överblick över den nya hemsidan 
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