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analysing and designing.  
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1. Inledning 
Uppdraget till vårat examensarbete fick vi genom ett möte med båda 
verkställande direktörerna Mats Hedlund och Birgitta Hedlund på ett 
träindustriföretag i Furudal. De ville att vi skulle se över deras befintliga 
webbplats för att se om vi kunde göra några förbättringar. 

1.1. Bakgrund 

Reinhold Hedlund startade Hedlunds redan 1903. 1934 bildades det bolag 
som alltjämt är moderbolag i koncernen Hedlunds Trävaru AB. Ur 
dalaskogen och gediget virkeskunnande kommer koncernens två 
huvudprodukter: sågverksprodukter från Hedlunds Timber AB och BraHus 
från Hedlunds Hus AB.
 
Redan 1940 tillverkade Hedlunds Trävaru AB det första huset, eller kanske 
snarare husbaracken. Det var så det började. Därefter blev det 
konventionella hus för såväl den svenska som utländska marknaden. Fram 
till 50-talet tillverkades 5000 hus och baracker. Idag arbetar ca 100 personer 
inom koncernen Hedlunds Timber AB, och ett 100-tal hus produceras 
årligen. 
Det har framkommit i en analys av Ewa Boman projektledare på IMA 
Marknadsutveckling AB  att 70% av alla husköpare idag använder sig av 
Internet i samband med husköp. Eftersom det är så stort intresse för Internet, 
bör man idag ha en informativ och användarvänlig webbplats för att vara 
konkurrenskraftig. 

1.2. Problem 

• Vad skulle vi kunna förbättra på Hedlunds Hus AB webbplats enligt 
användarna? 

• Vilka nya funktioner vill användarna främst ha på Hedlunds Hus AB 
webbplats? 

1.3. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram vilken nytta man kan ha av en 
användartest vid utveckling av en webbplats. 

1.3.1. Syfte med användartestet 
Syftet med användartestet är att få fram de funktioner som användare 
efterfrågar på en hustillverkares webbplats, men även för att identifiera 
befintliga styrkor/brister på www.brahus.se. 

1.4. Mål 

Målet med examensarbetet är att utveckla uppdragsgivarens webbplats. 
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1.5. Avgränsning 

Vi kommer i vårat arbete att utveckla Hedlunds Hus webbplats, men vi 
kommer inte att driftsätta webbplatsen på deras webbhotell.   
 
. 
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2. Metod 
Eftersom de på Hedlund Hus har en befintlig webbplats idag och först ville 
att vi skulle förbättra och lägga till ytterligare funktioner till den, så kom vi 
överens om att börja med att göra en förändringsanalys i form av ett 
användartest. Detta för att få fram vilka förbättringar och funktioner som 
användarna mest efterlyste. Först därefter fattas beslut i samråd med 
ansvarig på Hedlunds Hus AB om vad som skall utföras. 

2.1. Val av systemutvecklingsmetod 

Det finns många bra metoder att använda sig av vid systemutveckling, och 
de mest förekommande under vår utbildning på Högskolan Dalarna har varit 
Vattenfallsmodellen och Direktmodellen. Vi har valt att använda oss av 
Vattenfallsmodellen, eftersom den lättare kan anpassas efter ett litet system. 
 
Eftersom vi inte kommer att sköta implementeringen av den nya 
webblösningen så stannar vårat arbete vid utvecklingsfasen i 
Vattenfallsmodellen. Detta innebär att vi inte kommer att använda oss av de 
tre sista stegen i Vattenfallsmodellen som är implementering, förvaltning 
och avveckling.   
 
Skälet till att vi väljer bort Direktmodellen som utvecklingsmetod är att den 
webbplats vi ska utveckla inte kommer att bli tillräckligt omfattande för att 
vi skulle kunna dra nytta av metodens alla delar. 
 
Vattenfallsmodellen är ett sätt att utveckla programvara där man går 
metodiskt tillväga och steg för steg utvecklar programvaran. 
Stegen kommer ofta i ordningen:  

• Förstudie – identifiera behov  
• Analys – sammanställa resultat av förstudie 
• Design – utforma designförslag och bestämma innehåll och teknik 
• Utveckling – skapande av webbplats, kodning 
• Implementation – driftsättande av system 
• Förvaltning – rutiner kring vidarehantering av system 
• Avveckling – planering av avveckling 

Varje steg skall vara helt klart innan man går vidare till nästa steg. Tanken 
är således att arbetet ska ske som i ett vattenfall och när man passerat ett 
steg skall man inte behöva gå tillbaka till ett föregående. Denna modell har 
dock fått mycket kritik för att vara oflexibel då det trots allt kan bli fel på 
vägen och det då blir omständligt att backa tillbaka och rätta 
felet(susning.nu, 2005). 

2.2. Förstudie 

Våran förstudie kommer att bestå av datainsamling och ett användartest, där 
vi kommer att få fram bra underlag till fortsatt arbete, som är analys och 
utveckling. 
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2.2.1.  Datainsamling 
Vi har valt att samla in information genom intervju och litteraturstudier. Där 
intervju beskriver våra möten med de ansvariga för webbplatsen på 
Hedlunds Hus AB, och litteraturstudier hur vi har gått till väga för att samla 
in underlag till detta arbete. 
 
Intervju 
Vi kommer att använda oss av en ostrukturerad kvalitativ metod när det 
gäller intervjuerna, i form av möten och telefonkontakt. Under mötena med 
de ansvariga på Hedlunds Hus AB ska vi försöka att få fram så mycket 
information som möjligt om vad de ytterst efterfrågar och deras främsta 
syfte med webbplatsen. Det underlag som kommer fram från mötena 
kommer att resultera i en enklare typ av kravspecifikation, som vi senare 
kommer att utgå ifrån, vid senare utveckling av webbplatsen. 
 
Litteraturstudier 
För att kunna göra ett användartest, måste vi först ta fram information om 
hur en användartest bör utformas. Vi fick tips av våran handledare Joakim 
Karlsson om att leta upp artiklar av Jacob Nielsen, som är en stor person 
inom användbarhet och webbdesign.  
 
Det fanns många läsvärda tips av honom inom området webbdesign men när 
vi letade på Internet dök även en annan bra skribent upp, nämligen Per 
Axbom. Den senare hade bättre information om själva utformningen och 
tillvägagångssättet för att göra ett användartest. Jacob Nielsen hade vi 
istället mer nytta av senare när vi skulle utforma/utveckla webbplatsen. 
 
De svar vi söker efter i litteraturstudierna är främst sådana som besvaras av 
följande frågor: 

• Hur många testpersoner behövs? 
• Hur skall frågorna utformas? 
• Hur bör ett test utföras rent praktiskt? 

2.2.2. Användartest 
Vi gjorde sen ett användartest där vi intervjuade 7 personer i målgruppen 
potentiella husköpare i åldrarna 20-60 år och med blandade kön. De frågor 
vi ville ha svar på i testet var: första intryck, helhetsintryck, ger webbplatsen 
den information man behöver, är den lätt att hitta på webbplatsen och vilka 
funktioner vill användarna att det ska finnas på webbplatsen. 
 
 
 
Utformning av användartest 
Per Axbom (2005) har tagit fram en steg-för-steg guide för hur man bör 
genomföra ett användartest, som vi följde. Det första steget handlar om att ta 
fram krav och affärsmål för webbplatsen. 
  
Vi började med att surfa runt bland konkurrenters webbplatser, för att skapa 
oss en bild av konkurrenterna och vad de hade för funktioner med på sina 
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webbplatser. Vi jämförde dessa funktioner med de på Hedlunds Hus 
webbplats för att få fram en lista över vad som var möjligt att utveckla för 
oss på Hedlunds Hus webbplats. 
 
Vi funderade över hur testet bäst skulle byggas upp och kom fram till att 
dela in testet i olika delar, där första delen bestod i att göra en jämförelse 
med konkurrenternas sidor, se bilaga 1. Detta gjordes i två steg, för att först 
rangordna efter första intryck, och senare efter att testpersonen surfat runt 
lite på de olika webbplatserna för att rangordna hela webbplatsen. Vi ville 
också i nästa fråga ha med en motivering till att testperson valt den som den 
valde till nummer 1, för att få fram vilka egenskaper och funktioner 
testpersonen efterfrågade på en webbplats för hustillverkning. 
 
I del två hade vi med användarfrågor som tvingade testpersonen att besöka 
sådana sidor på webbplatsen som vi tror var de flest besökta. Detta skedde 
på den konkurrents webbplats som testpersonen valt ut till den bästa i fråga 
om bästa webbplats. Skulle testpersonen ha valt Hedlunds Hus webbplats till 
den bästa så hade vi tagit den näst bästa. 
 
De frågor som vi hade med på den andra delen fanns även med på nästa del, 
den tredje som bestod av att istället för att besöka konkurrentens webbplats, 
besöka Hedlunds Hus webbplats. Efter denna övning tyckte vi att det 
passade bra med att lägga in en ny del i testet, del 4 som också var den sista, 
där personen skulle jämföra de två webbplatserna. Det resultatet skulle vi 
sen kunna ha stor användning för när vi skulle komma fram till vad som 
saknades resp. var bra på den befintliga webbplatsen. Att vi valde att 
jämföra Hedlunds Hus webbplats med den webbplats som testpersonen valt 
ut till den bästa var för att få fram det som testpersonen tyckte var bra med 
just den webbplatsen.  
 
Sen var det ju så att olika konkurrerande webbplatser hade med olika typer 
av funktioner och innehåll på sina sidor, men att det ändå fanns viss 
information som fanns med på alla webbplatserna. Den informationen som 
var med på alla var i stort sett presentation av hus, beställning av huskatalog 
och kontakta säljare, men den presenterades på olika sätt. 
 
I den sista delen hade vi med en lista över sådana funktioner och innehåll 
som vi saknade hos Hedlunds men hittade på konkurrerande sidor, för att 
användaren skulle rangordna dessa i önskad ordning. I och med detta skulle 
vi få fram vad som viktigt att ha med på webbplatsen och vad som inte var 
det. För att se hela användartestet, se bilaga 2. 
 
 
Utförande av användartest 
När vi utför intervjuerna/testerna hjälper en av oss till med testet genom att 
instruera och vägleda, medan den andra antecknar svaren. Testpersonerna 
som valdes ut var mellan 20-60 år och av blandat kön. Vi frågade innan om 
de kunde tänka sig att bygga nytt någon gång i framtiden, så därför kallar vi 
dem för potentiella kunder.  
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Efter att ha läst en artikel med Jacob Nielsen (2005) så förstod vi att det 
räckte med 5-8 testpersoner för att få ett tillförlitligt test. Vi valde ut 7 st 
personer som vi ansåg vara lämpliga för testet, med tanke på att vi skulle ha 
med sådana personer som kan betraktas som potentiella kunder.  
 
Vi hade ingen tanke på att välja ut testpersoner efter deras surfvanor  på 
Internet, men vi hade en sista fråga med i testet, där man skulle ange hur 
ofta man surfade på Internet, för att det kanske skulle ha betydelse för 
utfallet. 

2.3. Analys 

För att sammanställa testresultatet, bestämde vi oss att vi tittade på en fråga i 
taget, och räkna ut medelvärde där det gick. En typisk fråga där det gick att 
tillämpa var där testpersonen skulle rangordna något.  
 
Vid övriga frågor som var av mer kvalitativ typ var det lättare att titta på en 
fråga i taget och sedan titta efter de vanligaste svaren som kom fram. Det 
vill säga att om flera personer svarat lika på en fråga så vägde det tyngre än 
om en person har ensam svarat på ett sätt. 
 
När testet sammanställts och vi hade skrivit ihop en sammanställning över 
vad som kommit fram i de olika delarna av testet skulle en prioriteringslista 
tas fram för att belysa de fem viktigaste nya funktionerna/åtgärderna till 
utvecklingen av webbplatsen. Denna prioritetslista skulle även ta hänsyn till 
de önskemål som de ansvariga haft på det inledande mötet. 

2.4. Design/Utveckling 

Under utvecklingsfasen av webbplatsen använde vi oss av den information 
som framkommigt under vårt användartest och de beslut som fattades i 
samråd med de ansvariga på Hedlunds Hus AB. Eftersom användartestet 
visade att sidan bör göras mer användarvänlig och attraktiv använde vi oss 
av litteratur inom området webbutformning och användbarhet producerade 
av Jakob Nielsen. En annan bra källa som vi fick tillgång till var en broschyr 
innehållande en analys av Ewa Boman från 2005 utgiven av Svensk 
Träindustri.  
 
Den information som vi främst eftersökte var, information om vad man 
skulle undvika vid utformning av en webbplats, konkreta tips om vad som 
skall finnas med på en startsida/webbplats, vilken upplösning man bör 
designa för och hur texter bör skrivas.  
 
Utvecklingen av webbplatsen kommer att ske med gamla ASP. Detta beslut 
togs i samråd med webbansvarige på Hedlunds Hus AB. Det finns även 
andra programspråk som kan hantera dynamiska sidor, och ett exempel är 
JSP. Skälet till att vi föreslog ASP före andra programspråk var det att vi 
behärskar ASP bättre. 
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2.5. Etiska aspekter 

Vi har valt att de som ingår i vårat användartest skall få vara anonyma för att 
de inte skall känna sig utpekade och för att vi ska få så ärliga svar som 
möjligt.  
Det material vi använder på webbplatsen har Hedlunds Hus AB försett oss 
med och de har i sin tur kontaktat sina säljare för att få deras tillåtelse att 
använda material som de har på sin webbplats.    
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3 Teori                              
Bakomliggande teorier som vi har tagit i beaktning när vi utfört vårat arbete 
är för användartestet en artikel av Per Axbom och en av Jacob Nielsen. 
Teorier som vi har använt oss av under utvecklingsfasen är artiklar skrivna 
av Jacob Nielsen och en analys av Ewa Boman. 

3.1. Teori för användartest 

För att utforma ett så bra användartest som möjligt utgick vi från Per 
Axboms och Jacob Nielsens idéer om hur ett användartest bör utformas och 
utföras. 

3.1.1. Användbarhetstest enligt Per Axbom 
En användbarhetstest är förmodligen det snabbaste och enklaste sättet att 
hitta motstånd och svårigheter i en webbplats. En användbarhetstest är 
strukturerade intervjuer fokuserade på specifika egenskaper i en prototyp 
eller existerande webb. Tyngdpunkten ligger på en serie uppgifter som 
deltagare ur målgruppen utför. I ljudupptagningar och anteckningar från 
testerna benar vi ut missförstånd, misstag och åsikter. Efter ett antal tester 
jämför vi observationerna och de vanligast förekommande rönen 
dokumenteras i en lista med funktionalitetsproblem. 
 
Användbarhetstester bör utföras genom hela utvecklingsprocessen (inte bara 
i slutet, då de används mest och påverkar minst!) för att stämma av 
användbarheten hos specifika egenskaper, för att undersöka nya idéer och 
för att utvärdera maggropskänslor. Med användbarhetstester ser du genast 
om personer förstår designen så som det är tänkt att de ska förstå den (Per 
Axbom, 2005). 
 
Steg för steg 

• Vilka krav finns på webbplatsen och vilka affärsmål skall den 
stödja?  

• Definiera en optimal användarprofil och rekrytera personer som 
matchar.  

• Skapa en diskussionsguide som leder användarna genom testet. 
• Genomför intervjuerna.  
• Analysera resultatet.  
• Utarbeta och presentera rekommenderade förändringar  
• Rekommenderade vidare undersökningar och efterforskningar  

 
 

3.1.2.  Antal testpersoner vid användartest  
Man kan med fördel också utföra små tester flertalet gånger under projektets 
gång för att få fram ett så bra resultat som möjligt enligt Jakob Nielsen’s 
artikel på Internet, ”Why You Only Need to Test With 5 Users”. I den talar 
han också om att det inte är lönsamt att lägga till fler testpersoner efter den 
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femte eftersom man får bara fram samma sak som innan utan att lära sig 
något nytt.  

 
Bild1) 
Om man använder formeln N(1-(1-L)n) (där n är antal användare, N är 
det totala antalet användbarhetsproblem i designen och L är den hittade 
proportionen av användbarhetsproblem från en testad person, och som har 
fått ett användbart medelvärde på 31%) kan man få fram denna kurva (se 
Bild1)som visar att man vid noll test inte har fått fram någon information 
och som sen ökar effektivt upp till fem (Jakob Nielsen, 2005).  

3.2. Teori för Design/Utveckling 

För att utveckla webbplatsen tog vi hänsyn till det som kom fram i 
användartestet. Det resultatet behövdes kompletteras med ytterligare teorier 
om vad webbplatsen borde innehålla och hur den borde utformas.  Den 
informationen hämtades från en tidigare undersökning av Ewa Boman och 
artiklar om användbarhet av Jacob Nielsen. 

3.2.1. Undersökningen ”Tusentals kundröster” 
Det har framkommit i en tidigare analys av Ewa Boman (broschyr från 2005 
av Svensk Träindustri) som är ansvarig för en av trähusindustrins största 
marknadsundersökningar, att 70 % av alla husköpare har använt sig av 
Internet, att närmare hälften av alla husköpare besökt visningshus och att 40 
% har talat med bekanta i samband med husköp. Nästan 40 % av alla 
husköpare har tittat efter annonser. Få svarade att de sökt på gula sidorna, att 
de beställt kataloger eller att de använt samma leverantör som de använt 
tidigare.  
 
Undersökningen visade också att i genomsnitt undersöker den blivande 
husköparen ca 6st leverantörer noggrannare, men bara 3st väljs ut för att 
begära offerter från. De leverantörer som man känner till och har hört och 
sett gott om, är de man börjar med att undersöka. 
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Eftersom Ewa Boman tror att Internet som informationskälla kommer att 
växa ännu mer, så togs även frågor upp om hur en bra webbplats ska vara 
och så här svarade kunderna: 

• Informativ, snabb, lättillgänglig och engagerande. 
• Överskådlig startsida 
• Aktuell information 
• Prisuppgifter/kalkyler 
• Designa hus/Planlösningar 
• Checklistor (listor över arbetsgången, vad som händer i 

byggprocessen) 
 
Bra planlösningar/design och utseende, god kontakt med säljaren och 
upplevelsen av att leverantören är pålitlig och välkänd är avgörande för 
varför kunden väljer att ta in offert, enligt Ewa Bomans undersökning (Ewa 
Boman, 2005). 
 

3.2.2. Misstag i webbutformning 
I "Top ten mistakes in Web design" skriver Nielsen om vanliga fel som 
oerfarna webbsidutformare gör sig skyldiga till. Vi har valt att plocka ur 
följande punkter från den listan, eftersom de är de enda som vi berörs av vid 
utformningen av Hedlunds Hus webbplats (Jacob Nielsen, 2005). 
 
1. Avsaknaden eller fördröjning av tillbakaknappens funktion (i 

webbläsaren) Tillbakaknappen är användarens näst viktigaste 
navigeringsverktyg. Tappar man bort sig kan man alltid återgå till 
ursprungsläget genom att klicka på tillbaka-knappen.  

2. Öppnandet av nya fönster i webbläsaren Om ett nytt fönster öppnas i 
fönstrets maximala storlek är det inte alltid användaren lägger märke till 
detta. När användaren sedan vill gå tillbaka till ursprungssidan kan de 
lätt bli förvirrade då tillbakaknappen är gråmarkerad.  

3. Avsaknaden av att riktlinjer följs. Att vara konsekvent i utformningen 
får effekten att saker alltid fungera som de brukar. Konsekvens är en av 
de kraftfullaste användbarhetsprinciper som finns.  

4. Avsaknaden av information om de/den som står bakom webbtjänsten. 
Användaren vill ha möjlighet att läsa information om den eller de 
person/er som står bakom webbplatsen. .  

5. Rubriker som inte har med innehållet att göra Rubriker bör hjälpa 
användaren att navigera.  

6. Användandet av de senaste modeorden på Internet. Dessa begrepp 
används oftast på fel sätt och fokus ligger snarare på att det är mode att 
använda ord som chatt och community.  

3.2.3. Användbarhet enligt Jacob Nielsen  
Vid utformningen av webbplatsen har vi använt oss av följande tips av 
Jacob Nielsen (2001). 
 
Bildskärmens yta 

• Ska främst fyllas med sådant som intresserar användaren. 
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• Navigeringssystem är ett nödvändigt ont och inte ett mål i sig. 
• Tomma ytor kan ibland fylla en funktion, så man behöver inte 

utforma alltför kompakta sidor. 
• Tomma ytor kan styra blicken och hjälpa besökarna att förstå hur 

informationen är strukturerad. 
Plattformsoberoende design 

• Man vet inte alltid var användarna kommer ifrån och just därför 
måste man försäkra sig om att man alltid kommer till en sida med 
information om webbplatsen och att den har en fungerande 
navigering. 

• Placera ev. en logotyp på varje enskild sida. 
• Designa för alla upplösningar. 

Formatmallar 
• CSS (Cascading Style Sheets)  
• Aldrig fler än två teckensnitt 
• Använd inte absoluta teckenstorlekar  
•  tex <font size=”200%”> 
• Enkelhet – bör vara målet för all webbdesign. 

Skriva för webben 
• Korta texter 
• Lättöverskådlig text 
• Dela upp stora textmassor med hyperlänkar 
• Rubriker – bra för sökmotorer 
• Läsbarhet 

Startsidan 
• Bör ha en annan design än övriga sidor 
• Ska besvara syftet med webbplatsen 
• Var är jag? 
• Namn & Logotyp 
• Välkomstskärmar – ett otyg 
• Tydlig navigering 
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4. Empiri/Resultat 
Vi har utfört ett användartest och sedan utvecklat webbplatsen för Hedlund 
Hus AB. Utveckling av funktionalitet och informationsunderlag grundar sig 
på vad som kom fram i testsvaren från användartestet, men vi har även tagit 
hänsyn till de teorier som vi tagit med i rapporten, av Jacob Nielsen (2001, 
2005). 

4.1. Användartest 

Vi har här gjort en sammanfattning av de olika svaren från användartesterna, 
som var sju stycken till antalet. Testet består av två dokument. En 
PowerPoint-fil som används för att visa de olika hustillverkarna som 
användes vid testet och för att användarna lätt skulle kunna komma till rätt 
webbplats, och ett utskrivet Word-dokument för att svara på frågorna i. Se 
dessa dokument i bilaga 1 och bilaga 2. 

4.1.1. Olika hustillverkares webbplatser 
Vi bad först testpersonerna att rangordna vilken av åtta stycken olika 
hustillverkares webbplatser som gav det första bästa intrycket, där Hedlunds 
Hus AB fick 6,6 i medelvärde (1-8 där 1 är bäst och 8 är sämst). Sen fick de 
rangordna om webbplatserna efter att ha surfat runt en stund på varje och då 
blev resultatet av medelvärdet 7,1, vilket är ett något sämre resultat än 
resultatet i fråga ett. 
 
Vi frågade sedan vilka egenskaper som gjorde att de tyckte om en 
webbplats. Då framkom egenskaper som enkelhet, bra struktur, tydlighet, 
lätt att hitta, lätt att förstå och att den ger ett professionellt intryck. 
Användarna vill också att den innehåller rätt information, har bra bilder, har 
möjlighet till att göra egen kalkyl, visar priser, har flerspråksfunktion, ger 
möjlighet till att ändra ritningen efter eget behov och att man snabbt och 
enkelt kan hitta det man främst är intresserad av. 
 

4.1.2. En konkurrents webbplats 
Testet bestod sedan av ett antal ”användarfrågor” på en konkurrents 
webbplats, där användaren skulle utföra vissa uppgifter för att senare kunna 
besvara frågor om dessa, men även för att jämföra hur enkla/svåra 
uppgifterna var att utföra i jämförelse med Hedlunds Hus AB.  
 
I och med denna övning kom det fram egenskaper och funktioner som 
användarna efterfrågade/inte gillade på webbplatsen. Egenskaper som 
användarna efterfrågade var lättnavigerat, tydligt, enkelt, välstrukturerat och 
ett tydligt budskap om vad webbplatsen egentligen handlar om. Priser, 
energibesparingsalternativ, valmöjligheter, nyheter inom byggbranschen, 
vitvarubranschen och vvsbranschen , panoramavy från ett riktigt hus både 
interiört och exteriört för att skapa sig en känsla av att bo och vara i huset, 
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information om vad ett husköp innebär och vad som ingår i ett köp 
efterfrågas också.  
 
Vad användarna inte gillade var tecknade husbilder, små och otydliga 
fotograferade bilder av hus, svårnavigerade webbplatser, otydliga 
planlösningar och saknad av länkar till startsidan respektive menyer. 
 

4.1.3. En jämförelse av webbplatserna 
När vi frågade om vilken av de två jämförda webbplatserna som var lättast 
att navigera/hitta på så svarade i stort sett alla att de föredrog den jämförda 
konkurrentens webbplats. De som användarna tyckte var bättre på Hedlunds 
Hus AB webbplats var att man kunde se bilder från fyra olika vinklar på 
husfasaderna och att bilderna på de olika huskategorierna (tex enplanshus, 
sluttningshus mm) var bra och enkla att använda.  
 
Något som användarna upplevde att Hedlunds Hus AB webbplats behöver 
förbättra är, navigeringen där dropdown listan i menyn var svår att förstå 
och använda, uppdateringsdatumet som ger ett intryck av att företaget inte 
utvecklats på två år och i värsta fall ej existerar, startsidan för att tydligare 
visa företagets verksamhet, planlösningarna för att lättare kunna läsa texten 
på dessa, färgerna på husskisserna som några tyckte var fula och omoderna, 
och  informationen om de olika husen. 
 
Prisuppgifter, möjlighet att göra en egen kalkyl, vad som ingår och 
eventuellt inte i ett husköp, bilder inifrån ett färdigt hus, information om 
visningar på olika hus, information i text om olika hus (tex. vem huset är 
avsett för osv.), information om det finns möjlighet att använda sig av egna 
idéer vid husköp är de funktioner som användarna upplevde att de saknade 
på webbplatsen.  
 

4.1.4. Nya funktioner/innehåll på webbplatsen 
Vi hade med en fråga där användarna skulle rangordna vilka nya 
funktioner/innehåll som de efterfrågade på Hedlunds Hus AB webbplats och 
när vi räknade ut medelvärdet på resultatet av alla användartester blev 
rangordningen så som följer. 

1. Prisuppgifter 
2. Specifikationer  
3. Möjlighet att beställa foldrar över intressanta hus 
4. Fotografier från extriör/interiör av valt hus  
5. Referensobjekt  
6. Husvisningar 
7. 360º-panoramavy 
8. Nyheter/Nyhetsbrev 
9. Möjlighet att kunna se fasader i olika färger 
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4.1.5. Övriga frågor i användartestet 
Övrigt som önskades var möjligheten att kunna göra en egen kalkyl.  
 
De flesta av användarna föredrog att inte bli kontaktade alls när de beställt 
en katalog, men det fanns några som tyckte att svar via brev vore att föredra. 
 
Övrigt som noterats av användarna var att navigationen inte var bra, för 
dåligt uppdaterade sidor, för små bilder, att de saknar prisuppgifter och länk 
till startsidan från alla sidor. 
 
Alla av de tillfrågade användarna är vana surfare som surfar dagligen eller 
några gånger i veckan. 

4.1.6. Prioriteringslista 
En prioriterings lista har tagits fram för att belysa de fem viktigaste nya 
funktionerna/åtgärderna till utvecklingen av webbplatsen. Denna 
prioritetslista har även tagit hänsyn till de önskemål som de ansvariga hade 
på det inledande mötet. 

1. Tydligare navigering 
2. Tydligare husinformation – inklusive fotografier, text, planlösningar 

och eventuellt panoramavyer 
3. Tydligare syfte med Startsidan 
4. Prisuppgifter/Specifikationer 
5. Inloggningsfunktion för säljare – för att huvudkontoret ska kunna 

lägga ut färska prisuppgifter med mera där 

4.2. Utveckling av webbplats 

Efter användartestet tog vi kontakt med VD för Hedlunds Hus AB för att 
föreslå ett möte. På mötet gick vi igenom testresultatet från användartestet 
och beslutade vad som skulle utvecklas på webbplatsen. 

4.2.1. Möte med Hedlunds 
Vi har gjort ett medvetet val i samråd med de ansvariga på Hedlunds Hus 
AB att dela isär koncernen Hedlunds webbplats, till en koncernsida med 
sågverket under och en egen för husproduktionen, Hedlunds Hus AB, för att 
förenkla för webbplatsbesökarna. 
Eftersom vi bara arbetar med Hedlunds Hus webbplats så kommer det att bli 
en länk från den gamla webbplatsen till den nya webbadressen för att bevara 
deras koncernwebbplats där sågen finns med. Det vill säga 
www.hedlunds.se kommer att länka till den gamla sidan, medan 
www.brahus.se och www.brahus.nu kommer att länka till webbplatsen som 
vi utvecklar för Hedlunds Hus AB. 
 
Under mötet med de ansvariga på Hedlunds Hus AB fattades beslut om att 
vi skulle: 

• Ta fram ett designförslag på en ny startsida 
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• Skapa en databas som lagrar uppgifter om navigeringsmenyn, 
användaruppgifter till inloggningen för säljare och adressuppgifter 
på de personer som beställer kataloger. 

• Ta fram designförslag för hussidorna(de sidor som visar information, 
bild och planlösningar på de olika husen). 

• Lägga till nya länkar till samarbetspartners 
• Skapa en enklare navigering 
• Göra en utskriftsvänlig sida till hussidorna. 
• Lägga in mer information om vad man kan tycka vara ”bra att känna 

till” i samband med husköp. 
• Nya sidor för fotogalleri (Interiöra och exteriöra). 
• Implementera de befintliga sidorna för visning av lediga tomter och 

olika säljare. 
• ”Snygga till” formuläret för beställning av katalog. 
• Ev. göra panoramavyer över några befintliga hustyper 

 
De ansvariga på Hedlunds Hus AB tog på sig att: 

• Kolla upp med några säljare om det var något särskilt de ville ha 
med. 

• Ta fram material till sidorna med fotogalleri, och till olika sidor 
under ”bra att känna till”(underleverantörer, ”vad ingår i ett 
husköp?”, ”en byggnation” och ”att köpa hus”), men även bilder till 
startsidan. 

• Kolla upp möjligheten för oss att komma till ett färdigbyggt hus och 
ta kort till panoramafunktionen. 

• Skicka över den senaste Bra Hus-katalogen i PDF-format, för att 
förenkla arbetet med webbplatsen. 

4.2.2. Teknik 
På grund av att webbansvarige på Hedlunds Hus AB huvudsakligen 
använder sig av en html-editor (Dreamweaver), beslutades i samråd med 
webbansvarige att utveckla webbplatsen i ASP istället för ASP.net. Detta för 
att slippa utbildnings- och inköpskostnaden för Visual studio.net, vilket är 
en programvara som underlättar utveckling av sidor i .Net framework. 
ASP´s fördelar kommer endast att användas i ett fåtal fall på webbplatsen.  
 
De flesta sidor består av ”vanlig” html med vissa inslag av VB-script, som 
används på ASP-sidor för att göra sidor dynamiska. Vi använder oss av 
dessa VB-script vid uppkoppling mot databas, hämtning av uppgifter från 
databas och när vi skickar information mellan sidor i frågesträngar. 
Vi använder oss också av Java-script i de fall där vi kommer att behöva 
storleksbestämda popup-fönster och händelsestyrda funktioner. 

4.2.3. Designförslag på startsida 
Vi tog genast fram ett designförslag på en startsida, som skulle innehålla en 
meny till vänster och övriga ”ganska viktiga” länkar upptill eller till höger. I 
mitten skulle vi ha med den nya Bra Hus-katalogen och några populära 
hustyper. Loggan skulle vara med och ligga högst uppe till vänster. En 
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fräsch lite större bild skulle också finnas med. Så här blev det förslaget som 
skickades in: 

 
Bild2) Startsidans designförslag nr1. 
De som var amsvariga för att godkänna förslaget på Hedlunds Hus AB hade 
lite olika förslag på förändringar som till slut ledde till ett slutgiltigt förslag 
som kom att se ut så här: 

 
Bild3) Startsidans designförslag nr 11. 
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4.2.4. Utveckling/kodning av webbplats 
Vi började utveckla webbplatsen, efter det senaste förslaget. En databas 
skapades och i den en tabell som heter ”menu” där alla länkar till 
huvudsidor och undersidor sparades. Först skapades en mall, se bilaga 3, för 
hur alla sidor skulle se ut. Den bestod endast av bakgrunderna och 
vänsterspalten med loggan, navigeringen och länkarna till ”hedlunds 100år”, 
tmf och gar-bo konsumentskydd. Den vertikala avgränsningslinjen hör 
också till mallen.  
 
Mallen 
Mallen är byggd så att den som utvecklar lätt skall kunna öppna den och 
förstå var man ska skriva in sin nya kod och var man inte skall röra koden. 
För att den ej skall innehålla så många rader kod har vi även skapat include-
filer som man hämtar kod ifrån när sidan körs. 
 
Webbsidor 
Efter det att mallen var klar kunde vi sätta igång att producera sidor. 
Startsida blev nr 1 och sen flöt det vidare. Några av sidorna som inte 
innehöll så mycket information fick en bild längst uppe i sidhuvudet precis 
som startsidan, medan andra sidor med mer information inte fick det. 
 
Inloggningsfunktionen 
Inloggningsfunktionen är av enklaste sort, eftersom det inte fanns några 
större krav på säkerhet när det gäller de dokument som skall publiceras där. 
Den är gjord så att när man loggar in, så kollar sidan med databasen om 
användaren angivit korrekt användarid och lösenord mot databasen. Om inte 
så kommer en dialogruta upp som säger att ”du har angivit fel användarid 
eller lösenord” och man får försöka igen. Lyckas man så kommer man till en 
sida där man kan ladda ner olika dokument som är av intresse för säljarna 
ute på de olika säljkontoren. Man behöver inte logga ut när man har besökt 
sidan utan man kan då, bara surfa vidare på webbplatsen om man vill. 
 
Hussidorna 
När det gäller design av hussidorna kikade vi lite på konkurrenterna först för 
att se om vi fick några bra tips. Tidigare under mötet på Hedlunds Hus AB 
så föreslog de ansvariga för webbplatsen att vi gärna skulle kika på de 
konkurrenter som fått bra betyg i vårat test. Vi byggde sidan med detta i 
åtanke men tog även hänsyn till det material som skulle publiceras på sidan. 
Det som var nytt var det att vi la in de beskrivande texterna om husen på 
hussidorna. Dessa hade de inte med på den tidigare webbplatsen. 
 
Till hussidorna kopplades även en utskriftsvänlig sida efter önskemål från 
Hedlunds Hus AB. Den innehåller även loggan och en text om att den är 
copyrights-skyddad.  
 
Så där kom den designen att se ut: 
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Bild4) Exempel på en av hussidorna 
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Kontakta oss och Tomter 
Eftersom det här är två områden med mycket information och som på grund 
av detta skulle ta lång tid att göra om, bestämde vi oss för att använda så 
mycket som möjligt av de befintliga sidorna. Det här visade sig bli ett tungt 
jobb trots allt eftersom alla sidor var ”hårdkodade” ner på minsta detalj.  
 
Då tog vi ett beslut om att bara snygga till huvudsidorna för ”kontakta oss” 
och ”tomter”, och undersidorna länkade vi till men laddade upp dessa i ett 
nytt fönster. Undersidorna fick också behålla sin befintliga design. Detta är 
kanske något som webmastern på Hedlunds Hus AB kan titta vidare på vid 
ett senare tillfälle. 
 
Fotogalleriet 
Vi har inte något material att publicera på dessa sidor så därför är dessa 
lämnade att uppdateras av webbmastern på Hedlunds Hus AB. 
 
Bra att känna till 
Här tänkte vi att all information kring ett bygga ska finnas. Den enda 
undersidan som innehåller något i dagsläget är ”att köpa hus”. Den modellen 
är tagen från Hedlunds Hus AB´s katalog. De andra sidorna saknar vi 
material till för att kunna publicera något. 

4.2.5. Databasmodell 
Vi skapade en enkel databas i access som består av dessa tre tabeller menu, 
katalog och användare. Menu-tabellen används för att den innehåller data 
som behövs för huvudlänkarna och undersidorna i navigeringsmenyn. 
Katalog-tabellen sparar alla kunder som beställt en katalog från 
webbplatsen. Användare-tabellen innehåller användarnamn och id för 
inloggningen på webbplatsen.  

   
Bild5) De tre databastabellerna 
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4.3. Användarinstruktioner för uppdatering av 
webbplats 

Instruktioner för uppdatering av webbplatsen har tagits fram för att det skall 
bli lättare att hantera webbplatsen efter driftsättning.  

4.3.1. Lägga till nya sidor 
När man ska lägga till en ny sida på webbplatsen http://www.brahus.se  så 
kan man lätt använda sig av en fil som heter newpage_mall.asp som ligger i 
samma katalog som de andra sidorna på webbplatsen. Denna fil 
(newpage_mall.asp) används som en mall för att skapa nya sidor till 
webbplatsen.  
 
Gör så här: 
Öppna filen newpage_mall.asp i din html-editor eller i ett vanigt 
textprogram liknande anteckningar. Då får du upp följande kod, se bilaga 3. 
 
Den innehåller en del “include files” och lite instruktioner om var du skall 
fylla i din nya information och kod. 
 
Först ska du börja med att fylla i titel på din nya sida och det gör du mellan 
<titel> och </titel>. Sen ska du fylla i information om vad webbsidan 
handlar om och varför den finns. Sen dina egna uppgifter med namn och 
datum. Det finns även fält för att fylla i när man gjort en ändring på sidan 
men dessa behöver du inte fylla i nu. 
 
När du gjort detta ska du spara sidan och det gör du genom att välja ”spara 
som…” och skriver i ditt nya filnam med filändelsen asp(tex. 
nytt_filnamn.asp). Det är viktigt att du väljer spara som och inte bara spara 
för då sparar du över mallfilen som du kanske skall använda fler gånger. 
 
Nu kan du sätta igång och koda… 
Du som använder ett textprogram och skriver kod direkt fyller bara i ny kod 
mellan table-taggarna, medan du som använder dig av en html-editor öppnar 
din nya sida i denna och skapar en ny sida grafiskt. Glöm inte att spara när 
du är klar. 
 
En sak återstår – nämligen navigering till din nya sida. 
Detta har vi löst genom att lägga upp alla sidor i en databas, för att sen 
kunna visa denna dynamiskt. 
 
Så här ser databastabellen ut: 
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Bild6) Tabellen menu 
 
Tabellen heter menu och ligger i en access-databas på webservern som heter 
hedlunds.mbd. MenuId är unikt och nyckel. MenuParent > 0 talar om ifall 
det är en undersida till en annan sida, och då anger man huvudsidans 
menuId här. sortOrder bygger på att får in de olika sidorna i den ordning de 
skall visas i menyn.  
 
Menyn har bara två nivåer och vi tycker att det skulle bli för mycket med 
tre. Vill man till exempel lägga till en undersida till en undersida, som i ett 
sådant exempel skulle bli tredje nivån så är det bättre tycker vi att skapa en 
länk från den sidan man är på. Vill man sen gå tillbaka kan man använda sig 
av länken i menyn till undersidan på andra nivån.  
 
Här har vi lämnat plats för att lägga till fler sidor eftersom. Sen har vi 
namnet på svenska och engelska. Det finns inget behov för en webbplats i 
dag på engelska men man vet aldrig i framtiden kanske men vill ha det och 
då kan man utnyttja denna kolumn.  
 
Sist men inte minst har vi lagt in en kolumn i vilken man anger sidans url. 
Då kommer man att länkas till denna sida när man trycker på den länken i 
menyn. För att din nya sida ska komma med i menyn så behöver du lägga in 
dina uppgifter i denna databastabell. Sen är det bara att spara tabellen och 
provköra sidan med menyn. 

4.3.2. Uppdatering av befintliga sidor 
För att uppdatera en befintlig webbsida gör så här: 
Öppna filen, fyll i ändringsinformation med ändring, ditt namn och datum. 
Gör dina ändringar och välj att spara.  
 
Ska du bara byta ut en bild till en ny gör man så här: 
Öppna den gamla bilden i ett bildprogram (tex. photoshop) och notera 
bildens storlek. Tillverka sedan en bild med samma dimensioner som den 
förra och spara med samma filnamn och din nya bild kommer att visas på 
webbplatsen istället. 

4.3.3. Borttagning av befintliga sidor 
För att radera en befintlig sida på webbplatsen gör så här: 
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Ta bort den från databasen, men kolla också samtidigt om den har några 
undersidor. Har den det så kommer inte heller dessa att fungera. Sen kan 
filen raderas från webbplatsen. Fundera även på om det finns andra sidor 
som länkar till denna. I så fall bör även dessa länkar tas bort. 
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5. Analys 
Vi har inte stött på så många problem under vårt arbete, men det finns några 
saker som vi ändå kunde ha gjort bättre enligt oss själva. Vi visar också i 
detta kapitel på hur vi har använt oss av de tips Jacob Nielsen föreslår när 
det gäller webbutveckling/design. 

5.1. Problem vi datainsamling 

Vi har inte haft några problem med att hitta information, utan problemen 
dök snarare upp när vi insåg hur mycket information som fanns tillgängligt. 
Då blev det svårt att hitta exakt det som vi var ute efter och svårt att veta om 
informationen var tillförlitlig. Den information som skribenter publicerat på 
Internet var ibland också motsägelsefull jämfört med material av andra 
skribenter.  

5.2. Brister i metoderna 

På grund av att våra intervjuer och möten på Hedlunds Hus AB var 
ostrukturerade, så uppstod en del missförstånd och misstolkningar. Det som 
vi hade förberett oss för inför mötena kom inte till användning eftersom vi 
misstolkat situationerna. På så vis gav inte mötena oss full potential. 
 
När det gäller utformningen av användartestet (se bilaga 1 och 2), kan vi 
efteråt se att vi kunde gjort vissa saker annorlunda.  
 
Vad kunde vi ha gjort bättre/sämre? 

• Pilotstudie innan test. För att se hur frågorna flyter bäst i testet. 
• Fråga nr 2 borde ha varit att få veta vad som gjorde att de rankade 

ettan till just ettan. 
• Vi borde först haft med användarfrågorna om Hedlunds Hus AB, 

sedan ”vad tycker du?” och sist användarfrågor om konkurrenten, för 
att få fram en bättre analys av just Hedlunds Hus AB webbplats. 

• Vi borde ha låtit användarna ha testat de olika föreslagna nya 
funktioner (de finns på olika konkurrenters webbplatser) som de 
prioriterat för att få fram ett så rättvist resultat som möjligt. 

 
Vi upplevde inga problem vid utveckling av webbplatsen efter 
Vattenfallsmodellen.  

5.3. Design/Utveckling 

Vi har enligt listan i kapitel 3.3.3. tagit hänsyn till Jacob Nielsens tips 
gällande användbarhet på följande sätt. 

5.3.1.  Bildskärmens yta 
Ett bra och lättanvänt navigeringssystem är ett måste på varje sida som hör 
till webbplatsen. Detta har vi löst genom en utbyggbar meny där man lagrar 
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alla rubriker i en databas. Rubrikerna kan ha olika nivåer och den 
informationen lagras också i databasen. Det som finns med på webbplatsen i 
form av information och bilder är sådant som kom fram i användartestet att 
användarna efterfrågade och vi har försökt att även skapa så mycket rena 
och vita ytor som möjligt för att inte designen ska bli för kompakt och 
upplevas som ostrukturerad. 

5.3.2. Plattformsoberoende design 
Att navigeringen ska finnas med på alla webbplatsens sidor, är även bra för 
att en del besökare kan komma till webbplatsen via en länk som någon 
skickat eller via en upplag ”favorit” i webbläsaren. Då kan hända att inte 
navigeringen följer med om man till exempel har använt sig av frames eller 
liknade. Det är också viktigt att logotypen finns med på varje sida för att 
besökaren direkt ska veta var han eller hon befinner sig. Detta har vi löst 
genom att göra en ”includefile” som laddas upp med information som 
logotype och navigering på alla sidor. Vi har också tänkt på att designa 
sidan för alla tänkbara upplösningar genom att få den att se bra ut i 
800x600px upplösning, vilken är den upplösning som är den sämsta som 
man designar för idag. 

5.3.3. Formatmallar 
CSS (Cascading Style Sheets) har vi använt på webbplatsen för att få den så 
enhetlig som möjligt. I den har vi endast använt oss av ett typsnitt som är 
arial, fast i olika storlekar och utformningar. Typsnittens storlekar har 
angetts i pixlar och inte i relativa mått, till exempel 200%. Genom att välja 
arial har vi försökt att göra den så enkel som möjligt och det är också ett av 
de vanligaste typsnitten som de flesta har i sina datorer. 

5.3.4. Skriva för webben 
Texterna ska enligt Jacob Nielsen vara korta och lättöverskådliga och det 
har även vi tänkt på när vi har lagt in texter på webbplatsen. De längsta 
texterna är de som innehåller information om de olika husen och de är 
hämtade från Hedlunds Hus AB katalog och är därför redan nerkortade till 
det nödvändigaste. Vi har även lagt in rubriker på alla sidor för att 
sökmotorerna lättare ska kunna hitta till dessa. 

5.3.5. Startsidan 
Startsidan har en egen design men följer samma struktur som övriga sidor, 
eftersom vi använder oss av vänstermarginalen på webbplatsens alla sidor. 
Den visar tydligt att det är hus som säljs, främst eftersom logotypen finns 
med, innehållande texten BRA HUS och dels för att det finns bilder på olika 
husmodeller och möjlighet att beställa en huskatalog. Det finns också 
direkta länkar till sidor som visar hur ett husbygge går till och till sidor som 
beskriver vad som ingår i ett husköp.  
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6. Diskussion/Slutsats 
Vårat syfte är att ta fram vilken nytta man kan ha av en användartest vid 
utveckling av en befintlig webbplats.  För att nå målet med examensarbetet, 
som var att utveckla uppdragsgivarens webbplats, inledde vi arbetet med att 
utföra ett användartest. Detta för att det från början inte var klart vilka 
förändringar som skulle utföras. 
 
Testresultatet visade att den befintliga webbplatsen inte fick så bra resultat 
och därför fattades beslut om att utveckla en helt ny design för webbplatsen. 
Eftersom tiden var knapp, så vi har valt att inrikta oss på de funktioner och 
det innehåll som kom fram i prioriteringslistan, se punkt 4.1.6, vilken är 
grundad på användartestets resultat och åsikter framförda av de ansvariga på 
Hedlunds Hus AB. 
 
Valet av ASP som teknik är grundat på den erfarenhet som webbansvarige 
på Hedlunds Hus AB har. 
 
Under utveckling av webbplatsen skapades först en startsida, och för att 
bibehålla strukturen för underliggande sidor, skapades även en mallsida för 
dessa. Eftersom vi har med funktioner som kräver en databas, så skapades 
en ny accessdatabas för webbplatsen. Dessa funktioner är en login-funktion 
och en dynamisk navigering. 
 
För att underlätta fortsatt arbete med webbplatsen utarbetades 
användarinstruktioner för uppdatering av webbplatsen.  
 
Det var bra att vi först började med ett användartest för att få fram vad 
användarna tycker. Annars hade vi nog bara utvecklat några nya funktioner 
till den befintliga webbplatsen som vi tyckte att de behövde. Nu fick vi i 
stället fram mycket bra synpunkter om vad användarna ville ha. 
 
Ett bra exempel på detta är att när vi diskuterade på första mötet med de 
ansvariga på Hedlunds Hus AB om vad  de ville ha med på webbplatsen 
kom ett förslag upp om panoramavyer, men senare visade det sig i 
användartestet att detta inte alls var något som användarna efterfrågade. 
 
Hade vi själva utvärderat webbplatsen med hjälp de kriterier som 
framkommit i teorikapitlet, se kapitel 3, så hade förmodligen resultatet blivit 
annorlunda. Nu använde vi oss istället av ett användartest med väl 
genomtänkta frågor, vilket ledde till att vi fick fram användbar information 
om vad användarna egentligen efterfrågade. 
 
Vi rekommenderar att webbutvecklare använder sig av ett användartest i 
samband med webbutveckling för att få en bredare bild av webbplatsens 
funktion och av vad användare efterfrågar. 
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I. Bilaga 1 – Tillbehör till användartestet 
 
Detta är en kopia av en PowerPoint-bild som användes vid testet för att 
underlätta för testpersonen vi de två första frågorna där testpersonen skulle 
rangordna följande hustillverkares webbplatser. Då var dessa logotyper 
länkade till respektive webbplatser. 

Användartest

 

Olika hustillverkare:

 27 



 

II. Bilaga 2 - Användartestet 
 
 
Högskolan Dalarna 2005-03-07   
Exjobb Informatik 10p 
Joakim Karlsson 

 
 

 

 

 

Användartest 
Hustillverkares Webbplatser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lena Harkén   h02lenha@du.se
Jon Jannes   h02jojan@du.se

 28 

http://www.du.se/
mailto:h02lenha@du.se
mailto:h02jojan@du.se


 

Allmänna frågor 
1. Besök de olika webbplatsernas hemsida/förstasida i Användartest.ppt 

under max 30 sek. Vilken av webbplatserna tycker du ger det bästa 
första intrycket? Rangordna 1-8 (där 1 är bäst och 8 är sämst). 

 
• Myresjöhus  

• A-hus  

• Trivselhus  

• Smålandsvillan  

• Fiskarhedenvillan  

• Modulenthus  

• Bra Hus  

• Sävsjö Trähus  

2. Surfa runt lite på de olika webbplatserna och rangordna 
webbplatserna i den ordning du skulle välja företag att titta vidare på 
om du skulle köpa hus ? Rangordna 1-8 (där 1 är bäst och 8 är 
sämst). 

 
• Myresjöhus  

• A-hus  

• Trivselhus  

• Smålandsvillan  

• Fiskarhedenvillan  

• Modulenthus  

• Bra Hus  

• Sävsjö Trähus  

3. Vad är det som gör att du valde den du valde till nr ”1” i fråga nr 2?  
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Användarfrågor  
Besök den webbplats som du satte som nr ”1”  på i fråga 2. 

 
1. Kan du på webbplatsen hitta en ledig tomt i Dalarna? 

 
 

 
2. Får du tillräcklig information om de olika hustyperna? Pris? Storlek? 

Foton? Planlösning? Färgval? Materialval? Tillbehör?  
 

 
 

 
 
 
 

3. Finns det möjlighet att beställa en villakatalog? Om ja, verkar det 
enkelt/komplicerat? 

 
 
 
 
 

4. Vem skulle du kontakta om du skulle vara intresserad av att köpa ett 
hus hos företaget? 

 
 
 
 

5. Hittar du information om historiken bakom företaget? 
 
 
 
 

 
Vad tycker du? 
1. Är det tydligt vad webbplatsen handlar om? Är det något som 

behöver förtydligas? 
 
 
 
 
 

2. Är det lätt att hitta och navigera inom webbplatsen? Om inte ge 
förslag på förbättring. 
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3. Vad är ditt första intryck av webbplatsen? Vi uppskattar ärlighet! 

 
 
 
 

4. Finns det något du saknar på webbplatsen? Vad i så fall? 
 
 
 
 
 

5. Lockades ditt intresse till köp av något hus på webbplatsen? Om inte 
varför? 

 
 
 
 
 

6. Övriga synpunkter? 
 
 
 
 
 

 
Användarfrågor Hedlunds hus/Bra hus 
Besök Hedlunds hus/bra hus webbplats.  
 
1. Kan du på webbplatsen hitta en ledig tomt i Dalarna? 

 
 
 
 
 

2. Får du tillräcklig information om de olika hustyperna? Pris? Storlek? 
Foton? Planlösning? Färgval? Materialval? Tillbehör?  

 
 
 
 
 

3. Finns det möjlighet att beställa en villakatalog? Om ja, verkar det 
enkelt/komplicerat? 
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4. Vem skulle du kontakta om du skulle vara intresserad av att köpa ett 
hus hos företaget? 

 
 
 
 
 
 

5. Hittar du information om historiken bakom företaget? 
 
 
 
 
 
 

Övriga frågor och skillnader mellan Hedlunds hus/Bra hus och den 
förra 
1. Vilken av webbplatserna var lättast att navigera och hitta på? 

 
 
 
 
 

2. Fanns det något som var bättre hos Hedlunds hus/Bra hus jämfört 
med det andra företaget du besökte? 

 
 
 
 
 

3. Fanns det något som var sämre hos Hedlunds hus/Bra hus jämfört 
med det andra företaget du besökte? 

 
 
 
 
 
 

4. Var det något som saknades hos Hedlunds hus/Bra hus som det 
andra företaget hade med på sin webbplats? 
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5. Vilka nya funktioner skulle du efterfråga hos Hedlund hus/Bra hus? 
Rangordna 1-10 (där 1 är bäst och 10 är sämst). 

 
• 360°-panoramavy 

• Möjlighet att kunna se fasader i olika färger 

• Nyheter/Nyhetsbrev 

• Fotografier från extriör/interiör av valt hus  

• Husvisningar 

• Referensobjekt  

• Möjlighet att beställa foldrar över intressanta hus 

• Prisuppgifter 

• Specifikationer 

• Annat………………………………………………………. 

 
6. Hur önskar Du att det företag Du beställt katalog av, skall komma tillbaka till Dig? 
 

Via brev 

Via tel  

Via besök 

Inte alls 

7. Övrigt som du lagt märke till (negativt/positivt)? 
 
 
 
 

8. Hur ofta surfar du? 
 

Dagligen 

Några ggr i veckan 

Några ggr i månaden 

Några ggr om året 
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III. Bilaga 3 - Mallsida 
Detta är den kod som finns med i filen newpage_mall.asp. 
 
   <!-- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// --> 
<!-- Obs! Fyll endast i kod på de ställen som angivits!    
<!-- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// --> 
 
<!--#include file ="includefiles/codestart.inc"--> 
 
<%'******************************************** 
'Uppkoppling mot databasen via ODBC 
'***********************************************%> 
<!--#include file="includefiles/uppkoppling.inc"--> 
<% 
Dim strSQL 
strSQL = "SELECT * FROM menu WHERE menuParent = 0 order by 
sortOrder Asc" 
%> 
 
<!-- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// --> 
<!-- Fyll i lämplig information i fälten nedan    
<!-- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// --> 
<title>Ange en titel här!</title> 
<!--Sidinformation: --> 
<!--Skapad av: --> 
<!--Skapad datum: --> 
<!--Ändrad av: --> 
<!--Ändrad datum: --> 
<!--Ändring: --> 
<!--Ändrad av: --> 
<!--Ändrad datum: --> 
<!--Ändring: --> 
 
<!--#include file ="includefiles/navigation.inc"--> 
 
<!-- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// --> 
<!-- Skapa dina nya sidor inom table-taggarna här under och spara som 
ett_nytt_filnamn.asp --> 
<!-- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// --> 
<table width="600"> 
 
.............här ska all din nya kod ligga.............. 
 
</table> 
 
<!--#include file ="includefiles/codeend.inc"--> 
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