
Siw Lysholt Jørgensen
Svendeprøve 2020 | Digitalt produkt



Opgavebeskrivelse
Opgaven er fra en privat kunde og lød på 
at lave en hjemmeside. Kunden vil gerne 
have hjemmesiden luftig, enkel, nem at finde 
rundt på. Samtidig skulle det være en hun 
selv kunne opdatere efterfølgende.

Afsender og målgruppe
Kunden laver en del kunst som hun ønsker 
at vise frem. Hendes primære målgruppe er 
kvinder i alderen 20-50år.

Kundekontakt
Der har været kundekontakt igennem hele 
processen.

Browserkompatibilitet
Hjemmesiden er testet og fungerer på de 
browsere vi har haft adgang til.

Modtagelse
Møde med kunden om 
ønsker, køb af domæne- 
navn og webhotel samt 
installering af wordpress

Forberede materiale
Ordne billeder så de har 
en rød tråd, er rgb og  
i 72ppi

Gennemgang
Endelig produkt vises  
til kunden

Inspiration
Søge inspiration på hjem-
mesider hun kunne lide 
og modtage materiale til 
indhold

Hjemmeside
Opsætning af hjemme- 
siden i wordpress

Seo
Lave seooptimering

Wireframe og flowchart 
Arbejde på wireframe og 
flowchart ud fra kundens 
ønsker

Responsiv
Sørge for at hjemmesiden 
er responsiv

Aflevering af produktet

Workflow
Overordnet overblik af arbejdsproces-
sen. Der var en del kommunikation 
frem og tilbage løbende, da jeg ikke 
kunne få alt indhold på en gang.



Flowchart / wireframe
Vi snakkede om hvilke sider hun ville have 
på hendes hjemmeside og om at hun øn-
skede  at hendes galleri side skulle være i  
3 kolonner, resten måtte jeg komme med 
forslag til.
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Opbygning af hjemmesiden
Jeg anbefaler hende at bygge hjemmesiden 
op med Wordpress for, at hun selv kan æn-
dre på hjemmesiden. Jeg anbefaler hende 
at købe temaet Avada fordi den giver man-
ge muligheder og er drag and drop, som 
gør det nemt at få hjemmesiden som man vil 
have den.

Jeg har installeret og brugt nogle få plugins 
for at få yderligere funktionalitet på hjemme-
siden. Jeg har bl.a. brugt Yoast SEO plug-
innet som analysere sidens indhold og som 
er med til at optimere kundens placering på 
Google.



Kvalitetsvurdering
Overordnet set er jeg tilfreds med resultatet, 
jeg ville dog godt have haft et bedre work-
flow, da der har været meget frem og tilba-
ge i kommunikationen med kunden. Jeg har 
ramt kundens ønsker, hjemmesiden er luftig, 
enkel og nem at finde rundt på. Ikke mindst  

 
 
er det nemt for kunden selv at ændre noget 
på hendes hjemmeside, samtidig med at 
hun selv kan gå ind at tilføje noget på hjem-
mesiden.
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