
ATT BYGGA EN HEMSIDA,  arbetsgång: 

Arbetsgång, enkla eller komplexa webbplatser
Större eller mer komplexa webbplatser

För att kunna ge er en offert och för att kunna utföra 
arbetet efter era önskemål behöver vi starta med en  
förstudie där vi lägger upp webbplatsens struktur  
och funktioner i detalj.

FÖRSTUDIE
I stora dag går vi igenom följande punkter (väldigt 
förenklat):

Övergripande syfte
User personas (typiska användare)
Content strategy/Innehållsstrategi
Maintenance (utbildning, support etc)

KONCEPT
Vi utarbetar ett koncept samt prisförslag som ni får ge feedback på.

DETALJPLAN
Efter att vi mottagit er feedback kan vi färdigställa en detaljerad plan samt ge er 
en offert. Den kommer även att inkludera löpande underhåll av webbplatsen och 
utbildning av era administratörer (om ni önskar det).

BYGGSTART
När ni godkänt detaljplan och offert kan arbetet med design och utveckling av 
webbplatsen sätta igång.

Det kommer att krävas både möten (fysiska, via email och/eller SKYPE) och 
löpande kommunikation under hela arbetets gång. Webbplatsen utvecklas på vår 
server där ni kan följa arbetet och ge feedback under arbetets gång. Den flyttas till 
ert webbhotell och publiceras under sin riktiga webbadress först då den är helt klar 
godkänd och testad av er.

Tveka inte att kontakta oss med frågor 

FÅ PRISFÖRSLAG!  KONTAKTA OSS
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Workflow komplex webdesign
Din framtida webbplats är resultatet av rätt planering, förstudie och behovsanalys.

Det är ofta ett tidskrävande arbete men det är nödvändigt för att undvika miss-
förstånd och felberäkningar.

För att kunna utveckla en webbplats som fyller just dina behov 
genomför vi först förstudie och behovsanalys. Detta leder fram 
till ett koncept och en kravspecifikation för webbplatsen.

Ibland är behoven av analys stort. Och ibland är behovet mindre. 
Det beror på hur mycket du har arbetat igenom behoven innan du 
kontaktar oss. Vi gör alltid någon form av förstudie för att vi ska vara
 säkra på att vi förstår syftet med din webbplats. Den gemensamma 
förståelsen är viktig för att nå ett bra resultat där alla parter är nöjda.

TILLSAMMANS SVARAR VI PÅ FRÅGORNA

Vad är webbplatsens syfte?
Vilka mål finns för webbplatsen?
Vilka målgrupper har webbplatsen ("Personas": egenskaper, karaktärsdrag,  
intressen, mål)?
Vilka typer av innehåll ska webbplatsen ha ("Innehållsmodeller")?
Hur ska innehållet administreras löpande (redaktörer, administratörer)?
Hur möter vi de olika behoven (+ funktioner, tekniska förutsättningar)?
När förstudien är klar arbetar vi fram ett koncept som beskriver i stora drag hur 
webbplatsen ska utformas. Konceptets syfte är att bekräfta att vi har förstått varan-
dra samt är på rätt väg. När vi är överens fortsätter arbetet med att beskriva syften, 
flöden, struktur, funktionskrav och egenskaper i en kravspecifikation. Det är helt 
enkelt ett dokument som beskriver vilka krav webbplatsen ska uppfylla innan den är 
färdig.

När detta är gjort och vi har ett bra underlag kan vi också ge en offert på arbetet.

SOM ETT HUS...
Det krävs tid, engagemang och resurser för att planera, estimera och skapa en 
komplex webbplats men det är viktigt att det görs grundligt.

Tänkt dig tex att jag ber om en offert på byggnation av ett hus. Om jag säger att jag 
vill att huset ska vara rött med vita knutar och ha 5 rum och 15 fönster så kan huset 
ändå kosta alltifrån några hundra tusen och upp till flera miljoner att bygga. Huset 
kan se ut på många olika sätt och det kan ha varierande utrustning. Det behövs en 
detaljerad ritning och planering för att jag ska få det hus jag vill ha, anpassat efter 
min budget.

Hör gärna av dig om du är intresserad att vi tillsammans gör en behovsanalys och 
förstudie för att kunna upprätta en kravspecifikation. Ett initialt och förutsättning-
slöst möte på en timme (per telefon, via SKYPE eller fysiskt) bjuder vi på. Arbetet 
med förstudie, analys och planering debiteras.
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Kravspec på hemsida

Syftet med detta dokument är att övergripande beskriva vilka de krav och önskemål 
vi har på en ny hemsida för. Dokumentet tjänar som underlag till diskussion med 
utvecklaren av hemsidan.
Generella krav
1. Hemsidan skall delvis enkelt kunna administreras av personal inom [ditt företag], dvs. 
utan speciella tekniska kunskaper.
2. Det skall gå att lägga upp, ändra och ta bort text, bilder och videofilmer på hemsidan.
3. Användargränssnittet skall vara av typen “what you see is what you get”.
4. Hemsidan skall ladda snabbt.
5. Hemsidan skall byggas med hjälp av standardprogramvara, dvs. t.ex. Wordpress,
Joomla eller annat Content Management System utan löpande licensavgifter.
6. Hemsidan skall vara sökmotorvänlig och ej byggas i t.ex. Flash eller med Frames.
7. Hemsidan skall (helst) stödja smart phones, dvs. hemsidan skall känna av vilken typ
av enhet som besöker hemsidan om och det är en mobiltelefon skall visningen
anpassas till “telefonformat”.
Innehåll
1. Hemsidan skall återspegla [det din verksamhet går ut på]
2. Hemsidan skall “för-sälja” konceptet, dvs. besökaren skall bli såld på konceptet och
kontakta [ditt företag] för mer information.
3. Målen med hemsidan är främst dessa:
a. Få besökaren att kontakta [ditt företag].
b. Samla kontaktinformation till besökaren för vidare bearbetning
c. Bygga varumärket [ditt företag].
4. Innehållet skall vara estetiskt tilltalande med många bilder och korta videofilmer.
Optimering för besökaren
Detta innebär att vi ska göra hemsidan så attraktiv och säljande som möjligt för besökare. 
Det ska vara enkelt att hitta information
1. Det ska vara få klick (max 3 klick för att komma dit man vill)
2. Varje avsnitt/sida skall på ett naturligt sätt leda besökare vidare till mer detaljerad
information eller en aktivitet, t.ex. att kontakta [ditt företag] för mer information.
3. På varje sida skall det finnas kontaktinformation till [ditt företag].
4. På varje sida skall det finnas länk till eller möjlighet att prenumerera på [ditt företags]
nyhetsbrev eller att skicka efter mer information.
Nyheter
Hemsidan skall innehålla en Nyhetsflik/-sida där vi snabbt och enkelt kan lägga upp kortare
nyhetsnotiser om vad som händer på [ditt företag] samt annan relevant information. Syftet 
är dels att visa besökare och intressenter att det händer saker på [ditt företag], dels att öka
populariteten hos sökmotorerna.
På nyhetssidan ska vi använda oss av mycket bilder samt framförallt videos, eftersom 
både personer och sökmotorerna älskar videos. Det ska vara korta videosnuttar, ca 1-3 
min långa. Det ska enkelt gå att få en överblick över tidigare upplagda nyheter samt 
möjlighet att läsa dessa.
Nyhetsbrev
1. Det skall finnas funktion för att prenumerera på ett nyhetsbrev (en s.k. opt-in box)
2. Opt-in boxen skall innehålla namn, emailadress och telefonnummer (ej obligatorisk
uppgift)
3. Uppgifterna skall skickas till en Autoresponder (ange vilken).
4. Nyhetsbrevet skall ha samma grafiska layout som hemsidan.
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Optimering för sökmotorer
Detta innebär att vi gör sidan attraktiv och lätt för sökmotorerna, främst Google, att hitta samt
ser till att hemsidan uppdaterar ofta och har bra innehåll.

1. Det skall vara möjligt att lägga in separat titel, beskrivning och sökord för varje sida
2. Texter, rubriker och (interna och externa) länkar skall använda relevanta sökord
3. Det skall gå att ange namn, beskrivning och taggar till bilder och videos
4. Relevanta texter till bilder och videos
5. Hemsidan ska ha tekniskt korrekt kodning (HTML kod)
6. Sajtkarta bör finnas
7. Hemsidan skall ha korrekt användning av frames, script och style sheets
8. Hemsidan skall ha en avvägning mellan text och grafik, dvs inte för mycket grafik
9. Varje sida ska ha beskrivande text i url:en, dvs. t.ex.
http://www.dittföretag.se/nyheter/produkter istället för
http://www.dittföretag.se/news.php?page=view&id=34
10. RSS-feeds och andra sökmotorvänliga funktioner skall finnas

Integrering med Sociala Media
1. Hemsidan skall ha koppling till Facebook
2. Hemsidan skall ha koppling till Twitter (framtid)
3. Hemsidan skall ha koppling till videosajter som t.ex. YouTube
4. Det skall enkelt gå att lägga till fler kopplingar till andra sociala mediesaj

SEO (Search Engine Optimization)
Brödtext, rubriker och navigering bör i möjligaste mån innehålla de ord du tror att din målgrupp använder 
när de Googlar för att hitta din hemsida.

Övriga kommentarer
Skriv gärna alla specifika önskemål om funktioner etc här. Vi vill gärna ha så mycket information som mö-
jligt för att på bästa sätt kunna tillmötesgå era önskemål. Har ni några exempel på hemsidor som ni gillar? 
Ange gärna ett par i så fall.

Produktionsplan
När beräknar ni att arbetet med hemsidan skulle kunna påbörjas (instruktioner, text- och bildmaterial 
behöver vara klart då)? När skulle ni önska att hemsidan ska vara klar för lansering?

Och sen…
• Hur skulle ni vilja att det löpande arbetet med hemsidan utförs? 
• Vem uppdaterar/lägger in nytt innehåll? 
• Behöver er personal någon utbildning och hjälp att komma igång med administration av hemsidan?
• Vem ansvarar för att programvara uppdateras?
Vi kan även hjälpa till med ovanstående om ni inte har tid eller möjlighet.
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