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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar och förklarar framtagandet av en helhetslösning 

innefattande grafisk profil, trycksortiment, webbsida samt webbshop för 

möbelföretaget Resize Design. Utvecklingen och framtagandet av dessa har 

skett i iterativa arbetsprocesser med relevanta teorier som grund. Teorierna 

innefattar användarcentrerad arbetsprocess, användbarhet, designprinciper, 

interaktionsdesign, designmönster och webbkompatibla lösningar. Rapporten 

dokumenterar och diskuterar arbetsprocessen uppdelat i dess olika skeden.  

 

Nyckelord: webbdesign, grafisk design, interaktionsdesign 

 

Abstract 
This report describes and explains the development of a comprehensive 

solution including visual identity, print catalog, website and online shop for 

the furniture company Resize Design. The development and production of 

these have occurred in the iterative processes with relevant theories as a basis. 

The theories include user-centered work processes, usability, design 

principles, interaction design, design patterns and web-compatible solutions. 

The report documents and discusses the work which is divided into different 

phases. 
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1. Inledning 
Examensarbetet är utfört efter en idé av Joakim Önnerdal och Magnus 

Lindberg för ett möbelföretag som heter Resize Design. Vi kom i kontakt med 

Viktor Lindbäck på Resize Design eftersom de behövde grafisk hjälp och en 

webblösning för företaget. Vi tyckte att företagets efterfrågan passade väl ihop 

med våra mål och förväntningar för projektet inom examensarbetet. Vi ville 

utföra ett projekt där vi fick skapa en grafisk utformning och applicera den på 

presentationsmaterial och webb. 

 

1.1. Bakgrund 

Vi ville arbeta med ett helhetskoncept för ett företag innehållandes grafiskt 

arbete och en webblösning. Vi tycker båda, efter erfarenheter från 

utbildningen, att konceptutveckling är det mest tilltalande området inom 

medieteknik. Vi ville därför arbeta med ett koncept där vi fick ta fram en 

grafisk profil som vi kunde koppla till varumärket och förmedla i 

presentationsmaterial och en webbsida. Företagets modullösningar passade 

perfekt för en webbshop där man kan låta köparen sätta ihop sitt eget 

hyllsystem utifrån personlig smak, målsättningar och krav. Ett webbprojekt 

som har låtit oss knyta ihop webb och grafik på ett intressant sätt. 

 

1.2. Resize Design 

Resize Design skapar flexibla och funktionella hyllsystem med stilren design 

av hög kvalité ́ kombinerat med praktiska lösningar. Man vill erbjuda kunden 

möjligheten att skapa personliga möbler genom modulära lösningar och 

valmöjligheter att anpassa färg och material efter specifika önskemål. Detta i 

kombination med enkel montering mellan golv och tak. Produktens stilrena 

design och flexibilitet gör att den tilltalar många målgrupper och passar 

väldigt bra till personer som lever ”compact living”, i miljöer med specifika 

krav eller som person med särskilda behov. 
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Resize Design arbetar idag med utveckling av modulära möbelsystem samt 

produktion av en första serie med hallmöbler som ska användas för 

utställningar och framtagning av katalog för potentiella inköpare. Man arbetar 

även med att organisera företaget, färdigställa produktionsledet och gå̊ 

igenom möjliga samarbetspartners. 

 

1.2.1. Historia och bakgrunden till idén med företaget 
Idén och starten av Resize Design kom grundaren Viktor Lindbäck på år 2009 

när han skulle byta rum. Problemet med det nya rummet var att det var 

mindre än det gamla och att Viktor inom ett år skulle flytta till en annan stad 

och ta med sig alla möbler. Det han uppmärksammade var att de flesta 

förvarningssystem på marknaden är svåra att flytta och komplicerade att 

montera/demontera. De måste ofta skruvas fast i väggen eller taket vilket ger 

fula märken och ofta leder till att man måste köpa nytt igen när man byter 

bostad för att lämna de nuvarande, vilket är onödigt både ekonomiskt och 

miljömässigt. En annan stor nackdel som han märkte med produkterna på ̊ 

marknaden var att de har bestämd bredd och höjd vilket leder till svårigheter 

vid placering i en ny bostad samt att de ofta har många lösa delar med 

komplicerad montering. 

 

Utifrån dessa problem arbetade Viktor med att ta fram ett garderobssystem 

som uppfyllde de krav som idag känns självklara för Resize Design. Det vill 

säga att maximera möjligheterna som rummet erbjuder kombinerat med 

enkel montering och flexibla lösningar med stilren design. Viktor ställde på ̊ 

egen hand upp under Uf-mässan 2010 med sin garderobslösning och fick då 

1:a pris för bästa innovation och 3:e pris som bästa säljare. 

 

Därefter har Viktor drivit Resize Design sakta men säkert framåt tills våren 

2011 då han beslutade för att satsa fullt ut vilket ledde till starten för Resize 

Design. 
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2. Syfte/mål 
Resize Design är ett nystartat och litet företag som behöver hjälp med sin 

grafiska profilering och nätnärvaro. Företaget har tidigare inte haft någon 

webbsida och inte heller någon genomarbetad grafisk profil. Man har även 

behov av trycksaker i form av produktkatalog och visitkort. 

 

Vi vill producera en grafisk profil som både vi och kunden är nöjda med. 

Eftersom företaget är helt nytt och den grafiska profilen är obefintlig så är det 

viktigt att tänka på aspekter som mottagare och framtidsvision. I den grafiska 

profilen ska logotyp, färgschema och riktlinjer för bildhantering innefattas. 

Den grafiska profilen ska vara applicerbar på webb, tryck och marknadsföring. 

Där ska även ingå vilka typsnitt som ska användas i olika sammanhang samt 

hur de ska användas, i storlek och stil. 

 

Vi vill ge företaget en närvaro på webben som är slagkraftig och rätt i tiden. Vi 

ville designa och utveckla webbsidan som en digital portfolio för företaget och 

dess produkter. Besökaren ska få känslan av modernitet och design och på så 

sätt få den känsla som företaget vill förmedla med sina produkter. 

 

Som ett projekt med interaktiv inriktning ville vi knyta ihop webbsidan och 

den grafiska profilen till en grund för en webbshop där kunden kan skapa 

egna ihopsättningar av modulsystemet. Beställaren har varit noga med att 

flexibilitet och personlig anpassning är viktiga ledord för företaget och dess 

produkter. Vi tycker därför att en webbshop är ett bra verktyg för att visa just 

detta, samtidigt som att det är ett bra projekt för oss att utföra som matchar 

våra mål och ambitioner. 

 

2.1. Kravspecifikation 

För det här projektarbetet har vi tillsammans med beställaren bestämt vad 

som ska levereras och vilka förväntningar som finns på leveransen. Kraven på 
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leveransen är att grafisk profil, webbsida och tryckmaterial ska hänga ihop i 

grafiskt manér och utformning. Detta ska vara riktat till varumärkets 

huvudmålgrupp och uppfylla värdena “design, modernitet, svenskt hantverk 

och exklusivitet” som definierats av företaget.  

 

Den slutliga leveransen ska innehålla: 

- Den grafiska profilen sammanställd i ett färdigt styrdokument. 

- Trycksaker i form av visitkort och produktkatalog i korrekt format och 

utformning. 

- Webbsidan ska levereras färdigutvecklad och redo för lansering. 

- Webbshopsprototypen ska levereras som en konceptskiss med wireframes 

och designskisser med tillhörande instruktioner för funktioner och 

interaktionsdesign. 

 

2.2. Målgrupp 

Produkternas stilrena design och flexibilitet gör att produkterna bör tilltala en 

bred målgrupp och passar väldigt bra till personer som lever ”compact living”, 

i miljöer med specifika krav eller som person med särskilda behov. Beställaren 

har förklarat att företagets modullösningar ska vara så flexibla och 

anpassningsbara så att de inte endast riktar sig till en specifik målgrupp utan 

produkterna ska tilltala kunder inom spridda åldrar och ekonomiska 

spektrum. 

 

Resize Designs generella fokus när det gäller slutkunderna och den tänka 

målgruppen är personer från medelklassen som är bosatta kring storstäderna. 

Produkterna ska delas upp i två varianter, Bas och Premium, för att tillgodose 

olika marknadssegment och öka konkurrenskraften. Uppdelningen sker 

genom mängden valmöjligheter som ges i form av färg och material. 

 

Resize Designs två huvudmålgrupper för slutförsäljning är välutbildade 

storstadsbor och villaägare med närhet till storstad. Går man in i djupet i 
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dessa två målgrupper får man fram fyra olika typer av livsstilar: 

 

- Köpstarka barnfamiljer kännetecknas av att de är medelålders, 

högutbildade höginkomsttagare med sparkapital. De är gifta par med barn, 

förändringsbenägna individualister som bor i en villaförort i stor/medelstor 

stad, exempelvis Partille, Huddinge, Lomma, Täby och Järfälla. 

 

- Gräddhyllan kännetecknas av att de är medelålders, högutbildade, 

förmögna personer med hög inkomst. De är förändringsbenägna 

individualister med samhällsintresse. De är gifta par med barn som bor i stora 

villor nära en storstad, exempelvis Sollentuna, Danderyd, Nacka och Lidingö. 

 

- Guldkort och kapital kännetecknas av att de är äldre, högutbildade 

höginkomsttagare med stort sparkapital. De är samhällsintresserade, 

förändringsbenägna individualister. De är gifta par med barn som bor i stora 

villor nära en storstad, exempelvis Danderyd, Vellinge, Göteborg och Täby. 

 

- Kosmopoliter kännetecknas av att de är många välutbildade singlar eller 

sambos, vilka är högutbildade med sparkapital. De är förändringsbenägna 

individualister med samhälls- och kulturintresse som bor i bostadsrätter i 

Stockholm med omnejd, exempelvis Solna, Danderyd, Sundbyberg och 

Lidingö (Lindbäck 2012). 

 

2.3. Avgränsningar 

Vi visste redan från början att vi inte skulle ha tid att leverera en färdig 

version av webbshopen, därför bestämde vi oss för att ta fram en illustrativ 

och informativ prototyp istället. Tidsramen har gjort att prototypen ej blivit 

interaktiv. Det vi var intresserade av var inte själva programmerandet utan 

utvecklingsprocessen där vi får sätta upp krav och mål för hur tjänsten ska 

fungera.  
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Eftersom företaget Resize Design är så pass nystartat så har vi inte fått 

använda aktuella produktbilder till presentation.  

 

3. Teori och metod 
Inom användaranpassad webbutveckling och grafisk design finns det mycket 

tidigare forskning och teorier som säger hur man bör utforma ett företags 

profil och nätnärvaro. Vi har valt att titta på några av dessa teorier och att 

använda dem som riktlinjer för hur vi arbetar med Resize Design. 

 

Vi har inställningen att det är viktigt med en estetiskt tilltalande form och att 

användaranpassade verktyg har stor påverkan på hur användare uppfattar en 

avsändare eller ett varumärke. Därför har vi valt att fokusera på att skapa en 

designlösning som tilltalar den tänkta målgruppen. För att åstadkomma detta 

har vi valt att ta hjälp av litteratur och teorier som behandlar designlösningar 

och webbutformning. 

 

3.1. Webb 

Webben utvecklas från grunden med HTML, CSS och Javascript. 

Webblösningen ska vara enkel, tydlig och stilren med god användbarhet. Vi 

håller oss till beprövade principer gällande webbsäkert typsnitt och 

sökmotoroptimering via HTML-baserad text. Webbsidans fokus ligger på 

företagets produkter och bilder på dem. 

 

3.1.1. Wireframes 
För att illustrera interaktionsdesignen och den grundläggande strukturen på t 

ex. en webbsida används Wireframes. I Wireframes visas 

användargränssnittet på en grundlig nivå. Wireframes beskrivs som en 

skildring av webbsidans arkitektur. Wireframes är grunden för sidan, innan 

designen av färger och former (Morville, Rosenfeld 2006). 



Joakim Önnerdal & Magnus Lindberg 

Praktiskt examensarbete 

Medieteknik VT12 Instutitionen för kommunikation, medier och IT  

Södertörns högskola 

 

 10 

 

Wireframes används i kommunikationen mellan beställare och medarbetare 

så att dessa får en bra överblick över tankegångar kring projektet utan att 

stirra sig blinda på den informativa, synliga designen. Genom framtagandet av 

Wireframes ges en god överblick över webbsidans funktioner - vilka som ej 

behövs och vilka som måste läggas till. 

 

Under utvecklandet av Wireframes måste tankar ägnas åt navigationssystemet 

på webbsidan. Detta ger möjlighet att, i ett tidigt skede av arbetsprocessen, 

upptäcka brister i navigation och funktioner (Morville, Rosenfeld 2006). 

 
3.1.2. Designskisser 

När man har skapat wireframes för en webbsidas interaktionsdesign kan man 

skapa designskisser för det visuella utseendet. Man tar alltså layout-skisser 

och illustrerar dem med bilder, färg och typografi samt tar fram det slutgiltiga 

utseendet för webbsidan man planerar att utveckla. (Dinwebb.nu) 

 
3.1.3 HTML-baserad text 

Idag finns många webbsäkra typsnitt som gör det möjligt för webbdesigners 

att presentera textfält i form av HTML-kod istället för användandet av 

bildfiler. Det är fortfarande vanligt att använda sig av bildbaserad text i form 

av huvudlogotyp, banners eller reklam. Men viktigt att komma ihåg är att om 

texten är bildbaserad så går den inte att söka på i sökmotorer. När det är 

möjligt bör användning HTML-stylad text tillämpas. (Sklar 2012, sid. 191) 

 
3.1.4. Navigation 

För att användarna av en webbsida ska kunna hitta det de söker är det viktigt 

att de förstår navigationen. Detta innefattar alla besökare på webbsidan, 

oberoende tidigare erfarenhet av webben i stort eller gällande webbsida. 

Genom att ge besökaren flera alternativ till navigation så ökas chanserna att 

de hittar ett sätt som passar dem. Det finns två viktiga grundregler för 

navigation på webben. För det första ska det vara tydligt vad som går att 
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klicka på, besökarna ska inte behöva gissa sig till vad som är en länk. För det 

andra ska besökarna veta att när de klickar på en länk eller knapp ska det 

hända något, de handlingarna ska vara tydliga och förutsägbara. (Van Duyne, 

Landay, Hong 2007, s. 273) 

 

Genom att en tydlig väg tillbaka till startsidan finns tillgänglig i navigationen 

blir besökarna på webbsidan mer äventyrslystna och benägna att utforska 

sidan. När det finns tydliga och enkla möjligheter att återgå till startsidan 

känner de sig trygga. (Van Duyne, Landay, Hong 2007, s. 224) 

 

3.1.5. Innehåll 
Besökare kan bli överväldigade av för mycket innehåll på samma plats på en 

webbsida. De kan missa viktig information för att den helt enkelt försvinner in 

i mängden. Besökaren ska inte behöva spendera för mycket tid på att komma 

fram till vad som är viktigt för dem och vad som inte är det. Genom att tydligt 

strukturera innehållet på webbsidan i kategorier bidrar detta till att besökarna 

enklare kan hitta det de är ute efter. I navigationen ska det vara tydligt var på 

sidan besökaren befinner sig, var de kan ta sig, och hur denne tar sig tillbaka 

till startsidan, om så önskas. Varje undersida ska struktureras med en egen 

hierarki som gör det enkelt och tydligt vad som är viktigt för just den 

undersidan. (Van Duyne, Landay, Hong 2007, s. 224-225) 

 

3.1.6. Webbsidans anatomi 
Enligt Jason Beaird i boken The Principles of Beautiful Web Design (2007) så 

finns det ett antal nödvändiga komponenter för att skapa en användarvänlig 

webbsida. Strukturen på komponenterna och innehållet i dem tar han upp 

enligt följande: 

 

Logotyp - logotypen visar företagets eller webbsidans identitet och bör sitta i 

toppen av varje sida. Detta ökar igenkänningen av varumärket och bidrar till 

besökarens vetskap om vilket företags webbsida de besöker. 
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Navigation - det är viktigt att webbsidans navigation är lätt att hitta och 

använda. Besökaren förväntar sig att se navigationen högst upp på sidan. 

Navigationen bör finnas så högt upp på sidan som möjligt. 

 

Innehåll - en typisk besökare på en webbsida klickar in sig och klickar ut sig 

inom några sekunder. Om de inte hittar vad de letar efter kommer de stänga 

ner webbläsarfönstret omedelbart eller gå vidare till en annan webbsida. Det 

är viktigt att hålla innehållet på webbsidan och dess alla undersidor som en 

fokuspunkt i designen så att besökaren inte behöver använda onödig tid till att 

leta efter det den är ute efter.  

 

Sidfot - i botten av webbsidan bör sidfoten finnas. Den innehåller oftast 

kontaktinformation, adresser och länkar till sociala medier. (Beaird 2007, 

sid.120) 

 

3.2. Designmönster 

Designmönster är verktyg som används för att bygga struktur på en webbsida. 

Designmönster är regler och riktlinjer för hur man kan anpassa upplägg och 

interaktion till att bli användarvänligt och smidigt. Jennifer Tidwell, 

interaktionsdesigner och mjukvaruutvecklare, har skrivit en bok som heter 

Designing Interfaces (Tidwell 2006) som handlar om designmönster och hur 

de kan användas för att anpassa en webbsida, applikation eller en annan form 

av användargränssnitt. Vissa designmönster kan kännas triviala och självklara 

men det är med regler som dessa man skapar ett användargränssnitt som är 

anpassat efter flera olika typer av användare.  

 

Vi har använt några av Tidwells designmönster i utformandet av 

webbshopsprototypen för att öka användbarheten i tjänsten, se resultatdelen. 
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3.3. Användbarhet 

Att skapa en bra användbarhet handlar om att utveckla en tillfredsställande 

och måluppfyllande funktion som utför sitt syfte för användaren. 

Användbarhet definieras på många olika sätt och är ett begrepp med flera 

olika tolkningar, därför tar vi här upp några olika definitioner av begreppet för 

att förklara hur vi arbetar efter det. 

 

I ett försök att definiera betydelsen av begreppet användbarhet har det 

arbetats fram en ISO-standard som heter ISO9241-11. ISO-standarden säger 

att användbarhet är “i vilken utsträckning en produkt kan användas av en 

specificerad användare för att uppnå̊ ett specificerat mål med 

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i en given kontext”. Man 

menar då att ändamålsenlighet är i vilken utsträckning önskvärda funktioner 

existerar. Mängden arbete som krävs för att uppnå målet är effektiviteten. 

Tillfredsställelsen bedöms av hur användarvänlig och bekväm produkten är 

att använda.(Iso.org) 

 

Jakob Nielsen, forskare inom människa-data-interaktion och omtalad som 

“kungen av användbarhet”(Useit.com) definierar användbarhet med hjälp av 

fem komponenter för kvalitet eller fem användbarhetsprinciper: 

 

- Usability, hur enkelt det är för förstagångsanvändare att använda 

grundläggande funktioner. 

 

- Efficiency, hur snabbt och enkelt användare kan utföra uppgifter efter att de 

har lärt sig designen. 

 

- Memorability, hur lätt det är för användare att åter använda tjänsten 

effektivt efter en tid av inaktivitet. 

 

- Errors, hur lätt det uppstår fel och problem för användare och hur pass 

allvarliga dessa fel och problem är. 
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- Satisfaction, hur tillfredsställande det är att använda tjänsten. (Nielsen 

2000, sid. 25-27) 

 

3.4. Interaktionsdesign 

För att skapa en bra användarupplevelse och uppnå användbarhet med en 

webbtjänst är det viktigt att ta hänsyn till interaktionsdesignen. Det blir lätt 

att man i ett utvecklingsarbete lägger fokus på utseende och layout för att 

skapa en estetiskt tilltalande produkt som fångar användarens intresse men 

att man glömmer funktionaliteten och att produkten också ska utföra en 

uppgift på ett bekvämt sätt. 

 

Jennifer Preece, Yvonne Rogers och Helen Sharp, forskare inom människa-

dator-interaktion och informationsteknik, har tillsammans skrivit boken 

Interaction Design - Beyond human-computer interaction(Preece, Rogers, 

Sharp 2002). Där förklarar de att interaktionsdesign handlar om att skapa 

erfarenheter hos användarna i sättet de interagerar och använder systemet 

eller produkten. De säger att en bra interaktionsdesign är när användaren inte 

reflekterar över den, det är något man inte ska märka. De menar att det är 

först när interaktionsdesignen är dåligt utförd som användaren märker av 

den. 

 

För att åstadkomma en bra interaktionsdesign föreslår de en process 

bestående av fyra aktiviteter i ett led. Man ska börja med att identifiera krav 

och behov hos användarna i den tilltänkta målgruppen. Man använder sedan 

dessa krav och behov för att skapa designförslag och skisser. Man skapar 

sedan interaktiva skisser av designförslagen och bedömer och testar dem. I 

det fjärde steget utvärderar man processen och ser vilka delar man kan ta 

vidare. 

 

Tanken med processen är att man ska arbeta iterativt och göra om 
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aktiviteterna i samma ordning och till slut få fram en ultimat lösning. De 

menar att bra interaktionsdesign skapas genom att aktivt omarbeta idéer i de 

här fyra stegen. Om man hela tiden utvärderar det man arbetar fram kan man 

i största möjliga mån försäkra sig om att det blir användbart. 

(Preece, Rogers, Sharp 2002, sid. 6) 

 

Preece, Rogers och Sharp tar det vidare i tre grundläggande regler för att 

arbeta med interaktionsdesign. Användarna ska vara involverade i processen 

och användarfrågan ska alltid vara närvarande. Användbarhetsmål och 

nyckelanvändarnas erfarenhetsnivå ska identifieras och specificeras i 

planeringsstadiet. Den tredje regeln är att man inte kan undanse vikten av att 

arbeta genom fyra-stegs-processen iterativt om man vill uppnå en bra 

interaktionsdesign. (Preece, Rogers, Sharp 2002, sid. 12-13) 

 

3.5. En webbsidas utseende påverkas av 

användbarheten 

Forskare på University of Basel och University of Copenhagen gjorde en 

undersökning där man ville ta reda på hur mycket utseende och användbarhet 

hänger ihop. De utvecklade fyra versioner av en webbshop för en klädbutik, 

det som skilde versionerna ifrån varandra var dess gränssnittsestetik och 

användbarhet där man gjorde skalar för hög och låg estetik och användbarhet. 

Man lät ett antal deltagare utföra några specifika köp och sedan utvärdera 

upplevelsen av webbshopen. Det forskarna kom fram till var att deltagarna 

inte tyckte att utseendet påverkade användbarheten, de kunde utvärdera hur 

användbar tjänsten var oberoende av hur den såg ut. Dock visade det sig att 

hur estetiskt tilltalande de tyckte att tjänsten var påverkades av hur 

användbar de uppfattade den. Man kom alltså fram till att en hög 

användbarhet höjde uppfattningen av estetiken och att en låg användbarhet 

kunde sänka uppfattningen av ett gränssnitt med en högre estetik. 

 

Det här är intressant eftersom det påvisar hur viktigt det är att ta hänsyn till 
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flera aspekter när man vill skapa ett bra helhetsintryck och en genomgående 

funktionalitet. (Tuch, Roth, Hornbæk, Opwis, Bargas-Avila 2012) 

 

3.6. Användarcentrerad arbetsprocess 

Vi vill skapa en användbar webbplats och prototyp för framtida webbshop. 

Det vill säga att användaren ska kunna utföra specifika uppgifter på ett, för 

användaren, enkelt sätt. För att uppnå detta använder vi oss av en 

användarcentrerad arbetsprocess, då arbetar man i fyra faser. Man börjar med 

att utföra en användningsanalys, då tittar man på vilka användarna är och hur 

deras behov ser ut. Sedan tar man fram designförslag på hur upplägget kan se 

ut. Man utvärderar och testar sedan designförslagen för att ta fram ändringar. 

Till slut går man igenom resultatet tillsammans med beställaren för 

redovisning och beslut. 

 

Det hela går ut på att i första hand fokusera på användaren och inte på teknisk 

optimering eller lösningar som passar utvecklarna utan att man sätter som 

största fokus på att skapa användbarhet genom kombination av grafiskt 

utformning och funktionalitet. (Gulliksen, Göransson 2002, sid. 101) 

 

4. Genomförande 
Tillsammans har vi arbetat med projektets olika delar för att komma fram till 

designbeslut och lösningar. Genom ett iterativt utförande och nära arbete med 

beställaren på Resize Design har vi stegvis tagit fram de leveranser som vi har 

åtagit oss. Detta har skett genom olika faser av idéer, planering och design 

som iterativt behandlats och utvecklats. Vi har delvis suttit och arbetat i 

företagets kontorslokal och har således kunnat föra en kontinuerlig dialog 

med beställaren. 
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4.1. Design 

Projektet har inneburit designarbete i olika former när vi skapat den grafiska 

profilen, trycksaker och webbsidan. De olika delarna skiljer sig till viss del i 

designprinciper men vävs samman så att de blir enhetliga och följer samma 

grafiska manér. 

 

4.1.1. Grafisk profil 
Den grafiska profilen innehåller grafiska manér för företagets kommunikation 

innehållandes färger, typografi och logotyp. 

 

4.1.1.1. Färgval 

För den grafiska profilen ville vi välja en stark signalfärg som stod ut och var 

markant genomgående i det grafiska formspråket. Vi testade flera färger och 

tog fram förslag som vi sedan utvärderade tillsammans med beställaren och 

kom till slut fram till en röd färg från Pantone Matching Systems, som är ett 

färgsystem för dekorfärger (Pantone.com). Vi testade flera nyanser men kom 

fram till en lite dovare, mellanmörk röd färg. Den röda färgen var väl omtyckt 

av kunden och vi tycker att det är ett bra färgval som inte är skrikigt men 

markant och skapar en positiv känsla.  

 

Inom färglära och färgpsykologi finns många teorier om färgassociationer och 

vilka känslor och effekter olika färger skapar. Röd är en färg som associeras 

med kärlek och passion samt mat och vin, men röd symboliserar även 

entusiasm och exklusivitet. Vi valde en lite dovare nyans för att skapa 

hemtrevnad och anknyta till grunden i trä och det svenska hantverket som 

ligger bakom produkterna. (Beird 2008, sid. 39)  

 

För att få signalfärgen att träda fram valde vi gråa kontrastnyanser genom att 

välja olika procentnivåer av svart i CMYK, detta för att nyanserna skulle bli 

konsekventa och fungera både för skärm och i tryck.  
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4.1.1.2. Typografi 

Val av typografi är viktigt när man vill kommunicera ett varumärke. Det finns 

olika regler och teorier för när man bör använda olika typer av typsnitt. Vi 

ville välja ett sans serift typsnitt som vi kunde använda konsekvent genom 

rubriker och brödtext i trycksaker men också på webb. Dock kan det vara 

problematiskt när man väljer ett typsnitt för webb eftersom olika webbläsare 

hanterar typsnitt på olika sätt. Det finns typsnitt som är så kallat “webbsäkra” 

och ska fungera bra i alla webbläsare och operativsystem, detta utbud är dock 

väldigt litet. (Beird 2008, sid. 100)  

 

Vi valde Gill Sans som genomgående typsnitt, vi tycker att det är ett snyggt 

och funktionellt typsnitt som fungerar i flera sammanhang och passar till 

företagets formspråk. Gill Sans är inget webbsäkert typsnitt men fungerar bra 

i de flesta webbläsare och operativsystem. För att säkra upp utifall besökaren 

inte har typsnittet installerat använder vi Arial som komplements-typsnitt. 

 

4.1.1.3. Logotyp 

Till logotypen använder vi en rund symbol och texten “Resize Design” bredvid. 

Till texten använder vi ett typsnitt som heter Elegant light i en grå nyans som 

är 60 % svart fyllnad i CMYK. Det är ett sans serift typsnitt med en smal form, 

det är ett enkelt typsnitt med en stilren och designmässig känsla. Vi har dock 

valt att arbeta om texten genom att göra den lite tjockare och justera några av 

karaktärerna. Vi vill ha med former i logotypen som anspelar på produkternas 

runda fot, därför har initialerna R och D omarbetats för att få en rundare 

känsla. Dessa återkommer i den runda symbolen som kompletterar texten. 

Symbolen har den röda signalfärgen som grund med ett vitt R och D i sig i 

samma stil som i texten. Mellan karaktärerna finns ett streck som ska 

symbolisera den pinne som formar stommen i produkterna. Karaktärerna är 

spegelvända mot varandra för att skapa symmetri genom en rundare och mer 

enhetlig känsla i sammansättningen. Symmetri associeras med skönhet och 

bidrar till att skapa en behagligare estetisk uppfattning (Lidwell, Holden, 

Butler 2010, sid. 234). 
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4.1.2. Webb 
Webbsidan har vi skapat genom en process där vi börjat med layout-skisser i 

form av wireframes vilka har översatts till designskisser som vi sedan 

programmerat efter. 

 

4.1.2.1. Wireframes 

För att ge beställaren och medarbetarna i projektet en god insikt i webbsidans 

struktur tidigt i processen har vi arbetat med wireframes i ett wireframe-

program vid namn Balsamiq Mockups. Balsamiq ger möjligheten att skapa 

enkla layout-skisser på navigation och funktioner så att berörda parter tidigt 

kan påverka och hjälpa till med åsikter om webbsidans struktur. Wireframes 

är ej design-inriktade utan fokuserar på struktur för att det ger en god översikt 

över vad som bör och inte bör finnas på webbsidan. (se wireframes i teori-

avsnitt). 

 

4.1.2.2. Designskisser 

När vi hade skapat wireframes för webbsidans layout gjorde vi illustrerade 

skisser för utseendet med hjälp av Photoshop. Vi färgsatte och redigerade 

bakgrund, toppmeny och innehåll samt bildsatte de olika sidorna på 

webbplatsen. Utifrån dessa skisser kunde vi sedan programmera webbsidan 

och veta hur vi ville att olika element skulle organiseras. Gör man ordentliga 

designskisser är det lättare att fokusera på programmerandet när man går 

vidare och man behöver inte göra överväganden och testa sig fram med vilka 

lösningar som ser bäst ut genom att ändra i koden. 

 

4.1.2.3. Navigation 

Resize Designs webbsida ger besökaren möjlighet till navigationsalternativ. 

Som Van Duyne, Landay och Hong skriver i The Design of Sites bör det vara 

tydligt vad som är länkar och de bör finnas direkt på startsidan så att inte 

användaren behöver spendera tid till att förstå hur navigationen på sidan går 

till (2007, sid.273). Huvudnavigationen ligger högst upp på sidan i ett 

horisontellt block. Den sidan som är aktiv är alltid markerad med den vinröda 
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signalfärgen så att det blir tydligt var man befinner sig. Det är alltid möjligt att 

ta sig tillbaka till startsidan genom “Start”-länken. När muspekaren förs över 

en av länkarna blir även den vinröd, vilket antyder på att den är klickbar. Det 

beskriver också Van Duyne som en viktig funktion i navigationens tydlighet. 

Vidare menar Van Duyne, Landay och Hong att man med fördel kan ge 

besökarna fler alternativ till att navigera runt på sidan(2007, sid.224). Vi har 

lyft fram tre viktiga funktioner som finns som ytterligare länkar i botten på 

sidan. De länkarna består av bilder och text som lyses upp när muspekaren 

förs över dem. 

 

4.1.2.4. Innehåll 

Eftersom vi vill trycka på produkten och dess fördelar och funktioner så 

arbetar vi med en avskalad struktur på innehållet med fokus på bilderna på 

produkterna. Om det är för mycket viktig information på samma ställe kan 

detta missas av besökaren och uppfattas “stökigt”, enligt Van Duyne m.fl. i 

boken The Design of Sites (2007, s. 224-225). Förstasidan fungerar som en 

visningssida som ska väcka intresse hos besökaren att vidare utforska sidan. 

Varje undersida har en tydlig hierarki som tar upp det viktigaste i gällande 

kategori, alltid med fokus på produkterna via bilder. Den som vill läsa mer 

ingående om produktens funktioner och historia kan välja att ladda ner 

produktkatalogen som finns i PDF-format på webbsidan. Webbsidans 

huvudsyfte är att visa upp produkten och dess fördelar, därav fokuseringen på 

bilder. Webbsidans innehåll finns alltid på samma plats, vilken undersida det 

än handlar om. På så sätt blir det enkelt för besökaren att veta var den ska 

rikta sin uppmärksamhet för att finna det den söker (Van Duyne, Landay, 

Hong, 2007, s. 224-225).  

 

Valet att använda så mycket HTML-baserad text som möjligt och inte 

bildbaserad är för att det ska gå att söka på det mest som finns på webbsidan. 

En användare eller potentiell kund kan inte söka på text som lagts upp i form 

av bild (Sklar 2012, sid. 191). All text, förutom huvudlogotypen, är HTML-
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baserad text på Resize Designs webbsida. 

 

4.1.3. Webbshop 
Prototypen på webbshopen är framtagen genom vissa principer för 

interaktionsdesign. Preece, Rogers och Sharp menar att man ska börja med 

att identifiera krav och behov hos användarna i den tilltänkta målgruppen. I 

gällande projekt har vår beställare en klar bild över vad som bör finnas med i 

webbshopen gällande funktioner och utformning. Utifrån dessa krav har vi 

tagit fram wireframes som sedan utvecklats till designskisser i samma grafiska 

utformning som webbsidan. Som tidigare nämnts i avgränsningar, har 

tidsramen gjort att en interaktiv version inte tagits fram. Vi har arbetat efter 

fokus på användaren och inte på tekniken, som Gulliksen och Göransson 

beskriver som ett sätt att arbeta med den här typen av interaktiv design. 

 

4.2. Användartester 

Vi tror att man i ett senare skede skulle kunna dra stor nytta av 

användartester för att utvärdera användbarheten hos webbshopen. Efter 

övervägan valde vi dock att hoppa över det momentet under det här arbetet. 

Användartester är ett bra verktyg för att se hur de tilltänkta användarna 

interagerar med och använder den tjänst man utvecklar. Precis som Preece, 

Rogers och Sharp säger så är det viktigt att i arbetet med att ta fram en väl 

fungerande interaktionsdesign att designa, utveckla och testa idéer för att 

komma fram till de bästa lösningarna. Vi har dock valt att göra dessa iterativa 

processer med tester och utvärderingar tillsammans med beställaren istället. 

För oss var det en bättre och mer tidseffektiv arbetsprocess att arbeta fram 

designlösningarna tillsammans.  

 

Apple har ett kärnvärde som säger “users doesn’t always know what they want 

(blog.kissmetrics.com). Med detta vill de påvisa att man inte kommer fram till 

förändrande lösningar genom att fråga användarna vad de vill ha utan genom 

att utmana normer och våga chansa och tro på nya vägar. Dock finns det en 
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motsägande version av ledordet som säger “Real Users Never Know What 

They Want, But They Always Know When Your Program Doesn't Deliver It” 

(Mipmip.org). Detta är också viktigt att tänka på eftersom användbarhet 

handlar om att skapa en behaglig upplevelse för användaren. På samma sätt 

som att interaktionsdesign inte märks förens den är dålig uppfattar inte 

användaren dålig användbarhet förens en funktion inte fungerar som väntat. 

 

4.3. Tidsplan 

Vecka 1 

Under projektets första vecka jobbade vi med planering och projektdefinition 

för att börja detaljera vad vi ville göra och hur det skulle utföras. Vi hade en 

ganska klar bild över vad vi ville arbeta med men vi visste inte riktigt vilken 

omfattning projektet skulle ha. 

 

Till en början jobbade vi med ett fiktivt projekt som gick ut på att ett företag 

inom konfektyrbranschen behövde hjälp med sin grafiska profilering, 

marknadsföring och nätnärvaro. Stor del av den första tiden gick åt till att 

definiera detta upplägg och skapa en bakgrund för företaget samt definiera 

projektet i det PM som skulle behandlas under PM-seminariet 

 

Vecka 2  

Under den andra veckan gjorde fortsatte vi att arbeta med det upplägg som vi 

jobbat med under första veckan. Dock blev det en stor ändring i planeringen 

då vi fick kontakt med Resize Design som uttryckte stort intresse för vårat 

arbete och berättade att de behövde hjälp med just det som vi hade planerat 

att ta fram i våran fiktiva beställning. I samråd med beställaren valde vi därför 

att omformulera projektbeskrivningen till en leverans åt Resize Design 

innehållandes ett grafisk styrdokument, visitkort, produktkatalog samt 

webbsida med prototyp på en webbshop.  
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Vecka 3 

Vi började planera hur vi skulle lägga upp arbetet och vilka delar som var 

tidsmässigt prioriterade för kunden. Vi började med definitionen av det 

grafiska manéret och skissade på idéer hur företaget kunde presenteras i 

trycksaker och på webbsida. Vi blev ombedda att skapa en 

presentationskatalog för ett kundmöte och fick tillgång till produktbilder som 

vi utformade katalogen med. 

 

Vecka 4 

Vi fortsatte det grafiska arbetet och började skissa på en logotyp med en 

tillhörande signalfärg. Vi arbetade fram flera förslag på logotyp och färg som 

vi diskuterade igenom med beställaren för att hitta en grafisk linje som kändes 

rätt för honom och det han ansåg att företaget representerade. Vi valde en röd 

färg som både Viktor och vi var nöjda med och bestämde att den skulle 

kompletteras med nyanser i grått för att vara markant och skapa en stilren 

känsla. Vi uppdaterade katalogen från föregående vecka med signalfärg och 

uppdaterad logotyp, samt formgav visitkort. Vi började även skissa på 

utformningen av webbsidan genom att göra wireframes och designskisser.  

 

Vecka 5 

Det grafiska arbetet fortsatte och vi arbetade vidare med utformningen av 

logotypen. Vi sammanställde det grafiska styrdokumentet med färgerna vi 

hade valt samt typsnitt. Vi började programmera webbsidan utifrån de skisser 

vi beslutat oss för att gå efter. Vi började även skissa på prototypbilder och 

wireframes för webbshopen.  

 

Vecka 6 

Fortsatt arbete med programmering av webbsidan och skissande på 

webbshopsprototypen. Vi testade upplägg och utformning med beställaren 

som gav respons och ändringsförslag vilka vi tog hänsyn till och anpassade 

efter då det är viktigt för oss att kommunicera företagets åsikter om 

varumärket.  
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Vecka 7 

Vi började arbeta med examensarbetsrapporten och skapade ett upplägg över 

de avsnitt vi ville ha med. Sedan fortsatte vi med webbprogrammering samt 

prototyparbetet genom fortsatt design och formgivningsarbete.  

 

Vecka 8 

Vi fokuserade på examensarbetsrapporten hela veckan för att få den klar till 

opponeringsinlämningen.  

 

Vecka 9 

Inlämning av examensarbetsrapporten för opponering. Resten av veckan 

läggs på att förbereda opponering på en annan grupps arbete. Vi kommer 

även att göra justeringar och fortsätta arbeta med webbsida och 

prototyparbetet. 

 

Vecka 10 

Under den sista veckan presenterar vi vårat arbete för de andra 

kursdeltagarna och examinatorerna under en opponering. Vi erhåller 

återkoppling om ändringsförslag som vi behandlar och utför ändringar efter 

för att sedan lämna in en färdig rapport för examinering. 

 

5. Resultat 
Projektet har resulterat i en leverans av en helhetslösning för Resize Design. I 

helhetslösningen ingår grafiskt styrdokument, trycksaker och webbsida med 

tillhörande prototyp till en webbshops-lösning.  

 

5.1. Grafisk profil 

För den grafiska profilen har vi skapat ett grafiskt styrdokument (se Figur 1.) 

som innehåller användningsanvisningar för typografi på webb och i tryck. Till 

det har vi valt ut en primärfärg som fungerar som signalfärg, det är en röd 
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nyans som vi valt ut från Pantones system för tryckfärger, valet blev Pantone 

202 uncoated (pantone.com). Vi valde denna färg för att ha en nyans som går 

bra i tryck och på skärm samt är lätt att kommunicera. Signalfärgen har fått 

tillhörande komplementfärger i gråa nyanser, i dokumentet anges 

hänvisningar för färg och bildanvändning på webb och för trycksaker. 

 
Figur 1. Utdrag från grafiskt styrdokument. 

 

5.2. Logotyp 

Vi har skapat en stilistisk logotyp som ska fungera bra i tryck och på skärm. 

Tanken är även att logotypen ska kunna stämplas på möblerna. 

 

Figur 2. Logotyp i färg. 
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5.3. Trycksaker 

Utefter den grafiska profilen har vi skapat en produktkatalog där vi visar upp 

bilder på några av företagets produkter samt text som berättar om företagets 

affärsidé och koncept. Vi har även designat visitkort åt beställaren samt en 

liten pamflett som fungerar som ett illustrativt visitkort eller reklamblad för 

att ge en sammanfattad bild av företaget och dess produkter. 

 

5.4. Webbsida 

Vi har utvecklat en webbsida till resizedesign.se i HTML och CSS med 

Javascript för bildvisning och mindre funktioner. Vi har skapat en sida som är 

enkel och ren och har som huvudsyfte att visa upp varumärket och dess 

produkter. Vi har försökt knyta ihop företagets fokus på svenskt hantverk och 

design med det estetiskt smala formspråk som kännetecknar nordisk 

webbdesign. Vi vill att produktbilderna ska få visa vad företaget står för och 

har därför använt stora bilder, ackompanjerade av element i den röda 

signalfärg som är utmärkande i den grafiska formlinje som vi tagit fram(se 

Figur 2.). Allt innehåll ska vara delbart på sociala medier som Facebook och 

Twitter för ökad spridning. 

 

 
Figur 2. Skärmdump av webbsidans startsida. 
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5.5. Webbshop 

Utöver webbsida och grafisk profil har vi utvecklat en prototyp för en 

webbshop. Vi har fokuserat på webbshopens utseende och interaktionsdesign 

vilket vi har sammanfattat i förklarande instruktionsbilder. Idén med 

webbshopen är att konsumenten själv ska kunna sätta ihop en hylla genom att 

välja typ av hylla och färg på dess komponenter utifrån olika prissegment och 

kategorier och på så sätt utforska produkternas modullösning. Kunden kan 

sedan välja att beställa produkten eller skriva ut ett produktblad över vald 

sammansättning samt dela sidan i sociala medier. 

 

 
Figur 3. Exempelbild på webbshopsprototyp. 
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Webbshopen (se Figur 3.) är utformad i samma stilmall som resten av 

webbsidan för att på ett bra sätt passa in i webbkonceptet. Jennifer Tidwell 

förespråkar att man använder samma design på en webbplats olika delar så 

att användaren känner igen sig, om man använder ett sammanhängande 

formspråk och komposition av element får sidan en mer enhetlig känsla. 

(Tidwell 2006, sid.270). I vänsterpanelen visas en bild på vald hyllmöbeln 

som uppdateras beroende på de val användaren gör. Till vänster finns de 

valmöjligheter där användaren väljer vilken typ av hylla den vill använda sig 

utav, vilka färger de olika komponenterna ska ha. Detta upplägg kallas för en 

“two-panel selector” och innebär att man delar upp innehållet i två spalter där 

den ena visar användarens val och den andra visar valens resultat (Tidwell 

2006, sid.31). Till den vänstra spalten har vi valt att ha en “action panel” 

istället för en meny, Jennifer Tidwell förespråkar att man använder en panel 

med illustrerade val som finns kan göras i den aktuella vyn (Tidwell 2006, 

sid.140). Till höger visas hyllan så att användaren får en bild av möbeln utan 

att gå igenom flera steg. Det faktum att interaktiviteten stannar på samma 

sida gör det enklare för användaren att testa flera olika färgkombinationer och 

möjligheter.  

 

6. Diskussion och analys 
Projektet har varit intressant och utvecklande för oss, vi har fått arbeta med 

en helhetslösning som har innehållit de delar vi ville arbeta med i 

examensarbetet, grafisk design, koncept och webbutveckling. 

Kommunikationen och samarbetet med kunden har fungerat bra och vi har 

haft en nära och väl fungerande dialog under projektets gång.  

 

Vi har levererat de delar vi åtog oss i projektupplägget och vi är nöjda med 

resultatet, beställaren har också visat belåtenhet med det vi har gjort. 

Arbetsprocessen har varit bra och vi har lyckats följa tidsplanen på ett 

framgångsrikt sätt.  
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I efterhand känner vi att det skulle kunna ha varit intressant att göra mer 

utförliga tester på användare och funktionalitet. Vi har dock, som tidigare 

beskrivits, fokuserat mycket på andra delar och använt oss av teorier och 

tidigare erfarenheter för utformningen av projektets olika delar. Preece, 

Rogers och Sharps arbetshänvisningar är bra metoder för att skapa en lyckad 

användbarhet och vi har försökt följa de i den mån vi har kunnat och de har 

varit bra vägledning i beslutstaganden och planering. 

 

Det hade även varit intressant att utveckla en färdig version av webbshopen 

men på grund av tidsramen bestämde vi oss för att vi ville jobba bredare och 

kunde därför inte skapa en färdig version av webbshopen då det hade tagit all 

tid för projektet. Det var inte heller det beställaren ville ha hjälp med i första 

hand utan ett förslag från oss för en framtida webbtjänst till företaget. 
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8.2. Tidigare designskisser 

 


