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Abstract

Marlot Company Limited is a company in the sector household services. It is a new company 

where the owners, and also the clients, felt that the company was in need of a distinct 

platform where they could communicate with their current and prospective customers. The 

assignment was to create a platform consisting of a graphic profile and a Wordpress site for 

the company. The graphic profile's task was to distinctly profile the company in the market, 

and visualizing the conceptions that the company wants to be associated with. The purpose of 

the Wordpress site was to create a showcase for Marlot towards their customers, and the 

company itself could manage after completion.

These two products have been created with the help of a pilot study which included an 

analysis in which the competitors in the market has been scanned, and reports of the 

household services sector has been studied. The result is an appealing and modern graphical 

profile that stands out in the sector household services, and a Wordpress site where the 

company can communicate with their market in a distinct and appealing manner. 

(Keywords: Graphic profile, Wordpress, Household services)
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Sammanfattning

Aktiebolaget Marlot är ett företag inom sektorn hushållsnära tjänster. Det är ett nystartat 

företag där ägarna och tillika uppdragsgivarna ansåg att företaget var i behov av en tydlig 

plattform där de kunde kommunicera med sina nuvarande och blivande kunder. Uppdraget 

var därför att skapa en plattform bestående av en grafisk profil samt en Wordpress-sida åt 

företaget. Den grafiska profilens uppgift var att tydligt profilera företaget på marknaden, och 

visualisera de begrepp som företaget vill förknippas med. Syftet med Wordpress-sidan var att 

skapa ett skyltfönster för Marlot gentemot sina kunder, och som företaget själva kunde 

administrera efter färdigställandet.

Dessa två produkter har skapats med hjälp av en förstudie som innefattat en omvärldsanalys 

där konkurrenterna på marknaden synats, och rapporter gällande sektorn hushållsnära tjänster 

studerats. Resultatet är en talande och modern grafisk profil som sticker ut inom sektorn 

hushållsnära tjänster, och en webbsida där företaget kan kommunicera med sin marknad på ett 

tydligt och tilltalande sätt.

(Nyckelord: grafisk profil, Wordpress, hushållsnära tjänster)
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1 Inledning

Att som företag idag identifiera sin målgrupp och kommunicera med kunden på ett bra sätt är 

idag ett måste. I den mångfald av företag och det brus av information och budskap som 

förmedlas av dessa är det av yttersta vikt att som företag skapa en tydlig profil, som på ett 

direkt och tilltalade sätt förmedlar företagets identitet och idé. 

Med detta examensarbete vill jag skapa en god plattform för kommunikation mellan företaget 

Marlot och dess nuvarande och tilltänkta kunder. Plattformen i detta fall består av en grafisk 

profil och en webbplats skapad i Wordpress.

1.1 Uppdragsformulering

På uppdrag av Marlot och dess två ägare, tillika anställda, skall en grafisk profil samt en 

webbplats skapas åt företaget. Den grafiska profilen skall innefatta en logotyp, ett färgschema 

och typsnitt som företaget skall använda sig av på olika plattformar. Syftet med den grafiska 

profilen är att visualisera de begrepp och värden som företaget Marlot vill förmedla. Syftet 

med webbplatsen är att skapa en webbsida som är ett skyltfönster gentemot företagets 

nuvarande och framtida kunder. Webbplatsen skapas i Wordpress för att företaget själva skall 

kunna administrera och uppdatera den vid behov. Rapportens syfte är att beskriva arbetet med 

Marlots grafiska profil och webbplats. Samt att utifrån relevanta teorier ge en förklarande 

kontext till arbetsprocessen.
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1.2 Avgränsningar

Rapporten ämnar enbart beskriva den arbetsprocess som legat bakom arbetet med Marlots 

webbplats. Huruvida webbplatsen uppfyller sitt syfte, och/eller om kundernas relation till 

Marlot som företag förändras kommer inte att redovisas i denna rapport. Anledningen till 

detta är att lanseringen av Marlots grafiska profil samt webbplats först kommer att ske efter 

den tidsram som satts för detta examensarbete.
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2 Bakgrund

Detta kapitel ger en bakgrundskontext till examensarbetet gällande Marlot. En kort 

beskrivning av  de teorier som använts i arbetsprocessen med både den grafiska profilen samt 

webbplatsen presenteras. Efter detta presenteras uppdragsgivarna Marlot, följt av ett antal 

rapporter gällande hushållsnära tjänster. 

2.1 Teori

I den designprocess som skett under detta arbete har Steve Krugs bok ”Don't make me think” 

(2006) varit ständigt närvarande, framförallt i utformandet av Marlots webbplats då Krug på 

ett bra sätt beskriver att man som utvecklare och designer av interaktiva medier, och i det här 

fallet för webben, bör minimera användarnas frågetecken. Krug ger som exempel att 

navigeringen på en webbplats bör vara så tydlig att användaren aldrig behöver fundera över 

hur han eller hon skall agera för att finna den respektive sida som denne söker (Krug, 2006).

I webbtidningen Internetworld skriver journalisten Fredrik Wass (2012) en intressant artikel 

gällande de ”Viktigaste trenderna inom webbdesign 2012”. Artikeln beskriver begreppet 

responsive web design, som kan sammanfattas kort enligt följande: en webbsida som är 

anpassad för att fungera i olika skärmstorlekar och därmed anpassar sin layout efter den 

skärm som besökaren använder sig av. Artikeln beskriver hur allt fler användare undviker de 

mobilanpassade webbsidor, när man surfar med sin smartphone, där mycket av innehållet är 

borttaget för att fokusera enbart på informationen. Användaren vill ha hela upplevelsen menar 

författaren, oavsett vilken artefakt som används (Wass, 2012).
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Begreppet användbarhet beskrivs på ett intressant och bra sätt i boken ”Designing Interactive 

Systems – A comprehensive guide to HCI and interaction design” av David Benyon (2005). 

För att uppnå god användbarhet menar författaren bland annat att man som utvecklare och 

designer tidigt måste kartlägga och förstå sin målgrupp. När ens målgrupp är i fokus medför 

detta till exempel att systemet som utvecklas kommer att vara lätt att förstå och använda för 

målgruppen, samt att det kommer vara användbart i flera olika kontexter/artefakter. Men även 

att den information som skall presenteras är korrekt och är tydligt organiserad. God 

användbarhet kan enbart uppnås genom att man har ett människocentrerat förhållningssätt till 

design (Benyon, 2005).

I skapandet av Marlots grafiska profil har en bok varit central, ”Effektiv visuell 

kommunikation”. Författaren Bo Bergström (2007) belyser vilken betydande och avgörande 

roll ett företags visuella profil har. Som exempel menar författaren att idag är ett företags 

webbsida eller förpackning det som ersätter det personliga mötet med kunden. Att som 

företag kommunicera tydligt, konsekvent och förtroendeingivande med sin omvärld är av 

yttersta vikt. En god företagsprofil är av både långsiktig och kortsiktig vinning för ett företag. 

Kortsiktigt gynnar företagsprofilen försäljning av varor och tjänster, och långsiktigt säkrar 

den även företagets överlevnad (Bergström, 2007).

2.2 Aktiebolaget Marlot

Marlot är ett nystartat företag som utför hushållsnära tjänster. Företaget är beläget i 

Stockholmsregionen och har därför riktat in sig på Storstockholm som sin nuvarande 

marknad. Idag består Marlot av två medarbetare, även ägare, men har som mål att växa inom 

en snar framtid, både i form av anställda men även med en förhoppning om att kunna vidga 

den geografisk yta som företaget verkar inom. Som tidigare nämns verkar företaget inom 

sektorn hushållsnära tjänster, och de tjänster som utförs av Marlot är att städa, tvätta samt att 

inhandla dagligvaror till kunden. Marlot vill dock vara flexibla gällande kunders eventuella 

behov och önskemål gällande tjänster som kan utföras respektive kunds hushåll. I dagsläget är 
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privatpersoner den marknad som Marlot riktar in sig på, men ambitionen är att om företaget 

växer även kunna expandera till marknader med företag och offentlig sektorn som kunder.

2.3 Hushållsnära tjänster

Rapporterna som innefattades i förstudien till detta arbete har använts som underlag för att 

identifiera köparna av dessa tjänster, och därmed även Marlots kunder och marknad. 

Rapporterna har bland annat legat som grund för skapandet av de personas, se bilaga 6.1, som 

i sin tur varit en viktig del i utformandet av den grafiska profil som har skapats åt Marlot.

I artikeln ”Hushållsnära tjänster – mest för höginkomsttagare” publicerar Statistiska 

centralbyrån (2009) sin undersökning gällande de svenska hushållens nyttjande av 

hushållsnära tjänster. Sedan den 1 juli 2007 har det givits möjlighet att få skattereduktion för 

dessa tjänster, och undersökningen har studerat användandet av hushållsnära tjänster under 

denna period. Enligt undersökningen var det 46000 personer (0,6 procent av skattebetalarna) 

under 2007 som nyttjade möjligheten till skattereduktion för dessa tjänster. Majoriteten av 

dessa var kvinnor (26000) och en av tre som utnyttjade skattereduktionen var över 65 år. När 

det gällde  hushållens storlek, som nyttjade skattereduktionen, var skillnaderna enligt 

rapporten marginella. När inkomstnivåer jämfördes skönjdes dock större skillnader. 

Nyttjandet av skattereduktion för hushållsnära tjänster bland höginkomsttagare var betydligt 

större än bland de med låg inkomst. Av de 6 miljoner personer som hade en årsinkomst på 

lägre än 300 000 kronor, var det enbart tre promille som nyttjade denna möjlighet. I spannet 

med personer med en årsinkomst på 300 000 – 500 000 kronor var det en procent som 

nyttjade skattereduktionen, och personer med en årsinkomst på över 500 000 kronor var 

andelen 4 procent. Enligt Statistiska centralbyråns rapport bor de som utnyttjar dessa tjänster 

således i de kommuner där medelinkomsten är som högst. Stockholmskommuner som Täby, 

Danderyd och Lidingö nämns som kommuner där skattereduktion nyttjas av 1,5 procent och 

uppåt.
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Arbetsgivar- och branschorganisationen för tjänsteföretag, Almega, publicerade en rapport 

angående attityder och fakta kring hushållsnära tjänster i februari 2009. Rapporten beskriver 

att antal hushåll som köper hushållsnära tjänster har ökat från 185 000 till 255 000, under 

perioden juli 2007 (införandet av skattereduktion) till december 2008. Almega menar att detta 

är en sektor med stark tillväxt, och redovisar i rapporten att 75 procent av företagen ökade sin 

omsättning med minst 5 procent under andra halvan av 2008. Antalet heltidstjänster inom 

sektorn ökade från 3500 till 6100, under perioden december 2007 till december 2008. 

2.4 Omvärldsanalys

I den förstudie som gjordes inom detta examensarbete valde jag att titta närmare på tre företag 

i stockholmsområdet som utför liknande tjänster som Marlot. Dessa tre företag är Hemfrid, 

Maid in Sweden samt Finfina. Detta för att se hur dessa företag profilerar sig och huruvida de 

riktar sig till någon specifik målgrupp? Vilka tjänster erbjuder respektive företag? Men även 

hur respektive företags webbplats uppfattas, vilka element man har valt att ha med, färger, 

bilder, funktioner?  

Detta för att ge en god uppfattning om hur marknaden i Stockholm ser ut, men även hur 

Marlots webbplats skall utformas för att attrahera sin målgrupp. Vilka element bör 

implementeras och vilka kan utelämnas? Denna del av förstudien var även värdefull ur 

aspekten vad som skulle krävas för att Marlot skall utmärka sig i den marknad av etablerade 

företag och få en egen tydlig profil som gör att kunden uppmärksammar Marlot. 

Intrycket av företagens webbplatser är att de alla tre använder sig av konventionella lösningar 

gällande utformning och layout. Där de till exempel alla använder sig av en menylist, placerad 

högt upp och centrerad på respektive sida. Att använda sig av vanliga designlösningar är 

naturligtvis bra då företagen skall attrahera en relativt stor målgrupp. Menyerna med länkar är 

enkelt och tydligt utformade för att kunden snabbt skall hitta det hon söker. Då dessa företag 

agerar i servicesektorn är deras kunder antagligen mest intresserade av vilka tjänster företaget 

i fråga erbjuder, och även vad dessa tjänster kostar. Detta har alla de tre företagen 
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uppmärksammat och som besökare på webbplatserna hittar man redan på förstasidan vilka 

tjänster som erbjuds av respektive företag. Även kontaktuppgifter såsom telefonnummer 

presenteras på förstasidan hos respektive företag. Dock inte lika tydligt hos Maid in Sweden, 

som hos de två andra, där man visserligen hittar det på förstasidan men då i den löpande 

brödtexten. Finfina har sitt telefonnummer i högra övre hörnet med en utmärkande färg. 

Medan Hemfrid har en färgad ruta, mitt på höger sida, där öppettider och kundtjänst 

presenteras tydligt. Via tydliga länkar hittar man även priser på de tjänster som erbjuds. Det 

bör även nämnas att två av företagen, Hemfrid och Finfina, har citat från sina kunder där de 

beskriver hur nöjda de är med företaget och det arbete som de utfört. Hemfrid har dessa citat 

samlade på en sida som heter ”våra kunder berättar”, medan Finfina har valt att ha ett citat på 

nästan varje sida.

När det gäller val av fotografier skiljer det sig något mellan respektive företags webbplats. 

Maid in Sweden har till största delen fotografier som skildrar själva utförandet av de tjänster 

som de erbjuder. Nästan inga ansikten visas på fotografierna. Vissa bilder är även av 

illustrativ art, som exempel kan nämnas fotografier av klädnypor och vikta handdukar. 

Företaget Hemfrid har valt en annan inriktning på sina bilder. Fotografierna på deras 

webbplats visar i större utsträckning människor, familjer och hem. Människorna som syns på 

bilderna är i medelåldern, eller yngre. Finfina har även de bilder av människor på sin 

webbplats, dock är det inte lika mycket fokus på familjen som på Hemfrids fotografier. 

Åldersspannet på de människor som syns på bilderna är dock större än på Hemfrids 

fotografier, med undantaget att inga barn syns. Både Hemfrids och Maid in Swedens 

webbsidor går att se i engelska versioner. 

Gällande val av färger är de tre webbsidorna relativt neutrala. Maid in Sweden håller sig till 

gråskalan. Sidan är i grunden vit, och länkar och texter är svarta alternativt grå. Fotografierna 

är de element som innehåller färg. Finfina har sin bas i den vita färgen och använder sig av 

rosa som accentfärg. Accentfärgen används på länkar, rubriker och på logotypen, men 

återfinns även i den bakgrundsbild som finns på webbsidan. Bakgrundsbilden har strukturen 

av en tapet med blommönster, vilket kan föra tankarna till en hemmiljö. Hemfrid använder sig 
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av samma grepp där bakgrunden har strukturen likt en tapet, kanske även här med syftet att ge 

associationer av privat kontext. Färgskalan på Hemfrids webbsida går i vitt , ljusbrunt, blått 

och även till viss del grönt. Bakgrundsbilden skiftar i ljusbrunt till lite mörkare brunt, i det 

mönster som påminner om en tapet. Den platta som befinner sig bakom all den information 

som presenteras på Hemfrids webbsida är vit. Här samsas beskrivande text med rutor i olika 

färger som presenterar information av olika slag, till exempel ”medarbetare berättar”, 

”nyheter och pressreleaser” och ”här finns vi”.

Hemfrid är den webbsida som har flest funktioner. Maid in Sweden nöjer sig med en e-

postlänk som startar mail-klienten som besökaren använder, när denne vill ta kontakt med 

företaget. Finfina har ett klassiskt formulär som man som kund kan fylla i. Där kan man fylla 

i önskad tjänst, var man som kund bor följt av kontaktuppgifter. Men även typ av bostad, 

bostadsyta och antal rum. Detta skickas sedan till Finfinas e-post. Hemfrid har ett antal olika 

funktioner applicerade på sin webbplats. Till exempel kan man som kund boka ett fritt 

hembesök via ett formulär. Via en annan funktion ges även möjligheten att räkna ut kostnaden 

för att få sitt hem städat, de uppgifter som behövs är hur många gånger i månaden man som 

kund vill ha städat, hur många kvadrat bostaden är på. När dessa uppgifter är ifyllda 

presenteras den summa som kunden kommer att få betala för tjänsten (med den 50% 

skattereduktionen avdragen). 

2.5 Wordpress

Wordpress är ett CMS, Content Management System eller fritt översatt till svenska: 

webbpubliceringssystem. Wordpress har öppen källkod, vilket innebär att vem som vill 

tillföra och förbättra Wordpress som verktyg är välkommen att göra detta. Ursprungligen var 

Wordpress byggt för att fungera som ett bloggverktyg men har med tiden utvecklats och är 

idag ett utmärkt verktyg för de flesta ändamål då det gäller webbpublicering. Detta mycket 

tack vare alla de plug-ins som utvecklats för att tillföra funktioner som tillfrågats. Dock 

kräver Wordpress att den webbserver, webbhotell eller dator du vill placera din Wordpress-
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sida på har programvaran installerad. Ett otal teman finns även att tillgå, dessa teman består 

vanligtvis av en PHP- och HTML-struktur och en, eller flera, CSS-fil(er). Dessa går 

naturligtvis att modifiera efter eget kunnande och tycke. De teman som finns att tillgå har 

även olika egenskaper i form av stöd för olika plug-ins. Wordpress är dessutom kostnadsfritt.
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3 Metod

I följande kapitel redovisas arbetsgången under detta examensarbete. Kapitlet är uppdelat i 

avsnitten; idéfas, planerande-fas, genomförandefas och avslutandefas. 

3.1 Idéfas

Under idéfasen skedde det första mötet med de två ägarna av Marlot. Under detta första möte 

var det av stor vikt att bygga en bra och fungerande relation med kunden för att underlätta det 

fortsatta arbetet, samt att få en så god och korrekt bild av kundens förväntningar på den 

webbplats som skulle skapas. Samtal om Marlots målgrupp skedde där kunden berättade om 

de kunder som idag använder sig av Marlots tjänster, och vilka målgrupper som Marlot vill 

kunna attrahera inom en snar framtid. Då Marlot inte hade en grafisk profil var det en önskan 

från företaget att en sådan skulle skapas i samband med skapandet av webbplatsen. Denna 

grafiska profil skulle sedan användas i andra sammanhang och på andra plattformar, till 

exempel i tryck på kläder och diverse pappersmaterial och så vidare. Därmed lades stor vikt 

vid att konkretisera vad Marlot ville förmedla som företag och vilka målgrupper man som 

företag ville attrahera. Vid detta samtal förklarade kunden att företaget ville ”sticka ut” 

gentemot sida konkurrenter, dock kunde inte kunden precisera hur. Men då man själv 

upplevde några konkurrenter som relativt bleka i sin framtoning ville man som sagt skilja sig 

lite från dessa. Antingen i val av färger och/eller logotyp. Ytterligare ett ord som återkom i 

dessa samtal var att kunden ville att företaget skulle kännas modernt. Även detta begrepp var 

svårt för kunden att konkretisera hur denna önskan kunde visualisera sig. De begrepp som 

uppdragsgivarna ville att Marlot som företag skulle associeras med var; miljövänligt, 
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förtroende och som tidigare nämnt modernt. Utöver dessa förväntningar fick jag som 

formgivare relativt fria händer att skapa och komma med förslag. 

Efter detta första möte skedde arbetet med att studera några av de konkurrenter till Marlot och 

hur de profilerar sig och hur de framställer sig via deras respektive webbplatser. Statistiska 

centralbyråns (2009) rapport ”Hushållsnära tjänster – Mest för höginkomsttagare”, samt 

Almegas (2009) rapport ”Hemservice – attityder och fakta kring hushållsnära tjänster”, lästes 

för att ytterligare ge en klarare bild av vilka kunderna är till dessa tjänster som Marlot 

erbjuder. Under idéfasen skapades de första grova skisserna på webbplatsen samt en skiss på 

logotypen till företaget. Dessa första skisser diskuterades med kunden och gavs ett 

godkännande till ett fortsatt arbete. Se figur 1.
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Figur 1: Första skissen av Marlots webbplats.
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3.2 Planerande-fas

I denna fas skapades den tidsplanering som fungerat som riktlinje genom hela arbetet, se figur 

2. En översyn gjordes där samtliga delar av arbetet konkretiserades , och gavs en preliminär 

tidsuppskattning. Under denna fas i arbetet genomfördes även den omvärldsanalys och de 

personas (se bilaga 6.1 personas) som varit centrala i skapandet av både den grafiska profilen 

och webbplatsen. Arbetet med att skissa fortsatte under denna period, men då digitala skisser.
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Figur 2: Tidsplanering.
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3.3 Genomförandefas

I denna del beskrivs arbetet med den grafiska profilen samt skapandet av webbplatsen. 

Avsnittet är uppdelat enligt dessa två delar, grafisk profil och webbplats.

3.3.1 Grafisk profil

Utifrån de samtal som genomförts med kunden, tillsammans med den förstudie som skett 

inom detta arbete påbörjades arbetet med den grafiska profilen. Argumentet för att inleda 

genomförandefasen med den grafiska profilen var att denna skulle genomsyra hela arbetet, 

med logotyper, färger och typsnitt. Därför var det av största vikt att denna del i arbete var 

komplett och därefter godkänd av kunden. 

Verktygen som användes i arbetet med den grafiska profilen var Adobe Illustrator samt 

Adobe Kuler. Det sistnämnda är en applikation som nås via ett webbgränssnitt, där man kan 

skapa färgscheman. Som användare går det att finna färdiga färgscheman för användning i 

olika sammanhang. I detta arbete användes dock applikationen för att skapa ett unikt 

färgschema för Marlot. ”Färg talar direkt till känslorna och blir därför ett viktigt element i den 

visuella profilen” (Bergström, B. 2007, s.272). Då kunden uttryckt en önskan om att ”sticka 

ut” jobbade jag noggrant i valet av de färger som skulle användas för att profilera Marlot. Mitt 

slutgiltiga val föll på en klar grön färg att använda som grundfärg i företagets grafiska profil. 

Då kunden, som tidigare nämnt, uttryckt en önskan om att ”sticka ut” och kännas modernt i 

jämförelse med några av sina konkurrenter ansåg jag som formgivare att den klara gröna 

färgen gör just detta. Argumenten till detta var flera. Dels för att grönt är en relativt 

könsneutral färg, men även för att grönt förmedlar en känsla av natur/ekologiskt/miljövänligt. 

Att vara könsneutralt som företag ansåg jag vara av yttersta vikt för Marlot, då bland annat 

statistiska centralbyråns rapport påvisade en relativt liten skillnad mellan kvinnor och män 

gällande konsumtion av hushållsnära tjänster. Men också då jag som formgivare anser att ett 

företag som vill profilera sig som modernt inte bör hänfalla åt att bekräfta gamla, stereotypa 

18 (36)



Johan Thorsell
Praktiskt examensarbete  - Medieteknik VT12
Inst. för kommunikation, medier och IT
Södertörns högskola
Aktiebolaget Marlot

könsroller. Som formgivare ansåg jag även att det var viktigt för ett företag i denna sektor att 

profilera sig som miljövänligt, även här med argumentet att profilera sig som ett modern 

företag. 

Marlots logotyp skapades i programvaran Adobe 

Illustrator, se figur 3. Det typsnitt som användes till 

logotypen heter Motoroil 1937. Trots att typsnittet 

enligt skaparen, Simon Foster, har referenser till 

gamla oljebolags-logotyper, vilket kunde kännas 

motstridigt i denna kontext, ansåg jag att det 

fungerade utmärkt till Marlots logotyp. Skaparen 

Simon Foster beskriver dock att han inspirerats av 

typsnittet Futura i arbetet med detta typsnitt 

(simonfosterdesign.com). Då detta är ett sans-serift, 

enkelt och minimalistiskt typsnitt fungerar det enligt mig bra som del i företagets logotyp. 

Den strama och enkla formen sticker ut i jämförelse med konkurrenternas logotyper, och 

samma strama och enkla form får även företaget att uppfattas som modernt. Bo Bergström 

(2007) sammanfattar logotypens betydelse på ett koncist och bra sätt: ”En bra logotyp, som är 

kärnan i ett företags visuella profil, ska först och främst harmoniera med företagets affärsidé 

och kultur.”, och fortsätter: ”Logotypens viktigaste egenskap är således att skilja sig från 

mängden” (Bergström, B. 2007, s.271). 

Tillsammans med företagets namn skapades ett företagsmärke, eller mer specifikt en 

ideogram. Ett ideogram skall visualisera företagets verksamhet (Bergström, 2007). 

Ideogrammet skapat för Marlot är en stiliserad tvättbalja, likt den som finns på kläders 

tvättmärkning, men utan de siffror som vanligtvis finns på baljan för att beskriva i vilka 

grader respektive plagg skall tvättas i. Idén bakom detta ideogram är just att på ett enkelt och 

snabbt sätt illustrera vad för slags företag Marlot är. Tvättbaljan som symbol ger associationer 

till att tvätta kläder, och befinner sig i en kontext tvätta, städa och göra rent. Tanken med 

ideogrammet var att placera Marlot i denna kontext.
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Figur 3: Marlots logotyp. 
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I den grafiska profilen är det även specificerat hur fotografier som skall användas i publicerat 

material, digitalt eller tryckt, skall se ut. En närmare beskrivning av detta återfinns i följande 

del, webbplatsen.

Det typsnitt som använts till logotypen är ett gratis-typsnitt, men vid kommersiellt 

användande måste man som företag betala en licens för att få använda det. Marlot är 

informerade om detta och en licens kommer att köpas innan lanseringen sker efter sommaren.

3.3.2 Webbplatsen

Då önskan hos kunden var att kunna uppdatera och administrera webbsidan, i största möjliga 

mån själva, blev valet att bygga webbplatsen i ett CMS (Content Management System). I 

detta fall Wordpress. Wordpress, likt andra CMS, tillåter att administrering sker i ett 

webbgränssnitt vilket gör det enklare för en person utan programmeringskunskaper att 

administrera sin webbplats själv.

Ett verktyg som behövdes för att arbeta med Wordpress, då Wordpress bygger på en databas, 

var WampServer. Då Marlot vid tillfället inte hade en domän och/eller webbhotell med 

tillhörande databas, var jag tvungen att arbeta lokalt. WampServer är en programvara med 

öppen källkod och är gratis att använda. Programvaran simulerar en server innehållande en 

databas, lokalt på datorn vilket möjliggör att utveckling av webbplatsen kan ske utan tillgång 

till en extern server med databas. Det bör nämnas att även om kunden hade ägt ett utrymme 

på ett webbhotell är det att föredra att arbeta lokalt i utvecklandet av Wordpress-sidan, 

eftersom man som utvecklare slipper ladda upp de uppdaterade filerna mot en extern server 

för att se förändringarna i det arbete man genomför. Även Wordpress behövde installeras 

lokalt innan arbetet kunde starta. 

Det första stegen i utvecklingen var att skapa och döpa själva sidan. Nästa steg var att skapa 

de undersidor som skulle finnas och att söka efter så kallade plug-ins för de funktioner som 

kunden önskat sig. Allt detta arbete sker i det webbgränssnitt som tillhandahålls av 
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Wordpress. De undersidor som skapades var ”tjänster och priser”, ”nyheter”, ”aktiebolaget 

Marlot” samt ”kontakta oss”. Redan i detta skede valde jag att döpa om permalänkarna, så de 

är döpta efter inläggsnamnet. Så att om besökaren är inne på sidan ”tjänster och priser” så är 

länken döpt enligt följande: ”...marlot_ab/tjanster-priser”, istället för en förvirrande sifferkod 

som avslutning på URL:en. Ett viktigt argument för detta är, som Steve Krug menar, att i 

största möjliga mån minimera missförstånden för användaren genom att vara så tydlig som 

möjlig (Krug, 2006).

Jag valde även att använda mig av ett befintligt tema för webbsidan. Ett Wordpress-tema är en 

HTML-struktur och en stilmall (CSS) med olika egenskaper, temat heter Yoko. Detta tema 

passade bra utifrån de önskemål gällande innehåll och egenskaper kunden uttryckt. Temat 

krävde dock modifiering för att fullständigt fungera för Marlot. Modifieringarna gjordes 

utifrån den skiss som skapats i Illustrator, se figur 4.
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Den modifieringen som krävdes var till största delen gällande stilmallen (CSS). När det gäller 

att modifiera ett befintligt tema skapar man ett så kallat child-theme, som är ett komplement 

till den befintliga stilmallen. Man ändrar alltså inte i den ursprungliga CSS-filen utan skapar 

en egen CSS-fil (child-theme) där man skriver in de egenskaper som man önskar för sin sida. 

Därmed används båda stilmallarna, Yoko's ursprungliga stilmall läses in först och sedan läses 

den stilmall jag skapat in för att de modifieringar jag önskat skall gälla. Jag ändrar alltså 

enbart på de element jag vill modifiera, övriga läses från Yoko's stilmall. Att skapa ett child-

theme börjar att bli ett allt mer vedertaget sätt då man skall modifiera i ett befintligt tema. 

Detta för att respektera skaparens arbete och det ursprungliga temat. 
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Figur 4: den första digitala skissen
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Temat Yoko stödjer också användandet av så kallade widgets (funktioner), dessa är placerade 

i en spalt till höger på samtliga sidor. Dock krävdes modifiering av måtten av högerspalten för 

att de widgets (funktioner) som önskades skulle få tillräckligt med utrymme. I denna spalt 

skulle det finnas information om ”nyheter”, ”kampanjer” och ett Twitter-flöde. Dessa widgets 

har flera bra egenskaper för användaren. Dels ger de en snabb åtkomst till information, och 

dels att de synliggör att sidan är ”levande” och besökaren blir varse att uppdateringar sker 

kontinuerligt. Specifikt Twitter-flödet är en viktig anledning till att påvisa ett aktivt företag. 

Den Twitter-applikation som finns på webbsidan hämtades via Twitters resource-sida där man 

som användare kan hämta olika applikationer och/eller bilder och länkar. För att applikationen 

skulle passa in på Marlots webbsida anpassades vissa parametrar via Twitters gränssnitt, som 

färger, storlek. När dessa val var gjorda genererade Twitter en kod som jag sedan klistrade in 

där jag önskade. I detta fall placerades den, som tidigare nämnt, i Yoko's widget-spalt till 

höger. Det som behövdes göras för att detta skulle fungera var att man i Wordpress gränssnitt 

valde att lyfta in en text-widget i högerspalten. I denna text-widget kunde man sedan fylla 

med text eller bilder, eller som i detta fall kod. Därför klistrades den genererade Twitter-

koden in och enbart smärre justeringar behövdes göras gällande storlek. Även de widgets som 

presenterar nyheter och kampanjer i  högerspalten behövdes justeras i storlek, men även för 

att linjera på ett bra sätt med övrigt innehåll.

För ”kontakta oss-sidan” behövdes även ett plug-in. Det plug-in som användes hette ”Contact 

Form 7”. Formuläret anpassas via Wordpress gränssnitt så att antal rutor att fylla i, färger, 

rubriker/texter och funktioner överensstämmer med de specifika mål som fanns för Marlots 

webbsida. Formuläret är kopplat till Marlots e-post.

För att presentera de tjänster som Marlot utför skapades även en sida för detta, kallad ”tjänster 

och priser”. Texter och fotografier anpassades för att ge en tilltalande layout, och för att 

illustrera de tjänster som erbjuds.

Längst ner på webbsidan skapades en sidfot med den klara gröna färgen som fanns i den 

grafiska profilen som bas. I denna sidfot finns alla Marlots kontaktuppgifter såsom 

telefonnummer, adress och e-postadress. Sidfoten skall även finnas på samtliga undersidor. 
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Anledningen till detta är att besökaren snabbt skall kunna hitta information om kontakt 

oavsett var denne befinner sig på webbplatsen. 

När samtliga element var skapade och placerade utifrån den gällande skissen så utfördes dock 

ett par ytterligare modifieringar. I de första skisserna till webbplatsen skulle enbart logotypen 

finnas i sidhuvudet, men detta modifierades efter hand med ett fotografi som bakgrund i 

senare designskisser. I det nya sidhuvudet skulle logotypen finnas tillsammans med ett 

fotografi som bakgrund. Motivet till att ha ett fotografi tillsammans med logotypen var att 

ytterligare förstärka Marlots profil som ett företag i sektorn hushållsnära tjänster. Min tanke 

var att  ha ett svartvitt fotografi som illustrerade en av de tjänster Marlot utför, därför avbildar 

fotografiet ett par händer som håller en hög med nytvättade textilier. Se figur 5.

Några av de associationer jag vill förmedla med denna bild är; service, omvårdnad och 

förtroende, där händerna enligt mig har ett stort symbolvärde i att förmedla omtanke. 

Fotografiet togs av mig och modifierades i Photoshop för att fungera som bakgrund till 

logotypen på sidhuvudet. Fotografiet skulle inte dominera utan vara som en beskrivande och 

illustrerande kuliss till Marlots logotyp, därför gjordes denna bild svartvit. Logotypen skulle 

appliceras ovanpå fotografiet och det slutgiltiga arbete med bilden till sidhuvudet gjordes i 

Illustrator. För att sidhuvudet med bilden/logotypen skulle kunna vara klick-bar, och föra 

besökaren till startsidan, behövdes modifiering av HTML-koden. En länk lades runt bilden.
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Figur 5: Fotografi till sidhuvud. 
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Samtliga fotografier som finns på Marlots webbsida är fotograferade av mig. Temat med 

svartvita fotografier som avskalat och stilistiskt illustrerar utförandet av en tjänst, var en idé 

som presenterades av mig för uppdragsgivarna. Redan i arbetet med den grafiska profilen 

föddes denna idé för att ytterligare förstärka en enhetlig och tydlig företagsprofil. Tanken med 

använda sig av fotografier i detta utförande, svartvita föreställande utförandet av en tjänst, är 

att de skall vara av mer illustrativ art. Alltså på ett tydligt sätt illustrera vad företaget gör eller 

på annat sätt tydligt visa tjänster/element som skall förknippas med företaget. Anledningen till 

att de skall vara svartvita är att de skall passa in i den färgskala som finns preciserad i den 

grafiska profilen, där den gröna färgen skall vara den dominanta. Se figurer 6, 7 och 8.

De presenterande och beskrivande texter som finns på Marlots webbsida är skrivna och 

formulerade av mig tillsammans med uppdragsgivarna. Texterna har utgått ifrån de önskemål 

om hur Marlot ville framställa sig som företag. Där några av de begrepp som diskuterades 

under idé-fasen skulle genomlysa i texterna.

Sist men inte minst bör det nämnas att Yoko som tema är även anpassat för andra plattformar 

än en dator, till exempel en surfplatta eller en smartphone. Att Marlot skulle vara tillgänglig i 

de artefakter som dess besökare väljer att använda sig av var viktigt. En anledning till detta 

var att återknyta till begreppet modernt som uppdragsgivarna menade var ett av företagens 

ledord. Begreppet modernt syftar i detta fall till att vara tillgänglig och närvarande i de nya 

artefakter som används av många för att hitta önskad information. I detta fall syftar det till att 
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Marlots webbplats är anpassad och användbar i och för flera plattformar. Detta åstadkoms 

genom att, som tidigare nämnt, temat Yoko är till stor del anpassat för olika plattformar, samt 

smärre justeringar i kod utifrån de specifika egenskaper som Marlots webbplats har. Som till 

exempel gällande de fotografier som används, där placering av bilderna för andra plattformar 

än datorer behövde specificeras i separat kod. Anledningen till att valet föll på att använda sig 

av just Yoko som tema låg mångt och mycket i Fredrik Wass (2012) artikel gällande 

responsive web design. Artikeln ger en mycket bra beskrivning av vilka trenderna är gällande 

användande av webbsidor, vad användarna efterfrågar och vilka artefakter som används 

(Wass, 2012). Därför blev valet att använda sig av Yoko, istället för att till exempel skapa en 

alternativ webbsida anpassad för mobila enheter.

Under senare delen av genomförandefasen har uppdragsgivaren utfört tester på webbsidan. 

Dessa tester har varit goda för utvecklandet, och smärre modifieringar har skett utifrån 

testerna. Till största delen handlade det om visuella korrigeringar där uppdragsgivaren 

kommit med nya önskemål gällande fotografiers placering, samt var och hur vissa avdelande 

linjer skulle placeras på sidan. Vid slutet av denna fas har även webbsidan testats av en för 

arbetet utomstående person. Personen i fråga arbetar som webbadministratör och därför var 

dennes åsikter värdefulla. De korrigeringar som genomfördes utifrån dennes påpekande var 

gällande läsbarhet på text. Till exempel behövde texten i sidfoten ändras så att läsbarheten 

blev bättre, där tjockleken på kontaktinformationen behövde minskas några grader.

3.4 Avslutande fas

Inom den tidsram som satts för detta examensarbete har jag färdigställt det uppdrag som 

formulerades i arbetets inledning. Som uppdragsformuleringen löd så var mitt uppgift att 

skapa en grafisk profil samt en Wordpress-sida åt företaget Marlot. Detta uppdrag är fullgjort 

från min sida, se figur 9 och för komplett grafisk profil se bilaga 2, och arbetet presenterades 

för uppdragsgivaren strax innan deadline för examensarbetet. I projektets inledning var målet 

från uppdragsgivaren sida att den grafiska profilen och webbsidan skulle lanseras i nära 
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anslutning till den deadline som satts för examensarbetet, men under slutfasen på arbetet 

meddelade uppdragsgivaren att lansering kommer att ske först under hösten. Samarbetet 

mellan uppdragsgivaren och mig har fungerat gott under hela arbetsprocessen, 

kommunikationen har varit snabb och problemfri vilken möjliggjorde ett bra arbete från min 

sida, där mina egna och skolans tidsramar kunnat hållas. Vidare samarbete mellan 

uppdragsgivaren och mig kommer att ske fram till lanseringen.  
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Figur 9: skärmdump av Marlots färdiga webbsida. 
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4 Reflektion

I detta avsnitt redovisas rapportens tillhörande diskussion där reflektioner kring arbetet 

ventileras, och där kopplingar till den tidigare presenterade teorierna görs. I delen slutord 

presenteras personliga tankar och erfarenheter i och med arbetets färdigställande. Sist 

redovisas den önskan om framtida forskning som skulle kunna bredda och komplettera detta 

examensarbete.

4.1 Diskussion

Marlot är ett företag i startgroparna som var i behov av en god plattform för att kommunicera 

med sina kunder. Detta examensarbetes uppdragsformulering löd således: på uppdrag av 

Marlot och dess två ägare, och anställda, skall en grafisk profil samt en webbplats skapas åt 

företaget. Under den tidsram på tio veckor som detta examensarbete omfattat har denna 

plattform skapats. 

Med stöd i David Benyons teorier var målet att arbeta användarcentrerat genom hela arbetet. 

Vinningen med att arbeta användarcentrerat genom hela design- och skapar-processen var att 

den produkt som skapas får god användbarhet (Benyon, 2005). För att lyckas med detta 

genomfördes en omfattande förstudie, med målet att konkretisera Marlots kunder. Med 

förstudien som bas skapades personas som sedan låg som grund för både den grafiska 

profilen, och webbsidan. I Bo Bergströms (2007) teorier fanns många viktiga verktyg som, 

tillsammans med de tidigare nämnda personas, var till stor hjälp i arbetet med den grafiska 

profilen. Men den stora vinningen var att Bergström (2007) gav argument för alla de val som 

gjordes i utformandet av den grafiska profilen. Bakom varje färg och typsnitt fanns ett 
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argument, och detta var både viktigt och vägvinnande i kommunikationen med 

uppdragsgivarna. I arbetet med att skapa en webbplats med god användbarhet var Steve 

Krug's (2006) teorier gällande design av interaktiva medier, i kombination med David 

Benyon's (2005) teorier en lyckad kombination. I min mening är begreppet användbarhet 

centralt hos de båda, men möjligtvis från olika vinklar. Då Krug (2006) i mångt och mycken 

syftar till att man som designer skall minimera de frågetecken användaren kan tänkas stöta på 

i användandet av en webbplats, blir Benyon (2005) en viktig del i förståelsen om hur man 

skall gå tillväga för att lyckas med detta. Det vill säga att om man tidigt förstår sin kund och 

har denne i ständig fokus, blir designprinciper konkreta verktyg i skapandeprocessen. För mig 

var detta ovärderlig kunskap och det jag lutade mig tillbaka emot genom hela examensarbetet. 

Med tidigare nämnda teorier som verktyg, tillsammans med nya och gamla kunskaper och en 

relevant förstudie har detta examensarbete genererat en god plattform för kommunikation 

mellan Marlot och dess kunder. Plattformen består av en grafisk profil, som inte enbart 

visualiserar företagets affärsidé utan även sticker ut på ett tilltalande sätt i den marknad av 

företag inom sektorn hushållsnära tjänster. Plattformen består även av en webbsida som på ett 

bra och tilltalade sätt kommer att agera skyltfönster åt företaget.

4.2 Slutord

För mig personligen har arbetet  varit spännande och roligt, men även väldigt krävande. Då 

jag inte vid arbetets början besatt några större kunskaper gällande Wordpress har detta varit 

en stor utmaning för mig att genomföra hela uppdraget på egen hand. Många nya kunskaper 

har införskaffats från flera håll, via forum, bloggar och kunniga vänner. Mina erfarenheter i 

att jobba i ett skarpt projekt mot en uppdragsgivare har också breddats. 

Det har varit intressant och stimulerande att ha fått arbeta med ett så viktigt och stort 

förtroende som att få skapa ett företags profil och webbplats. Arbetet har varit lärorikt och 

utvecklande på det personliga planet. Huruvida uppdraget lyckas tillfullo att generera den 
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kundkontakt som både den grafiska profilen och webbsidan ämnar återstår att se. Både 

uppdragsgivaren och jag är nöjda med vad vi åstadkommit, och har tron om att syftet kommer 

att uppfyllas. Men det vore ytterst intressant att få möjlighet att utvärdera arbetet efter en 

längre tidsperiod, både när det gäller användartester och kundrelationer. Detta vore en stor 

behållning då jag är övertygad om att bra kunskaper och slutsatser skulle kunna dras ifrån den 

informationen. Dock är tidsramen för detta examensarbete för kort för att en sådan studie 

skulle kunna genomföras.

4.3 Vidare forskning

Den framtida forskning som jag själv önskat att få deltaga i är en utvärdering av detta arbete. 

Det hade varit intressant att studera huruvida den grafiska profilen förmedlade det som jag 

och företaget ämnade att den skulle göra? Om syftet med plattformen uppfylldes? Detta kan 

visserligen företaget erfara i förhoppningsvis fler kunder som köper deras tjänster. Men att 

kunna studera vilka faktiska faktorer som gör att kunden tilltalas och väljer Marlot skulle vara 

ovärderligt i arbetet med att fortsätta att utveckla företaget.
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6 Bilagor

6.1 Personas

Fredrik 35 år. Boendes i villa i Bromma med fru och två barn, 3 och 5 år gamla. Fredrik 

jobbar inom ett medelstort IT-företag, beläget i Stockholms innerstad, som kundkoordinator. 

På samma företag träffade Fredrik sin fru som då jobbade som projektledare, men som nu bytt 

företag. Fredrik vill ha, och har en aktiv fritid, både tillsammans med sin familj eller på egen 

hand. Det kan yttra sig genom de resor till familjens skidstuga i Åre, som de har tillsammans 

med Fredriks föräldrar. Det stora skidintresset som Fredrik delar med sin fru, innebär nu att 

barnen även skall lära sig att åka skidor. Fredrik är även pryltokig och älskar ny teknik. Tid är 

en viktig aspekt i Fredriks liv då han jobbar relativt mycket i perioder värnar han om sin fritid 

som han vill tillbringa med sin familj genom att delta i olika aktiviteter.

Malin 52 bor i på Kungsholmen i Stockholms innerstad, med sin man Jan. Deras barn är nyss 

utflugna och de har därför nyligen flyttat till denna lägenhet. Innan bodde de i Nacka i en villa 

då detta passade bättre när barnen var små och bodde hemma. Men då både Malin och Jan 

längtat tillbaka till innerstan, där de bodde innan de fick barn, har de nu gjort slag i saken köpt 

en bostadsrätt. Malin och Jan har ett blomstrande familjeföretag som erbjuder konsulttjänster 

åt både offentlig sektor och privata företag. Företaget har 15 anställda utöver ägarna Malin 

och Jan. Då familjeföretaget tar mycket av parets tid i anspråk har Malin inte så många 

fritidsintressen. Dock tycker paret om att resa och gör därför två, alternativt tre, utlandsresor 

per år. Thailand är favoritresmålet, men även USA och då gärna Florida. Drömmen om att bo 

i innerstaden var att ha nära till teater, bio och restaurangbesök, som de utnyttjade mycket 
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innan barnen kom. Men nu tar dock företaget mycket av tiden och restaurangbesöken får 

vänta.

Margareta 73 bor kvar i den lägenhet som hon och hennes nu bortgångne man köpte för 30 år 

sen. Lägenheten är kanske lite för stor nu när Margareta är änka, men läget på Sibyllegatan 

har Margareta svårt att släppa. Margareta jobbade under sitt yrkesverksamma liv mestadels 

som sekreterare på en advokatfirma. Hennes man Roland var VD på ett importföretag när han 

levde. Margareta fick en son tillsammans med Roland men han är sedan länge utflyttad och är 

nu bosatt i Göteborg där han studerade och blev kvar då han träffade sin fru. Margareta 

försöker leva ett aktivt liv med att träffa de många väninnor hon skaffat sig genom livet. Det 

blir många musei- och teater-besök, ibland flera i veckan. Dessutom har hon en nära väninna 

som hon reser tillsammans med sen de båda blivit änkor. Resorna bär ofta av till olika städer i 

Europa, och gärna då till Frankrike eller Tyskland då Margareta behärskar båda de språken. 

Sin son träffar hon i eget tycke alltför sällan även om de brukar fira högtider tillsammans i 

lägenheten på Sibyllegatan, och Margareta brukar gör åtminstone en resa till Göteborg per år.
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6.2 Grafisk profil
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