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1 Sammanfattning
Rapporten behandlar arbetet om att skapa en webbplats för Outdoor Bräcke. Outdoor Bräcke
är  en  omfattande  föreningsbyggd  friluftsanläggning  som  projekterats  och  ägs  av  Bräcke
Sportklubb.  Anläggningen  har  ingen  webbplats  och  med målet  att  sprida  information  om
anläggningen till allmänheten så har en grafisk profil skapats, med webbplats, logotyp, och
färgschema.  Analyser  om  webbanvändbarhet  har  gjorts  för  att  svara  på  projektets
problemformuleringar;  Vilket  syfte  har  en  webbplats  för  en  idrottsförening?  Vilka
funktionaliteter  behöver  en  förening  ha  på  sin  webbplats?  Behöver  föreningar  verkligen
webbplatser? Resultatet av dessa frågor har varierat på grund av sociala mediers stora roll i
dagens samhälle, föreningar behöver alltså inte webbplatser för att förmedla information. Men
trots detta så kan en anläggning som Outdoor Bräcke behöva en webbplats där besökare kan
boka anläggningen online och hitta information utan att behöva söka runt på sociala medier.
Projektet har riktat in sig på användbarhet för att få fram en webbplats som är lättanvänd och
tillgänglig. Webbplatsen har skissats upp med designverktyg och sedan kodats med Laravel,
vilket  är  ett  ramverk  för  programmeringsspråket  PHP.  Rapporten  går  också igenom olika
webbanvändbarhets  principer  samt  vilka  verktyg  som  används  för  att  nå  dessa  resultat.
Användbarhet  har  idag  en  stor  betydelse  för  hur  webbplatser  upplevs  och  det  krävs  hög
användbarhet för att få en användare att stanna kvar på en webbplats. I rapporten görs en
ingående analys av det nuvarande alternativet av webbplats som finns för Outdoor Bräcke, för
att se vad som kan förbättras samt hur nuläget är. 

Nyckelord: Webbanvändbarhet, Analys, Laravel
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2 Abstract
The report handles the process of creating a website for Outdoor Bräcke. Outdoor Bräcke is 
a substantial outdoor facility built and planned by the sports association Bräcke Sportsclub. 
The facility does not have a website and with the goal of spreading information about the 
facility to the public a graphic profile has been created, with a website, logotype and color 
scheme. Analysis about web usability was made to answer the main problem statements in the
project: What purpose does a website serve for a sports association? What functionalities does
a association require on their website? Does associations really need websites? The result of 
these questions vary due to social medias large role in today's society, associations doesn't 
need a website to spread information. An outdoor facility like Outdoor Bräcke could use a 
website where visitors can book the facility online and find information without having to 
navigate around on social media. The project has specialized on usability to create a website 
that is easy to use and accessible. The website was sketched on a design tool and the coded 
with Laravel, which is a framework for the programminglanguage PHP. The report also goes 
through different usability principles and what tools are used to reach these result. Usability 
plays a large role in how websites are consumed today, and they require a high usability level 
for visitors to stay on a website. In the report a in-depth analysis has been made on the current
option for a website for Outdoor Bräcke to see how it can be improved and how the current 
situation is. 

Keywords: Usability, Alaysis, Laravel
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3 Introduktion
I denna sektion så kommer projektets bakgrund att presenteras tillsammans med syfte, mål 
och problemformulering. Vad som projektet omfattar och eventuella avgränsningar kommer 
också att behandlas. 

3.1 Projektspecifikationer

Projektnamn Outdoor Bräcke

Projektägare Bräcke Sportklubb

Projektledare Monica Sandström

Projektmedlemmar Josefin Klemola

3.2 Bakgrundsbeskrivning

Outdoor Bräcke är  en omfattande föreningsbyggd friluftsanläggning som projekterades av
Bräcke Sportklubb åren 2012-2013 och byggdes och färdigställdes 2014. Det var ett  stort
projekt med många bidragsansökningar, eget arbete och sponsorsamarbeten för att ro iland. En
viss marknadsföring har gjorts genom åren, men ingen hemsida eller bokningsfunktion finns.
Något som efterfrågats länge men inte blivit av. 

3.3 Syfte & mål

Syftet med projektet är att ge underlag till digital utveckling av friluftsanläggningen Outdoor
Bräcke. Målet är att undersöka om Webbanvändbarhet och genom analyser sedan ta fram en
komplett  grafisk profil,  med logotyp och webbplats  som är användbar och anpassad efter
föreningens  beov.  Det  ska  också  undersökas  hur  mindre  idrottsföreningar  använder
webbplatser i samhället, samt vilken inverkan dessa webbplatser har på föreningslivet. 

3.4 Problemformulering

Projektets huvudsakliga problemformulering är följande:

Hur använder en liten idrottsförening webbplatser?

– Vilket syfte har en webbplats för en idrottsförening?

– Vilka funktionaliteter behöver en förening ha på sin webbplats?

– Behöver föreningar verkligen webbplatser?
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3.5 Omfattning & Avgränsningar

Avgränsningar

Projektets huvudfokus har varit på användbarhet och lägger därför alltså inte stor fokus på de 
tekniska aspekterna.

3.6 Etiska punkter

Webbplatsen berör människor på stora och små plan. Det som tagits i åtanke under projektets 
gång är att ha godkännande från människor som syns på bilder, andra bilder har redigerats för 
att dölja identiteten av människorna.
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4 Kravspecifikation
Denna  sektion  kommer  att  gå  igenom de  krav  som projektet  måste  hålla  sig  till.  Dessa
kommer att specificera de krav som föreningen har på den slutgiltiga webbplatsen.

4.1 Produkt krav

SKALL krav

• Logotyp & färgschema

• Responsiv webbplats

• Bokningsfunktion & Kontaktformulär

• Informations sidor

• Enkelt att uppdatera innehållet

• Länka till Idrott online (En administrationstjänst för föreningar)

• Facebook flöde

• Bilder på anläggningen

BÖR krav 

• Gästbok

• En ”featured post” funktion för att kunna upplyfta de viktigaste uppdateringarna

• Grafik till webbplatsen (illustrationer etc.)

• Instagram flöde från hashtaggen ”#OutdoorBräcke” eller från ”location tag”

ix
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5 Bakgrundsmaterial
5.1 Idrottonline

Idrottsföreningar i Sverige verkar till stor del att använda sig av Idrottonline.

Idrottonline är ett kostnadsfritt administrativt system sedan 2007 för föreningar anslutna till 
Riksidrottsförbundet, RF. ”IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott
och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och 
förbund.” (www.idrottonline.se 2019-05-26) 

Även distriktsförbund, DF, till exempel Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och 
Västernorrlands Idrottsförbund samt specialidrottsförbund, SF, till exempel Svenska 
Basketbollförbundet använder Idrottonline på nationell och distriktsnivå. Kopplat mot 
Idrottonlines databas finns EPiServer CMS som stöd för till exempel föreningarnas och 
förbundens webbsidor. 

Riksidrottsförbundet har 3 miljoner medlemmar, 25 000 föreningar och 71 
specialidrottsförbund som i huvudsak är kopplade till Idrottonline. Riksidrottsförbundet vill 
med Idrottonline att utveckling och drift av det administrativa systemet sker i egen regi och att
det ska vara användarvänligt samt stötta föreningarnas och förbundens administration och 
kommunikation, därför uppdateras Idrottonline cirka 20 gånger per år.

Idrottonline omfattar många funktioner:

– Bokföring, via Fortknox

– Brevutskick

– E-postutskick

– Grupp- och lagsidor

– Hantering ansökan idrottsmedel

– Hantering LOK, lokalt aktivitetsstöd

– Kalender

– Licensiering

– Medlemsregister

– Mobilapp
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– Olika avgifter

– SMS-utskick

– SPAR-uppdatering

– Svenska Spels gräsroten är integrerat i Idrottonline

– Utbildningsmodul

– Webbsida

– Mobilitet, webbsida och funktioner

Idrottonline har ambitionen att fungera för olika enheter. Mobilapp finns för smartphone till 
Windows, iOS och Android. Instruktionen för surfplattor är att använda webbgränssnittet 
istället för gränssnittet för mobil-appen. Idrottonline anpassas för alla plattformar och oavsett 
om det är surfplatta, mobiltelefon eller dtor. Funktioner som anges är:

– App

– EpiServer CMS används för webbsidefunktion

– Importfunktion filöverföring XML via xFTP

– Kalender

– Minisite för grupper

– Nyhetslistor

– Responsiva administrationsgränssnitt

– Responsiv webbsida

– Rollfördelning

– RSS

– Sidmallar

– Tävlingsadministrativa system integreras

– Webbformulär
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5.1.1 Alternativa system till Idrottonline

I takt med att föreningar och ledare varit frustrerade över att Idrottonline, och system före det, 
upplevts som trögt och svårjobbat, har alternativa portaler börjat komma ut på marknaden och
ge administrativ service till föreningar:

– Sportadmin har idag 1 300 föreningar anslutna (www.sportadmin.se)

– Svenskalag har idag 2 800 föreningar anslutna (www.svenskalag.se)

– Laget.se har idag flertal föreningar anslutna (www.laget.se)

För samtliga gäller fortfarande att föreningarna måste använda Idrottonline för att bland annat 
söka Idrottsmedel och LOK, lokalt aktivitetsstöd. För att slippa ha annonser på webbsidan, 
olika konverteringar samt integreringar med Idrottonline med mera tas olika avgifter ut. 

5.1.2 Åsikter från föreningar

(från ledarsvar, undersökning på Facebook 2019-05-26)

Idrottonline upplevs trögt, svårhanterat, inte modernt, för styrt, tar onödig tid, samt att det inte
är en open source. Användbarheten och tillgängligheten känns inte bra. En ledare reflekterar 
och uttrycker att det är bra att deras förening nu bytt till annat alternativ, men nu har dom 
istället inlogg till två system, så frågan är om hur klokt det var. En annan ledare anger att det 
tyvärr finns mycket att säga om Idrottonline och undrar hur frågor och kommentarer kan 
komma Riksidrottsförbundet tillhanda. På plussidan för Idrottonline nämns, gratis, annonsfritt
och bra idé med alla funktioner samlade på ett ställe.

5.2 Laravel

Laravel är ett ramverk för skriftspråket PHP [7] och har flera olika inbyggda funktioner. Detta
ramverket valdes för att kunna bygga upp ett eget CMS istället för att använda t.ex Wordpress.
Laravel gör det möjligt att använda MVC, alltså Model View Controller, vilket gör projektet
lättare att manövrera genom att lägga olika delar av koden på olika stället. Det blir också
lättare  att  återanvända  samma  kod  eftersom  man  enkelt  kan  inkludera  filer  i  sin  kod.
Vyerna är det som användaren ser utåt på webbplatsen, tack vare att man använder sig av
något som heter Blade.php så kan man skriva PHP i sin htmlkod utan att behöva öppna en <?
php tagg. Utan man kan kalla på olika funktioner genom att använda @ och genom att lägga
koden inuti {{ }}.

xii
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6 Nulägesanalys och intressenter
Denna sektion kommer att hantera projektets nuvarande styrkor, svagheter, möjligheter och
hot. En övergripande analys av projektets intressenter kommer också att presenteras. 

6.1 SWOT

Styrkor Svagheter
Förenings-ägd anläggning Okänt

Gratis aktivitet Säsongsbaserat

Öppettider (24/7) Ingen riktig profil online

Stort utbud Marknadsföring

Möjligheter Hot
Uppmuntrar  till  rörelse  &  motverkar
ohälsa

Förstörelse

Digitalisering Mediebrus (Svårt att hitta info)

Evenemang Väderförhållanden 

SWOT Analys

STYRKOR

De styrkor som detta projektet har är bland annat att det är en föreningsägd anläggning, detta
innebär  att  Bräcke  Sportklubb  har  full  kontroll  över  Outdoor  Bräcke  och  det  finns  inga
utomstående som har makt över användandet av anläggningen. Detta gör också att vi kan
tillåta att anläggningen används helt gratis av allmänheten. Outdoor Bräcke har öppet dygnet
runt under sommaren och när vädret tillåter så man kan alltid besöka anläggningen. Det finns
ett stort utbud av aktiviteter att sysselsätta sig med på Outdoor Bräcke, bland annat finns det
en militärhinderbana, basket, fotboll, pingis, beach volleyboll, innebandy med mera. 

SVAGHETER

Svagheter som kan nämnas är att  det  fortfarande är relativt  okänt att  denna anläggningen
finns, det är helt beroende på säsong då det är en utomhusanläggning. Anläggningen har inte
marknadsfört  speciellt  mycket  och  det  finns  ingen  stark  profil  online  där  man  kan  hitta
information om anläggningen. 

MÖJLIGHETER
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Möjligheter  som anknyter  till  projektet  är  att  uppmuntra  fler  att  röra  sig  och  på  så  sätt
uppmuntra till en mer hälsosam livsstil. Genom att digitalisering så kan ordet om Outdoor
Bräcke spridas till fler. Det finns även möjlighet att boka anläggningen för att ha evenemang
eller bootcamps. Bräcke SK Basket har varje sommar ett Basket läger på Outdoor Bräcke till
exempel. Detta är något som flera föreningar har möjlighet att boka in sig på. 

6.2 Intressentanalys

När det kommer till digitaliseringen av Outdoor Bräcke så kommer ett antal intressenter att
påverka resultatet  av denna digitalisering samt så kommer det finnas intressenter som blir
påverkade av att Outdoor Bräcke får en starkare online profil. Dessa kommer att listas och
analyseras nedan. 

Påverka

De som kommer att kunna påverka denna digitalisering är följande intressenter:

• Huvudstyrelsen i Bräcke SK.

Dessa är de individer  som sitter  i  Bräcke Sportklubbs huvudstyrelse som även varit  del i
byggnaden  av  anläggningen.  Vid  stora  beslut  som  har  ekonomisk  knytning  så  kommer
huvudstyrelsen att konsulteras och beroende på deras beslut så kan slutprodukten komma att
påverkas. 

• Projektledare

Projektledaren har kontinuerlig kontakt med utvecklaren och kommer med synpunkter och
kan ta beslut som påverkar riktningen av webbplatsen och designen av logotyp. 

• Webbutvecklare

Webbutvecklaren kommer att ha störst påverkan på hur projektets slutprodukt kommer att se
ut. De mindre besluten kommer att tas av utvecklaren och det är utvecklarens jobb att arbeta
med ändringar och direktiv som givits från Projektledaren och Projektägarna. 

Påverkas

De som kommer att påverkas av digitaliseringen av Outdoor Bräcke är följande intressenter:

• Skolor

Skolor har möjlighet att använda anläggningen i deras idrottsundervisning. Skapandet av en
riktig webbplats ger skolor möjligheten att hitta mer information om anläggningen online. Det
blir även lättare att boka anläggningen genom att ha ett bokningssystem på hemsidan. Det blir
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även lättare att nå ut med marknadsföring till skolor för att sprida ordet om att anläggningen
existerar. 

• Invånare i Bräcke

Genom att ha en webbplats och marknadsföring så kommer man kunna nå ut till fler invånare
i Bräcke och på så sätt få fler att komma och besöka anläggningen. Det blir även bättre för
Bräcke SK motion att nå ut till fler om sina ledar-ledda träningspass på anläggningen. 

• Medlemmar i Bräcke Sportklubb

Bräcke Sportklubb har många medlemmar som fortfarande inte är medvetna om att Outdoor
Bräcke existerar eller så har de aldrig besökt anläggningen. Med en online profil så kan de
besöka hemsidan och se bilder och så småningom besöka anläggningen. De kan även se om
det  finns  ledarledda  pass  som de  kan  delta  i  gratis  eftersom de  är  medlemmar  i  Bräcke
Sportklubb. 

6.3 Analys av Outdoor Bräckes nuvarande webbplats

6.3.1 Använda teorier

Som grund för analysen kommer ett antal källor att användas.

Dessa kommer att tolkas och användas för att se hur Outdoor Bräckes nuvarande webbplats
har  anpassats  för  att  göra  den  mer  användbar  samt  användas  i  skapandet  av  den  nya
webbplatsen.

Jakob Nielsens användbarhetsheuristiker [3]

1. Visibility of system status – Synlighet av systemstatus
Användaren ska alltid få veta vad som pågår på webbplatsen via lämplig respons inom
en rimlig tidsram. Till exempel ska en användare få veta om en handling som de tagit 
på webbplatsen varit framgångsrik. Tar de bort ett blogginlägg ska de få ett 
meddelande som berättar ifall inlägget blivit borttaget eller om något gått fel. 

2. Match between system and the real world – En koppling mellan system och den 
verkliga världen. 
Systemet ska prata normalt språk, användaren ska inte få ett ”404” meddelande utan 
alla meddelande ska skrivas ut i ett samtalsvänligt språk.

3. User control and freedom – Användarkontroll och frihet
Användare gör ofta misstag på webbplatser genom att trycka på fel knapp, detta gör att
de behöver en tydlig utväg i form av en tillbaka knapp eller en avbryt knapp utan att 
de ska behöva klicka sig igenom onödig dialog. Webbplatser ska ha stöd för att ångra 
och upprepa händelser. 

xv
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4. Consistency and standards – Följdriktighet och standard
Avändare ska inte behöva undra om olika ord, situationer, eller handlingar betyder 
samma sak. Man ska ha ett tydligt språk på webbplatsen och använda samma fraser för
funktioner eller knappar som gör samma sak. Ett exempel kan vara om man vill 
använda en ”Avbryt” knapp eller en knapp markerat med ett ”X” istället. 

5. Error prevention – Förhindra fel
Ännu bättre än felmeddelanden är att förhindra att användaren gör dessa felen ifrån 
början. Detta kan göras med hjälp av en bekräftelse dialog så att användaren kan vara 
säker på att t.ex allt är rätt ifyllt i ett formulär. De kanske upptäcker att de skrivit fel 
epostadress och kan avbryta och rätta till felet på egen hand. 

6. Recognition  rather  than  recall  –  Igenkänning  snarare  än  att  gå  tillbaka
Man vill assistera användare att känna igen saker på webbplatsen, kanske genom att
markera de länkar som de tidigare besökt med en annan färg. I google's sökmotor så
kan man se ifall  man besökt  ett  sökresultat  tidigare.  I  en  e-post  inkorg så känner
systemet igen vilka mail som användaren har öppnat och gör skillnad på de mail som
är olästa och de som är lästa.

7. Flexibility  and  efficency  of  use  –  Flexibilitet  och  effektivt  användande.  
Användare som ofta användare webbplatser ha ofta nytta av olika typer av genvägar
eller  acceleratorer.  Man kan också  låta  användare  skräddarsy deras  användning av
applikationer  t.ex.  Dessa  kommer  en  nybörjare  inte  att  märka  av  men  en  erfaren
användare kommer kunna använda dessa och göra deras användande mer effektivt.
Detta tillåter webbplatsen att anpassa sig för både nya och erfarna användare. 

8. Aesthetic  and  minimalist  design  –  Estetisk  och  minimalistisk  design
Dialoger borde inte innehålla information som är irrelevant eller onödig. Varje extra
del av information i  en dialog tävlar med de delar som faktiskt är  nödvändiga för
användaren och gör dem mindre synbara. 

9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors – Hjälp användare att känna
igen,  diagnotisera  och  återhämta  sig  från  fel.
Felmeddelanden ska skrivas ut i klarspråk och detaljera problemet exakt och sedan
föreslå en lösning på problemet. Ifall användaren har en felaktig e-postadress så är det
bra användbarhet att göra input-fältet rött eller på något annat sätt markera vilket fält
som det blivit fel i.

10. Help and documentation – Hjälp och dokumentation
Även om det är bättre om system kan användas utan dokumentation, så kan det vara 
nödvändigt att erbjuda hjälp och dokumentation. Sådan information ska vara enkelt att
söka igenom, vara fokuserad på användarens uppgift och lista konkreta steg som 
användare ska ta för att lösa uppgiften. De bör även inte vara för stora. 
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Steve Krugs bok ”Don't make me think, revisited” [2]

1. Användbarhet betyder att man ser till att något fungerar bra, och att en person med
normal interneterfarenhet kan använda webbplatsen, appen etc på det sättet som det är
uttänkt att användas utan att bli frustrerad.

2. Webb applikationer ska förklara sig själva så mycket som det går.

3. ”Don't make me think” Precis som titeln så skriver Steve Krugs att webbplatser ska
vara enkla, man ska inte behöva tänka för mycket för att hitta dit man vill. Måste man
börja tänka så är det något som är fel.

4. Slösa inte användarens tid, klickar man på en länk ska man komma till rätt sida utan
att behöva gå igenom onödiga steg.

5. Skippa småpratet på sidor, de flesta användarna på internet nuförtiden skannar bara
innehållet för att hitta det som de är ute efter. Det är ingen idé att skriva en massa text
som ingen kommer läsa och som bara tar plats. 

6. Ge användaren möjlighet att gå tillbaka till förgående sida på ett enkelt sätt. Eller ett
sätt att ta sig tillbaka till framsidan oavsett vilken sida de är på för tillfället. 

7. Glöm inte bort vikten av en sökfunktion, det finns användare som enbart använder sök
funktionen på webbplatsen för att hitta det som de letar efter. 

8. Webbplatsen ska vara logisk med en tydlig struktur som förblir den samma på alla
undersidor så att användaren kan lära sig var de ska leta efter relevant information. 

10 utvalda riktlinjer från webbriktlinjer.se [4]

• 10 riktlinjer har valts ut från webbriktlinjer.se, dessa kommer att listas i test-delen av
webbplats analysen. 

Donald Norman's design principles for usablitity [5]

• Donald  Norman  har  skrivit  design  principer  som  ska  göra  webbplatser  mer
användbara. Dessa går bland annat igenom vikten av att hålla sig till en vissa standard
så användare inte behöver lära sig något nytt  varje gång de besöker en webbplats.
Samt att tydligt markera vad som är klickbart och inte. 

6.4 Tillgänglighetstest

6.4.1 Introduktion av Webbplats:

Outdoor Bräcke har idag ingen egen webbplats utan finns med på en sida för Bräcke 
Sportklubb Motions webbplats på Idrottonline [9]. Denna sidan har inte blivit uppdaterad 
sedan 2016 och verkar inte hållas efter. Webbplatsen går över anläggningens bakgrund samt 
kostnader för att boka den. 
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6.4.2 Test av webbplatsen enligt riktlinjer

Enligt webbriktlinjer.se  så ska allt innehåll på sidan som inte är text beskrivas med
text  ,  på  denna webbplatsen  så är  källkoden så rörig  att  det  är  svårt  att  hitta  alt-
texterna, webbplatsen använder bilder som pilar och andra tecken men lägger ingen
alt-text  på  dem,  vilket  inte  stämmer  överens  med  denna  riktlinjen  från
webbriktlinjer.se.

• Webbplatsen har sådär kontrast mellan text och bakgrund, detta är något som nämns i
Webbriktlinjer.se  under  riktlinje  126,  tillräckliga  kontraster  [11]. Webbplatsen
använder  sig  av  en  grå  färg  på  texten  vilket  kan  upplevas  som att  den  inte  har
tillräckligt med kontrast mot den vita bakgrunden. Texten är också väldigt liten vilket
gör den ännu mer svårläst. 

• Eftersom webbplatsen tillhör Idrottonline så är det möjligt för användaren att ändra sin
textstorlek i webbläsaren, detta är en av webbriktlinjerna på webbriktlinjer.se, riktlinje
127, se till att text och storlek går att förstora utan problem [12]. I google chrome går
det att anpassa textstorlek enligt minsta storlek och största storlek. Detta fungerar bra
på webbplatsen vid test.

• Enligt webbriktlinjer.se så ska webbplatsens design vara responsiv  [13] Webbplatsen
är inte alls responsiv och fungerar ej bra på mindre enheter. Det blir en horisontell
scrollbar  när  man  minskar  storleken  på  webbläsarfönstret.  Huvudmenyn  är  dock
responsiv, men headerbilden är samma storlek oavsett fönsterstorlek. 

• Webbplatsen har möjlighet att använda tangentsbordsnavigering och ordningen som
den går i är logisk. Vid tangentbordsnavigering så finns det tydliga fokuseringar på
elementen  som  man  är  inne  på.  Detta  är  en  av  riktlinjerna  på  Webbriktlinjer.se,
riktlinje 136, gör en logisk tab-ordning. [14]

• En  annan  riktlinje  på  webbriktlinjer.se  är  riktlinje  32,  erbjud  besökare  alternativa
orienteringsstöd  [15] Idrottonline har en sökfunktion på deras webbplatser,  men på
Bräcke SK Motions webbplats så går det t.ex inte att söka efter ”Outdoor” för att få
fram information om Outdoor Bräcke.  Detta gör att användaren endast har ett val till
navigering. 

• Webbplatsen stämmer överens med Riktlinje 61, skriv tydliga och berättande rubriker
[16]. Alla  rubriker  och  knappar  på  webbplatsen  gör  det  dom  förväntas  göra  och
ingenting känns missledande. 

• Webbplatsen beter sig som man kan förvänta sig, den använder inga rörliga bilder eller
element  som  skulle  kunna  förvåna  användaren,  vilket  är  en  av  riktlinjerna  på
webbriktlinjer.se, riktlinje 143, utför inga oväntade förändringar vid fokusering [17].

• Webbplatsens länkar är väldigt tydliga och lätta att se på grund av färg och tjockhet.
De blir  även understrukna när man för muspekaren över dem. Detta ingår i  en av
riktlinjerna på webbriktlinjer.se, riktlinje 5 , skriv tydliga länkar. [18]
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• Koden på webbplatsen validerar inte, detta är på grund av att webbplatsen använder
mycket script kod och autogenererad kod och det därför blir svårt att strukturera. Detta
stämmer ju inte överens med riktlinje 84, se till att koden validerar [19], vilket nämns
på webbriktlinjer.se. Använder man ett valideringsverktyg som W3C [5] så kan man se
att det är många fel på sidans kod. Webbplatsen ser dock helt okej ut trots dessa felen.

6.5 Analys

Den nuvarande webbplatsen kan uppfattas som gammalmodig.  Det är  mycket  information
som trycks in i en löpande text och det gör att den inte känns visuellt tilltalande. Man kan se
att webbplatsen är begränsad till det som Idrottonline erbjuder och att ett försök gjorts till att
göra den lite snyggare genom att göra en headerbild t.ex.

Webbplatsens användbarhet över lag är ändå rätt hög, i alla fall när det kommer till att besöka
webbplatsen. Det är några grejer som inte är speciellt bra, t.ex så skulle någon med en screen-
reader ha svårt att ta in webbplatsen då den har så mycket autogenererad kod och alla alt-
texter ej har specificerats. Men samtidigt så går det bra att t.ex tangentbordsnagivera. Detta är
något som bör föras över till den nya webbplatsen. 

Färgerna på webbplatsen upplevs också som lite skrikiga och kommer därför att justeras på
den nya webbplatsen. Det finns ingen direkt funktionalitet på webbplatsen utan det är mer
som en informationssida och för att t.ex boka Outdoor Bräcke så måste användaren gå och
skicka  ett  mail  då  det  ej  finns  något  kontakt  forumlär.  Detta  gör  webbplatsen  mindre
användbar då många inte vill gå igenom de extra stegen för att göra bokningen. Detta är något
Steve Krugs talar om i hans bok ”Don't  make me think,  revisitet”[1] Där han nämner att
användare inte har så mycket tålamod när de besöker en webbplats och är det inte enkelt att
komma  dit  de  vill  eller  att  göra  det  som de  vill  göra  så  ger  dom upp eller  blir  väldigt
frustrerade, vilket gör deras upplevelse av webbplatsen negativ. 

Webbplatsen är inte speciellt flexibel, om man tittar på det som Jacob Nielsen nämner i sina
användbarhetsheuristiker så bör webbplatsen vara flexibel för användaren att använda den på
sitt sätt. Men på grund av att sidan inte är responsiv och inte översätts bra på mindre enheter
så skulle jag inte säga att den är speciellt  flexibel. Och om man tittar  på fler Idrottonline
webbplatser så har de inte samma problem med den responsiva delen, detta betyder att det går
att göra webbplatser på Idrottonline responsiva men av någon anledning har det inte funkat på
denna webbplatsen.   Om man tittar  på  Ragunda Baskets webbplats,  som också ligger  på
Idrottonline så är den fullt responsiv och de har lyckats få ett bättre flöde på webbplatsen. 

Det som går att ta med från den gamla Webbplatsen till den nya är att vara tydlig med länkar,
att ha bra och beskrivande etiketter, bättre kontrast mellan text och bakgrund. Och att göra
webbplatsen  anpassningsbar,  genom  att  se  till  att  det  fungerar  att  justera  text-storlek  i
webbläsaren. 
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7 Metod & Leverans
Denna sektion kommer att behandla de metoder som kommer att användas för att uppfylla
produktkraven samt hur den slutgiltiga överlämningen kommer att ske

7.1 Metod

För att utföra detta projektet så har ett antal vektyg och olika programmeringsspråk använts 
för att uppfylla produktkraven.

– Analys

En analys av Outdoor Bräckes nuvarande webbplats har gjort med hjälp av 
användbarhetsteorier. 

– Skisser

Skisser av webbplats och logodesign har gjorts på penna och papper till en början En 
enklare moodboard har även att skapas för att få en överblick över färgschema för 
webbplatsen. 

– Designskisser

Logotyp skapades i Adobe Illustrator, vilket är ett design verktyg för att skapa 
vektorgrafik och illustrationer. Logotypen kommer även att användas som favicon för 
webbplatsen. En prototyp för webbplatsen har designats i Figma, vilket är ett verktyg 
där man kan skapa grafiska skisser och prototyper, detta för att underlätta av 
kodningen senare. Eftersom figma har tillgång till prototyper så kan man använda 
verktyget för att visa på ett ungefär hur webbplatsen kommer se ut även när man 
scrollar etc. Mobila versioner av designskisserna har också gjorts.

– Kodning

Webbplatsen byggdes upp med ramverket Laravel och använder PHP som huvudspråk.
Ett bokningssystem har skapats på webbplatsen för att ge besökare möjlighet att boka 
anläggningen, detta har gjorts med hjälp av MySQL databaser och kopplar till dessa 
har gjorts i Laravel. Fokuseringen på webbplatsen kommer att vara användbarhet

All kodning har gjorts med hjälp av Visual Studio Code, vilket är en text editor som 
har stöd för flera olika programmeringsspråk. För att göra det möjligt att arbeta lokalt 
så  användes XAMPP  för att få tillgång till MySQL localhost och en Apache server. 

– Databaser
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Bokningssystemet byggdes upp genom att använda en flowchart för att se hur olika 
delar fungerade ihop samt så illustrerades databaskopplingarna med ett ERD Diagram 
som gjordes i LucidCharts.

Databasen är en relationsdatabas och använder sig av MySQL. Databasen innehåller 
administratöranvändare, poster, bokningsförfrågningar, kontaktförfrågningar samt 
taggar. 

– Statisk webbplats.

Med designskissen som guide så skapades en statisk version av webbplatsen med hjälp
av HTML, CSS och JavaScript. 

– Användbarhetstester

Användbarhetstester har utförts under utvecklingens gång för att försäkra att 
slutresultatet är lättanvänt och logiskt. 

– Lavaravel Ramverk

Den statiska webbplatsen överfördes och delades upp i Laravels vyer så att innehållet 
går att använda utan att behöva upprepa samma kod flera gånger. Laravel används 
också för att göra kopplingar till databasen för att kunna skicka bokningsförfråningar 
och även kunna läsa in data från databasen. 

– Publicering

Publicering av webbplatsen kommer att ske med hjälp av FileZilla FTP efter 
godkännande av Bräcke Sportklubbs huvudstyrelse. 
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8 Lösningsalternativ
8.1.1 Analys 

En analys av Outdoor Bräckes nuvarande webbplats gjordes genom att använda 
Webbriktlinjer.se [3], Steve Krugs bok ”Don't make me think, revisited” [1], Jakob Nielsens 
Webbanvändbarhetheuristiker [2] samt Donald Normans design principles for usability [4] . 
En mindre jämförelse med andra föreningar som använder sig av samma system. 
(Idrottonline).

8.1.2 Skisser 

Enklare skisser av logotyp gjordes för hand, dessa skapades sedan digitalt. Färger valdes efter 
konsultation med Projektledare. Färgen på logotypen ändrades från Grön till blå (Se original 
logo i figur 1), då Bräcke Sportklubbs föreningsfärger är blå och vit, logotypen var 
ursprungligen grön för att framhäva friluftsaspekten och hälsa. Loggans Koncept bygger på O 
+ B och en dörr öppning i O:et. Vid presentation av logotypen blev den, efter justeringar som 
nämndes ovan, godkänd av Bräcke Sportklubbs huvudstyrelse att användas som Outdoor 
Bräckes officiella logga.  Loggan skapades i Adobe Illustrator [6] och exporterades i lämpliga 
bildformat (SVG & PNG).

Figur 1, Orginal-logotyp – Figur 2, Slutgiltig logotyp

En moodboard över färgschemat på webbplatsen skapades sedan i Figma för att assistera i 
designskisserna. (Se figur 3). Huvudfärgen är blå, med en mörk och en ljus variant för att 
kunna använda på länkar och liknande. Webbplatsens huvudfärg är en mörk grå färg, denna 
färgen valdes för att få en bra kontrast utan att den ska upplevas för hård. Detta är för att 
uppfylla webbriktlinjen som säger att webbplatsen ska ha tillräcklig med kontrast mellan text 
och bakgrund. 

Figur 3. Färgschema.
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När färgschemat hade satts så skissades webbplatsen upp med hjälp av Figma, vilket är ett
designprototyp  verktyg.  En  första  version  av  webbplatsen  skapades  (se  figur  4)  och
diskuterades tillsammans med projektledaren.

Figur 4, första designskissen. 

Feedbacken på denna designen var att det inte gick att se vad webbplatsen handlade om, det
fanns ingen indikation på vad man kan göra på Outdoor och besökare som aldrig hört om
Outdoor förut skulle förmodligen känns sig rätt vilse på webbplatsen. 

En andra designskiss gjordes och presenterades. (Se bilaga 1). Feedbacken denna gången var
att första sidan hade för mycket information och att den var väldigt lång. Med användbarhet i
åtanke så ändrades därför layouten ytterligare en gång, eftersom användare inte har allt för
mycket  tålamod  och  ifall  de  måste  scrolla  ned  för  att  hitta  informationen  istället  för  att
använda navigationen så lär många användare inte få ett bra intryck. 
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Designen gjordes om och hemsidan förkortades en del för att göra informationen på sidan mer
lättsmält. (Se bilaga 2). Designen presenterades ännu en gång och fick godkännande från 
projektledare. Huvuddelen med den nya designskissen var att kunna ha tre olika header 
bakgrunder som går att klicka sig mellan, dessa ska innehålla information om nya händelser 
på outdoor samt en standard ”Välkommen” bild och text. 

Figur 5,  framsidan

Designelement som tagits fram med användbarhet i åtanke var t.ex två olika sätt att klicka sig 
mellan dessa bilderna, dels pilar och dels text som ändrar färg beroende på vilken slide 
användaren är inne på. (De 
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Figur 6, mobil version

En mobil version av skissen skapas också, där ändras texten t.ex till små cirklar för att bättre
få plats. Menyn ändras också till en mobil meny, som vecklas ut vid tryck på de tre strecken
uppe till höger.  Positionen av mobil menyn följer standard riktlinjer för att användare ska
känna  att  layouten  är  bekant,  detta  är  något  som  Donald  Norman  går  igenom  i  sina
användbarhetsprinciper. [4]

8.1.3 Databas 

Webbplatsen använder sig av en databas, en relationsdatabas valdes för att enkelt kunna göra
kopplingar mellan inloggade administratörer med publicerade blogginlägg. För att visa dessa
kopplingar skapades ERD diagram med hjälp av LucidCharts.

Figur 6, ERD diagram över användare, poster och taggar. 
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Taggarna ligger i en egen tabell för att ge administratörer möjlighet att lägga till nya taggar
och att använda sig av taggar som finns i en lista. (En select-meny).  Ett ytterligare ERD
diagram gjordes  även för  kontakt  och  bokning.  Dessa  används  när  bokningsformulär  och
kontaktformulär läggs in på webbplatsen, något som efterfrågats av föreningen. 

8.1.4 Laravel

Databasen skapas sedan med phpMyAdmin, tabellerna skapas sedan automatiskt genom att vi
använder  Laravel  MVC.  Laravel  är  ett  ramverk  för  php  skriftspråk  och  använder  sig  av
Modeller, Vyer och Controllers. Detta gör det enklare att hålla ordning på filerna och göra en
bra  uppdelning  på  webbplatsen.  PHP valdes  som huvudspråk  då  det  är  flexibelt  att  göra
databaskopplingar.  Lavarel  underlättar  denna  kopplingen  ytterligare  genom  att  erbjuda
migrations samt automatiserad kod för att koppla upp till databasen. 

För att göra webbplatsen mer användbar så används slugs, vilket innebär att länkar till poster
ger  en idé om vad man har länkat  för något.  Nedan visas två exempel,  figur 7 visar hur
länkarna ser ut med slug och figur 8 visar hur det annars ser ut. En slug tar titeln på inlägget
och omvandlar det med bindestreck emellan, detta lagras sedan i databasen tillsammans med
inlägget. 

Figur 7, exempel med slug

Figur 8, exempel utan slug

Detta las till i databasen genom att göra en migration, detta gör det möjligt att via laravel 
lägga till kolumner i databasen utan att behöva manuellt gå och lägga till. (Se figur 9)

Figur 9, kodexempel på databas migration.
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8.1.5 Statisk webbplats

En statisk webbplats skapas sedan i HTML, CSS & JavaScript. Detta är för att kunna enklare
överföra layout till ramverket och för att ha en grund för att sedan med Laravel implementera
det dynamiska innehållet genom att hämta poster och annat från databasen.

Den statiska webbplatsen har sedan testats  för att se till  så att  layouten är användbar och
enkel. Feedback på dessa tester var att vissa knappar var lite för små och viss text som låg
ovanpå bilder  vad en  aning svårläst.  Detta  togs  i  åtanke och fixades  till  i  den slutgiltiga
versionen innan innehållet byggdes in i ramverket. Källkoden har här kontinuerligt kollats för
validering för att hålla användbarheten uppe, detta har gjorts med W3C's valideringstjänst för
HTML & CSS. [5]

8.1.6 Publicering

Webbplatsen kommer att publiceras på domänen outdoorbräcke.se via webbhosten binero.se.
Detta  kommer  att  ske  efter  webbplatsen  blivit  presenterad  och  godkänd  av  Bräcke
Sportklubbs huvudstyrelse. 
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9 Resultat
För att kunna bedöma resultatet av projektet så kollas återigen problemformuleringen.

9.1 Vilket syfte har en webbplats för en idrottsförening?

Genom analyser av webbplatser för föreningar i liknande storlek som Bräcke 
Sportklubb kan man se att föreningar ofta enbart använder webbplatser i 
administrativa syften, t.ex för att få tillgång till Idrottonline. De föreningar som har 
separata webbplatser är ofta större och då har resurser att lägga på en privat webbsida.

Föreningar verkar använda webbplatser för att förmedla information om sig själva 
samt göra uppdateringar i form av nyhetsinlägg. 

9.2 Vilka funktionaliteter behöver en förening ha på sin webbplats?

Bräcke Sportklubb har efterfrågat en viss funktionalitet på webbplatsen för att kunna 
använda den i marknadsföringssyfte samt att kunna förmedla information till nya 
besökare som är intresserad av anläggningen. På grund av hur Idrottonline är 
uppbyggd så går det inte att få alla administrativa funktionaliteter tillgängliga på 
webbplatsen, då det fortfarande krävs att föreningen har Idrottonline för att registrera 
spelare t.ex. Lösningen på detta blev att lägga in en länk till Idrottonline i 
administratör delen på webbplatsen. Detta är långt ifrån optimalt men för att få mer 
frihet i design och utseende så blev resultatet på detta viset. 

Större föreningar som har egna webbplatser säljer ofta biljetter till deras matcher på 
webbplatserna, samt tröjor och t-shirts med deras logotyp på. Detta är något som ej 
finns tillgängligt på Outdoor Bräckes nya webbplats, men med tanke på Bräcke 
Sportklubbs storlek så valdes sådana funktionaliteter bort då det ej är nödvändigt. 

9.3 Behöver föreningar verkligen webbplatser?

Med sociala mediers framgång blir egna webbplatser mindre viktiga än en stark profil 
på t.ex facebook. Många unga spelare använder plattformen och det är lättare att sprida
information om ändringar i träningar eller om det är matcher på gång. 

På grund av detta är det mycket sällan som någon skulle gå in på en webbplats för att 
hitta denna informationen. Men tack vare att Idrottonline t.ex är gratis så kostar det 
ingenting för föreningar att ha en webbplats där, eftersom de ändå behöver det om de 
vill söka pengar från Riksidrottsförbundet. 

Eftersom Outdoor Bräcke är en friluftsanläggning skapad av Bräcke Sportklubb och 
inte Bräcke Sportklubbs egna webbplats så passar det bra att ha en webbsida som 
dyker upp om man googlar på Outdoor Bräcke. Det ger en starkare profil online och 
genom att skapa en logotyp så går det lättare att marknadsföra då människor kan se 
logotypen och direkt koppla det till Outdoor Bräcke. 
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Information som bakgrund och liknande är också bättre lämpad på en webbplats så 
den som  är intresserad kan läsa om det där, implementationen av poster ger också 
föreningen möjligheter att skriva längre inlägg om webbplatsen utan att det behöver ta 
upp en hel sida utan man kan enkelt länka till posterna för den som är mer intresserad. 

Det fanns ambition att knyta ihop webbplatsen med Outdoor Bräckes egna facebook 
sida, detta är något som ej blev aktuellt i den slutgiltiga webbplatsen men är en 
funktionalitet som kommer att vidare utvecklas i framtiden. Detta är för att det ska 
vara enklare för administratörer att skriva ett inlägg på Webbplatsen och sedan kunna 
dela detta inlägget på Outdoor Bräckes facebooksida. 

9.4 Produkt krav – Resultat

Webbplatsen skulle uppfylla följande krav: 

9.4.1 SKALL krav

• Logotyp & färgschema
- En logotyp och ett färgschema har satts för Webbplatsen.

• Responsiv webbplats
- Webbplatsen är responsiv och anpassas efter enheter i olika storlekar. 

• Bokningsfunktion & Kontaktformulär
- Webbplatsen har ett bokningsformulär och ett kontaktformulär.

• Informations sidor
- Webbplatsen har flera undersidor med information om Outdoor Bräcke. 

• Enkelt att uppdatera innehållet
- Sidan har en bloggfunktion som gör det enkelt för inloggade administratörer att göra 
inlägg, se inlägg och uppdatera inlägg. 

• Länka till Idrott online (En administrationstjänst för föreningar)
- På administratör sidan finns det en länk till idrottonline

• Facebook flöde
- Ett facebook flöde finns för tillfället ej på webbplatsen, detta är en funktionalitet som
är efterfrågad men på grund av bristande kunskap passade den inte in på webbplatsen. 
Detta är en funktionalitet som kommer läggas till i framtiden. 

• Bilder på anläggningen
- Webbplatsen har flera bilder på anläggningen, dessa bilder har tagits av olika 
medlemmar i Bräcke Sportklubb som gett deras tillåtelse att använda bilder på 
webbplatsen. 
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9.4.2 BÖR krav 

• Gästbok
-  Webbplatsen  har  ej  någon  gästbok,  detta  är  en  funktionalitet  som  kommer  att
utvecklas i framtiden men som blev bortprioriterad. 

• En ”featured post” funktion för att kunna upplyfta de viktigaste uppdateringarna
- På webbplatsens framsida är det möjligt att se 3 huvud ”poster” i sidans headerbild, 
det går att klicka sig mellan dessa för att ta del av det mest aktuella som sker på 
outdoor. På framsidan syns även de 3 senaste posterna som gjorts. 

• Grafik till webbplatsen (illustrationer etc.)
- Grafik till webbplatsen har skapats med Adobe Illustrator och är mindre ikoner som 
används för att ge ett trevligare intryck.

• Instagram flöde från hashtaggen ”#OutdoorBräcke” eller från ”location tag”
- På webbplatsen finns inget instagramflöde, detta prioriterades bort på grund av 
tidsbrist. Denna funktionaliteten kommer troligtvis att byggas in på webbplatsen i 
framtiden.

Resultatet av projektet kan anses vara framgångsrikt då genom analyser och genom att arbeta 
med tester så har man kunnat utveckla en webbplats som passar Outdoor Bräckes nuvarande 
behov. Det är en webbplats som är enkel men som mestadels har de funktionaliteter som 
föreningen efterfrågat. Och eftersom webbplatsen strävat efter att vara användbar så är den 
enkel att använda.
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10 Slutsatser
Detta projektet har varit en stor utmaning för mig. Jag tog mig an att göra allt på webbplatsen 
från logotypdesign, webbdesign, backend, frontend samt analyser. Det har varit svårt att hålla 
fokuset på användbarhet då jag lärt mig ett nytt ramverk under projektets gång och mycket av 
det jag tänkt att skriva i rapporten från en början inte varit relevant för användbarhet. 
Användare bryr sig egentligen inte vilket ramverk man använt sig av på webbplatsen. De bryr 
som om att de trycker på en knapp och så händer det något. 

Det är som Steve Krugs har baserat sin bok ”Don't make me think, revisited”, alltså: ”Få mig 
inte att tänka”, om en webbplats är för komplicerad blir användaren frustrerad. Och blir 
användaren frustrerad så ger dem slutligen upp eller får en riktigt negativ inställning till 
webbplatsen. Jag ville att webbplatsen till Outdoor Bräcke skulle kännas inbjudande och vara 
enkel att navigera. Något jag hade kunnat göra ännu bättre vore att se till så att webbsidan går 
att navigera med tangentbordet, något som nämns i webbriktlinjerna på webbriktlinjer.se.
(2.4.3 Logisk tabbordning  .) Tabb-ordningen är logisk, men vissa element är absolut 
positionerade vilket gör att det inte går att tabba igenom dem. Detta är något som bör tittas på 
för att göra den med användarvänlig. 

Jag la mycket fokus på att se till så att länkar och knappar kändes klick-bara. Detta genom att 
lägga till effekter vid hover så som annan färg, annan bakgrund eller genom att understryka 
länkar. Huvudmenyn på webbplatsen är responsiv för att göra webbplatsen användbar på 
mindre enheter, detta är speciellt viktigt nuförtiden då vi spenderar mer tid med mobilen än 
framför datorn, generellt. Jag ville att man skulle kunna använda webbplatsen på ett bra sätt 
oavsett vilken enhet man använde. För att uppnå detta har jag använt mig av Google Chrome's
DevTools [8], där man kan testa hur webbplatsen ser ut på olika enheter.  

Dessa typer av tester gjordes kontinuerligt, för att se till så att alla kan besöka webbplatsen. 

När det kom till webbplatsens logotyp så ville jag skapa något som kändes vänligt och som 
passade just Outdoor Bräcke, användandet av bokstäverna samt att det ser ut som ett litet hus 
var en idé jag blev nöjd med och det verkar även Projektägarna vara. De planerar att trycka 
logotypen på T-shirts och Huvtröjor inför deras Sommar Camp på Outdoor Bräcke. 

Det har varit många tester av webbplatsen och jag har inte kunnat redovisa alla i denna 
rapporten, detta är något jag borde kolla in i hur det är bäst att få med i slutrapporter. Jag har 
även haft konversationer med ledare från olika föreningar om just användbarhet och hur de 
använder webbplatser och det är helt klart en frustration att använda idrottonline, dels för den 
administrativa biten, men även när det kommer till design av deras webbsidor. 

Något som var viktigt med att ha en separat webbplats för Outdoor Bräcke är för att det 
annars blir så svårt att hitta information om anläggningen, eftersom varje sektion i Bräcke 
Sportklubb har en egen idrottonline webbplats, samt att Bräcke Sportklubb också har en 
webbsida. Och om varje sektion vill har information om Outdoor på deras webbplats så blir 
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det en sådan spridning och inte konsekvent. Därför kändes det bra att kunna skapa en 
webbplats till Outdoor Bräcke som man enkelt kan länka till.

Webbplatsen har ej publicerats ännu, men planer för att publicera webbplatsen ligger 
uppkommande vecka 23 under domänen outdoorbräcke.se. Detta är för att föreningen vill ha 
ett styrelsemöte innan publicering av webbplatsen för att presentera den för alla i styrelsen 
innan den går live. 

Användbarhet är något jag tycker är oerhört viktigt, webben ska vara till för alla och därför 
var det viktigt att sätta bra rubriker på webbplatsen. Alla sektioner på webbplatsen har därför 
en överskrift. Jag var även noga med att bilder ska synas likadant på alla typer av enheter, i 
vissa fall så togs bakgrundsbilderna bort från de mindre enheterna då det kunde upplevas som 
distraherande att ha text ovanpå bilder, även om kontrasten mellan bakgrund och text varit 
okej. 

Till en början med fanns det planer att använda WordPress CMS, men då jag ville ha mer 
kontroll över webbplatsen och administrationssidorna så valde jag att använda mig av 
ramverket Laravel istället. Laravel, som är ett ramverk för PHP, ger möjligheten att jobba med
Modeller, vyer och Controllers. Detta har varit riktigt hjälpsamt när det kommit till att bygga 
upp bloggfunktionen på webbplatsen. Jag tycker om PHP som språk och därför kändes 
Laravel mer passande än att använda ASP.NET med C# som också hanterar MVC.  

Jag funderade på att använda ett JavaScript ramverk som t.ex Vue.js men kände inte att det 
riktigt passade det jag ville uppnå. Jag tycker även att databaskopplingar är lättare med PHP. 
Laravel gör det ännu enklare genom att göra det möjligt att skapa databasscheman och sedan 
migrera dem till databasen.

Att arbeta ensam på ett projekt i denna storleken har varit riktigt utmanande och jag hade nog 
klarat mig bättre om jag hade kunnat släppa någon av delarna till någon annan, med tanke på 
tidsbegränsningen. 

Föreningswebbplatser är till mestadels onödigt, då det är viktigare att ha en stark profil på 
sociala medier. Att ha en Idrottonline webbplats kostar ju ingenting, men om den inte 
uppdateras eller försöker att anpassas efter föreningens behov så ser de mest övergivna ut. 
Detta bör vara för att det är så svårt att skräddarsy sina webbplatser på Idrottonline, deras 
CMS system är begränsat och det finns inte möjlighet att manuellt ändra i webbplatsens kod. 

Av denna anledningen så är det ju många föreningar som väljer andra sportwebbsidor, för att 
de helt enkelt kan göra mer än de kan på Idrottonline. Jag har personligen testat Idrottonline 
och den administrativa biten är inte logisk alls, och deras CMS är svårarbetat. Därför känns 
det bra att kunna ha en separat webbplats för Outdoor Bräcke som är mer användbar för 
föreningen och den kan agera som en gemensam punkt för alla sektioner i Bräcke Sportklubb.
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