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Sammanfattning

JG Communication som är en av Sveriges störta kommunikationsbyråer kom till en insikt att 

företagets webbplats inte listas tillräckligt högt upp när användare gör sökningar på relevanta 

sökord genom Googles sökmotor. Detta resulterar i få unika besökare varje vecka vilket i slutändan 

också gör att det etableras låg kundkontakt genom webbplatsen. Företaget tyckte att åtgärder 

behövde vidtas för att försöka komma till rätta med detta problem. Ett projekt startades upp för att  

uppdatera, sökmotorsoptimera och för att försöka få en mera leads genom sin externa webbplats. 

Min roll i detta projekt har varit att skapa design och layout för webbsidor till JG Communication. 

Denna rapport dokumenterar och redogör för hur arbetet kan gå till när ett arbete av denna karaktär 

utförs. Dokumentationen går igenom relevant litteratur, genomförandet av designarbetet och vad 

arbetet resulterade i. 

Nyckelord: Webb, Design, Interaktionsdesign, Webbdesign, Layout



Innehållsförteckning

1. Inledning...........................................................................................................................................4

1.1 Bakgrund....................................................................................................................................4

1.2 Syfte och mål............................................................................................................................. 5

1.2.1 Personligt syfte...................................................................................................................5

2. Litteraturförankring.......................................................................................................................... 6

2.1 Användbarhet............................................................................................................................. 6

2.2 Konventioner............................................................................................................................. 8

2.3 Designteori.................................................................................................................................8

2.4 Wireframes ..............................................................................................................................10

2.5 Agila metoder...........................................................................................................................11

2.6 Sökmotorsoptimering...............................................................................................................11

2.7 Avgränsning............................................................................................................................. 12

3. Projektgruppen............................................................................................................................... 13

3.1 Min roll.................................................................................................................................... 13

3.2 Arbetsmodell............................................................................................................................13

3.3 Tidplan..................................................................................................................................... 14

4. Genomförande................................................................................................................................ 15

4.1 Målgrupp..................................................................................................................................15

4.2 Grafiska riktlinjer.....................................................................................................................15

4.3 Designarbete............................................................................................................................ 15

4.3.1 Formulär...........................................................................................................................25

4.3.2 Submenyn.........................................................................................................................25

4.3.3 Texter................................................................................................................................28

4.3.4 Bilder................................................................................................................................28

4.3.5 Sena ändringar..................................................................................................................28

5. Slutsatser.........................................................................................................................................30

Källförteckning...................................................................................................................................32

Tryckta källor.................................................................................................................................32

Elektroniska källor.........................................................................................................................32

Bilaga 1 – Färdiga skisser...................................................................................................................33

Bilaga 2 – Gant schema......................................................................................................................41

Bilaga 3 – Antal tecken guide.............................................................................................................42

Bilaga 4 – Bildstorlekar......................................................................................................................44



1. Inledning

Det här projektarbetet har varit ett externt projekt knutet till JG Communication. Min del i det här 

projektet har varit att skapa design och layout för webbsidor till JGs externa webbplats. Genom 

denna rapport redogör jag för hur arbetet har gått till och hur jag har tänkt i mina designval. 

1.1 Bakgrund

JG Communication med sina 140 anställda är en av Sverige största kommunikationsbyråer och har 

sitt kontor beläget vid Fridhemsplan i Stockholm. JG Communication ägs av ett moderbolag som 

heter Edita group. Tidigare hette JG Communication Journalist gruppen och var då ett företag som 

mest fokuserade på tryckta medier, främst genom att skapa och publicera företagstidningar och 

dylikt. På senare år har dock JG utökat sina kommunikationsmedier och kan nu mera positioneras 

som en fullservice byrå som skapar webb, video, tryck, innehåll (texter och dylikt), ger strategisk 

rådgivning och håller i utbildningar.

Företaget positionera sig själva som en strategisk contentbyrå och deras tyngd ligger att de skapar 

innehåll till olika medier. De är inte en reklambyrå och inte heller en produktionsbyrå även om de 

kan och förstår de delarna också. 

JG Communication har insett att det finns vissa problem med deras egna webbplats. Sidan listas lite 

för lågt i resultaten på Google sökningar. Den visas inte heller om en användare söker på olika 

sökord som är relevanta för JG och deras tjänster, vilket gör att de tycker de helt enkelt är för 

osynliga på nätet, speciellt med tanke på hur stora de är. Detta i sin tur gör att många potentiella  

kunder, som kanske behöver hjälp av JG:s tjänster inte hittar till deras webbplats. De som hittar till  

sidan kanske inte heller kommer in på rätt del av webbplats genom Google-sökningen. Om kunder 

hamnar på fel ställe på webbplatsen ökar det också risken att de missar potentiella kunder då det 

finns en risk att de inte hittar den informationen som de söker.

De har med denna insikt bestämt sig för att de vill att göra om och förnya sin webbplats. På den nya 

versionen av hemsidan så ska de åtgärda vissa punkter. De ska dels sökmotoroptimera webbsidan 

vilket gör att sidan kommer placera sig högre upp när användare gör sökningar på Google. De ska 

även använda sig av så kallade landningssidor vilket innebär att om en användare söker på 
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exempelvis företagstidning så ska denne hamna direkt på en sida på JG webbplats som handlar om 

vad JG kan och har för erfarenhet inom just det specifika området. De ska också göra om 

övergripande design/layout på webbplatsen då de inte är riktigt nöjda med hur den ser ut längre. 

Utan de tycker att utseendet på sidan behöver arbetas om och förnyas. Utöver detta så ska de lägga 

till andra delar på sidan som inte finns i dagsläget. Detta är olika white papers vilket är olika typ av 

faktablad som ska kunnas laddas ner utan kostnad från webbplatsen. Ett sådant här faktablad kan till 

exempel handla om ”5 tips man bör tänka på när man skriver för webben”. Det är även 6 olika 

referenscase som ska skapas där de skriver och berätta mer om tidigare projekt som de har gjort åt 

andra kunder. Dessa case ska också kunnas ladda ner där man får in djup inblick i hur JG har jobbat 

med kunden, vad det resulterade i och vilken effekt det hade i slutändan. Tanken är att kunder ska 

förstå JG expertis genom att läsa deras white papers och referenscase. Anledningen till att de tar 

fram dessa white papers och referenscase är för att detta i ska generera mer leads och förfrågningar 

som i slutändan leder till mer kunduppdrag. Företaget som ska hjälpa JG i detta arbete heter 

Element och är specialister inom lead management. 

1.2 Syfte och mål

Syftet med att förnya sin webbplats är att genom dessa åtgärder få mer unika besökare varje vecka 

till JG Communications webbplats vilket förhoppningsvis kommer generera mera kunduppdrag till 

JG Communication genom webbplatsen, då det har varit relativt lågt innan. Förhoppningsvis 

kommer några av dessa nya besökare etablera kontakt med JG vilket kan leda till nya kunder och 

nya uppdrag.

1.2.1 Personligt syfte.

Mitt personliga syfte med detta arbete är att dels blir bättre, snabbare och mer professionell i mitt  

arbete med att skapa webbdesign. Jag vill också få en djupare förståelse för hur arbetet kan planeras 

och gå till i ett projekt av denna karaktär.   
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2. Litteraturförankring

Under det här kapitlet kommer jag ta upp kunskaper och teorier som är så relevant som möjligt för 

mitt arbete. Det som tas upp är mycket riktlinjer inom webb och webbdesign och många av 

argumenten kommer från litteratur som är skrivna av experter inom området.

2.1 Användbarhet

Att skapa och designa en webbsida kan verka vara en enkelt uppgift. Men det finns mycket att tänka 

på när en webbsida ska skapas. Hur saker presenteras mer än att det är visuellt snyggt kan ha en stor 

påverkan på hur vi människor förstår hur sidan fungerar. Alla olika objekt på en webbsida kan få 

användare att stanna upp och tvinga dem till att behöva tänka i onödan. Namngivning på olika delar  

och objekt på sidan kan vara ett vanligt exempel som får användare att stanna upp och tvingar dem 

till att börja fundera på vad som egentligen menas (Krug 2001, s. 14-15). Författaren menar på att vi 

ska försöka sträva efter att göra saker så uppenbara att det inte krävs någon som helst eftertanke om 

vad saker och ting innebär och hur de fungerar på en webbsida. Detta kan t.ex. vara namngivning av 

sektioner och hur (visuell) utformning på knappar och länkar ser ut.

Krug (Ibid., s. 15) skriver att varje frågetecken påverkar våran kognitiva arbetsbörda och distraherar 

oss från den faktiska uppgiften som vi ska göra. Som en regel skriver han att människor gillar inte 

att pussla ihop hur saker och ting fungerar och det faktum att de som skapade sidan inte brydde sig 

tillräckligt för att göra saker uppenbara kan påverka användarnas förtroende för sidan och de som 

publicerat den. 

Det går dock inte göra alla webbsidor helt uppenbara. Kan man inte göra en webbsida uppenbar 

bara av att titta på den ska man sträva efter att göra den självförklarande. Detta är viktigt, inte för att  

liknande utbud/webbsidor finns på flera ställen på Internet. Utan för att göra en sida enkel och 

uppenbar ger intryck att allting verkar bättre och att använda en webbsida där användaren inte 

behöver tänka känns både enkelt och är även tidsbesparande för de som brukar den (Ibid., s. 18-19). 

En annan punkt som tyder på att det är viktigt för användaren att inte behöva tänka så mycket när de 

surfar på webbsidor är att det har visat sig att de generellt spenderar väldigt lite tid till att läsa på  

webbsidor. Istället så skannar användare webbsidorna där de letar efter ord eller fraser som fångar 
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ögats uppmärksamhet. När de hittar ett ord eller fras som liknar det de söker kommer de 

förmodligen klicka på det objektet (Ibid.,  s. 22).

Att använda sig av metaforer (t.ex. ikoner för funktioner) vid design kan göras men med en viss 

eftertanke. Att dra paralleller mellan funktioner på en webbsida och erfarenheter av vad människor 

har i verkliga livet kan verkar vara en ett bra sätt att hjälpa folk förstå vad de olika funktionerna 

handlar om. Men detta kan vara problematiskt. Även om den metaforiska koppling är klar för dig 

kan den tolkas helt annorlunda av andra människor, beroende på vart de kommer ifrån och vilken 

kulturell bakgrund de har. Det finns en risk att den kan tolkas på flera olika sätt. Till exempel vad 

betyder en ikon av en telefon? Kommer man kunna ringa ett samtal när man klickar på den? Kan 

jag kolla min röstbrevlåda? Kan jag betala min telefonräkning? (Garret 2011,  s. 113).

Det är också viktigt att tänka på att om man lutar åt att göra design som baserar sig på funktioner av 

verkliga objekt så är det så att webbsidor och andra skärmbaserade produkter inte alls har samma 

typ av användande och begränsningar som dessa fysiska objekt har. (Ibid.,  s. 112).

Om man ska använda sig av metaforiska kopplingar effektivt handlar det mest om att reducera den 

mentala ansträngningen för användare att använda funktioner av en produkt. Att ha en ikon av en 

telefonbok för att visa ett arkiv av telefonnummer kan fungera bra men att till exempel ha en bild på 

ett kafé för en chatfunktion kan vara mer problematiskt (Ibid., s. 113).

Ett annat exempel som brukar fungerar bra som metafor är den konceptuella modellen av en 

shoppingvagn på en e-handelssida. Denna metaforiska koppling fungerar som ett objekt som är som 

en behållare, något vi lägger saker i och något vi tar ur saker ur senare (Ibid., s. 83). 

Ett bra gränssnitt är ett där användaren direkt upptäcker de viktiga funktionerna. En av de största 

utmaningar med att designa är att lista ut vilka saker användaren inte behöva handskas med och 

reducera deras synlighet, ibland kanske vissa saker inte ens ska synas överhuvudtaget och 

utelämnas helt för användaren (Ibid., s. 114).

Det här betyder inte att lösningen till ett bra gränssnitt är att göra den knapp som är viktigast, eller 

som det är störst chans att användarna kommer att trycka på den största. I designen kan man 

använda sig av en variation av lösningar för att underlätta för användarna att nå sina mål. Det gäller 

att noggrant tänka på vad som exempelvis visas och kan vara förvalt när gränssnittet första gången 

presenteras för användaren (Ibid.,  s. 114).

Att använda sig av olika storlekar på objekt kan dock fungera bra i vissa fall, ofta för att visa på en 

visuell hierarki för användarna. Det kan vara ett bra sätt att visa vilka olika relationer olika objekt 
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har till varandra på webbsidan, vilka objekt är relaterade, vilka objekt är delar av andra objekt o.s.v 

(Krug 2001, s 31).

2.2 Konventioner

Ofta kan det verka som att layouten inte har så stor betydelse. Men faktum är att det har det. Om 

man mäter tiden en användare spenderar på att försöka slå telefonnummer på en icke-standardiserad 

telefon kan resultatet bli några sekunder extra per samtal. Det låter inte som en så stor skillnad men 

dessa extra sekunder är fyllda med ren frustration då en inlärd uppgift blivit betydligt långsammare 

bara för att mönstret har brutits och kända konventioner har tagits bort från användaren (Garret 

2011, s. 111).

Krug (2001, s. 34 - 36) menar att konventioner är en designers vän. Vi har alla någon gång i livet 

lärt oss vissa konventioner. Till exempel hur vi läser en morgontidning, inte själva orden, utan hur 

tidningen är uppbyggd och vad de har för betydelse (text i stor teckensnitt är ofta en rubrik o.s.v). 

Författaren menar på att det bland annat är bra att använda sig av webbkonventioner för att slippa 

uppfinna hjulet igen. Bara av att titta på en sida som använder sig av webbkonventioner så kan 

användare förstå vad många delar är även om de inte förstår ett enda ord på sidan. Om designers vill 

gå ifrån webbkonventioner så ska det som ersätts antingen vara så enkelt och självförklarande att 

det inte finns någon inlärningskurva för det som har skapats eller att det finns så stort värde i det 

som designats att det är värt en liten inlärningskurva. 

Att använda sig av kända koncept för olika funktioner är också en bra idé för att underlätta för 

användaren. Koncept som ”start”, ”avsluta”, ”gå tillbaka” eller ”spara” kan hittas i mängd olika 

sammanhang. Att hantera dessa på samma sätt låter användaren tillämpa var de redan vet sedan 

tidigare. Vilket hjälper dem att nå sina mål snabbare och med mindre misstag (Garret 2011, s. 112).

2.3 Designteori

Enligt Garret (2011, s. 139 ) så är ett av de vanligaste verktygen för att fånga användarens 

uppmärksamhet inom visuell design kontraster. En design utan kontraster är sedd som en grå, 

egenskapslös massa, vilket får användarens ögon att flyta runt utan att fastna på något speciellt. 

Kontrast är på så sätt viktigt för att dra användarens uppmärksamhet till viktiga funktioner av 

gränssnittet, kontrast hjälper användaren att förstå relationen mellan navigerbara element på sidan 

och när objekt i designen är annorlunda blir användaren uppmärksam. Det sker instinktivt och det är 
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något som kan användas till fördel när du skapar design genom att göra vissa objekt utstickande. 

Det gäller dock att använda detta tillvägagångssätt rätt. Om objekt har liknade design men är ändå 

inte riktigt lika så kan användare istället bli förvirrade. Designen ska fånga användarens 

uppmärksamhet och få den att förstå att det var medvetet gjort (Ibid., s. 141).

Det går att testa designen genom är att ställa frågan: Vart går ögat först? Vilket element av designen 

drar initialt användarens uppmärksamhet? 

Ska den visuella designen av en produkt bara finjusteras så kan det oftast vara fullt tillräckligt att 

bara ställa frågor till sig själv eller till någon annan person i närheten. Ett annat sätt att hitta det 

dominanta designelementet är att kisa, eller göra synen så pass suddig att att du inte längre kan se 

specifika detaljer. Ett annat sätt kan vara att gå till andra sidan rummet och titta på designen där 

ifrån (Ibid., s. 137).

Om din design är lyckad så kommer det mönstret ögat följer att ha två viktiga kvalitéer.

Nummer ett - den har ett mjukt flöde. Designen ska leda runt ögat på ett följsamtsätt

Nummer två – den ger användaren en guidad tur av möjligheterna tillgängliga för dem utan att 

överösa den med detaljer. 

Om användare uppfattar att designen är ”stökig” eller ”plottrig” så är det ofta så att designen inte 

leder dem runt på ett bra sätt. Istället så hoppar deras ögon fram och tillbaka på olika element som 

alla vill ha deras uppmärksamhet. De möjligheter som finns ska inte distrahera användaren från 

funktioner eller information som den behöver för att nå sina mål utan ska snarare fungera som ett 

stöd (Ibid., s. 138). 

Att hålla en sammanhållning eller enhetlighet på design är en viktigt del i att försäkra att designen 

kommunicerar på ett effektivt sätt utan att förvirra användarna. Enhetlighet kommer i många olika 

aspekter i visuell design. Det kan vara som att hålla storleken på olika element vilket kan göra det 

enklare att återanvända och kombinera dem i nya designs när det behövs En bra lösning är att 

identifiera objekt som återkommer flera gånger på webbsidan men kanske i olika kontexter på sidan. 

Istället för att designa samma objekt om och om igen så kan vi designa det en gång och återanvända 

det över flera delar på webbsidan. Ett sätt kan vara att designa varje objekt och pröva det i olika 

kontexter och sedan, om det behövs, arbeta om designen tills den fungerar i sin helhet. Det kan vara 

så att även om många objekt kommer att bli designade isolerat så ska de ändå fungera tillsammans. 

(Ibid.,  s. 141-144).
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2.4 Wireframes 

Wireframes är ett verktyg som kan användas för att presentera strukturell layout för t.ex. webbsidor. 

Som namnet antyder så skapas med wireframes en enkel avbildning av sidans alla komponenter och 

hur de är relaterade till varandra. Ofta består wireframes av enkla boxar som mer eller mindre bara 

består av en enkel ram. Detta verktyg kan användas för att skapa ett övergripande skelett på 

webbsidorna. Det går också om det behövs att specificera vissa funktioner som ska finnas på de 

olika delar av webbsidan i dessa boxar. Som tillägg kan man skriva till vissa anteckningar om 

funktionernas beteende som kanske inte helt framgår bara av att titta på wireframedokumentet 

(Garret 2011,  s.  128-129).

För mindre enklare projekt kan bara ett wireframedokument vara tillräckligt, men ofta i många 

projekt så behöver man skapa wireframes för flera olika sidor. Kanske inte ett dokument för juste 

varje sida men vanligtvis behövs det några stycken olika. Det brukar ofta vara så att det finns ett 

visst antal standard sidmallar på en webbplats som kan användas på flera ställen. Hur många detta 

blir baserar sig oftast på omfattningen av webbsidan (Ibid.,  s. 129).

Wireframes är ett viktigt och bra steg för att föra samman struktur på sidan till visuell design. Garret 

(Ibid., s. 130) skriver dock att wireframes ofta är uppe för diskussion. Många, vad han kallar för 

user experience designers, klagar på när formgivare gör wireframes genom att de sätter den 

informella arkitekturen åt sidan och många formgivare klagar när user experience designers gör 

wireframes för att de inte får använda sina visuella kommunikativa kunskaper. Lösning på ett sådan 

problem är att personer med dessa roller jobbar tillsammans genom ett tätt samarbete.

Värde med att jobba med wireframes är att det sammankopplar tre saker, gränssnitts design, hur 

navigationen ska fungera och informations design (vad som ska prioteras, vad som ska placeras var 

e.t.c). Genom att sammankoppla dessa olika typer i ett dokument bygger man ihop en struktur och 

efter det kan man börja att skapa visuell presentation (Ibid., s. 131). 
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2.5 Agila metoder

Det finns olika metoder att jobba med utveckling och en av dessa är agil systemutveckling. Att 

arbeta agilt innebär att man jobbar mer flexibelt med många och regelbundna avstämningsmöten 

med kunden/beställaren, ofta ansikte mot ansikte. När man jobbar agilt leveras ofta många 

delleveranser till kunden och man välkomnar gärna nya och sena kravställningar i projekten. 

Agil systemutveckling värderar:

1. individer och samspel framför metoder, processer och verktyg.

2. körbar programvara framför omfattande dokumentation.

3. kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar.

4. anpassning till förändring framför att följa en statisk plan.

Alla punkter är viktiga men de punkter som är till vänster i listan värderas högre än de punkter som 

är till höger i listan inom agil systemutveckling (Beck et al. 2001).

2.6 Sökmotorsoptimering

Sökmotorsoptimering handlar om att göra små förändringar på sin webbsida vilket gör att det lättare 

för sökmotorer att läsa, indexera och förstå innehållet på din sida. Ofta handlar dessa förändringar 

om att följa vissa konventioner och att göra förändringar i koden på en webbplats. Det kan till 

exempel vara  att beskriva vad sidan faktiskt innehåller (med hjälp av meta taggar), använda en titel 

som är kopplat till innehållet på sidan, använda unika titlar för varje sida på din webbplats, optimera 

innehållet på sidan, göra navigeringen bättre, använda sig av rubriker på ett korrekt sätt o.s.v 

(Google, 2008). Genom dessa förändringar kommer sidan (förhoppningsvis) rankas högre på sökord 

som relaterade till webbplatsen och dess innehåll. 

11 av 44



2.7 Avgränsning

När vi startade projektet bestämdes det att jag kommer endast att göra designen och layout på 

webbsidorna. Jag kommer alltså inte inte göra frontend utveckling ( HTML,  CSS). Jag kommer 

dock jobba nära tillsammans med den/de som ska koda och publicera hemsidan inom en 

projektgrupp.
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3. Projektgruppen
Gruppen som jag var med i bestod av 7 personer inklusive mig själv. Projektgruppens 

sammansättningen såg ut på följande sätt.

En beställare

En projektledare

En designer (och handledare åt mig)

En utvecklare (front-end)

En SEO ansvarig och Utvecklare (front-end)

En SEO expert (från Element)

Utöver dessa personer var det andra personer som också var delaktiga i projektet på olika sätt. 

Bland annat en projektledare från Element som var ansvarig för framtagande av texter till white 

paper och referenscasen vilka Element skapar åt JG Communication. 

3.1 Min roll

I det här projektet fungerade jag både som interaktionsdesigner och som formgivare. Fokusen låg 

mer på formgivning än interaktions design. Men jag har i projektet fungerat som båda delarna. 

Genom arbetet som interaktionsdesigner fick jag fundera och ta beslut över design som sidstruktur, 

ny navigationsstruktur, objektplacering o.s.v. Som formgivare fick jag sätta färg och form på objekt, 

layouter, bilder e.t.c, många gånger på wireframes som jag tidigare gjort själv i projektet. 

3.2 Arbetsmodell

I ett första avstämningsmöte med Element, det företag som skulle hjälpa JG Communication med 

sökmotoroptimeringen och att generera leads genom att ta fram whitepapers och referenscase:en, så 

bestämde vi att vi skulle jobba veckovis. Vi delade upp projektet i mindre delar. Alltså så skulle jag 

inte göra all design för alla delar/sidor på en gång och sedan ha ett möte när första version var klar. 

Utan vi skulle ta småsteg i taget, där jag skapar design för kanske en sida under en vecka och sedan 

hade vi möte angående denna i slutet på veckan. Utöver veckomötena hade vi också korta 

avstämningsmöten löpande på 5-20 min när vi behövde diskutera frågetecken som kom upp. Detta 

blev ett agilt eller iterativt arbetssätt med många avstämningsmöten där vi i projektgruppen jobbade 

med korta delmål som sattes upp veckovis. Det var ett arbetssätt som ledde till att jag ofta fick 

feedback på design och layout som och som efter feedback arbetades om eller arbetades vidare med. 

Nya krav på sidorna kunde komma upp under arbetets gång. Som till exempel kunde funktioner 

eller olika delar läggas till eller tas bort efter att vi har arbetet genom sidorna en omgång.
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3.3 Tidplan

Det första jag gjorde i projektet var att skapa en preliminär tidsplan. Detta gjorde jag för att få en 

övergripande bild av projektet och för att faktiskt skriva ner och planera projektet i ett tidigt skede. 

Att tidsplanera i ett tidigt skede tycker jag gör det enklare att få en bättre överblick över projektet 

och vad som behöver göras och när det behöver vara gjort. När jag gjorde den första tidsplanen 

hade jag inte all information om alla delar och detaljer i projektet. Den första brief jag först fick 

angående projektet var bara generell och när jag fick mer information om projektet och vad jag 

skulle göra så fick jag lite senare i projektet göra en ny tidplan. Denna tidplan var mer ingående på 

vad som behövde göras och hur mycket tid jag hade till varje del. För att få en bra översikt i 

tidsplanen gjorde jag ett GANT-schema (se bilaga 2). Denna tidplan var dock ganska svår att följa 

då vi arbetade agilt och ibland prioriterades olika delleveranser om. 
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4. Genomförande

4.1 Målgrupp

Element har tagit fram tre stycken personas vilka de kallar för Övergripande-, Sponsor- och 

Ekonomiskköpare. Framtagandet av dessa personas har varit en del i en kvalitativ marknadsanalys 

som Element har gjort. För att ta fram dessa personas har element utfört intervjuer och worskhops 

med JG Communications kunder. Dessa intervjuer och workshops har bland annat undersökt hur 

kunderna ser på JG, hur köpprocessen fungerar, vad som fungerar bra,vad som fungerar dåligt och 

vad som kan bli bättre i själva köpprocessen. 

Med dessa personas så vet JG vilken målgruppen är som de vill nå ut till och på så sätt hjälper det 

arbetet och projektet att kommunicera på rätt sätt i form av bild, text o.s.v.

4.2 Grafiska riktlinjer.

Riktlinjer som jag fick av beställaren var att estetiken skulle följa samma maner som redan fanns på 

sidan. Dock fanns det en önskan om att allting skulle bli mindre. Rubriker, banners, puffar e.t.c var 

väldigt stora och de ville komma ifrån denna stil lite med den nya designen. JG har även tagit fram 

en designmanual vilken används som riktlinjer för färger, typsnitt, logotypanvändning o.s.v som jag 

också fick ta hänsyn till. Utöver detta uppmuntrade beställaren mig att komma med egna idéer och 

ge förslag på sätt att presentera innehållet på.  

4.3 Designarbete

I designarbetet har jag i huvudsak jobbat med två datorverktyg. Det ena är Mockingbird vilket är ett 

online verktyg för att skapa wireframes. Detta verktyg använde jag när jag jobbade med 

interaktionsdesignen. Det andra verktyget är Photoshop vilket är det verktyg jag jobbat med när jag 

har gjort formgivningen på webbsidorna.

Första delen i arbetet var att en sida som heter tjänster på den befintliga webbplatsen skulle 

som skulle göras om och även delas upp till egna sidor. Anledningen till denna uppdelning är att 

använda sig av en sådan struktur där informationen ligger på varsin undersida är för att det fungerar 
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bättre med Googles sökmotor, vilket gör att webbsidan kommer listas högre upp i olika sökträffar 

som användare gör på Google.

Det första jag fick göra var att först identifiera vad som skulle finnas på denna sida. Jag gjorde detta 

genom att titta först vad som fanns på den gamla sidan. Där identifierade jag vad det var som skulle 

plockas bort från sidan. Jag ställde även frågor till de andra personerna i projektet för att få en 

tydligare bild av vad som skulle finnas på den här sidan. Jag fick även fundera på om det skulle 

komma till några funktioner eller element som gör det enklare för användaren att navigera och 

förstå sidstrukturen. 

Den information som skulle bort från sidan var bilder och texter som låg under ett fliksystem som 

kallades våra affärsområden och våra affärsprocess (se fig 1). Den information som fanns under 

våra affärsområden skulle dels skrivas om och senare skulle den informationen i på nya 

undersidorna.

fig 1: De två delar under tjänstersidan som skulle tas bort

Det som skulle läggas till på sidan var ingångar (vilket jag kommer kalla puffar vidare i den här 

rapporten) till de olika affärsområdena. Dessa puffar skulle istället fungera som ingångar till de 

delar som låg på den befintliga sidan under flikarna på våra affärsområden. Jag insåg även att det 

behövdes komma till en submeny på den nya tjänster-sidan. Denna meny skulle tillåta användare att 

snabbt navigera mellan de nya olika tjänsteområdena, främst när de var inne på någon av 

subsidorna, men även om de klickade in på tjänster och snabbt visste var de skulle vidare så skulle 

de direkt i submenyn kunna klicka vidare utan att behöva skrolla ner och överblicka sidan. Denna 

submeny var också nödvändig för att visa för användaren vart den är någonstans, berätta för 

användaren hur den ska använda sidan och så att den lättare kan navigera genom sidan och inte få 

känslan att känna sig vilse (Krug 2006, s. 59-60).  

Jag tog även beslutet att lägga till breadcrumbs på sidan. Då hela webbplatsen skulle få djupare 

struktur är det bra att använda sig av breadcrumbs på sidan. Bredcrumbs är en form av visare för 

användaren om vart den är i förhållande till startsidan. Det visar för användare vilken väg den har 
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tagit för att komma dit den är och det är ett enkelt sätt för användaren att backa upp en nivå i 

hierarkin. Som namnet antyder på så är det som att lägga ut brödsmulor efter vägen som man har 

gått för att enklare kunna hitta tillbaka dit man kom ifrån (Krug 2006, s. 76-77). 

 

När jag identifierat de delar som skulle plockas bort och läggas till på sidan började jag göra 

wireframes för tjänster sidan. Det jag identifierade som viktigast var först övergripande beskrivning 

om JG Communication och inom vilka områden de arbetar med och vad de kan, samt vilken synsätt 

de har på sitt företag. Efter denna introduktion kommer ingångar till undersidor vilka mer ingående 

beskriver de olika tjänsterna. Jag valde att ha denna struktur för att det är bra att dela upp sidan 

hierarkiskt (Krug 2006,  s. 31) och jag tyckte att placera det viktigaste högst upp på sidan var en bra 

lösning.

Det fanns fortfarande lite frågetecken om vissa saker skulle vara kvar på tjänstersidan. Till exempel 

en videosektion där medarbetare från JG pratar om hur de kan hjälpa kunder genom deras expertis 

inom olika arbetsområden. Det var inte riktigt bestämt om den skulle ligga kvar som den var eller 

som om den skulle delas upp och placeras in på de nya undersidorna som skulle skapas. Då detta 

var något som vi i projektgruppen tillsammans skulle diskutera fram så valde jag i version 1 att 

utesluta denna sektion så länge. 

Jag skapade i första versionen tre olika wireframes (se fig 2), vilket var tre olika layouter för att visa 

på ingångar till tjänsterundersidor som också skulle göras i ett senare skede i projektet.

17 av 44



fig 2: första wireframesen som skapades för tjänstersidan

Efter att jag hade gjort klart wireframesen så började jag arbetet med att sätta färg och form på 

dessa layouter.  Jag valde att använda mig av ett så kallat gridsystem när jag gjorde formgivningen 

som var anpassat till 980px i bredd. Grid är teknik som ursprungligen kommer från tidningsdesign 

och som har fungerat bra att föra över till webbsidor (Garret 2011, s. 141). Jag valde mig av 980 

pixlar i bredd då det var den bredd den befintliga webbplatsen hade sedan tidigare och det fanns inte 

så mycket tid avsatt för utvecklarna så att de skulle kunna bygga om hela strukturen på sidan så fick 

anpassa mig till denna sidbredd i mitt designarbete. Detta var en så kallad 12 grid med 20 px i 

marginaler (se fig 3) vilket gav en arbetsyta på 940px. Grid är ett bra verktyg att använda av sig dels 
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för att jobba med rutor, få objekt att linjera och det är även bra för proportioner när man gör design 

på en webbsida (Beaird 2007, s. 9). Sidans maxbredd är alltså 980px men med marginalerna 

borträknade så blir det 940px som jag höll mig inom. De enda objekt som utnyttjar sidans fulla 

bredd är headern och bild och videor som kommer ligga precis under huvudmenyn. De är alltså 

980px i bredd, allt annat ligger innanför griden.

fig 3: figuren visar griden som används i designarbetet

När jag var klar med skisserna (se fig4) hade vi ett avstämningsmöte med projektgruppen där alla 

fick säga sitt och tycka till om designen och vilket av dessa tre förslag vi skulle gå vidare med. Jag 

hade i version 1 endast gjort design för ingångarna till undersidorna, då jag medvetet utlämnat vissa 

delar på sidan dels pågrund av att det var osäkert om vissa sektioner skulle vara med och dels på 

grund av att jag inte skulle hinna göra 3 olika förslag för hela sidan med den tid som jag hade till 

förfogande. Det första steget var också viktigast i att välja en design för hur ingångarna till 

undersidorna skulle se ut och när det var bestämt kunde jag jobba vidare med resten av innehållet på 

sidan.
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fig 4: Första skissförslagen på puffarna på tjänstersidan

Det designförslag som var populärast var den layout som använde ett tre grid system och vi 

beslutade att det var den layouten jag skulle jobba vidare med. Steg 2 i designprocessen för denna 

sida var att lägga till de delar som jag inte hade hunnit jobba fram. Jag skapade nya wireframes med 

det resterande innehållet som skulle vara med och satte färg och form när wireframesen var klar (se 

fig 5).
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fig 5: wireframes och skisser för steg 2 i designarbetet för tjänstersidan

När designen var klar hade jag ett möte med beställaren, projektledaren och en till person som är 

chef över webbkreatörerna på JG Communication. Åsikter om att det var för mycket rutor och 

boxar lyftes upp och de ville att det skulle kännas lite ”luftigare” i designen. Vi beslutade också att 

en sektionen arbetsprocessen skulle flyttas in under ”Byrån” istället då den inte passade in på 

tjänster-sidan längre. Det fanns också önskemål om att jag skulle göra designen mer flexibel för det 

skulle kunna bli så att rubriker kunde sträcka sig över två rader och även texten kunde eventuellt bli 

olika långa. Som det var nu så var rutorna i fast höjder och de ville att jag skulle ta fram förslag på 

hur det kunde se ut om det inte var det. De trodde även att denna idé skulle kunna göra att det 

kändes mindre inboxat. 

Jag fortsatte med att arbeta med tjänstersidan och att göra designen lite mer efter deras önskemål. 

Jag tog fram fem olika förslag som jag visade upp. Jag testade att göra så att boxarna var olika höga 

och texterna olika långa. Men jag tyckte att fasta höjde ser bättre och snyggare ut så jag gav rådet 

till dem att hålla sig till en rubrik som är max två rader lång och introtext som är max fyra rader 

lång. På så sätt kan det vara fasta höjder på puffarna. De bestämde sig efter min inrådan att använda 

skissen med fasta höjder men utan några boxar runt puffarna (se fig 6).
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figur 6: Den valda designen för puffarna på tjänstersidan

Samtidigt som jag färdigställde tjänstersidan började jag arbeta med design för tjänster-undersidor. 

De sidor användaren kommer till efter att de har klickat på någon av puffarna på tjänstersidan. 

Designprocessen var ganska lik som beskrivits tidigare. Jag började med att göra wireframes (se fig 

7) och efter det satte jag färg och form utefter dessa wireframes. 
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fig 7: visar wirefram för tjänster-undersidan 

Efter att jag presenterat den första versionen så fick jag feedback och gjorde justeringar med deras 

önskemål i åtanke. Det innebär inte att jag har gjort allting precis som de har sagt utan jag har gjort 

vissa val som jag tycker dels ser bäst ut och dels som kan vara bättre ur en användningssynpunkt. 

Exempel på det kan vara liknande det som nämndes tidigare där jag tyckte de skulle använda sig av 

fasta höjder för puffarna på tjänstersidan. I vissa fall får kan det vara bra att råda de andra i 

projektgruppen om man tycker en viss lösning är både bättre och snyggare att använda sig av. Som 

jag uppfattar det så gäller det bara att hitta argument för att en lösning kan vara bättre än den andra.

Det slutgiltiga förslaget på tjänster-undersidan som efter feedback, justeringar, omarbetningar e.t.c 

blev godkänt visas i fig 8.
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fig 8: färdig design för tjänster-undersida
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Designprocessen har sedan varit ganska lik som tidigare beskrivit för alla sidor som jag har skapat i 

det här projektet. Vissa har det skett större förändringar på i det iterativa designarbetet vissa har det 

bara blivit lite mindre justeringar. Men alla sidor har arbetats om i flera omgångar. Jag kommer inte 

gå in mer i detalj på varje sida som jag har gjort design för utan jag kommer nu istället fokusera på 

funktioner och andra delar som har berört flera sidor och som jag tycker är viktiga att lyfta fram. 

Alla slutgiltiga designskisser finns i bilaga 1.

4.3.1 Formulär

En viktigt funktion som skulle komma till på sidan var ett formulär där användare skulle fylla i sin 

epostadress för att beställa whitepaper eller referenscase. Efter att användaren skrivit i sin 

epostadress så kommer denne att få ett mail skicka till sig med det aktuella dokumentet i PDF 

format. En utmaning var att jag ville skapa något som fångade användarens uppmärksamhet men 

som även passade in på JGs webbplats. Jag gjorde några stycken olika förslag och bestämde mig 

sedan för den som syns i fig 9. Jag jobbade en del med beställ-knappen då det är viktigt att det 

tydligt syns för användaren att det är just en knapp som går att trycka på (Krug 2001, s).

fig 9: formulär som kommer att användas runt om på webbsidan

4.3.2 Submenyn

En bit in i designarbetet så började jag mer noggrant titta på submenyn och dess utformning. Det 

fanns vissa problem som jag behövde ta mig runt när jag skulle göra designen för submenyn. Det 

var dels det att samtidigt som jag gjorde designen för sidorna så höll JG på med att definiera upp 

nya tjänsteområden. De skulle gå ifrån de som fanns tidigare och som visas i fig 1. Detta gjorde att 
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jag inte exakt visste hur många länkar submenyn skulle innehålla. Jag fick då försöka göra en 

submenyn som var något dynamisk och som skulle fungera lika bra om det blev 4 stycken 

tjänsteområden eller om det blev 9 stycken tjänsteområden. 

Jag experimenterade med olika varianter och olika placeringar på submenyn. Något som jag insåg 

ganska fort var att submenyn förmodligen måste befinna sig ovanför bild/video ytan. Eftersom 

bilden eller den eventuella videon kommer bytas mellan varje tjänsteområde tyckte jag det inte 

skulle vara så logiskt för användaren att ha en submeny som ligger under denna yta. Även om 

sidorna laddas om i sin helhet ville jag ge känslan för användaren att sidans huvud och dess menyer 

ligger kvar statistiskt även om denne byter sida. I fig 10 visas vart jag bestämde att submenyn ska 

vara placerad.

fig 10 visar vart submenyn kommer att vara placerad  

När jag hade bestämt mig för placeringen började jag med att formge submenyn. De största två 

valen jag stod mellan var om jag skulle ha menyn vänsterställd eller högerställd och hur 

markeringen skulle se ut om man var inne på en aktiv länk (se fig 11).
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fig 11: visar hur uppbyggnaden av menyn med väster/högerställning och två olika markingeringssätt på aktiv länk

Jag bestämde mig för att göra menyn högerställd, dels för att huvudmenyn var det men främst för 

att jag inte visste hur många tjänsteområden det skulle bli och dels för att om de skulle vara 

vänsterställd tyckte jag att den skulle linjera med vänsterkanten på huvudmenyn. Då det fanns en 

risk att alla områden inte fick plats på en rad om jag hade vänsterställd meny så valde jag 

högerställd. Då kunde menyn växa ut åt vänster och jag tyckte inte det gjorde något om den skulle 

bli längre än huvudmenyn. Jag gjorde även valet att bara göra länken i orangefärg istället för att 

använda använda en orange bakgrundsplatta med vit text som det var i top menyn. Storleken på 

länktexten gjorde jag även mindre för att visuellt visa på en hierarki. Precis som Krug (2001, s 31) 

föreslår gjorde jag det för att visa att submenyn var en del av tjänsterfliken i huvudmenyn (se fig 

12). Jag gjorde även valet låta tjänster fliken i huvudmenyn vara fortsatt markerad även om man 

gick in på en undersida för att påminna användaren om vart den är någonstans på sidan.

fig 12: färdig designade menyn
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4.3.3 Texter

Jag bestämde olika storlekar och typsnitt beroende på vad det var för text. Till brödtexten valde jag 

typsnittet Arial i 14px i storlek med ett radavstånd på ungefär 1.5 ggr storleken. Jag valde det 

radavståndet för att det är bättre läsbarhet med den graden på radavståndet (Beaird 2007, s. 108).

Till rubriker valde jag 36px för nivå 1 rubrik (H1 i html), 26 px för nivå 2 (H2 i html), till nivå 3 

valde jag (H3) 20px och till nivå 4 (H4) valde jag samma storlek som brödtexten fast med texten i 

fetstil för att särskilja den från brödtexten. Nivå 1 och 2 rubriker är i typsnittet Georgia och nivå 3 

och 4 hade samma typsnitt som brödtexten. De här två typsnitten är bra att använda då de anses vara 

webbsäkra (Beaird 2007, s. 108). 

Då de designs jag gjort också har arbetar med storleken och bredden på de olika textytorna och 

rubrikerna fick jag skriva ett dokument (se bilaga 3), som skulle fungera som en guide för skribenter 

vilka ska skriva texter som ska finnas på de olika sidorna. Denna guide beskriver hur många tecken 

det får som max plats i varje textblock och den beskriver även hur många stycken det får vara som 

max i brödtexten.

4.3.4 Bilder

På samma sätt som jag skrev en guide för text och max antal tecken som det får vara har jag skrivit 

en guide som beskriver de olika bildstorlekarna. Guiden beskriver vad bilderna har för format och 

vilken storlek de ska ha för de olika delarna på webbsidan (se bilaga 4). 

4.3.5 Sena ändringar

Ganska sent in i projektet, i de sista veckorna som jag var delaktig i det här projektet, bestämde sig 

JG för att de nya tjänsteområdena skulle bli mycket flera än vad som tidigare sagt. Nu skulle det bli 

upp till 16 stycken. Detta resulterade dels i att submenyn fick slopas. Det fanns inte utrymme för 16 

stycken och dels så tyckte de 3 grid layouten som jag gjort på tjänstersidan tog för mycket plats nu. 

Detta resulterade i att jag fick göra ny design där jag tog bort submenyn och använde mig istället av 

en 4 grid layout för puffarna på denna sida. I fig 13 visar jag den färdiga designen för tjänstersidan 

som blivit godkänd av JG Communication. 
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fig 13: Färdig design för tjänstersidan.
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5. Slutsatser

Mitt projektarbete har resulterat i design för 7 stycken webbsidor på JG Communications externa 

webbplats. Under tiden som jag skriver klart denna rapport jobbar jag parallellt med att färdigställa 

den 8:e och sista sidan för mig i detta projektarbete vilken kommer att bli deras startsida. Då jag i  

mitt projektarbete inte har utfört någon studie som svara på en specifik frågeställning kommer jag 

under den här rubriken istället diskutera min uppfattning om projektet och dess utförande.

Mitt personliga mål tycker jag att jag har uppnått i det här arbetet. Jag har blivit bättre, snabbare i  

mitt arbete med att skapa design för webbsidor. Det jag har tagit upp under litteraturförankrings 

kapitlet har hjälpt mig i detta projektarbete och det har givit mig kunskaper som jag kunde luta mig 

tillbaka på när jag gjorde både interaktions design och när jag gjorde formgivning. Personligen kan 

det komma till ganska mycket tycke och smak när det kommer till formgivning och design. Det är 

högst personligt om vad en person tycker ser bra ut eller inte. Dock tycker inte jag att den 

personliga smaken ska trycka undan faktorer/funktionen på webbsidan som kan påverka användarna 

på ett negativt sätt. Så även om jag tycker att en lösning visuellt kan vara snyggare innebär det inte  

alltid att det är den bästa lösningen ur ett användarperspektiv. Det gäller att hitta en balans där sidan  

dels på bästa logiska sätt utformas och också på det bästa möjliga formmässiga sättet för 

användarna. 

Vad det gäller planeringen så har det varit både bra och ibland lite förvirrande att arbeta agilt. Det  

har ibland varit lite rörigt i detta projekt angående vad det är som ska göras och vad som är vad 

vilket har resulterat i att jag ibland har gjort en del extra arbete som tyvärr har varit ganska onödigt.  

Dock om jag ser till själva designen och den visuella utformningen av sidorna så har det varit ett bra 

arbetssätt och det har blivit många förbättringar på designen genom att jobba på detta sätt. Att  

arbeta agilt gör också att tidsplanen kan spricka vilket den gjorde för mig. I alla fall om man gör en 

tidplan lite mer detaljerad. Övergripande deadline uppfattade jag som lättare att hålla än deadline  

för specifika saker. Detta kan ju beror på andra faktorer också som att jag t.ex. har gjort en dålig 

tidsuppskattning.

Vissa av de sena ändringar som har gjorts i projektet har jag ställt mig lite skeptisk till. Jag kan 

tycka att sådana besluts fattades lite väl fort utan att det reflekterades så jättemycket över vad det  

har för konsekvenser. Kommer det bli tydligare eller mer oklart för användarna att ha så många 
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tjänsteområden som JG kommer att presentera på sin nya webbplats? Det återstår att se, jag 

personligen tror att det kan bli lite väl mycket information som användarna inte kommer orka ta sig  

igenom. Det baserar jag dock inte på någon fakta utan det är bara endast en personlig reflektion. Jag 

kan dock tycka att man skulle funderat lite mer över ett sådant beslut än vad som gjordes i detta 

projekt. Det är ändå användarna som i slutändan är de som ska använda sig av webbsidan och då 

bör den vara så bra anpassad efter dem och deras behov som möjligt. Det som är bra med webben är 

att det går alltid att förbättra om man gör något fel. Dock så bör det rimligtvis vara bättre, mer  

tidseffektivt och mer ekonomiskt att försöka göra så mycket ”rätt” som möjligt från början. Det är 

ju även så att jag, i och med sena ändringar,  lagt ner mycket tid på funktioner som i slutändan inte 

ens kommer användas (som t.ex. submenyn). Vilket inte är så tidseffektivt och gör att jag fokuserar 

på saker som senare visat sig vara i onödan. 
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Bilaga 1 – Färdiga skisser

1. tjänster sidan
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2. Tjänster-undersida
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3. Kunskapsbank
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4. Kunskapsbank-undersida

36 av 44



5. Casesida
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6. Buzzsida
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7. Landningssida
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8. Startsidan
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Bilaga 2 – Gant schema
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Bilaga 3 – Antal tecken guide

Tjänster start

H1 rubrik – 35 tecken

Ingress – 400 tecken

H2 rubrik – 42 tecken

Om möjligt

H2 rubrik puffar – 16 tecken

Text puffar – 137 tecken

Om rubriken överstiger 16 tecken i rubriken i puffarna blir den över 2 rader då är max antal tecken 

följande

H2 rubrik – 32 tecken

Text puffar – 68 tecken

Tjänster undersidor

H1 rubrik – 30 tecken

H2 rubrik – 43 tecken

H3 rubrik – 60 tecken

H4 rubrik – 82 tecken

Ingress – 191 tecken

Brödtext – 1 stycke 529 tecken (max 4 stycken)

Case sida

H1 rubrik – 35 tecken

Ingress – 400 tecken

H2 rubrik – 42 tecken

Senaste case puffar

H2 rubrik – 24 tecken

Text – 92 tecken
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Mera case

Text – 68 tecken

Case undersidor

H1 rubrik – 30 tecken

H2 rubrik – 43 tecken

H3 rubrik – 60 tecken

H4 rubrik – 82 tecken

Ingress – 191 tecken

Brödtext – 1 stycke 529 tecken (max 4 stycken)

Landningssida

H1 rubrik – 30 tecken

Ingress – 191 tecken

Brödtext – 1 stycke 529 tecken (max 2 stycken)

Relaterade case

Text – 59 tecken

Formulär

Rubrik – 16 tecken

Text – 82 tecken
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Bilaga 4 – Bildstorlekar

Övergripande på webbplatsen

Toppbild/video : 980px x 270 px 

Kontaktpersoner: 73px x 93px

Casesnurra: 210 x 122

Kunder logos : 140 x 94

Tjänstersida

Tjänster puffbilder: 220 x 130

Video: 288 x 155

Tjänster – undersidor

Specifik relaterade case puffar:  250 x 190

Effekt: dropshadow: 25% opacitet med 90° vinkel

Videostorlek: 310 x 170

Casesida

Senaste case:  300 x 200 

Mer case: 220 x 130

Kunskapsbanken

whitepaper/referenscase: 140 x 110

Kunskapsbanken – undersida

whitepaper/refcase – 140 x 200
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