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Sammanfattning 
 

Målet med detta arbete är att skapa hemsida till webbyrå Wampp 
Web&Photo. Företaget är fortfarande i utvecklingsfas och nyligen registre-
rad i bolagsverket. Wampp Web&Photo eftersträvar en enkel och använd-
bar hemsida som inkluderar presentation av företaget, information om ut-
veckling av hemsida, presentation av tjänster och även kalkylator för att 
räkna ut kostnaden för tjänster. 
Den grafiska profilen är viktig för företaget. Bilder med bra kvalitet står i 
fokus. 
För inspiration till grafiska profilen och uppbyggnaden av applikationen, 
kommer undersökningar på internet bland konkurrenter utföras. Under 
undersökningar kommer även aktuella priser för tjänster inom webbut-
veckling noteras. 
För att utföra uppdraget kommer CMS systemet Umbraco användas. För ut-
vecklingen används programmeringsspråket C# och utvecklingsmiljö Vi-
sual Studio. Sidan kommer att byggas så att den möjliggör enkel underhåll 
och uppdateringar. 
För bilder används Unsplash och fotosession. 
Stor fokus kommer att läggas på utvecklingen av kalkylator. Det är viktigt 
att funktionen är smidig att använda och fungerar utan felaktigheter. Kalky-
lator kommer att vara till hjälp för kunder och företaget. 
Användbarhetstester och andra tester kommer att utföras för att kontrol-
lera webbsidans funktionalitet och användbarhet. 
Arbetet avslutas med lansering av hemsidan i Umbraco Cloud.  Efter tester 
utförs eventuella justeringar. 

 

Nyckelord: Webbutveckling, Umbraco, CMS, Photoshop, användbarhet. 
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Abstract 
 

The goal of this work is to create a website for the web agency Wampp 
Web&Photo. The company is still in the development phase and recently 
registered in the Swedish Companies Act. Wampp Web&Photo strives for a 
simple and useful website that includes presentation of the company, infor-
mation about development of website, presentation of services and also 
calculator to calculate the cost of services. 
The graphic profile is important for the company. Pictures with good qual-
ity are in focus. 
For inspiration for the graphic profile and the construction of the applica-
tion, surveys on the internet among competitors will be performed. During 
surveys, current prices for services in web development will also be noted. 
To perform the assignment, the CMS system Umbraco will be used. For the 
development, the programming language C # and development environ-
ment Visual Studio are used. The site should be built up to enable easy 
maintenance and updates. 
Unsplash and photo session are used for images. 
Great focus will be placed on the development of the calculator. It is im-
portant that the function is easy to use and works without errors. Calcula-
tor will be of help to customers and the company. 
Usability tests and other tests will be performed to check the website's 
functionality and usability. 
The work ends with the launch of the website in Umbraco Cloud. If the 
need for adjustments exists after tests, these are performed. 

 

 
Keywords: Web development, Umbraco, CMS, Photoshop, usability. 
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Förord 
 

I våras 2017 tog jag beslutet att lära mig något nytt. Jag skickade in ansö-
kan till Mittuniversitetet för att studera webbutveckling. Efter att ha ham-
nat i väntelistan fick jag till slut beslutet att jag har fått platsen. Utan några 
tidigare kunskaper inom ämnet men med nyfikenhet och ambition kastade 
jag mig in i den fantastiska webbutveckling-världen där inget är omöjligt.     

Nu har det gått 2 år och med massor av nya kunskaper i fickan är jag redo 
för examensarbete. Resan hit har inte varit lätt eftersom jag har arbetat vid 
sidan om vilket har gjort att jag inte har hunnit fördjupa mig i alla ämnen 
som jag hade velat.  

Jag är otroligt tacksam att jag fick möjligheten att gå på denna kurs. Under 
handledning av fantastiska lärare och stöd från klasskamrater har jag blivit 
webbutvecklare.  
Tack. 

 

 

 
 
Tiia-Mai Truup 
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1 Inledning 
 

Webben håller på att utvecklas kontinuerligt och många kan få nytta av 
detta. Att synas på webben är viktigt för företagare i dagens samhälle. Det 
gör företag mer attraktiva på arbetsmarknaden och ger bättre kontaktmöj-
lighet till nya potentiella kunder.  

Jag har under 10 veckor arbetat med utvecklingen av hemsida för att göra 
Wampp Web&Photo synlig på webben. Jag har tagit fram en enkel hemsida 
som presenterar företaget och företagets tjänster. Sidan kan nås via föl-
jande länk: wampp.se 

Hemsidan är utvecklad med hjälp av Umbraco CMS och för publicering an-
vänds Umbraco Cloud. Användartester är utförda med fokus på användbar-
het och design principer. 

 

1.1 Uppdragsgivare och bakgrund 

Wampp Web&Photo är ett nystartat företag som erbjuder tjänster inom 
webbutveckling och fotografering.  
Företagets huvudsysselsättning är webbutveckling men eftersom bilder 
spelar en viktig roll i skapandet av hemsida, erbjuds även tjänster inom fo-
tografering. 
I dagsläget består teamet enbart av webbutvecklaren som även har startat 
företaget. Företaget planerar inom några månader anställa en fotograf som 
kan hjälpa till med fotografering och bearbetning av bilder. 
 

”Vi strävar efter stjärnorna och arbetar sedan fram till dem.” 
Wampp Web&Photo 

Wampp Web&Photo är ute efter en snygg och enkel hemsida som ger besö-
kare en trevlig bemötande och tydligt presenterar tjänster som erbjuds. 
Hemsidan ska ha fungerande e-post och koppling till sociala medier. 
Eftersom jag själv har grundat företaget, fick jag också uppgiften att utföra 
uppdraget.  
 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att göra Wampp Web&Photo synlig på webben genom 
en fungerande hemsida. Hemsidan ska presentera företaget och locka besö-
kare att beställa tjänster via applikationen. Snygg design och användbarhet 
står i fokus. 
Sidan ska ha en tydlig grafisk profil, fungerande e-post och kopplingar till 

https://www.wampp.se/
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sociala medier. Tjänsterna och tjänsternas priser ska presenteras i appli-
kationen.  
Utvalda bilder ska tas fram och enklare fotosession utföras. 

 
Målet är att lansera hemsidan med all efterfrågad funktionalitet. Efter lan-
seringen ska användartester utföras och eventuella justeringar implemen-
teras. 
För att nå målet måste följande steg genomföras: 

1. Registrering av domännamn 

2. Registrering av SSL-certifikat 

3. Framtagning av grafiska profilen och företagsloggan  

4. Framtagning av bilder, bildredigering och enklare fotosession 

5. Registrering av e-post och framtagning av e-post mallar 

6. Utveckling av sidan och funktioner inklusive priskalkylator med 
Umbraco CMS 

7. Registrering av konton i sociala medier 

8. Framtagning av text/innehåll som inkluderar marknadsundersök-
ning för underlag till tjänsternas priser 

9. Sökoptimering  

10. Framtagning av Cookie-policy och integritets-och personuppgifts-
policy 

11. Lansering i Umbraco Cloud 

12. Tester/Användartester 
 

1.3 Avgränsningar och etik 

Upphovsrättslagen anger hur du får använda material som någon annan 
skapat. Lagen skyddar såväl texter, bilder, fotografier, musik, film som da-
torprogram. Upphovsrätt innebär att den eller de personer som skapar ett 
verk har rätt att bestämma över hur det används. [1] 
Källan till bilder ,som används på hemsidan, är Unsplash. Unsplash tillåter 
använda bilder gratis. Bilder får användas för kommersiella och icke-kom-
mersiella ändamål. Man behöver inte begära tillstånd från eller ge kredit till 
fotografen eller Unsplash. 

https://unsplash.com/
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GDPR General Data Protection Regulation är en EU-förordning som ska 
stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner i hela EU. Kortfattat 
innebär GDPR att den som samlar in personuppgifter måste få ett tydligt 
samtycke från personen vars uppgifter samlas in. Det måste framgå vad 
uppgifterna ska användas till och man ska när som helst kunna dra tillbaka 
sitt samtycke. [2] 
Wampp Web&Photo kommer att lagra följande personuppgifter: 

• Namn 

• E-postadress 

Samtycke om lagring av personuppgifter kommer att samlas in via formulä-
ren på hemsidan. Personen som har lämnat uppgifter har möjlighet att dra 
tillbaka samtycke och vi raderar personuppgifter. Integritets-och person-
uppgiftspolicy kommer att beskriva vad som samlas in, varför och var an-
vänds. 
 

1.4 Översikt 

Kapitel 2 Teori innehåller fakta som krävs för läsarens förståelse av den 
fortsatta rapporten.  
Kapitel 3 Metod innehåller redogörelse för metodval och det tillvägagångs-
sätt som används i arbetet. 
Kapitel 4 Konstruktion beskriver lösningsalternativ som är vald. 
Kapitel 5 Resultat presenterar resultat av utvecklingen samt resultat av an-
vändartester. 
Kapitel 6 Slutsatser beskriver mina egna slutsatser. 
 

1.5 Författarens bidrag 

Samtliga arbetet är utförd av mig själv förutom användartester. 
5 personer med varierande ålder och bakgrund har deltagit i användartes-
ter. 
Tanken i början var att anlita extern fotograf för framtagning av om oss-
foto, men efter ändrade planer utförde jag uppgiften själv. 
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2 Teori  
 

2.1 Utvecklingsmiljö 

CMS Content Management System är ett publiceringsverktyg eller innehålls-
hanteringssystem. Ett webbaserat CMS används för att hantera innehållet 
på en webbplats och där det inte krävs något annat verktyg än webbläsare. 
[3] Det finns ett stort utbud av CMS på marknaden. 
Umbraco är ledande Microsoft ASP.NET CMS system, skriven i C# och släpp-
tes första gången år 2000. Umbraco cloud är en lösning på hosting av Um-
braco baserade projekt i molnet. Umbraco Forms är ett tillägg byggd för att 
skapa formulär, [4] 

.NET är en utvecklingsplattform som består av verktyg, programmerings-
språk och bibliotek för att bygga många olika typer av applikationer. 
ASP . NET ramverk utökar .NET med komponenter för att bygga specifika 
typer av appar. [21] 

C# C Sharp är ett objektorienterat programmeringsspråk som är utvecklad 
av Microsoft team. [5] 
Sass Syntactically awsome style sheets är ett programmeringsspråk som ut-
ökar CSS. [22] 

Gitkraken är Git (versionshanteringssystem) GUI klient för Windows. [6] 

Diffmerge är en avancerad mappjämförelse och synkronisering, filjämfö-
relse och sammanslagning verktyg för Windows. Används för att jämföra, 
förstå och kombinera olika filversioner. [7] 

Adobe Photoshop är ett populärt och professionellt bildbehandlingspro-
gram. 

Microsoft Visual Studio är en avancerad programutvecklingsmiljö från 
Microsoft.  

 

2.2 Begrepp inom hosting 

Domännamn. För att systemet med adresser på Internet ska fungera finns 
speciella domännamnservrar, DNS Domain Name System som meddelar 
från vilken webbserver en webbplats ska hämtas. Varje webbserver tillde-
las ett antal IP-nummer Internet Protocol som kopplas till den dator där 
webbplatsen finns. Adresser till webbsidor kallas för URL Uniform Resource 
Locator och är IP-nummer som kopplas till ett Domännamn. Domännamnet 
kan innehålla namnet på webbplatsen följt av bokstäverna som anger vilket 
land som tillhandahåller domännamnen. Ett exempel på domännamn: 
wampp.se. [8] 
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Webbhotell. För att webbplatsen ska vara tillgänglig för besökare måste 
den ha en unik adress och finnas på en dator som alltid är ansluten till In-
ternet. En enkel lösning är att anlita ett webbhotell som erbjuder utrymme 
för dina webbsidor. Ett seriöst webbhotell ansvarar för brandvägg, virus-
skydd och gör regelbundna backupper av webbplatsen. [8] 

SSL Secure Sockets Layer är ett säkerhetsrotokoll för att skicka krypterad 
information mellan webbläsare och server. Protokollet ser till att all data 
skickas krypterad och förblir privat. Ett SSL-certifikat fungerar som ett 
slags digitalt ID för webbplatser för att kunna skicka information vid trans-
aktioner säkert. Tekniken som SSL bygger på utvecklades av Netscape 
1994. Webbläsare indikerar och visar användare om webbplatsen är skyd-
dad med SSL (HTTPS). Viktigt att ta hänsyn till är att från juli 2018 började 
webbplatser som saknar SSL-certifikat markeras som ”Not secure” i webb-
läsaren Chrome. [9] 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol används för att skicka iväg e-postmed-
delanden ut på Internet till en mottagare med en valfri e-postadress. [10] 

 

2.3 Begrepp inom webbutveckling 

SEO Search Engine Optimization - sökoptimering av hemsida. För att hemsi-
dan ska hamna högt upp I sökmotorernas resultat måste sökmotorerna 
kunna identifiera sidans innehåll. Sidan måste vara relevant och överens-
stämma med den information som exempelvis Google letar efter. Bland an-
nat följande påverkar placering hos sökmotorerna: 

• Domännamn 

• Nyckelord 

• Sidtitlar 

• Namn på bilder, bildtexter 

• Länkar 

• Sidfoten 

• Anmälan hos sökmotorerna 

[11] 

FAQ Frequently asked questions vanligt ställda frågor. På en FAQ-sida samlas 
de vanligaste frågorna som besökare eller kunder ställer, samt svar till 
dessa.  [12] 
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Meta-description/Meta-beskrivning, är en kort beskrivning som är max 
156 tecken lång, figur 1. Meta-beskrivningen används i hemsidans head för 
att beskriva sidan besökaren landar på efter att ha klickat på ett sökresul-
tat. Meta-beskrivning har ingen direkt påverkan på placering i sökmo-
torerna men har man en lockande beskrivning som ökar CTR Click trough 
rate kan detta påverka positionen positivt. Hög CTR skickar viktiga signaler 
till Google. [13] 

 

Figur 1 

Google AdWords är världens största digitala annonseringsverktyg. Annon-
serna är det som finns högst upp eller längst ner på Google. Det som skiljer 
AdWords-annonserna från det organiska sökresultatet är att man kan be-
tala för att synas högst upp och man betalar endast när någon klickar på 
annonsen. [14] 

Favicon- ikon till webbplatsen. Ikonen måste vara i formatet .ico och den 
vanligaste storleken är 16X16 pixlar eller 32X32 pixlar. Antal färger bör 
inte vara mer än 256 färger. Ett exempel hur en favicon kan se ut, figur 2. 

 

Figur 2. 

Widget Window Gadget är en grafisk användargränssnittskomponent. En 
widget är idag vanligen ett litet fönster som ständigt kan uppdateras och 
visas på en dators skrivbord eller i en mobil enhet, utan att användaren be-
höver aktivera fönstret. [18] 

2.4 Webbdesign och användbarhet 

Grafisk profil är en typ av manual eller instruktion för hur ett företags eller 
organisations logotyp ska användas samt färger, typsnitt och den grafiska 
element som kan ingå i den visuella kommunikationen. Syftet är att kunna 
kommunicera enhetligt för att bygga ett starkt varumärke. En grafisk profil 
bör innehålla följande: 

• Logotyp 

• Flera färger 
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• Flera typsnitt 

• Eventuella mönster, symboler eller andra grafiska element 

[15] 

 

Användbarhet handlar om hur lätt en produkt eller ett system är att an-
vända. ISO 9241-210 definierar begreppet så här: 

”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt 
för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för använda-
ren tillfredställande sätt.” 

Användarupplevelsen definieras så här enligt ISO 9241-210: 

”En persons uppfattningar och reaktioner som resulterar från användning 
och/eller förväntad användning av en produkt, ett system eller en tjänst.” 

[16] 
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3 Metod 
 

Leverantören till domännamnet är Loopia. Loopia är Sveriges största do-
mänleverantör som erbjuder bland annat även SSL- certifikat 

Photoshop används för att skapa företagsloggan. Photoshop är ett smidigt 
verktyg för att skapa olika grafiska element. Man kan exportera dokument i 
olika format, till exempel png, gif, jpg. 

Adobe Color används för att skapa inspiration till färgval för grafiska profi-
len. Pinterest används som inspiration till den grafiska profilen.  

För att ta fram faviconen används Favicon.io. Favicon.io erbjuder smidiga 
lösningar, man kan generera faviconen från text, bild eller emoji. Sedan kan 
man ladda ner ikonen i .ico och .png format. 

Bilder som syns på websidan hämtas från Unsplash. Unsplash är en 
branschledande gemenskap inom fotografering. Det har blivit inspirations-
källa för många. Kontaktbilden är fotad med Iphone 8 plus i hemmamiljö. 
Alla bilder är redigerade i Photoshop. 

För att leverera elektronisk post direkt från hemsidan används SendGrid. 
SendGrid erbjuder gratis SMTP tjänster och stödjer bland annat program-
meringsspråk C#, PHP, Python. 
Umbraco Cloud erbjuder ingen tjänst för att skicka ut e-post, SMTP server 
följer inte med Umbraco Cloud projekt.  
Office 365 Business används för hantering av e-post. 

Sidan utvecklas i Umbraco CMS och tema från Uskinned används som star-
ter kit.  
Umbraco är lätt at lära sig och använda. Plattformen är mycket kraftfull, 
flexibel och utvecklingsbar. Man kan använda systemet från små webbplat-
ser till komplexa applikationer.  
Umbraco erbjuder Cloud hosting och det finns mer än 200 000 aktiva med-
lemmar i Umbraco-community världen över. 
Valet om CMS avgjorde Umbracos möjlighet att vidareutveckla koden enligt 
eget behov. 
För kodskrivningen används Visual Studio 2017 och koden skrivs i C#. Easy 
Sass används för att kompilera .scss filer.  
För att jämföra filer och mappar används Diffmerge. Versionshanteringen 
görs med hjälp av GitKraken. 

För att göra webbyrån synlig i sociala medier används Instagram och Fa-
cebook. 
Buffert Marketing Library har gjort en undersökning under 2018 och listat 
21 mest populära sociala medier. Facebook är på första platsen med 2.23 

https://color.adobe.com/sv/explore
https://www.pinterest.se/
https://favicon.io/
https://unsplash.com/
https://sendgrid.com/
https://uskinned.net/
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=spook.easysass
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=spook.easysass
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billion MAU-s Monthly Active Users och Instagram landar på plats sex med 1 
billion MAU-s. [17]  

Instagram widget applicering görs med hjälp av tjänst som erbjuds av Elf-
sight. Elfsight plugins är enkla att integrera, har kompletta inställningar och 
är responsiva. 

Underlaget till tjänsternas priser tas fram med hjälp av undersökning på in-
ternet bland konkurrenter. Kostnader kring utvecklingen av sidan till 
Wampp Web&Photo har störst påverkan under prissättningen. Sitea är in-
spirerande källa när det kommer till vad en kund ska tänka på vid beställ-
ning av hemsida. 
För att sträva efter hög användbarhet har sidan enkel/tydlig innehåll och 
finns tillgänglig i flera språk. 

Underlaget till SEO-arbetet grundas på Heymo-s artikel ”Sökoptimera din 
hemsida för fler besökare!” [11] 
Författaren beskriver klart och tydligt vad som krävs för att lyckas med 
sökoptimeringen. 

Webbläsare Chrome, Explorer, Firefox, Opera, Safari används för att testa 
websidans funktionalitet. 5 testpersoner används för att utföra användar-
tester och utvärdera användbarhet. Testpersoner får svara på frågor, un-
derlaget till frågor kommer från Mockplus blogginlägg ” 20+ User Experi-
ence Survey Questions and Templates for Inspiration”. [19] 
 

https://elfsight.com/lightspeed-plugins/
https://elfsight.com/lightspeed-plugins/
http://www.sitea.se/
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4 Konstruktion 
 

4.1 Domännamn 

Domännamnet är registrerad hos Loopia. Domänadressen består av före-
tagsnamnet (Wampp) och ligger placerad under Sveriges toppdomän .se. 
Tyvärr var namnet upptagen under toppdomänen .com men tanken är att 
placera namnet även under Niues toppdomän .nu och Estlands toppdo-
män .ee. 
Via Loopias DNS-editor görs pekning mot Umbracos webbhotell. 

 

4.2 SSL-certifikat 

SSL-certifikatet är köpt hos Loopia. Loopia erbjuder två olika certifikat. Ett 
Wildcard-certifikat som skyddar domänen inklusive alla subdomäner. Det 
andra certifikatet är ett enklare som skyddar domänen inklusive www.  
Wampp Web&Photo är skyddad med enklare certifikat vilket innebär att 
wampp.se och www.wampp.se är skyddade. 

 

4.3 Grafiska profilen och företagsloggan 

Moodboarden, figur 3, beskriver grafiska element som används på webbsi-
dan. 

 

Figur 3 
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Följande färger används: #2b2b2b, #ed2939, #5e5a5f, #f7f7f7, #ffffff, 
#e1e1e1, #000000. Basfärger är svart, grå, vit och den röda #ed2939 an-
vänds på detaljer som behöver uppmärksamhet. 
”Open Sans”, sans-serif används som typsnitt på webbplatsen.  
Svart-vita sociala medier ikoner används på webbsidan. Alla bilder på 
webbsidan är svart-vita förutom bilder i galleri. 
Företagsloggan är framtagen i Photoshop och använder typsnitt ”Abril Fat-
face Regular” och ”Dosis 600”. Företagsloggan finns i två olika färger (svart, 
vit) och i .eps, .jpg, .pdf och .png format. På webbplatsen används logotypen 
enligt figur 4 och på sociala medier och trycksaker används logotypen en-
ligt figur 5. 
Faviconen skapas i Favicon.io. 

 
Figur 4 

 

Figur 5 
 

 

4.4 Bilder och fotosession 

Noggrant utvalda bilder från Unsplash används på webbsidan. Alla bilder 
redigeras i Photoshop och enligt grafiska profilen får bilder bland annat 
svartvitt filter.  
GIF animation skapas i Photoshop som används på startsidan.  
Enkel fotosession i hemmamiljö utförs för att ta en bild till ”Om oss” sidan 
på webbplatsen. Fotograferingen genomförs med Iphone 8 plus och natur-
lig belysning används. Bilden redigeras i Photoshop. 
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4.5 E-post 

Wampp Web&Photo använder hello@wampp.se som e-postadress.  
SMTP inställningar är konfigurerade i web.config filen i Umbraco projektet. 
Leverantören till SMTP service är SendGrid. SendGrid tar hand om e-post-
leveranser direkt från hemsidan till önskad mottagaradress, avsändaren är 
hello@wampp.se. 
Företagskonto är registrerad hos Office 365 Business. Namnservrar hos 
Loopia är ändrade till Office 365. 
 

4.6 Utvecklingen 

Umbraco CMS version 7.14 installeras lokalt på datorn utan starter web-
site, tema från Uskinned används som starter. 
Umbraco tema Refresh installeras lokalt i projektet. Refresh har stöd upp 
till version 7.14 av Umbraco CMS, teman stödjer webbläsare IE9, IE10, 
IE11, Microsoft Edge, Firefox, Safari(senaste), Chrome(senaste), Opera(sen-
aste). 

 
Umbraco CMS har en miljö som kallas Back Office där all justering av webb-
sidan utförs. Alla undersidor skapas via Back Office och mediafiler laddas 
upp. 
Färger redigeras i global.scss filen. Efter att ha redigerat global.scss kom-
mer de distribueras till andra scss-filer och sammanställas sedan i glo-
bal.css filen. Sass filer kompileras med Easy Sass. För att kunna arbeta 
med .scss filer måste utvecklingsprogrammet ha stöd för Sass.  

 
Umbraco CMS har en formskapare tilläggstjänst som kallas Umbraco 
Forms. Umbraco Forms är ett fantastiskt verktyg som ger möjlighet att 
skapa enkla kontaktformulär och avancerade frågestund. Man kan välja 
bland olika inmatningstyper, valideringsregler och till och med villkor. 4 
formulär skapas med Umbraco Forms.  
Det bästa med Umbraco Forms är Workflows. Med hjälp av workflows kan 
man bearbeta insamlade data, skicka e-post, uppdatera webbtjänster och 
mycket mera.  
Umbraco är vidareutvecklingsbar vilket innebär att man bland annat kan 
skapa egna komponent-typer till exempel workflows, datakälla, relationsty-
per osv. I projektet för Wampp Web&Photo används en del egna typer. Ty-
per är skapade i Visual Studio 2017 och koden är skriven i C#. För att skapa 
en ny typ skapar man ny ASP.NET klass som refererar till vart man vill ap-
plicera den nya typen. Klassen registreras som arv från rätt klass, till exem-
pel om man lägger till workflow typ, registreras klassen som arv från Um-
braco.Forms.Core.Workflowtype. I projektet skapas bland annat en ny work-
flow typ som bearbetar data och beräknar ett pris. Data sparas i 2 Cookies.  
En praktisk funktion som finns i Umbraco Back Office är att man kan skapa 
återanvändbara komponenter via makros. I projektet används makros för 

mailto:hello@wampp.se
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att presentera Cookie värdena.  
 
Från Umbraco version 6 finns möjligheten att skapa workflow som låter 
välja en Razor View-fil som används för att skicka en snygg HTML e-post. 
Man kan skapa egna Razor View-s som kan användas som e-post mallar. 
Wamp Web&Photo använder 4 olika Razor Views som e-post mallar. Figur 
6 illustrerar koden från wampp-contact-template.cshtml, man går igenom 
formulärsvar och använder första värdet (i detta fallet är det namn) för att 
ge feedback. 

   

Figur 6 
 

FAQ undersidan kommer att sammanställas efter frågor från besökare har 
sparats och mönster hittats. 

Hela sidan kopieras och översätts till engelska. Wampp Web&Photo finns 
tillgänglig i svenska och engelska. 

 

4.7 Sociala medier 

Konton registreras hos Facebook och Instagram. Båda mediekanaler erbju-
der bra betaltjänster till reklam, användning av dessa kommer övervägas i 
framtiden. 
Instagram widget från Elfsight är implementerad på webbsidan. Processen 
är enkel och smidig. Man kan justera widgets utseende på Elfsight, bland 
annat hur bilder ska visas och vilka färger man vill använda är justerbara. 
Sedan genererar sidan kodsnutten som man applicerar där man önskar att 
widgeten ska synas. 



Wampp Web&Photo – Utvecklingen av hemsida till webbyrå 
Tiia-Mai Truup 2019-05-30 
 

19 

 

4.8 Innehåll och priser på tjänster 

Textinnehållet på webbsidan är egenutvecklad och framtagen med hjälp av 
info som finns på internet samt egna erfarenheter. Info om hur utveckl-
ingen går till samt tidsåtgång presenteras.  
Underlaget för priser på webbutvecklingen är baserad på följande: 

• Kostnad för Umbraco starter kit 

• Tidsåtgång för framtagning av grafiska profilen 

• Tidsåtgång för framtagning av företagsloggan 

• Tidsåtgång för framtagning av antal undersidor 

• Tidsåtgång för SEO-arbete 

• Kostnad för domännamn 

• Kostnad för SSL-certifikat 

• Kostnad för webbhotell 

• Kostnad för e-post 

Webbutvecklingspriser delas i engångskostnad och månadskostnad. En-
gångskostnad påverkas av val av hemsida, grafisk profil, företagslogga, an-
tal undersidor, SEO, domännamn, SSL-certifikat, webbhotell och e-post. Må-
nadskostnaden påverkas av domännamn, webbhotell och e-post. 

Underlaget för priser på fotografering är framtagna med hjälp av prissätt-
ning av konkurrenter. 

 

4.9 SEO 

Domännamnet för Wampp Web&Photo tar inte direkt hänsyn till SEO. Mer 
SEO vänligt namn hade varit wamppmedia.se eller wamppwebbyrå.se.  
För att göra sidan mer SEO vänlig används sökord som är populära i mål-
gruppen, till exempel vad kostar fotografering, hur lång tid tar det att ut-
veckla hemsida.  
Webbsidan använder specifika namn i sidtitlar. Bilder och andra filer som 
används är döpta för att få chansen att komma med i sökmotorernas bild-
sök. Alla bilder har bildtext. 
För att få högre rankning i sökmotorerna, länkas till hemsidan från Instag-
ram och Facebook. 
Länkar är utvecklade med hänsyn till läsbarhet för Google. Det är bättre att 



Wampp Web&Photo – Utvecklingen av hemsida till webbyrå 
Tiia-Mai Truup 2019-05-30 
 

20 

skriva ”LÄS MER OM FOTOGRAFERING” än att ”KLICKA HÄR”. 
Meta-beskrivningen är relevant för hemsidan och innehåller de viktigaste 
sökorden. 
Wampp Web&Photo är inte anmält hos sökmotorerna ännu. Anmälningen 
görs efter alla förberedelser som behövs för att starta webbyrå är införda. 
Umbraco CMS är SEO vänlig vilket förenklar SEO arbetet. 
Umbraco har ett tillägg SEO Checker som hjälper att hitta vanliga SEO pro-
blem, till exempel saknad meta beskrivning eller trasiga länkar.  
 
  

4.10 Policy 

Cookie-policy och integritets-och personuppgiftspolicy är inte framtagna 
ännu. Det finns mycket hjälpmedel på internet som man kan använda för 
att skriva dessa policyn. Till exempel ger 7Minds bra tips hur man skriver 
dataskyddspolicy enligt nya dataskyddsförordningen-GDPR. [20] 

4.11 Lansering 

För att flytta Umbraco projekt från lokal dator till Umbraco cloud, krävs en 
del förberedelser.  
Umbraco Cloud kör alltid den senaste versionen av Umbraco 7 och 8. Detta 
innebär att projektet, som flyttas, måste vara uppdaterad till senaste vers-
ionen. Wampp Web&Photo körs med Umbraco 7.14. 
Projektet rensas, bland annat papperskorgar i Back Office töms och utvalda 
filer under App_Data raderas. 
Sedan skapas ett nytt tomt projekt i Umbraco Cloud, viktigt att man skapar 
Umbraco 7 projekt. 2 miljöer sätts upp, Live miljö och Development miljö. I 
Development miljö kan man utveckla sidan och testa funktioner utan att 
Live sidan blir påverkad, sedan kan man skicka alla nya ändringar till Live 
miljö. Det är populärt att arbeta med 3 miljöer samtidigt- Local miljö (lokal 
dator), Development miljö och Live miljö. 
Media och Member typer raderas i Cloud projektet, sedan klonas sidan ner 
till lokal dator med hjälp av GitKraken. 
Nästa steg är sammanslagning av befintliga projektet med Cloud projektet.  
Detta innebär bland annat sammanslagning av config filer. Det är väldigt 
viktigt att man gör rätt i denna steg. Diffmerge används för att jämföra filer 
under sammanslagningen.  
UDA-filer genereras för all metadata. Det sammanslagna projektet och 
funktioner testas lokalt innan den skickas till Umbraco Cloud.  
Projektet skickas med hjälp av GitKraken till Umbraco Cloud Development 
miljö. Nu finns all metadata i Development miljö. Via Local miljö Back Of-
fice skickas även innehåll och media till Development. 
Efter några justeringar skickas projektet till Live miljö. Sidan är nu tillgäng-
lig för besökare. 
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4.12 Tester / Användartester 

Webbsidan testas i webbläsare IE10, Chrome, Firefox, Safari, Opera. Alla 

funktioner testas även på mobila enheter Iphone 6s, Iphone 8 plus och Ipad Air. 

E-postfunktioner testas. 

 

En ny enkät skapas med Umbraco Forms för att skicka ut frågor till testpersoner 

som har utförd användartest, bilaga A. Genom användartester utvärderas 

webbsidans användbarhet. Underlaget till frågor tas fram med hjälp av 

blogginlägg från Mockplus. [19] 

Frågor är på engelska eftersom testpersoner är från olika länder och det 

gemensamma språket är engelska.  
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5 Resultat 
Domännamnet är registrerat och skyddat med SSL-certifikat, figur 7.  

 

Figur 7 

Den grafiska profilen, företagsloggan, bilder, innehåll/text är framtagna och 
används på Wampp Web&Photo webbsida. Bilaga B illustrerar resultatet av 
startsida och undersida- photography. 

E-post konto och funktionalitet är framtagna och även 4 templates för att 
ge feedback till besökaren som sökt kontakt. Figur 8 illustrerar resultatet 
av wampp-contact-template. 

 

Figur 8 

Konton hos sociala medier är registrerade och länkar till företagets webb-
sida. Webbsidan länkar till sociala medier. Instagram widget används på si-
dan. 

Alla undersidor är utvecklade och priskalkylator är tillgänglig. Man kalkyle-
rar priset genom att svara på 10 frågor, frågor är baserade på avgörande 
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detaljer inom webbutveckling. Priser på hemsidan inkluderar moms och 
presenteras med hjälp av Cookies, figur 9. I dagsläget finns kalkylering till-
gänglig enbart på svenska men inom kort även på engelska.  

 

Figur 9 

Sidan är sökoptimerad men inte anmäld hos webbläsare ännu. Resultatet 
av SEO arbetet kommer att utvärderas med Umbraco SEO Checker. 

Cookie-policy och integritets-och personuppgiftspolicy är inte framtagna 
ännu men kommer att finnas tillgängliga inom kort. 

Wampp Web&Photo hostas hos Umbraco Cloud och finns tillgänglig via föl-
jande adress: www.wampp.se. 

Testning av webbsidan i olika webbläsare och enheter ger utmärkt resultat.  

Användartester har utförts och 5 personer från olika länder, bakgrund, ål-
der har deltagit. Resultatet har varit positivt och resulterar relativt hög an-
vändbarhet, svaren presenteras i bilaga C. 

https://www.wampp.se/usability-test
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6 Slutsatser  
Målet med projektet var att göra företaget Wampp Web&Photo synlig på 
webben genom en fungerande hemsida. Jag tycker att målet är uppnått 
men det finns fortfarande arbete kvar att göra. 

Domännamnet bör placeras under fler toppdomäner, till exempel .nu 
och .ee.  
Galleri på webbsidan ska fyllas med bilder som refererar kvalitén till tjäns-
ter inom fotografering. 
Användartest resulterade att webbsidan behöver bättre introduktion. Start-
sidan bör uppdateras så att besökare snabbt förstår vad sidan handlar om 
och vilka tjänster erbjuds. Sidan ska översättas till fler språk. Telefonkon-
takt bör övervägas. Man bör applicera fler grafiska objekt på sidan som ger 
livlighet. 
FAQ undersidan ska sammanställas efter frågor från besökare har sparats 
och mönster hittats. 
Priskalkylator ska utvecklas så att den fungerar i flera språk. Momssätt-
ningen på priser bör ses över, det finns regler som man som företagare ska 
följa när man deklarerar och betalar moms. 
Annonsering hos Facebook och Instagram bör utföras för att nå till fler po-
tentiella kunder. Googles annonstjänst AdWords bör användas. 
Webbsidan ska anmälas hos webbläsare och SEO arbetet utvärderas.  
Cookie-policy och integritets-och personuppgiftspolicy måste tas fram. 
Google Analytics kontot ska kopplas till webbplatsen så att man enkelt kan 
börja övervaka besökare på och köra rapporter om användarbeteende. 

Lanseringen har gått efter planer och sidan fungerar utmärkt. Jag är mycket 
nöjd med Umbraco Cloud som hosting alternativ. En nackdel är att pro-
jektet är skapad i Umbraco 7. Umbraco släppte version 8 den 26 februari 
2019 med nya funktioner. Fram till 31 augusti 2019 finns möjlighet att välja 
om man vill skapa Umbraco 7 eller 8 projekt. 30 september 2023 slutar 
Umbraco Cloud stödja hosting av Umbraco 7. Detta innebär att Wampp 
Web&Photo ska uppgraderas till version 8 senast i september 2023 men 
jag har redan börjat kolla på uppgraderingen och planerar införa detta 
inom snar framtid.  

Användartester gav positiv feedback och även lite tips till justeringar.  
I efterhand hade jag ändrat frågor som skickades till testpersonerna. Frå-
gorna bör ha varit mer specifika om hemsidan, till exempel ”Var priskalky-
lator förståelig och priser rimliga?”, ”I hur många språk finns hemsidan?”. 

Även om det finns lite arbete kvar med sidan är jag nöjd med min insats. 
Det har varit utmanande att skapa hemsidan till Wampp Web&Photo. Man 
kan ifrågasätta varför jag valde använda CMS istället att utveckla från 
scratch? För att företaget lätt ska kunna hantera webbsidans innehåll är 
CMS system bästa alternativet. 
Jag hade ingen erfarenhet om Umbraco tidigare och blev mycket positivt 
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överraskad. Det finns inte många teman utvecklade till Umbraco jämfört 
med Wordpress stora utbud, men jag ser det inte som en nackdel. Um-
bracos starka egenskap är flexibilitet och detta uppskattar jag. 
 

Det är jag själv som står bakom Wampp Web&Photo och målet är att er-
bjuda webbutvecklingstjänster via företaget. Jag har lärt mig enormt 
mycket under arbetet med detta projekt. Det finns många detaljer som in-
går i utvecklingen som man inte alltid tänker på. Under denna resa har jag 
lärt mig vad som krävs för att leverera en komplett och fungerande hem-
sida med Umbraco CMS. Jag kommer använda metoder/tekniker som an-
vändes för att skapa hemsida till Wampp Web&Photo  även i mina framtida 
utvecklingsprojekt av hemsidor. 
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http://www.usabilitypartners.se/om-anvandbarhet/index.php
https://buffer.com/library/social-media-sites
https://sv.wikipedia.org/wiki/Widget
https://www.mockplus.com/blog/post/user-experience-survey-questions
https://www.mockplus.com/blog/post/user-experience-survey-questions
https://www.7minds.se/dataskyddspolicy-enligt-dataskyddsforordningen-gdpr/
https://www.7minds.se/dataskyddspolicy-enligt-dataskyddsforordningen-gdpr/
https://dotnet.microsoft.com/learn/web/what-is-aspnet
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[22] Sass 
https://sass-lang.com/ 
Hämtad 2019-05-28 

https://sass-lang.com/
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Bilaga A: Frågor till användartest 
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7 Bilaga B: Resultat  
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8 Bilaga C: Användartest resultat 
 

Would you recommend Wampp to a 
friend? 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

 

How would you describe Wampp in one or more words? 

Elegant, stylish 

Impressive and stylish look 

Modern, comfortable 

Web development on classy and stylish way with high standars. 

Black and White  

 

How does Wampp compare to competitors? 

One of a kind 

Their stylish way of working with web pages and images shines through which will attract customers. 

Wampp is easy 

Its new, its fresh and it shows good quality. Certainly, a serious competitor in the market 
Easy to use 

 

If you were to review Wampp what score would you give it 
out of 10? 

9 

10 

9  

9 

9 

 

Is the product easy and intuitive to 
use? 

Yes, very easy 

Yes. 

Yes, it is easy 

Yes it is 

Yes 
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If you could change one thing about Wampp what would it be and why? 

Nothing really  

Can't think of something.  

There should be Estonian language 

Add your telephone number under the contacts.  

More colours 

 

What do you like best about the website? 

Clickable and easy 
That it is easy to find information and that the whole website looks really good make me impressed 
of the hard work behind it.  

Design 

Design and how easy it is to navigate on the site. Categories are clearly divided. 

I like that i can calculate prices 

 

What do you like least about the website? 

Nothing 

Can't think of anything. 

Maybe there could be more introduction about the website 
Its hard do find something what i dont like at all. Only thing is that i would love to see some 
examples on photographys that they have made. 

It is plain black and white 

 

Is the functionality working good both on small and big 
screen? 

Not tried 

Both my iphone and ipad looks good and working fine. 

Yes 

Yes 

Yes 

 

Does the design of the website look best on small or big screen? 

Only tried on big screen 

Looks good on both but big screens is a little bit better. You see more information on pages.  

Both 

Big screen 

I like it more on small screen 
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What services is the website offering? 

High quality pictures is one thing.. 

Webbutveckling och fotografering 

Website design, photography 

Web development and photography sevices. 

Website and photography 

 

Anything else you care to share or get off your chest? 

Impressed 
Just that you did a really good work! I am going to share you website on my instagram and  
facebook to make sure everyone in my friendship knows about your company!  

 

 

 

 


