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Abstract  
 
This report describes the practical thesis that entailed the redesign of Birnas driving school’s website. 
The website was in need of a new design, structure and content. In this work, the design process was 
carried out with a user-centered approach based on design thinking. The work process has consisted of 
user research, prototyping, the developement of a graphic profile, and user testing. The developement of 
the new site has been made through the content management system Joomla and the use of HTML and 
CSS code. The result of this thesis is presented in the form of a website with new graphic design and 
content. 
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Sammanfattning  
Denna rapport redogör för det praktiska examensarbete som har inneburit en redesign av Birnas 
Trafikskolas webbplats. Webbplatsen var i behov av en ny design, struktur och innehåll. I detta arbete 
har designprocessen utförts utifrån ett användarcentrerat perspektiv baserat på design thinking. 
Arbetsprocessen har bestått av research kring användarna, prototyparbete, framtagande av en grafisk 
profil och genomförande av användartester. Utvecklingen av den nya webbplatsen har skett via CMS-
verktyget Joomla samt med användning av HTML och CSS-kod. Resultatet av detta examensarbete 
presenteras i form av en webbplats med ny grafisk design och innehåll.  
 
Nyckelord: webbplats, Joomla, grafisk design, webbdesign, design thinking, användarcentrerad design 
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Förord 
Detta praktiska examensarbete utfördes vid Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik på 
Södertörns högskola under vårterminen 2016. Arbetet är ett avslut på treåriga studier vid programmet 
IT, medier och design.  
 
Jag villa tacka Birnas Trafikskola för gott samarbete och Sophie Landwehr Sydow som har försett mig 
med god handledning under utförandet av detta arbete. 
 
Justyna Karpinska, Stockholm, juni 2016. 
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Begreppsdefinitioner 
 
Content management system (CMS) - ett system som låter en hantera digitalt innehåll med hjälp av ett 
användargränssnitt. Användaren kan med ett CMS ladda upp till exempel text, bilder och video till sin 
webbplats. (Joomla 2016, About Joomla) 
 
Joomla – ett open source CMS som låter användare att lätt bygga upp unika webbplatser. (Joomla 2016, 
About Joomla) 
 
Design thinking – en användarcentrerad designprocess som består av fem olika steg; empathize, define, 
ideate, prototype och test. (Plattner 2010) 
 
Responsiv – i detta arbete betyder responsiv när en webbplats förhåller sin form i olika format och 
skärmstorlekar såsom till exempel vid mobilstorlek.  
 
HTML (Hypertext Markup Language) – ett standardspråk för strukturering av innehåll på bland 
annat webbplatser. (Datatermgruppen 2016, HTML) 
 
CSS (Cascading Style Sheet) – ett programmeringsspråk som beskriver hur element ska bete sig och 
visas på skärmen. (W3Schools 2016, CSS) 
 
Pop-up fönster – ett litet fönster som dyker upp på skärmen för att förmedla något, oftast viktigt 
meddelande till besökaren av webbplatsen. 
 
Sticky header – i detta arbete betyder sticky header den huvudel av webbplatsen där logotyp och 
huvudmeny befinner sig och som följer med när användaren scrollar på webbplatsen. 
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1. Inledning 

1.1 Projektet 
Uppdragsgivaren för detta examensarbete är företaget Birnas Trafikskola. Birnas Trafikskola befinner 
sig i Farsta, söder om Stockholm och erbjuder teorikurser samt körlektioner för de som vill ta körkort. 
Företaget är relativt nystartat då de påbörjade sin verksamhet under året 2014. Sedan 2014 hade 
företaget en webbplats som saknade tillräckligt med information för deras kunder och fullständig helhet 
med design. Detta ville trafikskolan ändra på för att lyfta fram sin verksamhet på webben. För att 
åstadkomma detta behövde därför företaget en ny design av den befintliga webbplatsen. 
 
Detta examensarbete har gått ut på att skapa en ny webbplats för Birnas Trafikskola. En ny design 
skapades genom metoder grundade i design thinking-processen. Den nya designen applicerades sedan 
på ett tomt tema via arbete med CMS-verktyget Joomla, HTML och CSS.  

1.2 Avgränsning 
Inom ramen för detta examensarbete har det inte ingått att programmera webbplatsen från grunden. För 
uppbyggandet av webbplatsen användes istället Joomla. Den egna designen som skapades i detta projekt 
implementerades på webbplatsen genom att tilldela egen HTML och CSS kod. Inom arbetet har det 
heller inte varit mitt ansvar att skapa innehållstext till webbplatsen. Detta ansvar låg hos någon annan på 
Birnas Trafikskola. Jag har dock tagit de bilder som sedan användes på webbplatsen. 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att skapa en ny webbplats för Birnas Trafikskola med fokus på 
användarcentrerad design och baserat på design thinking-processen. Målet är att genom detta 
examensarbete applicera de kunskaper jag erhållit under mina studier på programmet IT, medier och 
design, skapa en användarvänlig webbplats samt lära mig att hantera CMS-verktyget Joomla.  
 
Frågeställningen för detta arbete lyder som följande: 

”Hur kan man skapa en användarcentrerad webbplats via Joomla baserad på design 
thinking processen?” 

3. Bakgrund  

3.1 Teoretiska utgångspunkter  

3.1.1 Design principer  
Jakob Nielsen (1995) har tagit fram tio allmänna, så kallade, heuristiska principer för interaktionsdesign. 
Dessa är bra tumregler som designers bör förhålla sig till vid utveckling av interaktiva system. Nedan 
presenteras några av de designprinciper som kan förhållas till utvecklingen av en webbplats:  
 
Aesthetic and minimalist design  
Irrelevant information och objekt bör inte finnas på webbplatsen då det ofta fungerar som en distraktion 
för användaren. Designen bör istället vara minimalistisk och informationen upplagd på ett sätt som inte 
är rörigt eller förvirrande.  
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Match between system and the real world   
På webbplatsen bör det användas språk, begrepp och fraser som är igenkännliga för användaren. 
Konventioner bör följas och informationen struktureras upp på ett naturligt och logiskt sätt. 
 
Consistency and standards  
Det är viktigt att webbplatsen använder konsekventa begrepp och designelement. Användaren ska inte 
behöva fundera ifall olika handlingar och ord betyder samma sak. Webbplatsen ska ha en tydlig standard 
som användaren känner igen. 
 
Help users recognize, diagnose, and recover from errors  
Om användaren har gjort något fel eller om någonting på webbplatsen inte fungerar bör 
hjälpmeddelanden visas på ett användarvänligt sätt, alltså skrivas på ett sätt som är lättförståeligt för 
användaren.  
 
Recognition rather than recall  
Besökarna av webbplatsen ska inte behöva använda sitt minne. Alla handlingar, alternativ och objekt 
ska vara synliga.  

3.1.2 Design thinking 
Design thinking är en människocentrerad designprocess som består av fem delar; empathize (sv. 
empatisera), define (sv. definiera), ideate (sv. föreställa), prototype (sv. prototypa) och test (sv. testa). 
(Plattner 2010, s.1) 
 

 

 
Figur 1 Design thinking. Bildkälla: DSchool Stanford 
 
Det första steget av denna designprocess är empathize. Empati ligger till grund för bra 
människocentrerad design. Plattner (2010) menar att man som designer bör förstå användaren som man 
designar för. Detta kan man göra i tre steg: genom observation, engagemang och fördjupning. Genom att 
observera människor som man ska designa för kan man förstå vad användaren behöver genom hur 
denne fysiskt agerar. Engagerar man sig genom att direkt ta kontakt med användaren kan man lära 
känna vad användaren tycker och tänker. För en ännu djupare förståelse kan man som designer även 
fördjupa sig i den situationen som användaren befinner sig i. (Plattner 2010, s.1) 
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Det andra steget i design thinking processen är define. Det är under det steget som man går igenom all 
samlad data från empathize-steget, skapar genom dessa en djup förståelse för sina användare och 
formulerar en definition av det projekt man ska utföra. (Plattner 2010, s.2) 
 
Efter definitionen av projektet kommer steget ideate. Det är under det steget som man brainstormar och 
generar så många idéer och problemlösningar för ens design som möjligt. (Plattner 2010, s.3) 
 
Prototype är steget där man visualiserar sina idéer. En prototyp kan vara allt från en vägg med post-it 
lappar till ett datorskapat gränssnitt. Prototyper bör skapas iterativt och utforska olika möjligheter. Att 
testa prototyperna med användare kan hjälpa till att skapa resultatrika lösningar. (Plattner 2010, s.4) 
 
Det sista steget är test. Att testa produkten låter designern förbättra de lösningar och idéer som har tagits 
fram. Även detta bör vara en iterativ process för att skapa bästa slutliga produkt. (Plattner 2010, s.5) 

3.2 Tidigare forskning  

3.2.1 Designers roll i komplexa designprojekt 
Zaana Howard och Gavin Melles (2011) beskriver i rapporten Beyond designing: roles of the designer 
in complex design projects hur designers roll förändras inom processer så som design thinking.  
 
Design thinking är en av de nyare människocentrerade processerna som sprider sig över många olika 
områden. Under hela processen engageras användarna. Designers och användare samarbetar kreativt för 
att tillsammans skapa designlösningar till olika problem. (Howard & Melles 2011)  
 
Howard och Melles (2011) menar att under ett projekt som grundar sig i design thinking får designern 
fyra olika roller; designledare, lärare, facilitator och regissör.  
 
Designern tar ofta en roll som en ledare vid designprocessen. Eftersom processen involverar användarna 
som oftast inte har teoretisk kunskap av design styr designern dem under processen samt ansvarar för 
det slutliga utfallet av projektet. Designern blir expert. Detta överfaller lätt till nästa roll som lärare. 
Designern blir den som ansvarar för att under projektet anordna designuppgifter och workshops som de 
andra deltagarna i projektet kan delta i för att tillsammans utforska olika designlösningar. Co-designen 
som sker med användare måste ledas på ett bra sätt vilket leder till att designern blir en sorts facilitator. 
Denna roll bygger på att skapa en bra miljö för co-design. Det bygger ofta på empati och aktivt 
lyssnande från facilitatorns sida. Rollen som facilitator kompletteras med rollen som regissör där 
designern organiserar hela designprocessen samt skapar deltagande och engagemang bland involverade 
personer i processen. (Howard & Melles 2011) 
 
Med denna rapport vill Howard och Melles (2011) förmedla att designers inom design thinking ofta 
behöver varierande kunskaper, skicklighet och vara beredda på att ha diverse roller under ett 
designprojekt. (Howard & Melles 2011) 
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3.2.2 Prototypande som en kreativ process för idéskapande  
Joanna Pniewska et al. (2013) presenterar i sin rapport olika fallstudier och workshops där man utforskar 
prototypande som en kreativ process för idéskapande. Forskarna genomförde observationer på olika 
designworkshops för att förstå hur prototyparbetet påverkar den kreativa processen.  
 
Prototyper är en avgörande fas vid utvecklingen av innovativa idéer. Den iterativa designprocessen där 
prototyper testas tillsammans med användarna kan starkt förbättra det slutliga resultatet. Pniewska et al. 
(2013) menar att byggandet av prototyper ger möjligheten till att visa konceptet för potentiella kunder 
och diskutera den med vänner vilket i sin tur hjälper designern att gå från en initial idé till ett starkt 
koncept som kan utvecklas. (Pniewska et al. 2013) 
 
Med sina observationer visar Pniewska et al. (2013) på att prototypande ofta leder till mer innovativa 
idéer. Forskarna menar att det viktigaste under workshops med skapande av prototyper är vägledning. 
Om man utför prototypande i stora grupper är det viktigt att ha en facilitator, en expert som vägleder den 
kreativa processen. Denna person bör även se till att miljön känns avslappnad och bekväm, att 
deltagarna bildar bra grupper och vågar ta risker med sina idéer. (Pniewska et al. 2013) 
 

4. Metod och genomförande 
Här presenteras de metoder som användes vid genomförandet av detta projekt.  
 
Genomförandet baserades på design thinking (Se Avsnitt 3.1.2) och började med empathize-steget. 
Under detta steg genomfördes intervjuer och en observation. Därefter definerades målgruppen och dess 
behov genom skapandet av personas samt genomförandet av en PACT-analys. Ideate-fasen gick ut på 
att använda olika designtekniker så som site-map, wireframes, mood boards med flera. Härnäst skapades 
flera prototyper och hela processen avslutades med användartester på den slutliga produkten. 

4.1 Förarbete  

4.1.1 Konkurrentanalys  
Det utfördes i början av projektet en konkurrentanalys där relaterade webbplatser granskades utifrån 
olika aspekter. Syftet med analysen var att skapa sig en övergripande förståelse för hur andra 
trafikskolor framför sin verksamhet på webben och för att det skulle fungera som en inspirationskälla 
vid utvecklingen av slutprodukten. 

4.1.2 PACT-analys 
För att definiera de olika aspekterna av projektet utfördes en PACT-analys. Människor använder 
teknologier för att utföra aktiviteter i olika sammanhang. Till exempel använder vi mobilen för att 
skicka iväg meddelanden när vi sitter på bussen eller datorn för att skriva rapporter när vi sitter på 
kontoret. Att designa interaktiva system är utmanande då det finns många olika aspekter man behöver 
tänka på. Benyon (2014) menar att man innan designprocessen påbörjas, bör som designer förstå de 
olika aspekterna, vilket man kan göra genom att utföra en PACT- analys. PACT är en akronym för 
People (människor), Activities (aktiviteter), Contexts (sammanhang) och Technologies (teknologier). 
(Benyon 2014, s.26-36)  
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4.2 Arbete med målgruppen 
Eftersom fokus låg på användarcentrerad design gjordes research kring målgruppen. 

4.2.1 Intervjuer 
För att förstå målgruppens behov utfördes tre individuella intervjuer med trafikskolans nuvarande 
elever. Judith Bell (2006) påstår att intervju är en undersökningsmetod med många fördelar. Denna 
metod ger intervjuaren en möjlighet till att ställa följdfrågor, något som inte är möjligt till exempel med 
en enkätundersökning. Med hjälp av följdfrågor kan intervjuaren skapa sig djupare förståelse för den 
information som informanten förmedlar (Bell 2006, s.158). 

4.2.2 Observation 
För att lära känna målgruppen och se hur företaget fungerar i verkligheten utfördes en observation under 
en körlektion. Benyon (2014) menar att observation är en bra metod för att förstå användarna. Det 
hjälper designern att förstå användarnas verklighet; hur de beter sig i vissa situationer (Benyon 2014, 
s.157). Under observationen som genomfördes under detta projekt togs även bilder som sedan 
publicerades på den nya webbplatsen. Läraren och eleven som deltog i observationen gav tillstånd och 
utlovades anonymitet. Det är viktigt att meddela de som observeras om vad som sker och varför det görs 
(Benyon 2014, s.157).  

4.2.3 Personas 
Genom data samlat från intervjuer och observationen definierades målgruppen genom personas. 
Personas är representationer av fiktiva personer som baseras på research kring målgruppens 
motivationer och beteenden. Personas används för att ta beslut kring användbarheten av det man 
designar genom att till exempel ställa sig frågan ”Skulle denna person utföra denna handling”? Det ger 
designern en känsla av att man skapar något för specifika människor och inte bara ”användarna”. (Saffer 
2007, s.96-98) 

4.2.4 Användartester 
När webbplatsen var i stort sett klar utfördes två användartester. Användartesterna utfördes med 
människor som på senaste tid tagit körkort eller är i processen av att ta ett körkort. Användartester för 
allt från webbplatser till större system bygger ofta på utförandet av handlingar. Utvärderingen baseras på 
ifall respondenten klarar av att utföra dessa handlingar eller inte (Benyon 2014, s.226).  

4.3 Designtekniker 
För att skapa en grafisk design samt struktur för webbplatsen användes olika designtekniker under 
arbetets gång. 

4.3.1 Site map 
En site map presenterar de olika sidor som en webbplats består av samt hur dessa sidor relaterar till 
varandra. Det finns olika typer av site maps och inom detta arbete användes typen comb map som på 
djupet visar alla undersidor av webbplatsen. (Wodtke & Govella 2009, s.172) 
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4.3.2 Wireframes 
Wireframes är en funktionell designteknik då det fokuserar på generella element av designen utan att 
lägga märke till de slutliga detaljerna. Det är en blandning mellan en skiss och en prototyp som tillåter 
en att göra snabba utvärderingar av designen. (Benyon 2014, s.173)  

4.3.3 Mood board 
Mood board är en teknik som ofta används inom reklambranschen och inredningsdesign men fungerar 
även bra vid webbdesign. Det är en enkel metod där man samlar bilder, färger, element, former m.m. 
som visualiserar den design man skapar. (Benyon 2014, s.170)  

4.3.4 Prototyper och skisser 
Prototyper är steget i en designprocess där alla delar av designen slås ihop. Det är en 
kommunikationsmodell som visar på hur den slutliga produkten skulle kunna se ut. Syftet med att skapa 
prototyper är att utforska de olika idéer och möjligheter kring den färdiga produkten. (Saffer 2007, 
s.114) 

4.4 Arbete med Joomla 
Joomla är ett CMS-verktyg som tillåter användaren att bygga upp webbplatser. Det är ett verktyg med 
många funktioner och möjligheter. Joomla är byggt på öppen källkod vilket innebär att det är tillgängligt 
gratis för alla att använda. Det erbjuder även flera gratis plug-ins och teman som kan användas för att 
bygga upp en webbplats som är rik på funktioner. (Joomla 2016, About Joomla) 
 
Arbetet med Joomla började med en nedladdning och installation av ett blankt tema.1 Innehållet 
skapades genom framtagandet av moduler som sedan tilldelades en position. Det blanka temat erbjuder 
34 positioner som möjliggör en att skräddarsy sin egen layout. För att applicera egen design på 
webbplatsen skrevs modulerna med egen html som sedan kunde formges genom CSS-kod. Funktioner 
så som bildspel och Googles karta implementerades på webbplatsen genom att installera plug-ins. 

5. Resultat 

5.1 Konkurrentanalys 
Konkurrentanalysen fokuserade på innehåll, funktioner och design. De webbplatser som granskades var 
Mårtenssons Trafikskola (https://www.trafikskolan.com/), Jarla Trafikskola 
(http://www.jarlatrafikskola.se/) och Haninge Trafikskola (http://www.haningetrafikskola.se/). 
 
Mårtenssons Trafikskola – Detta är en webbplats med mycket innehåll. På startsidan ligger fokus på 
nyheter, populära utbildningar, kalender och e-handeln som är kopplad till trafikskolans verksamhet. 
Menyn innehåller många olika undersidor och även länkar till externa sidor. 
 
På denna webbplats finns funktioner så som kontaktformulär, delning av innehåll och länkknappar till 
trafikskolans olika sociala medier. 
 
                                                
 
1 http://ordasoft.com/ordasoft-joomla-blank-template.html  
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Ur ett designmässigt perspektiv använder denna webbplats sig mycket av ikoner för att lätta upp det 
massiva informationsinnehållet. Färgskalan består av svart, orange, blå, vit och grå. Typsnittet som 
används för brödtext och rubriker är Source Sans Pro. 
 
Jarla Trafikskola – Även denna webbplats innehåller en hel del information. Innehållet består av 
bilder, ikoner och text. På startsidan ligger fokus på populära utbildningar som erbjuds. 
 
Några funktioner som denna webbplats använder sig av är ett elevgalleri samt ett Facebook-flöde. 
 
För att underlätta den stora informationsmängden genom design finns på webbplatsen många ikoner, 
bilder och undermenyer. Eftersom man ofta behöver scrolla på sidan finns en sticky headermeny, det 
vill säga, en huvudmeny som följer med när användaren scrollar ned på sidan. Det finns inte någon hem-
knapp i menyn på denna webbplats, något som brukar vara vanligt. Istället kommer användaren tillbaka 
till startsidan om denne klickar på logotypen. Färgskalan består av grå och vit med blå som accentfärg. 
Vid vidare observation av webbplatsen kan man dock upptäcka att accentfärgen ändras till bland annat 
gul, röd och grågrön beroende på vilken sida man klickar sig in på i menyn. 
 
Haninge trafikskola – Det är en enkel webbplats med informativt innehåll. Startsidan har kortfattad 
information, länkar till trafikskolans Facebook samt ett nyhetsflöde för att visa aktuella händelser på 
trafikskolan. Den innehåller även knappar till olika sociala medier och en omdömsstämpel från Eniro.  
 
Även denna webbplats har länkar till sociala medier. Det som är unikt med denna sida är att när sidan 
laddas upp kommer det upp ett pop-up fönster som länkar till trafikskolans Facebook-sida. Denna 
webbplats har också ett fotogalleri med bilder på skolan och dess elever. 
 
Färgskalan på denna webbplats består av vit, röd och lila. Även denna webbplats har en logotyp som 
länkar till startsidan utan någon hem-knapp. För typsnitt används PT sans. På startsidan finns ett bildspel 
och igenom hela webbplatsen finns även en bild i bakgrunden.  
 

5.2 PACT analys 

5.2.1 People  
Den primära målgruppen för den webbplats som ska designas är främst människor som vill ta körkort 
och därmed potentiella kunder/elever till Birnas Trafikskola. Därför bör viktigast information som 
kunderna kan tänkas söka efter på hemsidan vara lättillgänglig.  
 
Den sekundära målgruppen är trafikskolans nuvarande elever. Dessa är varierande i ålder och kön. 
Många av kunderna har även utländsk bakgrund med svenska som andraspråk och därför bör 
webbplatsen inte heller bestå av komplicerade ord eller använda sig av avancerade begrepp. 

5.2.2 Activities  
Det viktigaste med webbplatsen är att informera potentiella kunder om de tjänster som trafikskolan 
erbjuder, vad priserna för de olika tjänsterna är samt hur man kan kontakta trafikskolan för att starta sin 
utbildning. All denna information bör därför vara lätt att hitta på webbplatsen och besökarna ska inte 
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behöva slösa bort en längre period av tid för att hitta till exempel ett telefonnummer att kontakta 
trafikskolan på.  

5.2.3 Contexts  
Webbplatsen kommer främst att designas för datorer. Den kommer dock även att mobilanpassas så att 
den kan vara funktionell och se bra ut även om besökaren använder sig av en smartphone för att granska 
sidan.  

5.2.4 Technologies  
För att skapa webbplatsen används CMS-verktyget Joomla. Uppdragsgivaren är redan van vid 
administrationen av webbplatsen genom Joomla och har därför valt att använda denna tjänst för att fylla 
webbplatsen med nytt innehåll.  

5.3 Intervjuer  
De tre intervjuer som genomfördes bestod av sex korta frågor kring trafikskolan, den nuvarande 
webbplatsen samt vad informanten tycker är det viktigaste att ha med på den nya webbplatsen. 
Informanterna var alla trafikskolans elever och bestod av kvinnor i åldrarna mellan 20-50. 
Informanterna har utlovats anonymitet och beskrivs därför i detta arbete som informant 1, 2 och 3. Alla 
intervjuer antecknades på dator under intervjuns gång. Frågorna son användes för intervjuerna finns att 
tillgå i Appendix 1. 
 
För två av tre informanter var det viktigaste vid sökningen efter en trafikskola att hitta en skola med 
avslappnad stämning. Informant 3 nämnde att hon letade efter en skola som är lätt att kontakta och som 
på ett bra sätt kan leda eleven genom processen av att ta körkort från början till slut.  
 
Samtliga informanter fick kontakt med skolan via någon de känner. De hade hört positiva omdömen om 
trafikskolan och litade på rekommendationerna de fick. Det bästa med just Birnas Trafikskola menar två 
av tre informanter är läraren. Informant 2 menar att han är väldigt tålmodig, bra på att förklara samt har 
en lugn och avslappnad personlighet. Informant 3 nämnde även att hon kände sig trygg på skolan då 
läraren var med henne steg för steg och hon kunde få hjälp under hela processen. Informant 1 menar att 
atmosfären är det bästa med skolan. ”Det känns som en familj”, säger hon. 
 
På den nya webbplatsen skulle två av tre informanter vilja se mer bilder. Informant 3 nämner även att 
hon skulle vilja se omdömen kring skolan från tidigare elever. Informant 1 och 2 vill mest se att det 
finns information kring priser och kontakt. Det viktigaste enligt samtliga informanter är 
kontaktuppgifter, dessa ska enligt dem vara lätta att hitta. 

5.4 Observation 
Genom att vara med på en körlektion kunde jag se hur en sådan lektion fungerar på just Birnas 
Trafikskola. Observationen fokuserade på miljön samt relationen mellan lärare och elev. Stämningen 
under lektionen var väldigt avslappnad och lugn. Eftersom eleven var från Kurdistan pratade läraren och 
eleven kurdiska emellan varandra en viss del av tiden. Läraren förklarare under lektionen även viktiga 
begrepp och teoretiska synpunkter på svenska.  
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5.5 Personas  
Efter resultaten från intervjuerna samt observationen skapades tre stycken olika personas (Se Appendix 
2). Dessa användes under arbetsgången för att ta olika beslut kring funktioner, designval och 
placeringen av innehåll på webbplatsen. 

5.6 Önskelista  
Efter ett möte med uppdragsgivaren togs det fram en önskelista på funktioner och innehåll som 
uppdragsgivaren skulle vilja ha med på den nya webbplatsen. Denna lista består av en logotyp, en 
prislista, bilder, ett galleri med tidigare elever, skolans trivselregler samt en kontaktsida. 

5.7 Site map 
Site mapen (Se Figur 2) skapades med det webbaserade verktyget Lucidchart2 för att visualisera 
navigationen på sidan, vilka undersidor som skulle skapas samt vad dessa sidor skulle innehålla. Den låg 
till grund för vidare utformning av bland annat wireframes och skisser. 
 

 
Figur 2 Site map som visar webbplatsens olika sidor  
 

5.8 Wireframes 
Ett flertal wireframes skapades först på papper och sedan via Lucidchart (Se Figur 3) för att skapa en 
representation av strukturen på de olika sidorna. Fokus låg främst på startsidan och därför skapades flera 
wireframes av startsidan som inspiration vid vidare arbete med design.  
 

                                                
 
2 www.lucidchart.com  
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Figur 3 Urval av de wireframes som skapades 
 

5.9 Mood board 
För att samla inspiration för grafiska element och en grafisk profil skapades en mood board (Se Figur 4).  
 

 
Figur 4 Moodboard 
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5.10 Designprofil   

5.10.1 Logotyp 
Logotypen var något som företaget redan hade och använde flitigt på sina bilar (Se Figur 5), visitkort, 
informationsblad och annat material. Företaget hade dock inte tillgång till filen för logotypen och jag 
blev därför tvungen att skapa en digitaliserad version av logotypen baserat på den befintliga.  
 

 
Figur 5 Bild på logotypen som används på trafikskolans bilar  
 
Den digitaliserade versionen av logotypen skapades för att passa in på webbplatsen men samtidigt 
behålla igenkänningsfaktorn för trafikskolans originella logotyp (Se Figur 6). På grund av ekonomiska 
faktorer skapades inte en helt ny logotyp för företaget. 

 
Figur 6 Den nya logotypen för webbplatsen  
 

5.10.2 Färger 
Utifrån inspirationen från den mood board som skapades innan, togs det fram ett färgschema (Se Figur 
7). Jag valde att helt stiga ifrån logotypen färgmässigt, då dess färger tycktes vara för skarpa och skulle 
skapa en skärande design på webbplatsen. Blå och röd var färger som under konkurrentanalysen visade 
sig vara populära bland andra trafikskolors webbplatser, men som jag inte valde att använda i den nya 
designen. Istället valde jag att skapa en mer unik design med lugna och harmonifulla färger. 
 

 
Figur 7 Färgschema för webbplatsen  
 

5.10.3 Typsnitt 
Valet av typsnitt baserades på resultaten från konkurrentanalysen. Båda typsnitten förekom på en eller 
flera av de webbplatser som granskades. Båda typsnitten är sans-serif typsnitt då det anses vara 
användarvänliga typsnitt för text på webben. 
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Typsnittet Quicksand valdes att användas för rubriksättning och typsnittet Source Sans Pro (Se Figur 8) 
för all brödtext på webbplatsen.  

 
Figur 8 Typsnitt för webbplatsen  
 

5.10.4 Ikoner 
För att lätta upp webbplatsen och skapa en enkel samt avslappnande känsla över designen användes 
ikoner. Användningen av ikoner valdes för att det är ett bra sätt att representera olika funktioner och för 
att ikoner anses vara hjälpsamma för användarna. Ikonerna designades efter principen direct mapping 
som innebär att ikonerna skapas som en direkt representation av det de ska föreställa. (Benyon 2014, 
s.259) 
 
Ikonerna skapades i Photoshop med liknande känsla och i samma färg (Se Figur 9). 
 

 
Figur 9 Ikoner skapade för webbplatsen  
 

5.11 Prototyper och skisser 

5.11.1 Hi-fi och Lo-fi prototyper 
Under arbetsprocessen skapades flera lo-fi prototyper samt en hi-fi prototyp.  
 
Lo-fi prototyper fokuserar ofta på breda designidéer så som innehåll, form, struktur, designton, 
funktioner och navigation (Benyon 2014, s.176). Detta var något som togs i åtanke för att visualisera de 
tidiga idéerna. Det skapades under arbetsprocessen bland annat en lo-fi prototyp som presenterar alla 
sidor av den nya webbplatsen och fokuserar på just de breda aspekterna av designen.  
 
Hi-fi prototypen skapas med mer känsla, detaljer och med ett mål om att visualisera den slutliga 
produkten. Benyon (2014) menar att hi-fi prototyper är väldigt användbara när det gäller utvärdering av 
vissa designelement och fungerar även bra som ett slutligt dokument som kan visas upp för kunden. Hi-
fi prototypen skapas oftast ganska långt in i projektet när de flesta idéerna har fastställts. (Benyon 2014, 
s.176).  
 
I detta projekt användes lo-fi och hi-fi prototyper som metoder för idéskapande och testades alltså inte 
med användarna. Båda prototyperna finns att tillgå i Appendix 3. 
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5.11.2 Photoshop skisser  
För att arbeta vidare på visualiseringen av alla idéer skapades flera photoshopskisser. Dessa baserades 
på wireframes, lo-fi prototypen och designprofilen. Ett urval av skisser finns att tillgå i Appendix 4. 

5.12 Den nya webbplatsen 
Den slutliga produkten är en ny webbplats för Birnas Trafikskola (Se Figur 10). Denna webbplats består 
av en startsida och undersidorna: om oss, utbildningar, priser och kontakt. Webbplatsen är även fullt 
responsiv. Den nya webbplatsen kan besökas på www.birnastrafikskola.se. 
 

 
Figur 10 Till vänster syns den gamla designen och till höger den nya webbplatsen 
 

5.12.1 Startsidan 
På startsidan låg fokus på att få med det mest väsentliga och göra dessa delar lättillgängliga för 
användaren. Exempel på detta är boxarna med ikoner som har korta beskrivningar av varje undersida 
och en ”läs mer”-knapp som leder till den valda undersidan. Genom att skapa dessa boxar placeras en 
del av den informationen som finns på resten av webbplatsen redan på startsidan.  
 
Footern innehåller en karta och kontaktuppgifter. Detta designval togs efter resultat från intervjuerna (Se 
Avsnitt 5.3) där det tydligt framstod att användarna vill snabbt kunna hitta kontaktuppgifter till 
trafikskolan.  
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5.12.2 Om oss 
En av informanterna från intervjuerna tyckte det var viktigt att lära känna trafikskolan innan man 
bestämmer sig för att ta körkort där. Därför skapades en om oss-sida som innehåller kort text om 
företaget och en lista med trivselregler som företaget önskade att ha med någonstans på webbplatsen. 
 
Om oss-sidan skulle även innehålla flera omdömen från tidigare och nuvarande elever. Designen på hur 
dessa skulle presenterats har skapats, dock har inga omdömen samlas på grund av tidsbrist. Därmed är 
denna sida för tillfället inte fullständig. 

5.12.3 Utbildningar 
Under sidan med utbildningar hittar man information om körlektionerna, hur man kan anmäla sig till 
teorikursen och hur teorikursen samt körlektionerna fungerar. Det är en lättläst sida som innehåller 
bilder och länkar vidare till kontaktsidan. 

5.12.4 Priser 
Prislistan presenteras med underrubriker och i punktlistor. För att presentera de olika prispaketen som 
trafikskolan erbjuder skapades även här boxar. Även denna sida är för tillfället inte helt färdig 
designmässigt. 

5.12.5 Kontakt 
Kontaktsidan innehåller lite text med alla kontaktuppgifter, ett kontaktformulär, en karta samt en gilla-
knapp för trafikskolans Facebook-sida. 

5.13 Användartester 
Här presenteras resultaten från de två användartester som utfördes. Uppgifterna som deltagarna fick 
utföra samt frågorna som de svarade på hittas i Appendix 5. Valen av deltagare till användartesterna 
baserades på tidigare skapade personas.  
 
Respondent 1 – Man, 21 år, tog körkort för 5 månader sedan. 
Den första respondenten lyckades genomföra alla uppgifter och tyckte att de var lätta att göra. 
Respondenten tyckte det var lätt att hitta den vanligaste och viktigaste informationen som kunden söker 
efter. När respondenten skulle skicka iväg ett mejl via formuläret tyckte han att rubriken ”epost” var 
svår att tolka och förstod inte riktigt ifall det var hans egen mejladress eller trafikskolans som skulle 
fyllas i.  
 
I överlag tyckte respondenten att sidan var simpel och lättläst. Ur ett estetiskt perspektiv tyckte han att 
designen passade verksamheten som företaget erbjuder.  
 
Respondenten tyckte att webbplatsen såg bra ut i mobilen och var mer responsiv än de flesta sidor som 
han brukar besöka via mobilen. 
 
Respondent 2 – Kvinna, 22 år, håller på att ta körkort. 
Även denna respondent lyckades att klara av alla uppgifter. Hon hade inga problem med att utföra 
uppgifterna och tyckte att de var lätta att genomföra på webbplatsen. 
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Som en person som tidigare letat efter en trafikskola att ta körkort på tyckte hon att all den information 
hon tycktes leta efter fanns på Birnas Trafikskolas nya webbplats. I överlag tyckte hon att designen av 
hela webbplatsen kändes professionell.  
 
Respondenten kände även att det var smidigt att surfa på webbplatsen i mobilen. Hon tyckte att det 
fungerade lika bra som via datorn. 

6. Diskussion  
Design thinking är en arbetsmetod där fokus ligger på användarna och där mycket tid läggs ned på att 
lära känna de människor som man designar för. Det är en process som engagerar användarna och 
försöker skapa ett slags kreativt samarbete mellan en designer och användare (Howard & Melles 2011). 
Eftersom jag under detta arbete ville fokusera på användarcentrerad design och arbeta efter vad 
användarna skulle vilja se på den nya webbplatsen var design thinking en process som passade för mitt 
projekt. Under projektets gång har jag däremot stött på en del problem i valet av denna typ av 
designprocess. Detta gjorde att jag i vissa fall var tvungen att justera och inte fullfölja alla specifika 
delar i design thinking. 
 
Som jag nämnt tidigare i resultatdelen har jag skapat prototyper i ett idéskapande syfte då jag ville 
utforska Pniewska et al:s (2013) slutsatser om att prototyper leder till mer innovativa idéer. Detta beslut 
togs då jag arbetade med Joomla, ett för mig nytt verktyg och jag behövde lägga ned den tiden på att 
lära känna verktyget. Detta beslut innebar dock att jag inte testade prototyperna med användarna vilket 
gjorde att jag förlorade värdet från design thinking-metoden om att testa på prototyper. Enligt den 
designprocessen ska prototypande och test ske flera gånger, som en iterativ process, då det kan leda till 
en bättre slutprodukt (Plattner 2010, s.4-5). I detta projekt har dock det iterativa kommit bort och test har 
bara utförts i slutet av projektet.  
 
Att följa design thinking har i överlag varit en utmaning för mig som en ensam designer. Som Howard 
och Melles (2011) nämner i sin studie får designern i en design thinking-process flera olika roller. Att ta 
till sig de här rollerna är svårt. Enligt mig skulle denna typ av designprocess fungera bättre i ett 
teamarbete. Skulle design thinking användas i ett teamarbete tror jag att man till exempel skulle få ut 
mer av ideate-fasen. Jag märkte att det nästan var omöjligt att brainstorma med sig själv. Man låste sig 
snabbt i den första bästa idén och hade sedan svårt att gå tillbaka till brainstormingen. Prototypandet var 
dock något som hjälpte mig med att komma ut ur detta och ledde till att jag fick fler nya idéer vilket 
stämmer överens med Pniewska et al:s slutsatser. 
 
Att försöka implementera egen design via arbete med Joomla var inte en självklar process. För att få 
designen så egen som möjligt jobbade jag på ett blankt tema, vilket dock kom med sina begräsningar. 
Som jag nämnt tidigare (Se Avsnitt 4.4) hade temat ett antal positioner. Detta gjorde att jag inte kunde, 
till exempel ha avlånga boxar som sträckte sig över hela webbplatsens bredd, något som jag planerat på 
att ha när jag skapade hi-fi prototypen. Positionerna begränsade även det antal moduler som kunde 
placeras på en sida. Därför fick jag under arbetet kompromissa mycket och jobba runt dessa problem 
genom att arbeta med HTML samt CSS-kod.  
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Då jag arbetade med ett, för mig, nytt system var det även svårt för mig att planera mitt projekt. Jag 
visste inte hur lång tid det skulle ta mig att skapa webbplatsen med Joomla och jag var även tvungen att 
lägga ned mycket tid på att lära känna verktyget. Jag hade i början till exempel planerat att göra 
användartester på hi-fi prototypen, då Benyon (2014) nämner att dessa är väldigt användbara för 
utvärdering. Detta valde jag till slut dock bort då jag kände att jag behövde sätta igång med skapandet av 
webbplatsen för att få den klar i tid och jag valde istället, som jag tidigare nämnt, att arbete med 
prototyper via Pniewska et al:s sätt. Användartesterna genomfördes alltså istället i slutet av projektet på 
den klara webbplatsen. Jag utförde testerna med personer som på senaste tid tagit körkort eller var i 
processen av att ta körkort, vilket fungerade bra då de kunde bekräfta ifall det jag tagit reda på under 
intervjuerna stämde eller inte. Testerna gav god feedback vilket visade på att de designval som togs 
kändes lämpliga. Jag skulle även ha velat utföra fler användartester med trafikskolans elever. Detta var 
dock svårt att genomföra tidsmässigt. 

6.1 Slutsatser 
Efter mitt arbete och det resultat jag kommit fram till kan jag dra flera olika slutsatser. Design thinking 
är en process som enligt mig passar bättre inom teamarbete och var kanske inte heller en passande 
metod för ett ensamt projekt som detta. Som designer behöver man ta till sig många roller inom design 
thinking vilket kan vara svårt. För att åstadkomma idétorka fungerar prototypande väldigt bra som en 
idéskapande metod. När man arbetar med Joomla istället för att programmera en webbplats från grunden 
måste man tänka på att man kommer stötta på begräsningar och kommer behöva göra kompromisser för 
att framföra den egna designen.   

6.2 Fortsatt arbete 
Som fortsättning på detta projekt bör man arbeta vidare med att marknadsföra och sälja in Birnas 
Trafikskolas verksamhet på deras nya webbplats. Detta kan göras genom att samla in omdömen från 
tidigare eller nuvarande elever för att sedan på ett attraktivt sätt presentera dessa på webbplatsen. Man 
bör även arbeta vidare med att framföra den avslappande familjemiljön som är så unik för just denna 
trafikskola. Detta kan man göra genom att ta fler bilder och till exempel skapa ett fotogalleri med dessa 
och bädda in det någonstans på webbplatsen. En annan sak man skulle kunna arbeta vidare på är 
företagets webbstrategi. Eftersom deras kunder främst kommer från rekommendationer människor 
emellan skulle man kunna använda detta för att styrka företagets varumärke genom marknadsföring på 
sociala medier.  
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8. Appendix 

Appendix 1: Intervjufrågor 
 

1. Vad tittade du efter när du letade efter en trafikskola? 
 

2. Varför valde du just Birnas Trafikskola? 
 

3. Hur kom du i kontakt med skolan? 
 

4. Vad är det bästa med denna trafikskola? 
 

5. Vad skulle du vilja se på en ny webbplats? 
 

6. Vad tycker du är det viktigaste att ha med på webbplatsen för just Birnas Trafikskola? 
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Appendix 2: Personas 

Persona 1 
 

 
Bildkälla: statist.se 
 
Diana Desmal  
 
Ålder: 22  
 
Sysselsättning: Studerar till läkare 
 
Familj: Bor hos med mamma och pappa i Hökarängen. Hon har inga syskon men äger en katt vid namn 
Tea.  
 
Hobbys: På helgerna tycker Diana om at gå ut och äta eller shoppa med vänner. Hon brukar även jogga 
och cykla mycket då hon försöker leva väldigt hälsosamt. 
 
Datorvana: God 
 

”Jag vill att trafikskolan jag tar körkort på har en avslappnad atmosfär, där jag kan till exempel 
sitta och plugga teori efter min körlektion.” 

 
För Diana är det viktigt att hemsidan känns trevlig och inbjudande. Hon vill ta körkort i en miljö som 
känns välkommande och tryggt. Hon ser gärna många bilder på hur det är att vara på trafikskolan innan 
hon bestämmer sig för att besöka den. Diana vill lätt hitta information om hur hon kommer dit så att hon 
kan besöka trafikskolan och anmäla sig på plats. 
 
Dianas favorithemsidor är Pinterest och Facebook. Hon brukar även spendera mycket tid på Instagram 
där hon så ofta som möjligt lägger upp bilder på sin vardag. 
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Persona 2 
 

 
Bildkälla: statist.se 
 
Sarah Hadit  
 
Ålder: 45  
 
Sysselsättning: Undersköterska på ett ålderdomshem 
 
Familj: Maken Adan och en 15 årig dotter. Bor i en lägenhet i Hagsätra. 
 
Hobbys: På fritiden gillar Sarah att promenera och baka. Hon brukar också ofta gå ut och äta på 
restaurang med familjen på helgerna.  
 
Datorvana: Medel 
 

”Jag vill ha tillgång till den viktigaste informationen på en gång” 
 
För Sarah är det viktigast att lätt och snabbt hitta på hemsidan. Hon vill ha tydliga beskrivningar av 
priser och prispaket. Svenska är inte Sarahs modersmål och hon vill därför se en hemsida som är enkel 
att förstå.  
 
Eftersom hon har en tonårsdotter som de närmaste åren kommer även ta körkort vill hon gärna att all 
information är uppdaterad. Hon vill kunna snabbt hitta kontaktinformation där hon kan få mer 
information då hon har många frågor kring hur det praktiskt går till att ta körkort. Sarah vill veta mycket 
om trafikskolan innan hon bestämmer sig för att ta sitt körkort just där. 
 
Sarah spenderar inte mycket tid ute på internet. Hon besöker Facebook lite då och då och använder 
Skype för att prata med familjen som bor kvar i hennes hemland. 
 
 
 



 
 

27 

Persona 3  
 

 
Bildkälla: statist.se 
 
Daniel Kazadi 
 
Ålder: 18  
 
Sysselsättning: Mediestudent på gymnasiet.  
 
Familj: Daniel bor i ett rådhus med sina föräldrar och fyra yngre syskon. 
 
Hobbys: Spelar som anfallare i ett fotbollslag. Daniel tar fotbollen på allvar och spelar på hög nivå. På 
helgerna gillar han att träffa vännerna och spela fotboll eller hänga hemma och spela tv-spel.   
 
Datorvana: God 
 

”Jag vill ha bra kontakt med min lärare på trafikskolan så att vi kan komma överens om ett bra 
schema för mina lektioner. ” 

 
Daniel vill ha snabb åtkomst till priser samt kontaktinformationen för trafikskolan. Eftersom han har 
mycket att göra då han studerar sista året på gymnasiet, förbereder sig inför studenten samt spelar 
fotboll så mycket som 4 gånger om veckan vill han snabbt kunna kontakta trafikskolan för att till 
exempel avboka, boka eller boka om lektioner. Han vill gärna använda sidan i mobilen och ser att den är 
mobilanpassad. 
 
Daniels favorithemsidor är Reddit och Facebook. Daniel är även ett stort fan av Fc Barcelona och 
hänger ofta på www.fcbarcelona.com för att följa nyheterna kring sitt favoritlag. 
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Appendix 3: Prototyper 
 
Lo-fi prototypen: http://korta.nu/lo-fi  
 
Hi-fi prototypen: http://korta.nu/hifi-pro  
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Appendix 4: Urval av Photoshop skisser 
 
Startsidan:  
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Kontakt: 
 

 
 
Priser och utbildningar:  
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Appendix 5: Användartest 
 
Uppgifter: 
 
Besök hemsidan för trafikskolan på adressen: www.birnastrafikskola.se.  
 
1. Skicka iväg ett mejl till trafikskolan angående ett möte. Skicka iväg mejlet genom att använda 
kontaktformuläret.  
 
2. Ta dig via hemsidan till trafikskolans Facebook-sida.  
 
3. Gå tillbaka till webbplatsen. Hitta informationen om körlektioner och läs om vad du behöver göra 
ifall du till exempel blivit sjuk och måste avboka en körlektion. 
 
4. Öppna hemsidan i din mobil. Surfa runt på den via mobilen: navigera i menyn och hitta trafikskolan 
på en karta.  
 
Frågor: 
 
1. Hur upplevde du uppgifterna? Var de svåra/lätta att genomföra? 
 
2. Är det lätt/svårt att hitta den informationen du söker?  
 
3. Tycker du något saknas på webbplatsen, i sådana fall vad? 
 
4. Hur upplevde du webbplatsen i mobilen? 
 


