
9 tips 
til å skrive en nettsidespesifikasjon



Jo, Vecora er et digitalbyrå med bred 
kompetanse innen web, design, sosiale 
medier, synlighet og kommunikasjon.

VECORA

Som en av regionens største innen 
nettsider, er vi ikke en leverandør 
av én løsning, men jobber med de  
verktøyene vi til enhver tid mener 
er best egnet for den jobben som 
skal gjøres. Vi er opptatt av at du 
skal kunne få en god og riktig nett-
side som passer for deg og dine 
brukere. Enkelt og greit.

Vi har skrevet dette heftet for å 
hjelpe folk å utarbeide en plan for 
hva de trenger. 

Spesifikasjonen utarbeides for at 
de forskjellige leverandørene skal 
kunne gi pris på samme løsning 
og ikke prise epler og pærer om 
hverandre. 

Spesifikasjonen skal være en han-
dle liste/ønskeliste over hvordan 
løsningen skal fungere, hvilke 
funksjoner løsningen skal ha og 
hvordan nettsiden skal se ut eller 
oppføre seg. 

Hvem er vi?

Design is not just what it 
looks like and feels like. 
Design is how it works.

- Steve Jobs

“
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INTRODUKSJON

Start med en grei og enkel intro-
duksjon av hvem dere er. Fortell litt 
om organisasjonen, hvilke person-
er som blir med i arbeidet og hva 

bakgrunnen for prosjektet er. 
Det trenger ikke være allverden, 
men nok til å gi et lite bilde av
utgangspunktet dere har.

Introduser deg selv

Litt historie om organisasjonen

Nøkkelområder

Markedet en opererer i

Erfaringer fra tidligere prosjekter

Nyttig informasjon kan være:
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FORMÅL

Hvorfor trenger dere en ny nett-
side, og hvilke resultater ønsker 
dere den nye siden skal gi? Gjør 

noen refleksjoner rundt hva målet 
er og hvorfor den siden dere har i 
dag ikke oppfyller dette.

Hva er målet med en 
ny nettside?

Lag noen klare mål og gjør det enklere for andre å 
ta veivalg rundt hva en skal lage og hvordan det kan 
brukes.

Økt trafikk

Tydeligere ansikt utad, bygge troverdighet/merkevare

Bedre tilgjengelighet mot kunder

Øke omsetning i nettbutikk

Flere henvendelser på telefon, i butikk eller på e-post

En nettside bør ha klare mål:
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FORMÅL

Vær konkret i måten du skriver. De 
fleste leverandører vil raskt få et 
bilde av hvor dere vil, uten at en 
trenger å utbrodere veldig.

Ta gjerne utgangspunkt i noe du 
lik-er eller synes fungerer godt i det 
du har i dag eller hos andre. Forklar 
hva som er bra, og hva dere ønsker 
å ta med til det nye nettstedet.

Det kan også være greit å ta en 
runde med de som jobber med 
salg om hvorvidt nettsiden også 
skal kunne fungere som salgsver-
ktøy.
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MOTTAKER

Denne henger nært sammen med 
punkt 2 – og for å ha et godt mål,  
bør man også ha en tanke om 
hvem som skal bruke siden.

Forskjellige personer bør snakkes 
til på forskjellige måter, og du bør 
identifisere ditt nøkkelpublikum 
for å kunne snakke til dem på rett 
måte for å nå dine mål.

Hvem skal brukeren av 
siden være?

Eksisterende kunder

Potensielle kunder som leter 
etter informasjon

Potensielle ansatte

Leverandører

Disse kan være:
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Listen på forrige side er veldig 
generalisert, så du finner sikkert 
mer spesifiserte måter å definere 
ditt publikum på. Når du har en 
klar plan om hvem som skal bruke 
siden, så trenger du også å ha en 
tanke om hva de kan tenke seg å 
benytte siden din til.

Det kan være forskjellige ting 
avhengig av hvilken brukergruppe 
de tilhører. For å si det på en an-
nen måte, hva er det du ønsker å 
få brukeren til å gjøre? Kjøpe noe? 
Sende deg spørsmål om noe? 

Dette er noe som også bør gjøres 
noen tanker rundt. Og det vil hjelpe 
veldig når det kommer til å designe 
layout og navigasjon på nettsiden.

MOTTAKER
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BUDSJETT

«Alle veier fører til Rom,» men noen 
er dyrere enn andre. 

Mange kvier seg ofte med å fortelle 
hva budsjett de har på et prosjekt 
som dette, men det er ganske kon-
traproduktivt. Hvis leverandøren 
vet både målene dine og bud- 

sjettet, så bør en god leverandør, 
som du stoler på, kunne finne 
den beste løsningen for deg, eller 
fortelle at budsjettet er for høyt 
eller for lavt. Vær ærlig med utgang-
spunktet ditt og hvilke følelser du 
har rundt bud-sjett.

Hva er budsjettet ditt?
Se for deg at du går inn hos en bilforhandler 
og spør hvor mye en bil koster. Uten å si 
noe om hva du vil ha, hvor lenge du skal ha 
den, hva du skal bruke den til osv.
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BUDSJETT

Samtidig gir det oss som lever-
andør et godt bilde på det landska-
pet dere er i, og hva som kreves for 
å skille seg ut. Erfaringsvis bidrar 

det også til en bevisstgjøring rundt 
sine egne forhold og hvilke priorit-
eringer andre har.

Hvem er dine 
konkurrenter?

Det å liste opp dine hovedkonkurrenter har tre funksjoner:

Leverandøren kan se hva andre i din bransje gjør, og kanskje låne fra 
deres beste nettsidefunksjoner.

Leverandøren kan finne muligheter for å forbedre de tingene som 
allerede tilbys i bransjen din.

Leverandøren kan forsikre seg om at designet på din side er distinkt 
annerledes enn konkurrentene.
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Hvis nettsiden er et glorifsert vis-
ittkort, så er siden mest sannsynlig 
ganske statisk og skal oppdateres 
sjeldent. Siden har da ikke noen 
videre tekniske behov.

Hvis det er en nettbutikk, list opp 
behovene du har for visning av 
produkter, eventuelle integrasjoner 
med regnskapssystem, betalings- 
kort o.l., om kunder skal kunne ha 

en egen konto, abonnement på 
varer eller andre behov/ønsker du 
har for nettsiden, så vær klar på 
det.

Er det andre tekniske spørsmål 
rundt integrasjoner eller andre 
behov som er essensielt for nett- 
siden – skriv ned detaljert liste om 
hva brukere skal kunne gjøre.

Teknisk spesifikasjon
For å si det enklere, hva ønsker du at nettsiden skal kunne gjøre?

BUDSJETT
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Bruk litt tid på å kartlegge dette. Er 
ikke momenter som dette avklart 
før oppstart, blir prosjektet fort 
dyrere.

Det er også andre områder som 
er viktig når det kommer til å ha et 
nytt og moderne nettsted:

MOTTAKER

Skal nettsiden snakke med noe kundesystem?

Skal man kunne skrive seg opp på nyhetsbrev?

Skal man kunne kjøpe varer/tjenester?

Skal nettsiden snakke med noe lagerstyringssystem e.l.?

Et moderne
nettsted
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KARTLEGGING

Kunde-/brukerreise er en måte å 
beskrive handlingene en bruker 

skal kunne gjøre på nettsiden. De 
kan se ut som dette:

/Som en kunde/
/Jeg vil kunne legge varer i handle-

kurven min/ 
/Slik at jeg kan kjøpe dem senere/

Kunde-/brukerreise

/Som ansvarlig for nettbutikken/
/Vil jeg kunne forandre statusen på 

bestillingen/
 /Slik at jeg kan merke bestillingen 

som sendt/

Lag slike kunde-/brukerreiser for 
hver kunde-/brukergruppe på nett-
siden, spesielt om du har uvanlig 

funksjonalitet du ønsker å ha til-
gjengelig på nettsiden.
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Behov som ikke er 
knyttet til funksjon

KARTLEGGING

Har du behov som ikke er knyttet til praktisk funksjon på nettsiden?

Universell utforming – WCAG 2.0-standarden. Det er et lovkrav til nye 
sider som lages nå. Dette må du forholde deg til. Mer informasjon fin-
ner du her: https://uu.difi.no/

Sikkerhet – SSL

Lastetid – hvor viktig er lastetiden for deg? (Det bør være veldig viktig.)

GDPR (General Data Protection Regulation) trer i kraft mai 2018

Andre lover og regler

Dette kan være for eksempel:
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Design av en nettside handler om to ting: Det dere liker og det de fleste 
andre (les:kundene) liker. Det er ikke nødvendigvis det samme. Vær tydelig 
på hva dere synes om design, men ikke vær blind for andre forslag.

De fleste leverandører har god kunnskap til hvilke designmessige grep som 
fungerer bedre enn andre.

Vårt råd:

Lytt og vær åpne for andre innspill.

MOTTAKER

Design
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INNHOLD

Gode sider er avhengig av godt 
innhold. Det være seg bilder, tekst 
eller film. Bilder er noe som virke-

lige gjør den store forskjellen på en 
god og en skikkelig god nettside.

Foto, tekst og film
Er bildematerialet dere har dårlig, 
anbefaler vi å prioritere å få tatt 
skikkelige bilder. Det kan bety 
vel-dig mye for resultatet og hvor 
flott nettsiden blir. Involver fotograf 
tidlig i prosessen for å få et så godt 
utgangspunkt for gode bilder eller 
film som mulig.

Tekst handler ikke bare om  
mengde, men også om tekst som 
fanger leseren og som er relevant 
for Google. De virkelig store 
forskjellene på god SEO (søke- 
motoroptimalisering) er ofte 
hvordan teksten er utformet. Godt 
innhold gir enkelt og greit høyere 
treff på Google.

Godt innhold gir enkelt og greit høyere treff 
på Google.
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FORPROSJEKT

Ta det med ro. Det finnes en 
løsning: Nemlig et forprosjekt. Allier 
dere med noen som kan faget. Det 
kan være en samarbeidspartner, 
eller kanskje en leverandør dere 
foretrekker fremfor andre. De vil 
kunne hjelpe dere med å finne ut 
hva dere skal ha, definere det og 
komme med et godt utgangspunkt 
og spesifikasjon på hva som skal 
lages.

I en slik fase er det viktig å få alle 
kort på bordet, alle tanker dere har 
og hvordan dere tenker å bruke 
nettsiden. Forprosjektet vil kunne gi 
svar på de fleste spørsmålene som 
må til for å kunne ha grunnlaget 
for utformingen av et nytt nettsted, 
uansett hvem dere måtte komme 
til å bruke. Og sjansen er stor for at 
dere lærer mye nytt på den veien.

Hjelp! Jeg trenger hjelp til 
å finne ut hva jeg skal ha

Lykke til!
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Om Hallgeir
Jeg har vært på sosiale medier sid-
en det fikk navnet «sosiale medier», 
og har jobbet med rådgivning og 
digitale flater i over 20 år. Erfarin-
gen jeg har opparbeidet meg på 
den tiden, er stor og omfangsrik.

Jeg har vært med å bygge opp 
merkevarer for en rekke virksom-
heter hvor digital strategi, kommu-
nikasjon og brukeropplevelse er 
mine spesialiteter.

For meg er det viktigste at mine 
kunder forstår hvordan de skal 
forholde seg til de digitale flatene 
som finnes, og hvordan bruke de 
mulighetene disse representerer. 
For mange er dette helt nytt, og de 
har en rekke sprørsmål rundt hva 
de skal gjøre.

Og her starter min jobb.
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The idea of waiting for 
something makes it more 
fascinating.

- Andy Warhol

“
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Langgata 87
4306 Sandnes
vecora.no
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