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ABSTRACT
This report describes the creative process of the website aiducate.se, which purpose is to
support, motivate and guide high school students in their education. The project was
conducted independently without any employers and lasted for a period of ten weeks. The
basis of the project was a prior study that showed a lack of motivation among high school
students. A supplementary survey showed that the students wanted to modernize the
education with contemporary teaching methods. As a complement to high school education,
the innovation Aiducate was made which in the future will include various tools for the
studies. Everything from how to write a report to how to get inspiration. Within the
framework of this thesis a simpler beta version of the website was presented. This included a
complete graphic profile, responsive design and some features such as a forum and user
account. The report also follows the development of the website in the popular CMS tool
WordPress. Theoretical background has anchored all final decisions for the website’s design
and function, which also reconnects through user testing.
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AIDUCATE.SE - HUR MAN SKAPAR EN MODERN WEBBSIDA
SAMMANFATTNING
Denna rapport beskriver skapandeprocessen av webbsidan aiducate.se, vars syfte är att stötta,
motivera och vägleda gymnasieelever i sin utbildning. Projektet genomfördes självständigt
utan någon uppdragsgivare och pågick under en tidsperiod om tio veckor. Till grund låg en
förundersökning som visade på bristande motivation hos gymnasieelever. I en kompletterande
enkätundersökning fastställdes det att eleverna önskade en modernisering av utbildningen
med utrymme för nutida undervisningsmetoder. Som ett komplement till
gymnasieutbildningen framställdes därför innovationen Aiducate som i framtiden ska omfatta
olika verktyg för studierna. Allt från hur man skriver en rapport till hur man får inspiration.
Inom ramen för detta examensarbete presenterades en enklare betaversion av webbsidan.
Detta omfattade en fullständig grafisk profil, responsiv design och vissa funktioner såsom
exempelvis forum och användarkonto. Rapporten följer även utvecklingen av webbsidan i det
populära CMS-verktyget WordPress. Teoretisk bakgrund har förankrat alla slutgiltiga beslut
för webbsidans design och funktion, vilket även återkopplats genom användartester.
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Design, Garretts designmodell, Grafisk profil, Utbildning, WordPress, Webbsida
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1. INLEDNING
Digitaliseringen står för den enskilt största utvecklingen i det moderna samhället under de
senaste decennierna. Massmediet utgör numera en viktig beståndsdel av världsekonomin och
har gynnat utvecklingen för bland annat handel, nyheter och utbildning. Det talas ständigt om
IT-samhället som växt fram med dess utvecklingsmöjligheter. Fenomen som e-handel och elärande har lanserats och börjat konkurrera mot de fysiska och analoga alternativen.

En parallell till detta är att majoriteten av alla yrken i vår samtid genomsyras av
digitaliseringen. En rapport från Digitaliseringskommissionen visar att den svenska skolan
brister i utvecklingen av IT-baserad inlärning. De betonar relevansen av IT i utbildningen som
leder till ett mer konkurrenskraftigt IT-samhälle. Digitala hjälpmedel anses därtill kunna bidra
till ett mer effektivt och varierande inlärande (SOU 2014:13, 2014). För att studenterna ska
kunna möta arbetsmarknadens krav av denna IT-vana är det en logisk lösning att introducera
mer IT-baserad inlärning med digitala hjälpmedel.

Den tveklöst största kanalen för utbyte av information är Internet. Om man som lekman inom
utbildning inte kan påverka inifrån organisationen så är Internet ett bra forum för att lansera
och testa sina idéer. Idag existerar ett urval av webbsidor som ämnar erbjuda olika former av
e-lärande med studietips eller forum för lärande. Men efter egen undersökning kunde det
konstateras att många av dessa antingen är utdaterade med bristande design eller för
specialiserade på enbart ett ämne.

Detta projekt går således ut på att skapa en webbsida för e-lärande. Med dagens enorma
konsumtion av Internet anser jag att det finns gränslösa möjligheter att utveckla en webbsida
som kan stötta, motivera och vägleda gymnasieelever i sin utbildning. Denna rapport kommer
följa skapandeprocessen av denna webbsida, från val av domännamn till den slutgiltiga
grafiska designen.

1.1 BAKGRUND
Som snart nyexaminerad högskolestudent upplevde jag ofta att jag inte var tillräckligt lärd
från gymnasiet. Det omfattade till stor del förmågan att bearbeta kurslitteratur och uttrycka sig
skriftligt i uppsatser. Anledningen anser jag till stor del berott på utdaterade och omotiverade
inlärningsmetoder i gymnasieskolan, såväl som vissa kompetensbrister. För att garantera att
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slutprodukten för detta projekt har en efterfrågan informationssökte jag efter paralleller
mellan min uppfattning och det nutida läget i svenska gymnasieskolan.
År 2005 genomförde Skolverket en undersökning och författade rapport ”Väl förberedd?”
med drygt 1 600 universitetslärare som respondenter. I rapporten fastställdes det att
högskolestudenters förkunskaper från gymnasiet är bristande inom studieteknik och ämnet
svenska. Det innefattar allt från inlärning och granskning av texter till att skriva egna
uppsatser. Det kunde även konstateras ett bristande engagemang som är direkt kopplat till om
man blir framgångsrik i sina studier (Skolverket, 2005).
Högskoleverket genomförde år 2009 undersökningen ”Förkunskaper och krav i högre
utbildning” och kom fram till nästan exakt samma slutsats som Skolverket.
Högskolestudenternas förkunskaper från gymnasiet har blivit sämre de senaste åren. Detta
gäller framför allt förmågan att uttrycka sig i skrift och avsaknad av motivation under
studieperioden (Ahlm et al., 2009). Parallellt till dessa undersökningsresultat författade nio
universitetslektorer debattartikeln ”Våra studenter kan inte svenska” som påpekar
högskolestudenters oförmåga att uttrycka sig muntligt men framför allt skriftligt. De anser att
åtgärder måste vidtas eftersom svenska språket är grunden till att de kan undervisa sina
respektive kärnämnen. De ser bristande förmåga i studenters sätt att formulera meningar och
författa rapporter som håller kravnivåerna på högskolan (Enefalk et al., 2013).

Man kan alltså se en tydlig trend, att svenska gymnasieelever är dåligt förberedda inför
högskolestudier med brister i framför allt svenska och motivation. Eftersom det är
motivationen som är en av webbsidans tilltänka fokus valde jag att genomföra en kort
förundersökningen för att bekräfta och identifiera bristen i motivationsförmågan.

Förundersökningen utgjordes av en enkät genom Google Formulär som lades upp på sociala
medier för gymnasieelever att besvara (se bilaga 3). Resultatet var slående, på påståendet
”Jag är motiverad och engagerad i gymnasieskolan” svarade 65 procent negativt. Totalt
medverkade 60 respondenter och de flesta angav motiveringen att det är tråkiga uppgifter och
omoderna undervisningsmetoder. Många uttryckte att motivationen och engagemanget
fallerar eftersom det inte ges något utrymme för kreativa inslag i utbildning. Individualiserad
och digital undervisning var någonting som många även efterfrågade. I kontrast till detta
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svarade endast fem procent att de var fullt motiverade och engagerade i gymnasieskolan. Att
behovet finns av en webbsida i syfte att öka motivation och bidra med tips om hur man
uttrycker sig i skrift och tal kan därmed konstateras.

1.2 SYFTE
Syftet med examensarbetet har varit att utforma en webbsida som ska fungera som en extern
assistans för gymnasieelever i sina studier. Det innefattar allt från forum till studieteknik och
mallar för uppsatsskrivande. Denna rapport redovisar framställningen av denna webbsida som
övergripande involverar programmering i WordPress och formgivning av grafisk profil. För
att kunna åstadkomma detta har befintliga designprinciper och tekniker för god användbarhet
legat till grund för skapandet.

1.3 MÅL
För att uppnå syftet med webbsidan är målet att webbsidan i slutändan ska innehålla ett
diskussionsforum, olika studieverktyg och studietips. Inom ramen för detta examensarbete
kommer det dock endast att lanseras en enklare betaversion av webbsidan med innehåll såsom
användarkonto, forum och någon färdig undersida. I utsträckningen kommer dock webbsidan
att ha en slutlig release.

1.3.1 KRAVSPECIFIKATION
För att specificera målen ytterligare har jag sammanställt åtta specifikationer som inom ramen
för detta examensarbete ska vara uppfyllda. Dessa är följande:
 Användaren ska kunna registrera ett användarkonto på webbsidan
 Användaren ska kunna logga in och ut
 Användaren ska kunna redigera sina användaruppgifter
 Användaren ska kunna kommentera på webbsidan
 Webbsidan ska ha en tydlig grafisk profil
 Webbsidan ska vara fullt responsiv
 Webbsidan ska ha ett diskussionsforum
 Webbsidan ska ha minst en färdig undersida
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1.4 AVGRÄNSNINGAR
Inom ramen för detta examensarbete har slutmålet inte varit att skapa en fullt fungerande
webbsida med komplett innehåll. Material såsom texter och interaktiva verktyg har med
anledning av detta bortprioriterats för att efter examensarbetet kunna produceras och
publiceras. Då detta examensarbete är självständigt utan extern uppdragsgivare har utrymme
helt enkelt inte funnits till att färdigställa en fullständig webbsida.

Fokus har istället varit att skapa utvalda funktioner samt grafisk design för att kunna redovisa
hur man bygger grunden till en webbsida. Vidare har jag valt att inte ägna tid åt att
sökmotoroptimera webbsidan inom tidsramen för examensarbetet. Anledningen till detta är
precis som tidigare nämnt att webbsidan till en början inte kommer att innehålla sådant
material som användarna ska kunna finna via sökmotorer.

Då syftet med detta projekt varit att ta fram en grafisk profil och skapa en funktionsduglig
webbsida föll valet på att konstruera webbsidan i WordPress, istället för att bygga webbsidan
helt från grunden. Den största anledningen till detta val berodde på den tidsåtgång som detta
examensarbete omfattat, men även aspekten att det stora fokuset skulle ligga på designen.

1.5 BEGREPPSDEFINITIONER
1.5.1 ANVÄNDARE
Med begreppet användare avses de personer som är tilltänka att använda webbsidan. Då
webbsidan riktar sig till gymnasieelever kommer dessa användare troligtvis främst omfatta
ungdomar i åldrarna 15-20 år.

1.5.2 CSS
CSS är en förkortning av begreppet Cascading Style Sheets och är ett programmeringsspråk
som korrigerar presentation på webbsidor. Detta har jag använt för att implementera den
grafiska designen till webbsidan i WordPress.

1.5.3 DESIGN
När begreppet design nämns i denna rapport syftas det på designen av webbsidan som
omfattar både funktion och formgivning.
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1.5.4 GRAFISK PROFIL
Med begreppet grafisk profil avses i detta fall webbsidans visuella identitet innehållande
typografi, färgval och logotyp.

1.5.5 RESPONSIV WEBBDESIGN
Responsiv webbdesign innebär att ge en optimal bildupplevelse där innehållet anpassar sig till
skärmen. Beroende på vilken skärmupplösning och skärmstorlek användaren har så anpassar
sig layouten därefter. Det innebär att bildupplevelsen förblir densamma oavsett om
användaren använder en dator eller smartphone.

1.5.6 WORDPRESS
WordPress är ett kostnadsfritt innehållshanteringsprogram för Internet. Det är skrivet i PHP
och har utvecklats från ett bloggsystem till ett mer avancerat CMS-system för att kunna
hantera större webbsidor. Webbsidan som utformats i detta examensarbete har skapats med
hjälp av WordPress.
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2. TEORETISK BAKGRUND
2.1 PLANERING
Eftersom denna webbsida är ett projekt på eget initiativ och inte har någon extern
uppdragsgivare ansåg jag det vara viktigt att inkludera flera analysmodeller i arbetet. Detta för
att försäkra att webbsidans koncept ständigt ifrågasattes för att uppnå bästa möjliga resultat.

2.1.1 GARRETTS DESIGNMODELL
Att skapa en komplett användarupplevelse beskrivs ofta som något utav de viktigaste
momenten för att en produkt ska lyckas bli framgångsrik (Above the Fold, 2012). När det
kommer till webbdesign är det viktigt att försäkra sig om att samtliga tänkbara aspekter av en
användares uppfattning är positiv. Det innebär att ta i beaktning allt från användarens
förväntningar på produktion till interaktion med produkten.

James Garrett är en erkänd UX-designer (user experience designer) som länge betonat vikten
av en väl konstruerad upplevelsedesign. Han har skapat en modell för att försäkra att arbetet
från start till mål ska innehålla komponenter som ska bidra till en bra upplevelsedesign.
Modellen representeras av fem olika faser och ska omfatta hela designarbetet. Respektive fas i
modellen är mer eller mindre beroende av föregående fas. Garrett menar därför att ett
bristfälligt designval redan i modellens initiala fas kan skapa problem för användaren av
slutprodukten. För en designer kan denna process emellertid upplevas som överväldigande,
men genom att bryta ner det hela i flera sammanhängande faser blir det enklare att förstå hur
man ska gå till väga (Garrett, 2011).

Den allra första fasen kallas the strategy plane och innefattar vilka mål som produkten ska
uppfylla utifrån ett affärs- och användarperspektiv. I korta drag menar Garrett att man i denna
fas ämnar besvara vad man som skapare eller organisation vill åstadkomma med produkten
samt vad användarna vill få ut av den.

När produktens mål och användarnas behov kartlagts omvandlas de till en specifikation vilket
ska innefatta en beskrivning av vad som ska utgöra produkten funktionellt och
innehållsmässigt. En sådan kravspecifikation tas fram i den andra fasen, the scope plane, och
enligt Garrett finns det två huvudsakliga skäl till varför detta bör utformas. Dels för att
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tydliggöra exakt vad som ska utföras så att hela organisationen har en konkret bild av
produktens mål och när de är uppfyllda. Men syftet är också att kartlägga vad som inte ska
ingå i produkten men samtidigt utvärdera sådan funktionalitet som potentiellt kommer
inkluderas längre fram i produktionen.

The structure plane heter den tredje fasen och specificerar hur delarna från
kravspecifikationen hör ihop i sin helhet och hur strukturen ska formas. Garrett förklarar att
denna fas delvis innefattas av interaktionsdesign där tänkbara navigationsmönster kartläggs
och hur produkten ämnas reagera i förhållande till dessa (Garrett, 2011). I denna fas
involveras även området informationsarkitektur vilket på webbsidor går ut på att organisera,
kategorisera och namnge innehåll respektive navigationselement. Detta för att användaren på
ett så effektivt sätt som möjligt ska kunna hitta information på sidan (Morville & Rosenfeld,
2006).

Enligt Garrett fortsätter arbetet med strukturen även i den fjärde fasen, the skeleton plane.
Skillnaden här är att detta då sker på en mer detaljerad nivå genom att exempelvis bestämma
var specifika komponenter och knappar ska placeras i gränssnittet. Vidare planeras även hur
informationen ska kommuniceras utåt till användaren och var den ska synas.

The surface plane är den femte och sista fasen där designen tillämpas utifrån de sinnen som vi
människor har till vårt förfogande. Detta varierar beroende på vilken typ av produkt som
skapas, men fokuserar till stor del på det visuella utseendet. Garrett menar att arbetet i denna
fas inte enbart innebär att ta fram en design som upplevs vara attraktiv för ögat. Högsta
prioritet bör snarare vara att få den att fungera strategiskt i enlighet med vad som tagits fram i
de fyra faserna som förekommit tidigare (Garrett, 2011).

2.1.2 PACT-ANALYS
När det kommer till att utforma interaktiva system menar Benyon (2010) att det är människan
som ska sättas i fokus. Han menar att ett lämpligt ramverk för att kunna ta fram en sådan
design är den så kallade PACT-analysen. Denna metod involverar de fyra olika stadier vilka
representeras av People, Activities, Context och Technologies.
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PEOPLE
Alla människor är olika, inte minst när det kommer till våra förmågor att kunna använda våra
fem olika sinnen. Benyon (2010) menar att just denna variation har en mycket stor inverkan
på hur användbar, tillgänglig och nöjsam en produkt kan vara för en användare. Vidare
exemplifierar han hur synsvårigheter av olika slag såsom färgblindhet kan ha en sådan typ av
inverkan. Han tydliggör även detta med faktumet att människans fingrar skiljer sig
jämförelsevis mycket storleksmässigt i relation till enheter med små skärmar och knappar.
Utöver de fysiologiska aspekterna som skiljer människor åt kan även de psykologiska
aspekterna spela roll i användandet av en produkt. Formgivare rekommenderas därför bädda
in tydliga anvisningar så att människor med sådana typer av nedsatta förmågor kan underlätta
sin interaktion med produkten (Benyon, 2010).

ACTIVITIES
Aktiviteter utgör de uppgifter som en användare av en produkt ska kunna uträtta. När en
formgivare ska planera de olika aktiviteterna finns det en rad olika överväganden som de bör
ha i anspråk. En aktivitet som enkelt kan uträttas i lugna miljöer kan exempelvis vara
besvärlig att genomföra när stressen blir påtaglig för användaren. Ytterligare en aspekt är
huruvida vad som ska inträffa om en användare begår misstag genom aktiviteten samt hur de
kan återuppta en aktivitet när yttre distraktionsmoment dyker upp (Benyon, 2010).

CONTEXT
Enligt Andersson 2009 kan begreppet kontext beskrivas som de typer av omständigheter som
antas påverka den aktivitet som en människa uträttar. Vidare förklarar han att det finns
externa kontexter vilka tenderar att ha en omedelbar påverkan på aktiviteten såsom umgänge,
omgivning och mönster med historisk prägel. Andra aspekter är så kallade interna kontexter
vilket har en förmåga att sätta spår på människors mentalitet eller uppförande. Andersson
(2009) exemplifierar detta med den påverkan en uppsägning från arbetet kan innebära för en
människa.
Benyon (2010) menar att det finns tre typer av kontextuella faktorer som kan påverka en
aktivitet: den fysiska miljön, den sociala kontexten samt den organisatoriska kontexten. Han
beskriver dessa tre i ett sammanhang där en uttagsautomat innebär själva aktiviteten. Den
fysiska påverkan skulle då kunna vara hur solens strålar resulterar i lässvårigheter på
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displayen. Den sociala påverkan skulle kunna vara hur köbildning uppstår bakom automaten
medan den organisatoriska påverkan exempelvis omfattar bankens arbetssätt.

TECHNOLOGIES
Analysens sista beståndsdel innefattar de teknologiska aspekterna vilket innefattar själva
systemet, både den mjukvara och hårdvara som användaren ämnas interagera med (Benyon,
2010). Inom ramen för teknologier talar man ofta om begreppen input och output. Input berör
de enheter i vilket användaren själv ämnas ange information och kan exempelvis bestå av
element såsom knappar. Vad gäller mindre enheter bör formgivare tänka på det minimala
utrymme som erbjuds när det kommer till att tillsätta knappar för olika funktionalitet.
Begreppet output definieras som teknologier vars uppgift är att presentera information och
innehåll utåt, såsom exempelvis en skärm. Hörseln, synen samt känseln är de elementära
sinnena som gör människan mottaglig för teknologisk output. En viktig aspekt när det
kommer till teknologier är den kommunikation som förmedlas mellan enheten och
användaren. Ett exempel på detta är återkoppling i syfte att tala om för användaren vad som
händer samt huruvida någonting sker (Benyon, 2010).

2.1.3 PERT-DIAGRAM
I syfte att kunna ta fram en överskådlig plan över projektets olika moment skapades ett så
kallat PERT-diagram (se bilaga 1). Hydén (2011) menar att denna metod är specifikt
fördelaktig eftersom den låter illustrera projektets samtliga aktiviteter och deras relation till
varandra på ett grafiskt vis. Relationen mellan de olika aktiviteterna i diagrammet illustreras
med hjälp av en dragen linje och för att den andra aktiviteten ska kunna påbörjas ska den
föregående var färdigställd. Samtliga aktiviteter har även tilldelats en tid vilket i detta fall
motsvaras av det antalet timmar som varje aktivitet beräknas kräva för att kunna genomföras.
I diagrammet förekommer även den så kallade kritiska linjen vilken markeras på ett tydligt
sätt i kontrast till de andra linjerna. Syftet med den kritiska linjen är att kunna identifiera vilka
aktiviteter i följd som planeras uppta mest arbetstid totalt sett.

2.1.4 GANTT-SCHEMA
Som en komplettering till det PERT-diagram som tagits fram skapades även ett GANTTschema i projektets planeringsfas (se bilaga 2). Detta schema kännetecknas specifikt som ett
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stapeldiagram och Hydén (2011) tydliggör att varje enskild stapel i diagrammet motsvarar en
aktivitet inom ramen för projektet. Respektive stapel har tilldelats en längd där längden i
enlighet med angiven tidsskala representerar den period som aktiviteten planeras pågå under.

2.1.5 DOMÄN
De datorer som existerar på Internet innehar ett unikt nummer vilket kallas för en IP-adress.
När man söker på webbadresser på Internet omvandlas detta nummer till ett så kallat
domännamn som är betydligt enklare att minnas (ICANN, 2010).

Skulle ett domännamn som man önskar använda vara upptaget finns möjlighet att ändra the
second-level domain, vilket är den domänens första del innan punkten. Man kan även ändra
the top-level domain som är den sista delen efter punkten i domännamnet. En domän brukar
ofta registreras genom ett företag som tar betalt för detta baserat på faktorer såsom kundtjänst
och externa tjänster. Önskar man använda ett specifikt domännamn som är upptaget finns
ibland möjligheten att köpa loss det. Detta kan emellertid vara både krångligt och
tidskrävande att genomföra (ICANN, 2010).

2.2 WORDPRESS
2.2.1 CMS
I takt med att antalet webbsidor ständigt ökar har metoder utvecklats med syftet att förenkla
hanteringen av det material som publiceras på webben. Ett sådant innehållshanteringssystem
kallas för CMS (content management system) och låter administratören arrangera
informationen på webbsidan avskilt från det visuella utseendet. Detta möjliggör att
administratören kan hantera och underhålla webbsidans olika sidor och applicera olika
stilmallar på respektive sida (Baxter & Vogt, 2002). Ett av de mest populära
innehållshanteringssystemen är WordPress och uppskattas användas av mer än 20 procent av
alla webbsidor som skapas. Bland världens en miljon mest trafikerade webbsidor använder
cirka 15 procent WordPress som system för hantering av innehållet (Williams, Damstra &
Stern, 2013).
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2.2.2 CHILD-TEMA
En av de funktioner som utmärker WordPress är bland annat möjligheten till att installera och
använda teman. Genom att tillsätta ett tema, som utvecklats i enlighet med WordPress
struktur, kan användaren enkelt applicera både utseende och funktionalitet till sin webbplats
så att den sticker ut ur mängden (Williams, Damstra & Stern, 2013).

Som webbutvecklare kan det dock förekomma anledningar till att modifiera ett redan
befintligt tema utefter sina egna önskemål. För detta ändamål kan ett så kallat child-tema
skapas där det ursprungliga utseendet och funktionaliteten dupliceras för att sedan justeras
samt omprogrammeras utefter behov (Williams, Damstra & Stern, 2013). Genom att utveckla
ett child-tema, istället för att modifiera det ursprungliga temat, undviks risken att de ändringar
som utförts går förlorade vid eventuella uppdateringar. Användandet av ett child-tema medför
även fördelen att kunna påskynda skapandeprocessen av webbsidor samt är ett sätt att få en
utökad förståelse för utveckling i WordPress (WordPress Codex, 2015).

2.2.3 PLUGIN
Som användare av WordPress är det möjligt att lägga till insticksprogram för att underlätta
hantering av innehållet på webbsidan. Dessa är speciellt utvecklade för just WordPress och
sker genom att installera tillägg, så kallade plugins. Dessa möjliggör en manipulering eller
utbyggnad i nästintill oändliga avseenden gällande webbsidans funktionalitet eller
administrativa möjligheter (Lefebvre, 2012).

2.3 GRAFISK PROFIL
De flesta företag eller organisationer använder sig av någon form av grafisk profil för att
kunna nå ut med sitt budskap på ett attraktivt sätt och representera sig själva i olika
sammanhang. Wheeler (2009) menar att en sådan profil brukar tolkas som ett strategiskt
verktyg. Dess syfte är att öka igenkänningsfaktorn, skapa medvetenhet samt kommunicera
kvalité för ett varumärke. Vidare förklarar hon hur en sådan grafisk profil möjliggör för vad
som egentligen är helt olika föremål att förenas till en och samma helhet.
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2.3.1 LOGOTYP
Adîr, Adîr & Pascu (2012) beskriver logotyper som ett företags signatur, att de har en
betydande roll när det kommer till företags kommunikation utåt. Vidare konstaterar de att
logotypen som sådan kan definieras som ett tydligt grafiskt element som möjliggör för
individer att särskilja ett företag från ett annat.

Enligt Wheeler (2009) krävs det mycket noggrann research inom området typografi för att ta
fram en stark logotyp. Hon menar att formgivare, i skapandet av logotyper, bör reflektera över
hur varje enskild bokstav ska se ut samt hur dessa fungerar tillsammans. Vidare klargör hon
att typografin i framgångsrika logotyper ofta behöver skissas om flera gånger för att slutligen
kunna representera ett företags karaktäristiska drag på bästa möjliga vis.

2.3.2 TYPOGRAFI
Attribut som ofta faller inom ramen för typografi är storleken på tecken, avståndet mellan
raderna, valet av typsnitt samt den radlängd som applicerats på texten (Ridderstad, 2015a).
Santa Maria (2014) menar att typografi, som används på rätt sätt, kan tillsätta en själ till orden
och skapar en kraftfull anordning när det kommer till att informera. Vidare konstaterar han att
god typografi är avgörande för att skapa en hållbar design för webbsidor. Detta oavsett om
färger, interaktion, bildsättning och andra element tycks fungera väl i sitt sammanhang. Enligt
Wheeler (2009) är det mycket svårt för ett företag att lyckas framhäva sin personlighet om
inte typsnitt i egenskap av god läsbarhet och enastående karaktär tagits fram för den grafiska
profilen.

2.3.3 FÄRGVAL
Med hjälp av färger kan personlighet och känslor väckas vilket kan lyfta fram vad man som
användare förknippar med ett varumärke (Wheeler, 2009). Enligt Patel & Puri (2014) kan
färger lyckas förbättra igenkänningsfaktorn för ett varumärke med ungefär 80 procent. Med
anledning av detta menar de att ett varumärkes färgpalett bör väljas med omsorg och att
färgerna i slutändan bör vara enkla att minnas men då av korrekta anledningar. Wheeler
(2009) menar att formgivare behöver ha en djup förståelse för de teoretiska faktorerna kring
färger. Det innebär att veta hur varumärket är tänkt att mottas av konsumenten för att välja
lämpliga färger. Vidare tydliggör hon att formgivaren ska kunna ha en känsla för hur
följdriktighet genom en rad olika typer av medier skapas för att kunna välja färg.
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Bergström (2012) talar om så kallad funktionell färg som har som huvudsakligt syfte att
förändra en produkts kroppsliga samt informativa funktionalitet till det bättre. Han
exemplifierar detta med ett av samtidens största varumärke, Coca-Cola, vars röda färg
tillkännager en livlighet starkt förknippad med själva varumärket. Vidare konstaterar han att
andra företag inom läskbranschen just på grund av detta får svårt att applicera rött på sina
produkters design. Färgvalets betydelse tydliggörs även av det faktum att 60 procent av alla
beslut som fattas när det kommer till inhandlandet av en produkt grundas på färgen (Wheeler,
2009).

2.4 ANVÄNDBARHET
Enligt Krug (2014) är kärnan för användbarhet att säkerställa att personer med genomsnittlig
erfarenhet och förmåga kan använda webbsidan till vad den är skapad för. Vad gäller
användbarhet på webbsidor är det inte alltid nödvändigtvis relevant att försöka vara unik i sitt
slag, utan man bör istället förhålla sig till befintliga regler. Då de flesta typer av exempelvis
gränssnitt redan tagits fram är det onekligen svårt att lyckas konstruera ett helt nytt som
dessutom ska fungera väl (Conradie, 2008).

Benyon (2010) belyser att det finns ett antal egenskaper som utgör god användbarhet för ett
system. Personer som använder systemet bör kunna utföra uppgifter utan för mycket
ansträngning samt ska kunna känna sig säkra i sitt användande i olika sammanhang. Vidare
konstaterar han att systemet ska innehålla funktionalitet som anses lämplig och att
informationen som visas ska vara väl arrangerad. Systemet bör även ha en låg
inlärningskurva, det vill säga att användaren snabbt ska förstå hur saker fungerar.

Krug (2014) menar att det finns stora skillnader mellan hur en designer tänker att sin
webbsida används jämfört med hur den faktiskt används i realiteten. Ett faktum som berör
detta är hur användare tenderar att inte läsa allt innehåll på en sida, utan istället enbart
skummar igenom innehållet för att identifiera vad som intresserar dem. Ytterligare en aspekt
är hur användare tenderar att inte läsa givna instruktioner, utan istället väljer att testa sig fram
på sina egna vis. Krug (2014) förklarar att detta är ett resultat av att användare ofta inte
intresserar sig för hur något fungerar så länge som det går att använda.
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3. METOD
3.1 VAL AV METOD
För att kunna samla ett brett underlag till slutprodukten av webbsidan har jag valt att
kombinera olika metoder för datainsamling. Inledningsvis genomfördes en kortare
förundersökning för att klargöra om elever i gymnasieskolan kände sig motiverade i
undervisningen. Detta ansåg jag vara viktigt att få svar på då det huvudsakliga syftet är att
motivera elever i sin utbildning. Vidare utfördes även en kvantitativ enkätundersökning för att
bedöma relevansen och behovet av att skapa en webbsida med det tilltänkta syftet. I enkäten
tillfrågades gymnasieeleverna om de var positivt inställda till min idé.

I syfte att utvärdera webbsidan har kvalitativa användartester genomförts. Dessa ämnade
undersöka om webbsidan hade rätt innehåll, bra användbarhet och attraktiv design. För att
kunna skapa denna webbsida har jag dessutom genomfört en litteraturinsamling. Denna metod
innefattar huvudsakligen publicerade böcker där beprövade tekniker samt vetenskapliga
designprinciper identifierats. Dessa källor i kombination med resultatet från min kvantitativa
och kvalitativa undersökning ligger till grund för webbsidans funktionalitet, gränssnitt och
grafiska profil.

3.2 URVAL
3.2.1 FÖRUNDERSÖKNING
Den inledande förundersökningen bestod av en webbenkät som utformats via enkätverktyget
Google Formulär. Urvalet bestod av 60 elever studerandes på gymnasienivå vilket bekräftades
genom enkätens två första frågor där eleverna fick ange sin ålder och därefter vilket program
de studerade. Eftersom enkätens syfte var att få en indikation på elevernas nivå av motivation
och engagemang i gymnasieskolan ansågs det lämpligt att formulera den kort. Syftet var att
förhindra så kallad enkättrötthet vilket är ett fenomen som kan förekomma i längre enkäter
och kan ge upphov till lägre svarsfrekvens (Porter, Whitcomb & Weitzer, 2004). Utöver
bakgrundsfrågorna inkluderades två huvudfrågor. Där fick eleverna besvara ett påstående om
sin motivation och i den slutgiltiga öppna frågan ämnades de vidareutveckla sitt svar med fritt
ordval (se bilaga 3).
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3.2.2 ENKÄTUNDERSÖKNING
Den huvudsakliga undersökningen utformades liksom förundersökningen i Googles Formulär
och antalet respondenter blev 121 stycken. Eftersom webbsidan främst ämnas rikta sig till
gymnasieelever så var det denna målgrupp som tillfrågades i undersökningen. Precis som i
förundersökningen fick respondenterna uppge ålder och det gymnasieprogram som de
studerade.

Därefter följde sex alternativt sju frågor beroende på valt svarsalternativ. Dessa frågor syftade
till att hämta in information om de ansåg sig vara i behov av en webbsida som samlade gratis
studietips, om de ansåg sig kunna tänka att registrera ett användarkonto samt vilka egenskaper
de ville att webbsidan skulle ha. Det tillfrågades även vilka moment de hade svårt för samt
vilka sökord de främst googlade när de behövde hjälp med studierna (se bilaga 4).

3.2.3 ANVÄNDARTESTER
Parallellt med slutarbetet av webbsidan genomfördes fyra användartester för att bedöma
målgruppens åsikter om funktion och utseende. Dessa respondenter gick vid tillfälle för
användartestet i gymnasieskolan och representerades av två tjejer och två killar.
Användartesterna ämnade utvisa om projektets kravspecifikation blev uppnådd och testades
med två olika delar. Den första delen utgjordes av ett test där respondenten ämnade utföra fem
olika uppgifter på webbsidan och under testets gång redogöra för dess tankebana. Den andra
delen bestod av tre frågor om respondentens åsikter angående webbsidans funktion och
utseende (se bilaga 5).

3.3 DATAINSAMLING
För att finna adekvata respondenter till de två kvantitativa undersökningarna valde jag att
använda diverse diskussionsforum på Internet som kanal. På dessa forum lade jag upp inlägg i
vilka jag presenterade undersökningen, publicerade en länk till webbenkäten samt förklarade
att det specifikt var gymnasieelever som efterfrågades. Samtliga forum som jag valde att
presentera mina undersökningar i hade specifika trådar för ämnet utbildning vilket
underlättade mitt sökande efter lämpliga respondenter.
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De fyra personer som medverkade i användartestet utgjordes av vänners bekanta. Testerna
genomfördes på Kulturhuset i Upplands-Bro kommun av den orsaken att platsen är neutral. I
sökandet efter relevant litteratur och vetenskapliga publikationer användes Google Scholar
samt Söder Scholar som sökverktyg. De källor som hittats ämnades utgöra en viktig grund för
examensarbetet vad gäller de områden som presenterades i avsnittet teoretisk bakgrund.

3.4 METODKRITIK
Vad gäller den huvudsakliga enkätundersökning som genomförts i projektet kan det
konstateras att vissa saker kunde ha genomförts annorlunda. En majoritet av de frågor som
förekom i webbenkäten var obligatoriska för att respondenten skulle kunna skicka iväg sina
svar. Enligt Cohen, Manion & Morrison (2007) kan detta dock leda till att respondenterna
lämnar undersökningen. Ytterligare en aspekt av undersökningarna är att vissa frågor kan
anses som ledande och positivt laddade, vilket kan påverka respondentens svar (Bell, 2006).
Detta förhindrades dock till viss del då neutralt skalbaserade svarsalternativ möjliggjorde för
respondenten att utan påverkan svara enligt egen åsikt.

Utöver detta hade det varit fördelaktigt att nämna att samtliga respondenter var helt anonyma i
sitt deltagande. Bell (2006) förklarar att begreppet anonymitet innebär att varken forskaren
eller någon annan kommer att kunna ta reda på vem som besvarat enkäten. Eftersom
enkätundersökningen dock var webbaserad kunde inga identiteter under några omständigheter
knytas an till något av svaren. Detta säkerställde i sin tur deltagarnas anonymitet.

Det kan även ifrågasättas varför inte fler deltagare inkluderats i användartesterna. Ett större
antal tester hade onekligen bidragit till en bredare uppfattning av vilka funktioner samt
designval som kunnat göras annorlunda. Man hade även kunnat genomföra användartester i
flera stadier av projektets gång för att identifiera tendenser och attityder gentemot de beslut
som präglat slutresultatet (Bell, 2006).
För att komplettera mitt självständiga informationssökande som utgjort grunden till besluten
för webbsidan hade jag kunnat kontakta experter inom webbutveckling. På detta vis hade en
mer nyanserad och direkt feedback kunnat ges för att möjliggöra välgrundande beslut. Man
hade därtill också kunnat få tips om litteratur som dessa ansåg lämplig för just mitt projekt.
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4. GENOMFÖRANDE
Med avsikt att skapa struktur i presentationen av genomförandet har Garretts designmodell
använts. Hänvisar till teoretisk bakgrund för förklaring. I fem faser kommer jag att beskriva
arbetsprocessen och resultatet för mitt examensarbete.

4.1 THE STRATEGY PLANE
4.1.1 FÖRUNDERSÖKNING
I projektets inledande fas genomfördes en kortare förundersökning med fyra frågor i syfte att
få kunskap om det fanns brister i gymnasieskolan såsom jag själv upplevt det. I detta fall
innebar det motivation och engagemang för gymnasieelever och följderna som detta problem
kan komma att få. Totalt deltog 60 stycken gymnasieelever i förundersökningen. Den
vanligaste åldern bland de tillfrågade eleverna var 18 år och flest elever studerade
samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt program.

Resultatet av förundersökningen visade att så mycket som 65 procent knappt eller inte alls
kände sig motiverade eller engagerade i gymnasieskolan. Totalt hade ungefär 25 procent en
relativt positiv inställning till påståendet. Det anmärkningsvärda var dock att endast fem
procent av dessa, alltså tre respondenter, var genuint motiverade och engagerade i
gymnasieskolan (se figur 1).

Figur 1
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Eleverna ombads även ange sin motivering till valt svarsalternativ genom en öppen fråga. En
stor del av eleverna upplevde en skoltrötthet till följd av tråkiga och meningslösa uppgifter.
Omoderna metoder för undervisning samt avsaknaden av kreativa inslag ansåg också många
vara en bidragande faktor till den bristande motivationen. Den mindre skara elever som ansåg
sig vara mer positivt inställda till gymnasieskolan konstaterade att motivation och
engagemang inte fanns för inlärandet av kunskap. De kände istället att det var nödvändigt att
få höga betyg för att komma in på universitet och få ett välbetalt arbete.

Av förundersökningen kan det alltså konstateras att det finns belägg för det initiala syftet av
min webbsida. Beslutet att genomföra idén med webbsidan, ämnat för att öka motivationen
hos gymnasieelever, grundades på denna undersökning. Den påföljande enkätundersökningen
avsåg kontrollera om min tilltänkta problemlösning med webbsidan var någonting som
gymnasieelever ansåg kunde vara adekvat.

4.1.2 ENKÄTUNDERSÖKNING
För att vidare undersöka om webbsidan skulle fungera som ett digitalt studieverktyg för
gymnasieelever formulerades några veckor efter föreundersökningen en mer omfattande
enkätundersökning. Enkäten innehöll totalt åtta alternativt nio frågor beroende på valt
svarsalternativ och besvarades av 121 gymnasieelever.

Liksom förundersökningen ämnade de två första frågorna i enkäten att urskilja ålder och
vilket program respondenten studerade. Viktigt att notera är att dessa frågor mer fungerat som
kriterier för att besvara resten av enkäten, att det är en person inom målgruppen som besvarat
enkäten. Några likheter och skillnader mellan åldrar och gymnasieprogram i kontrast till
resten av enkätsvaren har inte tagits i beaktning. Sammanfattningsvis kunde dessa två frågor
konstatera att majoriteten av respondenterna var 17 år och studerade antingen ett
samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt program. Andra program som förekom ofta i
enkätsvaren var media och IT.

På enkätens tredje fråga ombads respondenterna att gradera huruvida de ansåg sig kunna ha
nytta av en webbsida med tips och inspiration för studierna. Över 80 procent ställde sig
positivt till detta påstående varav 52 procent instämde helt (se figur 2). Indikationen är alltså
att en webbsida för studietips är eftertraktat hos en stor majoritet av gymnasieelever.
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I kontrast var ungefär 13 procent av respondenterna delvis eller helt negativt inställda till
påståendet (se figur 2). De respondenter som angivit ett negativt svarsalternativ ombads
fördjupa sitt svar i en öppen följdfråga. Av dessa var majoriteten 18 eller 19 år och menade att
de snart skulle ta studenten och därav inte var i behov av en webbsida för studietips. Några
angav även att deras nuvarande studiemetoder fungerade tillräckligt bra utan hjälp av en
extern webbsida.

Figur 2

Vidare valdes det att inkludera en fråga där eleverna fick nämna vilka moment i sina studier
som de upplevde sig behöva mer tips och inspiration inom. Syftet med denna fråga var att ta
reda på vilket typ av innehåll som sidan skulle lägga fokus på samt ta reda på vilka kategorier
som borde finnas med i webbsidans huvudmeny. Eleverna kunde här välja att kryssa i flera
svarsalternativ vilka inkluderade momenten: skriva, läsa, hålla tal, studieteknik, plugga inför
prov samt övrigt för mer specificerade moment.
Resultatet visade på att 75 av samtliga 121 elever hade kryssat i momentet studieteknik vilket
var det vanligast förekommande svarsalternativet. Vidare kunde det utläsas att 64 stycken
elever upplevde att de behövde råd för skrivande och 57 elever ansåg att plugga inför prov var
ett moment där tips och inspiration var välkommet. Det svarsalternativet som minst antal
elever angivit var övrigt där majoriteten efterfrågade hjälp inom matematik (se figur 3).
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Figur 3

I enkätens femte fråga tillfrågades eleverna om vilken typ av enhet som de huvudsakligen
använde i sitt sökande av information för studierna. Jag valde att formulera denna fråga främst
för att kunna ta reda på huruvida jag skulle behöva lägga ned extra fokus på responsiv design
av webbsidan. Syftet var även att identifiera om det i ett senare skede eventuellt skulle finnas
en anledning till att utveckla en mobilapplikation. Efter att ha analyserat resultatet visade det
sig att en klar majoritet, mer bestämt nästan 88 procent av de tillfrågade gymnasieeleverna
främst använde datorn som verktyg för informationssökning till sina studier (se figur 4).

Omkring sju procent av eleverna använde i första hand sin smartphone för detta ändamål
medan endast fem procent främst sökte information för studierna på surfplattor (se figur 4).
Resultatet av detta visar på att den responsiva designen inte bör ägnas mer tid än nödvändigt.
Men eftersom mobila enheter trots allt ändå utgör en viktig del av webbens utveckling
bestämde jag mig för att utveckla en fullt responsiv webbsida. Eftersom fenomenet med
responsiv design är en relativt ny standard för webbsidor kanske det kan förklara den låga
användningen av mobila enheter i studierna.
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Figur 4

I syfte att generera ett underlag för sökmotoroptimering valde jag att inkludera frågan om
vilka sökord eleverna främst använde när de letar efter information för studierna.
Sökoptimeringen kommer dock inte att genomföras förrän efter examensarbetets tidsram.
Omkring 27 procent av de tillfrågade eleverna svarade att sökord som föll inom kategorin att
få motivation var de mest frekventa. Det näst vanligaste svarsalternativet var att skriva
uppsats, vilket 24 procent av eleverna valde som svarsalternativ (se figur 5). Här kan
paralleller dras till avsnittet bakgrund i denna rapport där flera undersökningar visar att det är
just dessa två förmågor som gymnasieelever lider stor brist på.

Figur 5
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Ytterligare en fråga som valdes att inkluderas i enkäten var huruvida man som elev kunde
tänka sig att registrera ett gratis användarkonto för att kunna ta del av exklusivt innehåll och
diskussionsforum på webbsidan. Syftet med denna fråga var att ta reda på hur stor efterfrågan
av ett forum skulle ha med dess möjlighet till att lägga upp trådar och kommentarer. Frågan
var även relevant för att kartlägga hur villiga gymnasieelever skulle vara att spendera tid på
webbsidan, och i vilken grad man borde utveckla olika funktioner. Enligt resultatet kunde det
konstateras att omkring 70 procent av de tillfrågade eleverna var delvis eller helt positivt
inställda till att kunna tänka sig att registrera ett användarkonto. I relation till detta visade det
sig att enbart nio procent inte alls skulle kunna tänka sig att registrera ett konto. 16 procent
angav svarsalternativet varken eller vilket kan tolkas som att det inte spelar någon roll om de
måste registrera ett användarkonto eller inte för åtkomst till webbsidan (se figur 6).

Figur 6

På enkätens avslutande öppna fråga ämnades eleverna förklara vilka egenskaper de själva
ansåg viktiga för en attraktiv webbsida. Min främsta avsikt med denna fråga var att fånga upp
så mycket information som möjligt gällande funktionalitet, utseende och innehåll för att sedan
sammanställa samt identifiera nyckelord. Tanken var sedan att denna information skulle
fungera som ett underlag med syftet att ta reda på vilka designval som bör ägnas mest fokus i
skapandet av webbsidan.

Efter att ha sammanställt resultatet från denna fråga kunde det utläsas att två egenskaper var
särskilt viktiga enligt gymnasieeleverna för att en webbsida ska anses attraktiv. Av samtliga
121 tillfrågade elever menade 43 stycken att designen var viktig för att de skulle känna sig
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lockade att regelbundet använda en webbsida. Denna kategori av svar inkluderade främst
nyckelord såsom stilren och snygg design. Den egenskap som gymnasieeleverna ansåg vara
näst viktigast för webbsidor var enkelhet, vilket omnämndes i 30 av svaren. Övriga svar som
hade stor majoritet var också lättnavigerad, unik, modern och rolig.

Utifrån det sammanställda resultatet kunde det även utläsas att många av eleverna hade
synpunkter på hur innehållet på den tilltänka webbsidan bör formateras. Viktigast då var att
det ska finnas mycket information och att detta i sin tur bör hålla en hög kvalité. Enligt
eleverna bör det även finnas utrymme för kommunikation mellan användare på webbsidan
vilket exempelvis då skulle kunna ske via ett forum eller en chatt.

Sammantaget kan man utläsa att gymnasieeleverna i denna undersökning är positiva till den
planerade webbsidan både vad gäller funktion och innehåll. För att garantera att egenskaperna
som respondenterna efterfrågat har inkluderats så har även användartester genomförts på den
utvecklade webbsidan, som presenteras senare i genomförandet.

4.1.3 OMVÄRLDSANALYS
För att identifiera trender och utforma strategier för min webbsida var det naturligt att
genomföra en omvärldsanalys. Detta för att skapa sig en tydligare bild av konkurrenters
verksamhet och koncept (Furustig & Sjöstedt, 2000). När jag inledde examensarbetet
utforskade jag därför direkt om det redan fanns något på marknaden som efterliknade min idé.

Den webbsida som liknar min webbsida mest går under domänen pluggakuten.se. Enligt
skaparen var det huvudsakliga syftet bakom webbsidan att tillhandahålla ett forum för
användare att hitta vägledning och stöd i skolan. Det är dock tydligt att ämnet matematik på
senare tid upptar störst utrymme på webbsidan vilket urskiljs genom det stora antalet
forumtrådar med det ämnet. En bidragande faktor till denna inriktning skulle kunna vara att
den ideella föreningen Mattecentrum sedan år 2014 övertagit driften av webbsidan. Vad som
tydligt skiljer denna webbsida från min är att designen inte har ägnats någon som helst
omtanke. Webbsidan saknar en attraktiv grafisk profil vilket enligt resultatet från min
enkätundersökning upplevs som en viktig egenskap för webbsidor hos målgruppen. Utöver
detta har webbsidans skapare inte möjliggjort en responsiv designupplevelse vilket gör det
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svårt att navigera på mindre enheter. Utöver detta fokuserar pluggakuten på ämnesområden
för skolan generellt medan min webbsida riktar sig till gymnasieelever.

En annan webbsida som påminner om min vision är läxhjälp.nu. Denna webbsidas uttalade
syfte är att erbjuda gratis tips och resurser för skolarbeten på olika nivåer. Webbsidan är
skapad av Allakando vilket är ett företag som erbjuder privatundervisning för elever
studerandes på grundskolan och gymnasiet. Precis som på pluggakuten har den visuella och
responsiva designen inte ägnats särskilt stor uppmärksamhet. Min uppfattning av läxhjälp.nu
är att dess främsta syfte verkar vara att driva trafik till Allakando för att lockas till köp av
deras tjänster.

Det som gör detta examensarbete särskilt spännande är att möjligheterna utefter detta resultat
nästintill är oändliga. Efter min research kan jag alltså konstatera att ett relativt lågt och
outvecklat utbud av webbsidor med likartat syfte som mitt existerar.

4.1.4 DOMÄN
Eftersom webbsidan som varit ändamålet för mitt examensarbete inte existerade innan
projektet påbörjades behövde jag registrera ett domännamn. Registreringen sköttes av
företaget Binero, som i sin roll som en så kallad registrator sköter själva processen samt
tillhandahåller en databas för det valda domännamnet (ICANN, 2010).

Som hjälpmedel för att söka efter vilka domännamn som var upptagna respektive lediga
använde jag webbsidan domanregister.se. Till en början var jag främst intresserad av ett
domännamn som slutade på toppdomänen .com, men då jag märkte att en majoritet av dessa
var upptagna övervägde jag andra alternativ. Valet landade tillslut på .se, vilket är en så kallad
landsdomän beståendes av en tvåställig landskod för Sverige (Fältström & Palme, 2015).

Efter mycket övervägande bestämde jag att webbsidans huvuddomän och namn skulle vara
Aiducate. Namnvalet är en kombination av engelskans aid (hjälp) och educate (utbilda). Jag
anser att namnet reflekterar webbsidans huvudsakliga syfte på ett enkelt och minnesvärt sätt.
Detta även om webbsidans språk är svenska och orden är på engelska, men om man tar
hänsyn till målgruppens ålder så ska budskapet med namnet framgå.
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4.2 THE SCOPE PLANE
4.2.1 PACT-ANALYS
För att komplettera den information som erhållits från enkätundersökningen gjordes en
PACT-analys för att identifiera användarnas egenskaper. Men även för att kartlägga vilka
aktiviteter som ska kunna utföras på webbsidan samt i vilka olika typer av sammanhang dessa
kan förekomma (Benyon, 2010).

PEOPLE
De personer som främst anses använda webbsidan är ungdomar studerandes på
gymnasieskolan, företrädelsevis ungdomar mellan 15-20 år. Eftersom användarna tros bestå
av unga människor menar jag att de är uppväxta med Internet och därför har en god datorvana
och förståelse för webben. Med anledning av att de troligtvis kommer hitta webbsidan via
sökmotorer såsom Google menar jag att en stor del av denna grupp vid tillfället kommer att
söka efter information. Vidare antas många vara stressade med pågående studier och därför
har många andra webbsidor igång parallellt. Många besökare tros även vara mindre
motiverade till sina studier och söker efter inspiration.

ACTIVITIES
Användarna som besöker den slutgiltiga versionen av webbsidan ska kunna utföra ett antal
aktiviteter. Genom webbsidans diskussionsforum ska användarna ges möjlighet att dela med
sig, kommentera och ta del av varandras reflektioner. I syfte att kunna publicera och
kommentera trådar i forumet ska användarna behöva registrera ett gratis konto med ett
egenvalt användarnamn. Via e-post ska användarna kunna notifieras om uppdateringar i
skapta trådar i forumet och kunna redigera sina kontouppgifter. Utöver detta ska användarna
kunna läsa, kommentera och söka efter innehållet på webbsidan. På den fullständiga
versionen av webbsidan ska användarna även kunna använda vissa verktyg för att underlätta
inlärning.

CONTEXT
Eftersom aktiviteter brukar förekomma i en rad olika sammanhang måste en analys
genomföras av dessa i korrelation (Benyon, 2010). Utifrån sociala faktorer finns några
tänkbara situationer som kan uppstå i interaktion med webbsidan. Om man beaktar
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diskussionsforumet är en möjlighet att användaren möts av negativa eller oseriösa svar när
denne skapar en forumtråd. Vidare kan säkert vissa användare missförstå syftet med
webbsidan och förvänta sig hjälp från någon expert eller ämneskunnig. Men en mer positiv
aspekt skulle kunna vara att användarna rekommenderar webbsidan till vänner, vilket bidrar
till bättre aktivitet i forumet och på webbsidan i sin helhet.

På webbsidan kan det förekomma vissa fysiska kontexter som försvårar interaktionen. En som
säkert kan förekomma ganska ofta är när användaren interagerar med webbsidan i skolmiljöer
som ofta inrymmer oväsen. Detta kan leda till minskad koncentration och därmed ett minskat
intresse att använda webbsidan. En viktig lösning är därför att hålla webbsidans design enkel
för att bespara sinnesintrycket. Men det kan även förekomma enkla störningsmoment såsom
solljus på skärmen som försämrar läsbarhet och navigation. En viktig detalj är således att
skapa färgkontraster för funktionsknappar på webbsidan.

TECHNOLOGIES
Eftersom webbsidan är uppbyggd i WordPress medföljer en hel del fördelar sett utifrån ett
tekniskt perspektiv. Som administratör kommer det exempelvis vara möjligt att radera
olämpliga kommentarer eller spam på webbsidan genom enkla manövrar i instrumentbrädan
för WordPress. Ytterligare en fördel är att man har möjlighet att installera plugins för att på ett
snabbt sätt tillgodose användarnas behov av att åtgärda plötsliga problem eller tekniska fel.
Webbsidan kommer även att ha ett kontaktformulär vilken gör det möjligt för användarna att
kontakta mig om det skulle behövas. Utifrån användarens perspektiv ämnas webbsidan vara
behaglig att besöka oavsett vilken teknisk enhet de använder. Detta eftersom valet att ha en
responsiv design ständigt funnits i åtanke under hela skapandeprocessen av webbsidan.

4.2.2 FUNKTIONALITET
Enligt designmodellen som Garrett utvecklat kan en webbsida i denna planeringsdel bestå av
två olika delar. Dels de funktionella egenskaperna på webbsidan och dels det innehåll som ska
vara informativt på webbsidan (Garrett, 2011). Då jag aktivt valt att utesluta stora delar av det
informativa innehållet som ska finnas på undersidorna, inom ramen för detta examensarbete,
tog jag enbart fram en specifikation som redogör för funktionaliteten. Denna specifikation är
framtagen utifrån resultatet från enkätundersökningen samt utefter vad jag personligen ansett
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bör inkluderas på webbsidan. Specifikationen som består av åtta punkter är ett förtydligande
av det som presenterats kortfattat i rapportens inledande del.
 Användaren ska kunna registrera ett användarkonto på webbsidan

Besökare av webbsidan ska ha möjlighet att registrera ett användarkonto vilket gör dem
berättigade att ta del av exklusivt innehåll på webbsidan. Med exklusivt innehåll menas
möjligheten att interagera i webbsidans diskussionsforum samt användningen av interaktiva
verktyg. När en användare väljer att registrera ett konto skickas en bekräftelse till dennes
angivna e-postadress med startinformation.
 Användaren ska kunna logga in och ut

Användare som finns registrerad på webbsidan ska kunna logga in genom att ange sitt
användarnamn samt sitt egenvalda lösenord. Användaren ska även kunna logga ut genom ett
enkelt knapptryck.
 Användaren ska kunna redigera sina användaruppgifter

En registrerad användare som är inloggad på webbsidan ska ha möjlighet att redigera de
uppgifter som berör dennes konto. De uppgifter som ska kunna redigeras inkluderar epostadress samt lösenord. När användarnamnet valts vid registrering är det däremot låst och
ska inte kunna ändras under några omständigheter.
 Användaren ska kunna kommentera på webbsidan

Besökare av webbsidan ska ha möjlighet att kommentera det informativa innehållet via ett
kommentarsfält som ska finns i anslutning till innehållet. Som registrerad användare ska det
gå att kommentera omedelbart medan tillfälliga besökare behöver ange sitt namn samt sin epostadress.
 Webbsidan ska ha en tydlig grafisk profil

Webbsidans design ska ha ett konsekvent användande av typografi, färgval och form.
Grafiska element såsom illustrationer, animationer och videoklipp ska likaså kännas som en
enhetlig del av webbsidan.
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 Webbsidan ska vara fullt responsiv

Användare ska kunna besöka webbsidan från en smartphone, surfplatta eller dator utan att
märka större skillnad i användarvänligheten. Storleken på skärmen ska med andra ord inte ha
någon större betydelse när en användare interagerar med webbsidan.
 Webbsidan ska ha ett diskussionsforum

Registrerade användare ska kunna publicera och redigera egna forumtrådar samt besvara
andras trådar i ett diskussionsforum på webbsidan. Vid publicering av nya forumtrådar ska de
kunna formatera texten på olika vis genom enkla knappar. Registrerade användare ska även
kunna prenumerera på önskade trådar i forumet för att kunna notifieras via e-post när nya svar
postas i tråden. Tillfälliga besökare ska enbart ha befogenhet att läsa befintliga trådar i
forumet men uppmuntras registrera ett användarkonto för att kunna interagera.
 Webbsidan ska ha minst en färdig undersida

Inom tidsramen för examensarbetet ska någon av webbsidans undersidor vara kompletta,
såsom kontakt och 10 snabba tips. De sidor som inte är klara ska däremot vara namngiva i
menyerna och placeras under lämpliga kategorier. Sidor utan innehåll ska ha tydliga
anvisningar där användarna informeras att de är under konstruktion.

4.3 THE STRUCTURE PLANE
4.3.1 INTERAKTIONSDESIGN
Garrett (2011) beskriver att det som brukar kallas interaktionsdesign innefattar samspelet
mellan användaren och produkten denne interagerar med. Vidare tydliggör han att
interaktionsdesign har som syfte att förklara olika beteenden som användaren har och
kartlägga hur dessa ska bemötas av systemet. För att underlätta och snabba upp användarens
interaktion med webbsidans olika element har jag valt att skala bort så mycket som möjligt av
det som ansetts överflödigt. Detta har resulterat i att många av de element som användaren
kan se går att interagera med eller har ett syfte som kräver interaktion.

4.3.2 KONCEPTUELL MODELL
Enligt Garrett (2011) har användarna egna föreställningar för hur en webbsidas interaktion
kommer att ske vid användning. Han förklarar att detta kallas konceptuella modeller och är
något som varje webbdesigner bör ha förståelse för i syfte att skapa en följdriktig design vad
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gäller interaktion. Vad gäller de interaktiva knapparna och länkarna som finns med på min
webbsida har jag till viss del försökt att tillsätta en konceptuell design.

Knappar som jag anser har en högre prioritet och därav behöver mer uppmärksamhet har jag
valt att färga mörkröda samt tillsätta runda kanter på. Dessa knappar har som huvudsakligt
syfte att verkställa något vid interaktion. De förekommer bland annat när användaren ska
logga in, registrera ett användarkonto, uppdatera användaruppgifter eller skicka iväg ett svar.

De länkar som inte anses lika högprioriterade och istället bygger på ett initiativtagande från
användaren har däremot inte någon bakgrundsfärg alls. När användaren för muspekaren över
dessa länkar tilldelas de en ihålig vit ram med runda kanter. De knappar som jag valt att
tilldela denna design förekommer när användaren exempelvis ska påbörja ett svar, börja
kommentera en artikel eller nollställa ett formulär.

4.3.3 FELMEDDELANDEN
Felmeddelanden är en viktig del av interaktionsdesignen för en webbsida. Dessa innefattar hur
systemet ska agera när dess användare gör snedsteg och hur det kan anpassas för att förhindra
sådana snedsteg. Detta är viktigt för att användaren ska få en förklaring och åtgärdslösning så
att denne inte lämnar webbsidan (Garrett, 2011). En av de åtgärder som vidtagits för att
minska antalet misstag på webbsidan märks av när användaren ska välja ett lösenord i
registreringen av ett användarkonto eller återställa sitt lösenord. Åtgärden består i att
användaren ombeds att upprepa sitt lösenord, så att denne måste skriva in sitt lösenord två
gånger. På så vis reduceras risken att denne skriver fel lösenord från början. De
felmeddelanden som förekommer på webbsidan, exempelvis när användaren anger felaktiga
uppgifter, har jag formulerat så att de på ett artigt vis upplyser användaren om vad som skett.
Detta eftersom felmeddelanden aldrig bör påstå att problemet är orsakat av användaren, utan
snarare informera hur problemet ska lösas (Cooper, Reimann & Cronin, 2007).

4.3.4 INFORMATIONSARKITEKTUR
Syftet med informationsarkitektur är att definiera hur information på en webbsida bör
struktureras så att användare på ett enkelt sätt kan bearbeta den information som presenteras
(Garrett, 2011). För att kunna åstadkomma denna struktur skapade jag därför en enklare
hierarkisk taxonomi över webbsidans tänkta innehåll (se figur 7). Eftersom jag inom ramen
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för examensarbetet dock valt att inte fokusera på det informativa innehållet bör jag förtydliga
att underkategorierna inte är helt definitiva. Ett medvetet val har varit att inte inkludera
sektionen för inloggning samt den sekundära menyn i taxonomin då dessa inte innehåller
några underkategorier.

Figur 7

I utformningen av taxonomin var jag noga med att se till att varken göra den för djup eller för
bred. En alltför djuplodande och alltför smal taxonomi resulterar i att användaren behöver
klicka onödigt många gånger innan denne når sidan de söker. Är hierarkin istället raka
motsatsen, det vill säga för bred och alltför grund, kan användaren få svårt att välja bland de
många alternativen i menyn (Morville & Rosenfeld, 2006).

För att på ett strategiskt vis kunna välja hur kategorierna skulle placeras i menyn utgick jag
främst från resultatet av enkätundersökningen. Syftet med detta var helt enkelt att låta
användarnas behov ligga till grund för hierarkin (Garrett, 2011). Anledningen till att forumet
placerats först i huvudmenyn baseras dock inte enbart på att det var en efterfrågad funktion av
respondenterna. Antagandet om att forumet kommer att generera majoriteten av trafiken till
webbsidan är också en anledning till detta val.

4.4 THE SKELETON PLANE
4.4.1 WIREFRAMES
Wireframes kan beskrivas som en förenklad återgivning av en webbsidas skelett och används
ofta som utgångspunkt när den grafiska designen ska appliceras. Wireframes sammanfogar tre
viktiga delar på ett och samma dokument. Dessa består av navigationsdesign (hur sidans
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navigation är uppbyggd), gränssnittsdesign (hur webbsidans olika element struktureras) samt
informationsdesign (placeringen av informativt innehåll). De wireframes som jag tagit fram
till webbsidan har jag först skissat på papper för att sedan skapa digitalt i programmet Adobe
Illustrator (se figur 8 & 9). Syftet med dessa wireframes var främst att kartlägga vilka olika
komponenter som ska finnas med på webbsidan och var dem bör placeras på bästa sätt.

Figur 8

Figur 9
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4.4.2 NAVIGATIONSDESIGN
Den huvudmeny som jag har tagit fram till webbsidan finns lokaliserad längs upp på
webbsidans header (se figur 10). Jag har valt att designa detta i enlighet med hur menyer för
moderna grafiska gränssnitt numera utformas. Detta på så sätt att när användaren navigerar
musen över någon av menyknapparna, som består av kategorier, dyker en ruta upp nedanför
med en lista av underkategorier som användaren kan välja (Cooper, Reimann & Cronin,
2007). Denna variant av navigering kallas ofta för global navigation och är fördelaktig
eftersom den finns med på samtliga sidor oavsett var användaren befinner sig på webbsidan
(Benyon, 2010).

Figur 10

I webbsidans header har jag även valt att placera ytterligare en navigationsmeny
innehållandes en inloggningsknapp samt två länkar. Till skillnad från webbsidans huvudmeny
justeras inte denna meny via WordPress administratörspanel, utan istället direkt i kodfilen för
webbsidans header. Anledningen till detta är att jag enklare kunnat skapa en design som
skiljer sig från den som jag applicerat på huvudmenyn, både utifrån ett responsivt och visuellt
perspektiv.

Vidare har detta underlättat för mig vad gäller programmeringen av hur element i menyn
förändras samt läggs till i samband med att en användare är inloggad på webbsidan. Under
denna meny har jag valt att lägga till en sökfunktion i vilket användare kan söka efter innehåll
(se figur 11).

Figur 11

För att användare enkelt ska förstå var på webbsidan de befinner sig har valet fallit på att
förändra designen på den knapp som är aktiv i menyn. Detta har jag gjort genom att enbart
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förändra den aktiva knappens bakgrundsfärg till något ljusare i huvudmenyn. I huvudmenyns
underkategorier sker denna förändring genom att aktiva knappar blir blåa istället för vita.
Inom ramen för WordPress menysystem tilldelas sådana aktiva element en extra HTML-klass
som heter current_menu_item, vilket sker per automatik (Williams, Damstra & Stern, 2013).

En användare som besöker webbsidan från en smartphone eller en surfplatta kommer att se
huvudmenyn representerad av en enklare ikon istället för knappar (se figur 12). Denna ikon
består av tre stycken ränder och används av en stor andel av dagens responsiva webbsidor just
för att representera en menyknapp (Moore, 2012). Klickar användaren på denna ikon syns en
så kallad drop down menu vilket visar menyns alla kategorier nedtill.

Figur 12

4.4.3 GRÄNSSNITTSDESIGN
Att utforma ett gränssnitt handlar till stor del om att lyckas välja rätt typ av element för de
olika uppgifter som kan utföras på en webbsida. Därefter är det viktigt placera ut samt
organisera dessa på skärmen på ett så användarvänligt vis som möjligt (Garrett, 2011).

En av dessa element som förekommer på min webbsida är sökverktyget som placerats uppe i
höger hörn. Till en början var tanken att hela textfältet, där användaren skriver in sina sökord,
skulle synas bredvid en rektangulär sökknapp. Detta ändrades dock efterhand genom att
sökknappen byttes ut till ett förstoringsglas vilket är en symbol ofta förknippad med sökande.
Vidare valde jag även att gömma sökfältet för användaren när denne först besöker webbsidan.
Med hjälp av jQuery-kod såg jag istället till att användaren behövde klicka på symbolen för
att synliggöra textfältet i gränssnittet. Anledningen till att dess visibilitet minskades på detta
vis var att jag inte ansåg sökfältet som någon nyckelfunktion på denna webbsida (Garrett,
2011). Detta då det var önskvärt att användaren i första hand ska kunna hitta vad de söker
efter i menyn, men även indirekt uppmanas till att utforska webbsidan själv.

4.5 THE SURFACE PLANE
4.5.1 ANVÄNDARTESTER
Två veckor innan slutgiltig deadline genomfördes fyra användartester. Dessa utgjordes av tjej
17 år, tjej 17 år, kille 16 år och kille 18 år. Testerna utfördes på Kulturhuset i Upplands-Bro
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kommun och pågick i genomsnitt 8-10 minuter individuellt för respektive test.
Användartestets två delar bestod dels av att testa webbsidans logiska flöde och funktion och
dels åsikter angående designen (se bilaga 5).

Utefter resultatet kunde det konstateras att respondenterna tyckte att webbsidans upplägg var
konsekvent. Samtliga fick uppgiften att skapa ett användarkonto och sedan utföra några
navigationsuppgifter innan de slutligen loggade ut. Alla respondenter klarade dessa uppgifter
utan större svårigheter och flera nämnde att detta var ett resultat av de tydliga kontrasterna.
Knappar och vägledning var enkelt att hitta och navigationen följde ett logiskt och väldigt
vanligt flöde för webben. De gillade den informationsarkitektur som webbsidan bygger på
med relevanta knappval. Någon tyckte dock att det var synd att det inte fanns något färdigt
innehåll att tolka, men att grunden var väl genomförd.

Figur 13

Den andra delen av användartestet var kortare och inkluderade tre frågor om respondentens
intryck av webbsidan och dess design. Några nyckelord som nämndes om det första intrycket
av webbsidan var modern, stilren och exklusiv. De ansåg att namnet Aiducate var fyndigt för
ändamålet och att logotypen var minnesvärd. Flera gillade menyn och effekten som
applicerats på knapparna samt valet av vitt typsnitt.
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Den kritik som riktades mot designvalen var bland annat att webbsidan verkade an aning
mörk och dyster med bakgrundsbilden i åtanke. Att ha en startsida och bild med relevant syfte
för webbsidan påpekade de var av stor betydelse. De tyckte även att välkomsttexten borde
granskas och revideras då den i prototypen ansågs vara tråkig och intetsägande. Någon tyckte
också att knappen för inloggning borde ha en mörkare framtoning av rosa för att matcha de
mörkblåa menyknapparna. Vid förfrågan svarade alla respondenter att de skulle besöka och
aktivt använda webbsidan om en fullständig version lanserades. Den prototyp som låg till
grund för användartesterna visas ovan (se figur 13).

4.5.2 LOGOTYP
Skapandet av logotypen till webbsidan skedde i flera olika steg. Ett av de första förslagen som
togs fram till logotypen utgick från en ikon jag illustrerat i programmet Adobe Illustrator.
Denna föreställde en examensmössa med ett kors ovanpå och var tänkt att fungera slagkraftigt
i kombination med slogan första hjälpen för plugget (se figur 14). Detta kallas för en lock up
och innebär att både slogan och ikonen kan fungera självständigt var för sig men att de skapar
ett sammanhållet budskap när de agerar ihop (Wyatt, Cass & Kitney, 2014). Även om jag
ansåg att denna logotypdesign var lite humoristisk valde jag att inte vidareutveckla denna idé.
Detta främst eftersom jag tyckte att det var enkelt att misstolka själva ikonen i logotypen för
att vara en hjälporganisation snarare än en webbsida för gymnasieelever.

Figur 14

Efter att ha tagit fram ytterligare en skiss började sökningen efter lämpliga typsnitt som skulle
kunna passa till logotypen. För att undvika eventuella problem som kan uppstå när man
använder typsnitt utan skaparens lov valde jag att själv modifiera ett befintligt typsnitt.
Genom att sammanfoga några av bokstäverna, exkludera några delar av typsnittet samt
modifiera formen på vissa tecken lyckades jag framställa vad som kan anses vara en unik
design på logotypen (Wyatt, Cass & Kitney, 2014). För att säkerställa att logotypen blev mer
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unik och intresseväckande valde jag att skapa ett illustrativt motiv som jag placerade längs till
höger på logotypen. Detta skulle föreställa en person som sitter och studerar på sin bärbara
dator. (se figur 15).

Figur 15

Vad gäller färgval var det viktig att logotypen skulle kunna fungera bra i vitt mot en mörk
bakgrund och svart mot en vit bakgrund. Att använda färger i syfte att försöka urskilja en
logotyps olika delar riskerar nämligen att göra den för annorlunda när enbart en färg används.
Detta är ett relativt vanligt snedsteg när det kommer till skapande av just logotyper vilket
innebär att färgval bör vara av låg prioritet (Hardy, 2009).

Ytterligare designval som beaktades under skapandeprocessen gjordes i enlighet med Johnson
Banks flödesschema för framtagande av logotyper (Banks, 2011). Detta innebar bland annat
att analysera hur logotypen såg ut i olika storlekar för att se till att den kan skalas om vid
behov utan att förlora sin skärpa. Vad jag kom fram till var att det var svårt att avgöra vad det
illustrativa motivet föreställde när logotypen skalades ned kraftigt. En lösning på detta skulle
dock kunna vara att utesluta denna illustration i sammanhang där logotypen behöver krympas.
I enlighet med flödesschemat har jag även utvärderat hur väl logotypen skulle kunna animeras
samt huruvida logotypen kan anses vara tidlös. Eftersom logotypen är väldigt stilren anser jag
att den uppfyller flera av dessa krav.

4.5.3 TYPOGRAFI
Totalt fastställdes tre olika typer av typsnitt för webbsidan. För webbsidans brödtext används
ett typsnitt vid namn Proxima Nova Regular vilket tillhör gruppen sanserifer. Men detta
menas att det är ett linjärt typsnitt som inte har så kallade slutstreck på bokstäverna
(Ridderstad, 2015b). På grund av sin enkla utformning ansåg jag att detta typsnitt var lämpligt
för webbsidans brödtext. Detta eftersom textmaterial med detta typsnitt förekommer i större
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stycken där användaren behöver läsa under en längre period (Garrett, 2011). På samtliga delar
av webbsidan där det förekommer brödtext har det varit viktigt att hålla en tydlig kontrast
mellan bakgrunden och texten. Med anledning av detta är dessa textpartier till största del
färgade i svart med en vit bakgrund för att skapa bästa möjliga läsbarhet. Detta är specifikt
viktigt på webbsidor eftersom datorskärmar och dess ljus tenderar att göra ögonen utmattade
(Weinschenk, 2011). Majoriteten av de ställen där typsnittet Proxima Nova förekommer på
webbsidan har jag tillämpat storleken 16 pixlar för att texten inte ska kännas för liten och
svårläst (se figur 16).

För webbsidans navigationselement såsom menyknappar och etiketter har typsnittet Roboto
Light applicerats. Detta typsnitt menar jag fungerar bra i kombination med Proxima Nova
eftersom dem inte liknar varandra för mycket och förtäljer olika typer av information (Garrett,
2011). Från början var tanken att använda typsnittet Roboto Regular, men då jag upplevde att
läsupplevelsen försämrades på grund av bredare bokstäver beslutade jag mig för det tunnare
typsnittet Roboto Light. Till logotypen användes det sista typsnittet Constance som har
modifierats en aning. Anledningen till valet av detta typsnitt föll på den mjuka och varma
framtoningen som skapar en lekfullhet och kontrast till webbsidans i övrigt linjära typsnitt.
Detta typsnitt förekommer alltså enbart i logotypen (se figur 16).

Figur 16

För att kunna implementera typsnitten på webbsidan har jag använt mig av en teknik som
heter @font-face. Fördelen med denna teknik är att användaren kan se typsnitten som visas på
webbsidan trots att dessa inte finns installerade på dennes dator från början. Detta eftersom
typsnitten hämtas från webbsidans server där de specifika typsnitten finns lagrade (Font Face,
2015).
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4.5.4 FÄRGVAL
De två färger som i huvudsak förekommer på webbsidan är blå och mörkröd. Den mörkare
blå färgen ansåg jag vara ett lämpligt val eftersom den anses representera integritet och en
känsla av säkerhet. Färgen blå används därför ofta av banker för att skapa en känsla av
pålitlighet samt anses globalt sett vara ett säkert färgval för att utstråla positiva känslor (Patel
& Puri, 2014). I enlighet med detta tyckte jag att den var lämplig för att skapa ett seriöst
intryck av webbsidan men samtidigt göra designen tillräckligt glad. Den mörkare blå färgen är
främst applicerad på webbsidans knappar och på vissa ställen i forumet. När användaren för
muspekaren över knapparna övergår dess färg till en ljusare blå nyans för att skapa en känsla
av interaktivitet. Den blå färgen har även valts att tillämpas på en del av länkarna på
webbsidan, bland annat i forumet (se figur 17). Detta eftersom färgen blå ofta används till
länkar och är något som många människor är vana vid (Weinschenk, 2011).

Den mörkröda färgen har jag valt för att skapa en tydlig kontrast till den blåa färgen. Denna
färg förekommer på de knappar vars syfte är att verkställa något på webbsidan, exempelvis att
logga in eller att registrera ett användarkonto. Färgen röd ansåg jag vara lämplig i dessa
sammanhang eftersom den anses vara exalterande och spännande (Patel & Puri, 2014). Till en
början hade jag tänkt använda en mer rosafärgad nyans som komplement till den blå färgen.
Dock kom jag fram till att denna inte gav ett lika starkt intryck eller matchade den blå
nyansen särskilt bra (se figur 17).

Figur 17

Vad som bör poängteras är att jag valt bort att implementera många olika färger i designen av
webbsidan. Att använda för många färger samtidigt kan vara förvirrade då alltför många olika
känslor förmedlas (Patel & Puri, 2014). Då respondenterna efterfrågade en enkel design ansåg
jag att detta val var befogat. Att därför använda två färger och nyanser av dessa kombinerat
med neutrala färger såsom vit och svart ansåg jag var ett lämpligt tillvägagångssätt.
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4.5.5 BAKGRUNDSBILD
Den bakgrundsbild som förekommer på webbsidan har jag skapat med hjälp av programmen
Photoshop och Illustrator. I Illustrator har jag först ritat motivet med killen som står med
utsträckta armar för att sedan spara ned det till en bildfil. I Photoshop har därefter motivet
sammanfogats med det övriga bildmaterial som tagits fram och redigerats. För att ytterligare
förstärka budskapet har jag skapat ett så kallat taggmoln, med nyckelord som kan relateras till
webbsidans syfte, och implementerat det i bilden. På alla undersidor utom startsidan har jag
dock använt en bakgrundsbild i vilket motivet och taggmolnet tagits bort i syfte att inte täcka
för viktigt innehåll (se figur 18).

Till en början tänkte jag egentligen använda en helt annan typ av bakgrundsbild (se figur 13).
Men då respondenterna från användartesterna upplevde den ursprungliga som alltför dyster
och mörk gjorde jag en drastisk förändring och bytte ut den. En majoritet av dessa
respondenter ansåg nämligen att bakgrundsbilden snarare borde vara ljusare samt utstråla en
känsla av livfullhet och rörelse för att kunna passa sidans tema (se bilaga 18).

Figur 18
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5. RESULTAT
Nedan presenteras de slutgiltiga visuella resultaten av webbsidan Aiducate. Efter alla
undersökningar och revideringar är det dessa resultat som representerar webbsidan Aiducate
vid tillfälle för examensarbetets deadline.

Figur 19: Startsidan för www.aiducate.se på dator.

Figur 20: Startsidan för www.aiducate.se på mobil.
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Figur 21: Sida för inloggning.

Figur 22: Välkomstsida för inloggade.

Figur 23: Forum.
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6. DISKUSSION
Det slutgiltiga resultatet av mitt examensarbete innefattar en enklare betaversion i form av en
webbsida med fullständig grafisk design och några inkluderade funktioner. Samtliga mål som
jag upprättade i början av projektet har jag lyckats uppfylla. Användaren kan nu på webbsidan
utföra en rad uppgifter i en responsiv webbmiljö med en enhetlig grafisk profil.

Att dela upp skapandeprocessen i flera steg enligt Garretts designmodell har resulterat i att jag
ständigt haft en tydlig struktur i arbetet. Detta har fungerat över min förväntan och bidragit till
att jag haft en bra framförhållning vad gäller nästkommande steg. Vad jag däremot kan
konstatera är att designmodellens olika steg till viss del förekommit i en annan ordning än den
tidsplan som jag upprättat via både ett PERT-diagram och GANTT-schema. Detta har
resulterat i att vissa arbetsmoment genomförts i en annan följd än vad tidsplaneringen anvisat
vilket till viss del varit ett stressmoment i projektet.

I planeringsfasen kan jag också anse att jag tagit mig lite vatten över huvudet vad gäller
antagandet om hur lång tid designprocessen faktiskt tar att genomföra. Detta har resulterat i
att jag inte kunnat skapa så pass mycket innehåll som jag egentligen velat i form av
textmaterial och illustrationer. Trots detta har de timmar som jag tilldelat projektet ändå räckt
till för att uppnå målen även om jag ibland hamnat efter i planeringen tidsmässigt.

Såhär i efterhand har jag även upplevt att det stundtals varit en nackdel att arbeta helt
självständigt utan en uppdragsgivare. Trots att jag upplevt en stor drivkraft att kunna
genomföra projektet själv har jag på grund av detta behövt agera i flera olika roller för att
kunna lyckas. Även om jag kunnat få viss feedback från bekanta har detta inneburit ett stort
ansvarstagande vilket varit en utmaning i sig. Trots arbetsbördan har det ändå givit mig en
god förståelse för hur det är att agera idéspruta, projektledare och kreatör. I kontrast anser jag
det dock positivt att ha arbetat självständigt i det anseendet att jag nu i efterhand kan fortsätta
arbetet med webbsidan. Att utveckla webbsidan vidare kan då ge mig en större förståelse för
hur ett projekt kan utföras från det första idéstadiet till den slutgiltiga releasen.

Ytterligare en aspekt som jag i efterhand kunde ha gjort annorlunda under projektets gång var
att inkludera fler användartester. På så vis hade jag kunnat få en säkerställd bedömning av
huruvida designen upplevts som tilltalande för målgruppen. Hade jag inkluderat fler
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undersökningar i mitt projekt hade detta bidragit till mer extern och objektiv input som säkert
i vissa fall hade kunnat bidra till snabbare beslut. Att jag baserat webbsidan på en stor mängd
vetenskapliga teorier har dock väglett mig att likväl utforma en god design.
Sammanfattningen av Garretts designmodell, litteratur och övriga källor som jag inkluderat
har gett mig en god kunskapsbas att stå på inför kommande projekt.

En önskan hade även varit att utveckla webbsidan helt från grunden snarare än att skapa en
webbsida i WordPress. Detta anser jag hade givit mig mycket mer kunskap inom området
programmering samt webbutveckling. Vad som dock bör poängteras är att jag då istället inte
hade kunnat lägga lika mycket tid på webbsidans design, vilket var något jag prioriterade
högt. Jag anser däremot att jag med detta projekt blivit betydligt självsäkrare i WordPress och
strukturen i ett CMS-verktyg.

6.1 SLUTSATS
I efterhand har jag upplevt att det finns en rad fördelar med att utgå från en teorietisk
projektplan eller designmodell. Genom användningen att Garretts designmodell upplevde jag
att arbetet aldrig behövde stanna upp då arbetsmomenten flöt på kontinuerligt. Detta eftersom
varje delmoment logiskt övergick till ett nytt på ett begripligt sätt. Moment som jag inte visste
inkluderades i designprocessen beskrevs noga med underbyggda argument. Detta arbetssätt
kändes väldigt pålitligt, då speciellt att använda modellen utvecklad av Garrett som har lång
erfarenhet inom branschen. En lärdom från liknande projekt är att designen ständigt behövts
revideras då planeringen genom hela projektet inte haft en godtagbar uppbyggnad. För att
stoppa denna kedjereaktion av ändringar anser jag alltså det fördelaktigt att följa en teoretisk
modell för att utgöra basen för ett väl genomfört och strukturerat projekt.

Att även kontinuerligt inkludera undersökningar är alltid fördelaktigt för att uppnå en
slutprodukt som användarna uppskattar. Detta för att säkerställa en god kvalité på arbetet samt
för att få en objektiv syn på produkten. Det är annars lätt att stirra sig blind på det man skapat
och inte beakta användarens behov. Ständigt bör man påminnas om att kill your darlings.
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BILAGA 3: FÖRUNDERSÖKNING - WEBBENKÄT
FÖRUNDERSÖKNING: INSTÄLLNING TILL GYMNASIESKOLAN














53

BILAGA 4: ENKÄTUNDERSÖKNING - WEBBENKÄT
ENKÄTUNDERSÖKNING: WEBBSIDA MED STUDIETIPS
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BILAGA 5: FORUMLÄR TILL ANVÄNDARTEST
DEL I:
 Skapa ett användarkonto.
 Logga in på webbsidan.
 Byt ut ditt lösenord mot ett nytt.
 Gå in under fliken Inspiration och kommentera ”Hej”.
 Publicera en forumtråd namngett ”Hej” och skriv valfritt innehåll.
 Logga ut från webbsidan.

DEL II:
1. Vilket var ditt första intryck av Aiducate?
2. Vad anser du om designen?
3. Skulle du vara intresserad av att använda webbsidan om den lanserades med fullständigt innehåll?
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