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Namn: Erik 

Kurs: Gränssnittsdesign 

Klass: Sy17 

  

  

  

  

  

  
Projektplan 

  

”Projektets namn” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  



  

  

(använd de punkter som är relevanta) 

  

1. Projektbeskrivning 
  

Mål och Syfte 

Mål och syfte med produkten: 

Mitt mål med produkten är att skapa en hemsida som är enkel att använda och 
beställa sängar på. 

  

Målgrupp (använd de punkter som är relevanta) 

Ålder:    vuxna                                                Kön: båda                               
 Yrke: spelar ingen roll 

Utbildning:      spelar ingen roll                                      Datorvana: ja, lite grann. 
tillräckligt för att kunna beställa online                       Nationalitet: Svenskar(pga det 
är en svensk sida) 

Religion:   spelar ingen roll                        

Förkunskaper: kunskap om hur man beställer online 

Intressen: spelar ingen roll                         

Annat: 

  

Användarsituation (hemma, på resa, via 
mobiltelefon, via större skärm, etc.) 
Var kommer produkten främst att användas? I vilken situation? På vilket sätt? 

 Min hemsida kommer först och främst användas till försäljning av sängar i olika storlekar 
och färger. Poängen är att skapa en sida som man enkelt kan beställa hem sängar till sitt 
hem 



  

Förväntade reaktioner/förväntat första 
intryck (ange nyckelord) 
Användarens förväntade reaktion efter en stunds användande: Förväntar mig en någorlunda 
nöjd reaktion från mina köpare, som typ “det där va enkelt” 

  

  

Media mix (text, bild, annat) 
Vilken typ av media kommer hemsidan att innehålla? 

 ingen för tillfället 

  

Tidsramar 

Projektstart: 2018-01-15 
Projektplan färdigställd: 2018-01-15 

Dokumentation/Projektrapport färdigställd: 2018-05-15 

Slutinlämning/Produktleverans: 2018-05-22 

 

2. Projektets innehåll 
  
  

Vilka arbetsmoment ingår i 
ditt webbprojekt?             

Ingår 

                                          (Ja/Nej) 



Omarbeta/Nyutveckla design  ja 

Marknadsföring av produkt  ja, genom att jag 
visar mina produkter 
på min hemsida 

Försäljning av produkt      ja 

Insamling av information  nej 

Produktion av text  ja 

Produktion av bild  ja 

Produktion av animering  nej 

Produktion av ljud  nej 

Produktion av video  nej 

Programmering (HTML, 
CSS, JavaScript, PHP, etc.) 

 ja 

Databaser/Databasutvecklin
g 

 ja 

Annat (specificera nedan): 

  

 nej 

  

Förklaring/förtydligande till de punkter som besvarats Ja. 

(T.ex. vad används PHP till.)  

  

  

En mera detaljerad beskrivning av ingående komponenter följer på nästa sida. 

  



  
 

3. Utformning 
  

Design och form 
Beskriv här nedan den tänkta utformningen på produktens gränssnitt (färgval, logotyper, 
metaforer mm) 

 Jag tänkte mig att startsidan ska innehålla en meny högst upp uppföljd av ett sortiment av 
sängar som man antingen kan lägga direkt i ens kundvagn eller klicka på för att få mer 
information om sängen och byta färg om man vill. 

Text 
Syftet med texten: används till information om sängarna, typ mått osv 

 

Färg: har ingen särskilld betydelse 

  

Typsnitt: har inte bestämt mig än 

  

Stillbilder och annan grafik 
Syftet med stillbilder (fotografier): att visa hur sängen ser ut 

  

Format för stillbilder (upplösning, filformat mm):  

  

Syftet med annan grafik (t ex logotyp, knappar, etc.): 

  

Annan grafik: 

  

  



Ljud 
Beskriv syftet med det ljud som kommer att återfinnas i produkten 

Ange speakertexter: 

  

Ange effektljud: 

  

Ange musik: 

  

Format för musik (upplösning, sampling, filformat, komprimering mm): 

  

Användarstyrning av ljud (av, på, spola, volym mm): 

  
  

 

 Rörliga bilder 
Beskriv syftet med de videoavsnitt och de animeringar som kommer att återfinnas i 
produkten 

Antal videoavsnitt och ungefärlig längd för dessa: 

Format för video (upplösning, färgdjup, filformat, komprimering mm): 

Användarstyrning av video (start, stop, spola mm): 

Antal animeringar: 

Formatet för animeringar: 

Användarstyrning av animeringar (start, stop, spola mm): 

  

Interaktionsteknik 
Specificera vilka interaktionstekniker som kommer att användas: 



  Knappar    Hotspots   Formulär   Drag & Drop              

  Annat 

  

Eventuella förtydliganden: 

  

4. Tekniska aspekter 

  

Plattform för klienter 
 
Internetanslutning:            10 Mbit/s                     100 Mbit/s 

  

Webbläsare (tillverkare och versioner) som hemsidan anpassas för: 

  

Utvecklingsmiljöer och Tekniker 
Produktionen kan basera sig på en eller flera av följande miljöer/tekniker:                              
  

  HTML 5   CSS3     JavaScript    3D-grafik   PHP     Databaser                   

  Annat 

  

Eventuella förtydliganden: 

  

Bilagor: 
Mockup/wireframe som visar hur du tänker att gränssnittet ska se ut. 


	”Projektets namn”
	(använd de punkter som är relevanta)
	1. Projektbeskrivning
	Användarsituation (hemma, på resa, via mobiltelefon, via större skärm, etc.)
	Förväntade reaktioner/förväntat första intryck (ange nyckelord)
	Media mix (text, bild, annat)
	Tidsramar
	Projektstart: 2018-01-15
	2. Projektets innehåll
	3. Utformning
	Design och form
	Text
	Stillbilder och annan grafik
	Ljud
	Rörliga bilder
	Interaktionsteknik
	4. Tekniska aspekter
	Plattform för klienter
	Utvecklingsmiljöer och Tekniker

