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Sammanfattning
Ett företags webbplats är en av de viktigaste kommunikationskanalerna i dagens digitala värld. Det är ett 
virtuellt skyltfönster mot konsumenter, partners och anställda där företaget kan visa upp sina produkter 
och tjänster, men också kommunicera sin vision och sitt varumärke. Vissa företag använder också 
webbplatsen som marknadsplats och erbjuder sina kunder att handla online. Till sist kan en webbplats 
liknas med ett forum för dialog som något som sociala medier exempelvis bjuder in till. Likväl som det är  
viktigt att ta hänsyn till exempelvis användarvänlighet, tillgänglighet, designprinciper och målgrupper är  
det av största vikt att utgå från ett företags varumärkesstrategi vid formgivning och utveckling av en 
webbplats. 

Men hur ser utvecklingsprocessen ut när uppdragsgivaren inte finns någon varumärkesstrategi? 
Detta problem ställs jag inför i mitt praktiska examensarbete där uppdraget är utveckla en gemensam 
webbsida till två varumärken som saknar varumärkesstrategi. En annan problemställning som en 
webbutvecklare behöver ta hänsyn till är hur kod kan göras användarvänlig och användbar så att  
mottagaren kan ta över utvecklingen av webbplatsen efter överlämning av produkten. Även detta scenario 
ställdes jag inför under arbetet. 

   
Denna rapport beskriver bakgrund och genomförande av Tehå:s och BeHagfullts gemensamma 
webbplats. Tehå:s och BeHagfullt är två butiker belägna i en stad med 13 300 invånare, med en målgrupp 
som är över 50 år och en ägare som själv ogillar många nya digitala medier. Rapporten har för avsikt att 
guida läsaren genom projektets alla faser och skapa en förståelse för utvecklingsprocessen i ett projekt där 
företaget saknar varumärkesstrategi. Resultatet blev en webbplats med tydliga knappar och många bilder 
anpassad efter målgruppens och företagets behov. 

Nyckelord
Varumärke, Fusion av varumärken, webbutveckling, webbdesign, projekt
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Abstract
A business website is one of the most important channels of communication in today's digital world. It is a  
virtual showcase for consumers, partners and employees where the company can showcase their products  
and services, but also communicate their vision and their brand. Some companies also use the website as  
a marketplace and offers its customers to shop online. Finally, a website can be likened to a forum for 
dialogue as something that social media such as invites to. Therefor it is important to take into account 
not only usability, accessibility, design principles and target groups but it´s also essential to start from a 
company's brand strategy in the design and development of a website.

But what does the development process looks like when the client has branding strategy?
This is a problem I face in my practical thesis in which the mission is to develop a joint website for two  
brands that lack branding strategy. Another problem that a web developer needs to consider is how the  
code can be user-friendly and useful for the client to be able to continue develop the site after the 
handover of the product. Also this scenario I faced during the project.

This report describes the background and implementation of Tehå's and BeHagfullts common website.  
Tehå's and BeHagfullt are two stores located in a city with 13 300 inhabitants, with an targetgroup that is  
over 50 years and an owner who dislikes a lot of new digital media. The report intends to guide the reader  
through all phases of the project and create an understanding of the development process of a project  
where the company has no brand strategy. The result was a website with clear buttons and a lot of images 
designed to satisfy both the targetgroup and the clients needs.

Keywords
Branding, Trademark, Fusion of brands, webdevelopment, webdesign, project
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Förord
Jag vill rikta ett stort tack till BeHagfullt och Tehå:s ägare, Gun Ranskär för möjligheten att utveckla 
företagets webbplats. 

Ett stort tack också till min handledare Professor Mauri Kaipainen, Institutionen för kommunikation 
medier och IT på Södertörns högskola för goda råd och nya infallsvinkar.

Skogås den 29 maj 2012

Lise-Lotte Hagström
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund

Enligt min erfarenhet är några av de mest använda uttrycken, som används inom marknadsförings- och  
kommunikatörskretsar, att “bygga varumärke” eller att “stärka varumärket”. Jag är inte ensam om åsikten 
att ett stark varumärke är ett kostnadseffektivt verktyg som inte bara knyter kunderna till företaget utan 
också ger företaget större möjligheter att lyckas få bättre resultat av sina marknadsaktiviteter. Resultat i 
Forskningsprojektet Brand Orientation Index* har visat att de företag som arbetar varumärkesorienterat i 
genomsnitt har nästan dubbelt så hög lönsamhet jämfört med företag som inte prioriterar varumärken.

I den digitala värld som våra Svenska företag verkar i idag är företagets webbplats både en anslagstavla  
där företaget kan kommunicera ut viktig information till en stor mängd konsumenter samtidigt, alla tider 
på dygnet samt en viktig plattform för marknadsaktiviteter. 

Jag vill likna en webbplats med ett virtuellt skyltfönster mot konsumenter, partners och anställda där 
företaget kan visa upp sina produkter och tjänster, men också kommunicera sin vision och sitt varumärke.  
Vissa företag använder också webbplatsen som marknadsplats och erbjuder sina kunder att handla 
online. Till sist kan en webbplats liknas med ett forum för dialog som något som sociala medier 
exempelvis bjuder in till. Likväl som det är viktigt att ta hänsyn till exempelvis användarvänlighet, 
tillgänglighet, designprinciper och målgrupper är det av största vikt att utgå från ett företags 
varumärkesstrategi vid formgivning och utveckling av en webbplats. 

Många stora företag har enligt min erfarenhet en varumärkesstrategi, en kommunikationsplattform och 
marknadsföringsplan. De har arbetat strategiskt med att bryta  ner visionen på detaljnivå och det finns  
dokumentation med till exempel vilka färger och typsnitt som användas i företagets kommunikation, vilka 
uttryck bilder ska förmedla och huruvida de använder “vanliga människor” eller professionella statister på 
bilderna. Då blir webbutvecklarens jobb att så långt som möjligt ta hänsyn till detta. 

Men det är troligtvis så att det finns många företag i Sverige som inte arbetar så strukturerat och 
genomtänkt och där det inte finns någon dokumenterad varumärkesstrategi. Carin Fredlund, 
varumärkesspecialist och bloggare (2012) menar till exempel att många företag pratar om varumärke och 
varumärkesbyggande utan att förstå den egentliga innebörden. Hon menar att många företag refererar till  
sitt varumärke som om det enbart vore logotypen eller produkten. Vad ska webbutvecklaren då utgå 
ifrån? Varumärket finns ju oavsett om företaget förstår innebörden av begreppet. Och hur långt sträcker 
sig webbutvecklarens ansvar? 

Min avsikt är att i detta projektet öka förståelsen för 1) vad ett varumärke är och varför är det viktigt med 
ett starkt varumärke och 2) utvecklingsprocessen av en webbplats i ett företag som saknar 
varumärkesstrategi.

En annan erfarenhet som jag har är att fler och fler människor har grundläggande kunskaper inom 
webbutveckling. Inom många samhällsvetenskapliga program på gymnasiet finns exempelvis 
Webbpublicering som en valbar kurs (Skolverket.se). Det borde med tiden innebära att fler och fler 
företagare kommer att vilja administrera sina egna webbplatser.  Detta kan bli problematiskt. För mig är 

*http  ://  www  .  brandorientationindex  .  se  /  
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kodning ett konstverk. Det är helt individuellt hur en webbutvecklare bygger upp och designar sin kod 
eller vilken version av HTML som han eller hon använder. Det är precis som med konst, en smaksak. 

Den här problematiken ställer krav på den professionella webbutvecklaren eftersom ett projekt många 
gånger lämnas över till företaget att administreras. En överlämning innebär att någon annan än 
webbutvecklaren själv enkelt och smidigt ska kunna tyda koden och hitta rätt. Koden måste designas på 
ett sånt sätt att den är användarvänlig och måste också anpassas till den kompetens  och de resurser som 
kunden har. I det här projekt står jag inför detta problem eftersom uppdragsgivaren själv vill administrera 
sidan efter överlämning. Hur kod kan designas på ett användarvänligt sätt är därför någonting som jag 
har för avsikt att fördjupa förståelsen för inom ramen för detta projekt. 

1.2 Uppdragsgivaren

1.2.1 Företaget

Tehå:s AB och BeHagfullt är två butiker, tillika varumärken, belägna i Arboga. Tehå:s har funnits sedan 
80-talet och säljer kvinnokläder till konsumenter. BeHagfullt har funnits i 6 år och säljer underkläder, 
badkläder och strumpor riktat till kvinnliga konsumenter. Butikerna fick i januari 2012 en gemensam 
ägare och flyttade in i samma butikslokal. 

Juridiskt sett är de båda butikerna ett och samma aktiebolag, har ett organisationsnummer och är 
registrerade till Bolagsverket som TEHÅ:s AB. Eftersom båda butikerna har funnits länge och enligt  
ägaren, har två starka varumärken och två olika kundkretsar, är företagets strategi att under en 
övergångsperiod arbeta med konceptet “två butiker under samma tak”. Företaget estimerar att 
övergångsperioden ska pågå under cirka 5 år. Målet är att sammanfläta de två befintliga varumärkena så 
att det med tiden uppfattas som ett varumärke och då vill företaget slå ihop logotyperna till en gemensam 
logotyp. 

Företaget har ingen dokumenterad varumärkesstrategi eller kommunikationsplattform. Det finns dock en 
dokumenterad en affärsplan för det gemensamma företaget. 

Konceptet “två butiker under samma tak” innebär förutom att finnas inom samma butikslokal, att 
företaget vill arbeta med gemensamma marknadsföringsaktiviteter och ha en gemensam webbplats. För 
att kommunicera att det är “två butiker under samma tak”  har företaget beslutat att logotyperna alltid ska 
kommuniceras bredvid varandra. Vidare ska det ska finnas en tydlig uppdelning av de två butikerna i och  
utanför, den gemensamma butikslokalen exempelvis vad gäller skyltning.

Företaget har, förutom ägaren, fem anställda som arbetar ute i butiken. Företaget har också en anställd 
ekonomiansvarig som arbetar cirka 25 procent av en heltid med bokföring etcetera. 

1.2.2 Omvärld och konkurrens

Arboga Kommun har totalt cirka 13 300 invånare enligt kommunens webbplats*. Traditionellt sett är 
Arboga en “arbetarstad” i den mening att majoriteten av den arbetsföra populationen arbetar inom de  
stora industrierna Volvo, FMV och tidigare ASEA belägna i Arboga eller inom hälsovård och barnomsorg 
(Ibid.).
I den lilla stadskärnan finns en gågata och några torg med ett sammanlagt 30-tal små butiker, caféer,  
restauranger, pizzerior och matbutiker. Många av dessa tillhör den lokala företagarföreningen (Intervju 

* http://www.arboga.se
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med ägaren, 2012-04-11). I Arboga finns inga stora kedjor som exempelvis H&M, Lindex, BR Leksaker  
eller Stadium eller något köpcentrum.  

Förutom Tehå:s och Behagfullt finns det ytterligare 3 klädbutiker som vänder sig till kvinnor i Arboga. De 
är visserligen konkurrenter, men uppdragsgivaren menar att de inte slåss om samma marknad.  
Klädbutikerna i Arboga vänder sig  till olika målgrupper i olika avseenden som exempelvis prissättning,  
storlekar och sortiment (Ibid.). Av de tre klädbutikerna har endast en av butikerna en egen webbplats* 
ingen av butikerna säljer kläder via Internet. 

De egentliga konkurrenterna, menar ägaren, är istället de stora kedjorna som exempelvis Lindex, Kappahl  
och Vera Moda som finns belägna i de stora köpcentrumen i Örebro, Västerås, Eskilstuna och Stockholm.  
Även företag inom med postorder- och online försäljning av kläder och underkläder är stora 
konkurrenter. (Ibid.). 

1.3 Uppdrag
Mitt uppdrag är att formge och utveckla en gemensam webbplats för de båda varumärkena som följer 
företagets strategi med att sammanfläta de två varumärken samt svarar på företagets målgrupps behov 
och preferenser för vilken information som bör finnas på en intressant webbplats. Webbplatsen ska vidare 
vara enkel och tidseffektiv för företaget att administrera. 

1.4 Syfte och förväntat resultat
Syftet med arbetet är att formge och utveckla en gemensam webbplats som följer kundens strategi med att 
sammanfläta två varumärken och möter kundens krav vad gäller enkelhet att administrera. Webbplatsen 
ska också utformas efter målgruppens behov av information, användarvänlighet och tillgänglighet. Vidare 
ska webbplatsen kunna användas som en plattform i företagets marknadsaktiviteter. 

Min avsikt är att i detta projektet öka förståelsen för 1) vad ett varumärke är och varför är det viktigt med 
ett starkt varumärke  2) hur utvecklingsprocessen av en webbplats i ett företag som saknar 
varumärkesstrategi ser ut samt 3) hur kan designen av kod kan göras användarvänlig för mottagaren. 

Projektet ska resultera i en lanseringsfärdig webbplats inklusive texter och bilder. 

1.5 Avgränsningar
I projektet ingår att leverera en gemensam webbplats inklusive texter och fotografier. Lansering i form av 
att publicera webbplatsen publikt på ett webbhotell ligger utanför projektets ramar. Företaget har ett 
önskemål om att styra om båda butikernas nuvarande domäner till ett gemensamt webbhotell, vilket 
också ligger utanför projektets ramar. Företaget har behov av utbildning för att kunna administrera 
webbplatsen, vilket inte heller kommer att ingå i projektet. Webbplatsen kommer inte heller inom ramen 
för projektet att anpassas till mobiltelefoner eller utskrift. 

*   http  ://  www  .  pops  .  se  

8/38

http://www.pops.se/
http://www.pops.se/
http://www.pops.se/
http://www.pops.se/
http://www.pops.se/
http://www.pops.se/
http://www.pops.se/


1. 6 Disposition
Rapporten kommer att disponeras enligt följande:

Inledning med bakgrund, presentation av uppdragsgivaren, uppdragsbeskrivning, avgränsningar samt 
syfte och förväntat resultat. Under avsnittet Litteraturförankring är min avsikt att titta djupare på de 
grundläggande begreppen i mina frågeställningar, varumärke och varumärkesstrategier samt hur kod kan 
designas på bästa sätt för att underlätta för mottagaren att arbeta i koden efter överlämning. Vidare 
kommer jag redogöra för de grundläggande begreppen användarvänlighet, användbarhet och 
tillgänglighet.  

I avsnittet Genomförande ligger fokus på den praktiska processen i projektet. Min avsikt är att guida 
användaren genom alla faser för att redogöra för exempelvis designval och andra beslut i processen fram  
till det färdiga resultatet. 

I avsnitten Analys och utvärdering reflekteras runt arbetets problemställningar. Arbetssättet utvärderas.

1.7 Begrepp
BeHagfullt och Tehå:s kommer att behandlas som “företaget”. På de ställen där de finns behov att  
specificera vilket varumärke som avses kommer så att göras. 
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2. Litteraturförankring

2.1  Varumärke - vad innebär det?
Enligt min erfarenhet är det många företagare som pratar om varumärke och att bygga ett starkt  
varumärke. Tyvärr är det också många som pratar om varumärket som om det är logotypen eller  
produkten/tjänsten som är själva varumärket och att stärka varumärket handlar om att öka  
försäljningen via annonsering och kampanjer. När Tehå:s och BeHagfullt slås ihop menar företaget att  
är det viktigt att båda varumärkena syns tillsammans. I praktiken innebär det att företaget vill att  
båda logotyperna syns tillsammans. Min erfarenhet är att det inte riktigt är så enkelt. I detta avsnitt  
kommer jag därför att definiera vad ett varumärke är och varför det är viktigt med ett starkt  
varumärke.

2.1.1 Vad är ett varumärke?

Den svenska varumärkesterminologin kan vara svår att förstå eftersom begreppet innehåller flera 
betydelser (Torsten H. Nilsson, 1999, s 62). På engelska har en distinktion gjorts mellan “brand” och 
“trademark” där “brand” innebär en värdesymbol och “trademark” är en juridisk definition. Carin  
Fredlund, journalist och specialist på varumärken försöker på sin blogg Nota Bene.se (2012) att förklara 
de olika betydelserna i den svenska terminologin.

Fredlund (2012) menar att företaget eller produkten först och främst behöver ha ett namn och en logotyp 
som symboliserar företaget eller produkten. Logotypen, symbolen blir ett viktigt kommunikationsverktyg 
eftersom ett starkt varumärke med en tydlig symbol kommunicerar på bråkdelen av sekunder med 
betraktaren (Ibid.). Nilsson (1999, s 60) menar att varumärkets mest grundläggande funktion är att 
kostnadseffektivt identifiera en produkt eller tjänst. Varumärket är redskapet som gör det möjligt för 
konsumenterna att särskilja ett erbjudande från alla andra på marknaden. Varumärkets uppgift är också 
att skicka signaler till konsumenten som säger att detta är just den produkten eller tjänsten som har 
allting som konsumenten eftersöker. 

Eftersom färger och mönster på samma sätt som logotypen kan vara tydliga identitetstecken utan att man 
behöver nämna varumärkets namn (Fredlund, 2012), är det oerhört viktigt att göra en enhetlig och 
genomtänkt grafisk profil. Namnet och logotypen är en del av varumärket som kan skyddas från att bli 
kopierat. Detta gör man genom att registrera namnet och symbolen hos Bolagsverket vilka då blir ett 
“trademark”, dvs ett juridiskt skyddat varumärke. 

2.1.2 Branding

En bra produkt, ett särskiljande namn och en tydlig symbol med juridiskt skydd är hygienfaktorer för en 
varumärkesbyggare (Fredlund, 2012). Namnet och logotypen väcker flera intryck och känslor hos 
konsumenterna (Nilsson, s 62) och det är just känslor och värdeladdningar som är grunden i begreppet 
“brand”. 

Branding handlar om att ladda in de värden till exempel egenskaper, känslor och associationer, som  
företaget tror särskiljer deras produkt eller tjänst på marknaden (Ibid.). Målet är bli nummer ett (Nilsson, 
1999, s 32). Att vara nummer ett innebär enligt Nilsson (Ibid., s 32)  att varumärket är det självklara 
alternativet för konsumenten då den ska göra sina inköp. 
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Även om företaget avser att ladda sitt varumärke med vissa värdeladdningar är det fel att tro  att det är  
vad företaget avser att varumärket står för som är definitionen på ett varumärke (Fredlund, 2012). 
Företagsledning och ägare kan visserligen ha en önskan och en målsättning med sitt arbete, men 
slutresultatet kan de inte bestämma över. Det är istället det som konsumenterna uppfattar som är 
varumärket. Varumärket formuleras i konsumenternas huvud. Det är de upplevelser, associationer och 
löften som konsumenten tolkar in i produkten eller tjänsten. Ett riktigt starkt varumärke är ett varumärke 
då företagets och konsumenternas tolkning är densamma (Ibid.). 

2.1.3 Varumärkesstrategi

För att bli nummer ett i konsumenternas medvetande och för att få ett starkt varumärke måste företaget 
formulera en tydlig målbild, en vision, och jobba mot den (Fredlund, 2012). Företaget behöver en 
varumärkesstrategi, en plattform med riktlinjer för alla företagets aktiviteter att utgå ifrån (Ibid.). Med 
alla aktiviteter menar jag inte bara bara reklam, kommunikationsmaterial, transportbilar eller 
marknadsföringsaktiviteter utan även personalens uppträdande mot varandra och mot kunderna. Allt 
som företaget gör ska “andas” varumärkets budskap. 

Detta är ett strategiskt arbete där företagets affärsidé, mål och vision är en viktig faktor. Även företagets 
kultur och personalstrategi är viktiga faktorer att ta hänsyn till i varumärkesstrategin eftersom 
varumärket påverkas av alla aktiviteter som företaget gör. En bra omvärlds- och målgruppsanalys är 
också viktiga faktorer för att företaget ska kunna positionera sig mot sina konkurrenter. Positionering är 
ett ord som används inom marknadsföringen, men som också är applicerbart på varumärkesbyggande.  
Det innebär, enligt Björn Lundén och Ulf Svensson (2006, s 37) att företaget eller produkten ska finna “en 
viss plats i människors mentala medvetande i förhållande till andra företag eller produkter.“, dvs hitta en 
plats på marknaden som ingen annan har eller som gör företaget unikt. 

I varumärkesstrategin bestäms de värden och associationer som företaget vill ladda varumärket med. I  
kommunikationsplattformen bryts värdena ner en nivå till slogans, payoffs, budskap och riktlinjer för 
exempelvis marknadsaktiviteter, val av media och grafisk profil. 

2.2 Användarvänlighet, användbarhet och tillgänglighet
Användarvänlighet, användbarhet och tillgänglighet är tre viktiga begrepp inom webbutveckling, men  
det är svårt att hitta några enhetliga definitioner. Dessutom flyter begreppen ihop och man kan fråga  
sig om en webbplats som inte är tillgänglig för alla egentligen är användarvänlig? Och är en webbplats  
som är användarvänlig alltid användbar? Och vad innebär egentligen interaktionsdesign? Alla  
begrepp medför praktiska lösningar i design och funktion av en webbplats varför kommande avsnitt är  
ett försök att dra lärdom av de viktigaste inom begreppen. 

2.2.1 Användarvänlighet

Steve Krug (2000, s 21)  att den viktigaste regeln när det handlar om användarvänlighet är “Don’t make 
me think”. Med det menar Krug (Ibid., s 21) att användaren inte ska behöva tänka för att förstå hur han 
eller hon ska navigera på en webbplats för att komma till målet. 
Anledningen enligt Krug (Ibid., 21) är att användare på webben spenderar mycket liten tid att verkligen 
läsa webbsidan, istället scannas sidan i jakten på ord och fraser som innehåller det användaren söker.  
Användaren scannar för att han/hon oftast har bråttom och använder webben för att spara tid. Därför 
orkar han/hon inte med att läsa igenom längre stycken. Oftast är han/hon också bara intresserade av en  
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liten del av webbsidan. Den information som användaren inte behöver är irrelevant och upplevs stjäla tid  
och energi. Genom att scanna sidan hittar användaren snabbt det vi behöver. (Ibid., s 22). 

Om webbplatsen är rörig med mycket information och otydlig navigering och användaren behöver tid att  
tänka för att förstå hur han/hon ska navigera sig riskerar användaren att tappa intresset. 

Om detta handlar Fitts- och Hickslag om (Saffer, 2007, s 53). Fitts lag menar att den tid det tar att gå från 
en startposition till ett slutmål bestäms av två faktorer: avståndet till målet och storleken på målet. Fitts 
lag innebär att ju större målet är, desto snabbare kan användaren peka på den med musen. Likaså, ju  
närmare målet är, desto snabbare kan användaren peka på det. 

Fitts lag identifierar tre möjligheter att ta tillvara på (Ibid., s 53) :
1) eftersom storleken på målet är betydelsefullt och direkt avgörande måste klickbara föremål som 
knappar och länkar vara rimligt stora. 2)  kanter på skärmarna är bra platser att positionera menyrader  
och knappar på eftersom de i princip har oändligt hög höjd eller bredd. Du kan föra musen över dem men  
musen stannar på kanterna av skärmen oavsett hur långt du flyttar den, och därmed kommer den att 
landa ovanpå knappen eller menyn. 3) Fitts lag innebär också att genvägar och länkar som visas i  
närheten av den position som användaren har sitt fokus på oftast kan öppnas snabbare än till exempel en  
rullgardinsmenyer högst upp på skärmen eftersom det kräver att användaren förflyttar musen till andra 
delar av skärmen.

Hicks lag fastställer att den tid det tar för en användare att ta ett beslut bestäms av antalet möjliga val som 
användaren har att ta hänsyn till (Ibid., s 53). Med det menas att människor inte överväger en grupp 
valmöjligheter en och en. Istället kategoriseras de olika valmöjligheterna och efter varje steg av 
beslutsprocessen elimineras ungefär hälften av möjligheterna. Det innebär till exempel att det är bättre att  
ha tio kategorier på en menyrad än två menyrader med 5 kategorier.  Hicks lag fastställer också att tiden  
som det tar att komma fram till ett beslut är påverkat av två faktorer 1) igenkännande och 2) formatet på 
exempelvis knappar och menyrad. (Ibid., s 54).

2.2.2 Användbarhet

Användbarhet är också användarvänligt, men användarvänligt är inte alltid användbart. Det är svårt att  
hålla isär begreppen. Ingrid Dominques och Johan Berndtsson driver webbplatsen Användbarhet i  

praktiken - wikiboken (http  ://  anvandbarhet  .  se  , 2012-05-28). De menar att en webbplats funktioner 
måste vara till nytta för både verksamheten och användarna för att det ska vara användbart. Ett system 
eller en funktion på en webbplats som inte erbjuder ett sätt för användaren att uppnå sitt mål tillför inte 
heller någon nytta och är därför helt onödigt att använda överhuvudtaget.

2.2.3 Tillgänglighet

Tillgänglighet på webben innebär enligt organisationen WAI* att människor med funktionshinder kan 
uppfatta, förstå, navigera, integrera med och bidra med information till webben. Tillgänglighet på webben 
inkluderar enligt W3C, alla funktionshinder som påverkar tillgång till webben: visuella, hörsel-, fysiska, 
psykiska, tal-, kognitiva och neurologiska funktionshinder. 

* W3C or The World Wide Web Consortium is an international community where Member     organizations  , a full-time staff, and the 
public work together to develop Web     standards  . Led by Web inventor Tim     Berners  -  Lee   and CEO Jeffrey     Jaffe  , W3C's mission is to 
lead the Web to its full potential.  Web     Accessibility     Initiative   (  WAI  ) är en  medlemsorganisation 
(http  ://  www  .  w  3.  org  /  WAI  /  intro  /  accessibility  )  .  
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Vad kan en webbutvecklare göra för att göra en webbplats tillgänglig enligt WAI:
● Ge textalternativ för icke-textinnehåll.
● Ge bildtexter och andra alternativ för multimedia.
● Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt, bland annat genom tekniska hjälpmedel, utan 

att förlora mening.
● Gör det enklare för användare att se och höra innehåll.
● Gör all funktionalitet tillgänglig från ett tangentbord.
● Ge användarna tillräckligt med tid att läsa och använda innehåll.
● Använd inte material som orsakar anfall.
● Hjälp användarna att navigera och hitta innehåll.
● Göra texten läsbar och begriplig.
● Göra innehållet visas och fungera på förutsebart sätt.
● Hjälp användarna att undvika och rätta fel.
● Maximera kompatibilitet med nuvarande och framtida användare verktyg.

Tillgänglighet gynnar även människor utan funktionshinder exempelvis äldre som har svårigheter på 
grund av sin ålder, men även människor med långsam internetuppkoppling. 

Reflektion:
Dagens samhälle innebär för många att vara ständigt uppkopplad till webben (Findahl, 2011) och webben 
kan idag nås från många mobila enheter som laptops, smartphones och surfplattor. 
Tillgänglighetsbegreppet borde enligt min mening därför vidgas till att också innebära att en användare 
uppkopplad på en mobil enhet ska få ett anpassat gränssnitt till den mobila enheten.

Begreppet borde också vidgas till att innebära en webbplats sökbarhet. En webbplats som inte finns i  
människors medvetande och inte är sökbar är heller inte tillgänglig. Genom att göra webbplatsen sökbar 
med metataggar gör sidan tillgänglig för den som söker.

2.3 Att designa kod för en kund 
Liksom begreppen användarvänlighet, tillgänglighet och användbarhet är det svårt att hitta referenser  
som beskriver hur webbutvecklaren kan designa sin kod för att göra den användarvänlig och användbar 
för mottagaren, dvs uppdragsgivaren. Det mest enhetliga svar jag hittar när jag söker på Google med 
begreppen “koddesign”, “designa kod”, “kodkultur” och “god programmeringssed” är vikten av 
dokumentation av projektet samt direkt i koden. 

Några som har tagit fasta på hur dokumentation och effektiv kommunikation är grunden inom 
webbutveckling är Agile Software Development (http  ://  www  .  agilesweden  .  com  /  , 2012-05-28). Agile 
Software Development är ett paraplybegrepp för en grupp av lättrörliga metoder, värderingar, attityder 
och principer där målet är anpassning till förändring och betoning av samarbete mellan människor . 

Målet är att följa med i marknadens, kundernas och omvärldens ständiga förändring eftersom det är en  
förutsättning för att företag och dess produkter ska leva vidare. Agile menar att programvara måste 
förändras snabbt, men också säkert, utan att tappa i kvalitet och att lättrörliga metoder kan hantera den 
ökade förändringsgraden med lika bra eller högre kvalitet både under utvecklingsfasen och efter 
överlämning (Ibid.). En grundläggande förutsättning för att lyckas är effektiv kommunikation både under 
arbetsgång och i dokumentationen. 
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3. Genomförande 
Projektet har genomförts enligt en projektmodell som jag i använt många gånger tidigare i 
arbetslivsbaserade projekt där min roll varit projektledare. Det finns många olika sätt att strukturera ett 
projekt i faser. Någon av Agiles metoder kanske hade varit ett sätt att strukturera projektet, men det var 
information som jag fick för sent in i projektet varför jag inte fördjupade mig inom detta. 

Den metod som jag istället använt utvecklade jag tillsammans med kollegor för de 
kommunikationsprojekt, dvs kampanjer som vi genomförde på min tidigare arbetsplats, Alecta. Modellen 
består av åtta (8) faser; Uppstart och planering, Analys, Koncept, Produktion, Test, Genomförande samt 
Uppföljning och Utvärdering. 

När en fas avslutas är det en milstolpe och en naturlig avstämningspunkt med uppdragsgivaren innan 
nästa fas i projektet fortsätter. I detta projekt kommer avstämningarna med uppdragsgivaren ske via 
telefon. 

I denna rapport har jag valt att inte redovisa projektets planering eftersom jag inte tycker att det är 
intressant att ha med i rapporten. Inom planeringsfasen gjordes en tidsplan som uppdaterades efter varje  
milstolpe samt en riskanalys. I planeringsfasen är det ofta en fördel att beskriva projektets faser som en 
ner ritad process för att visuellt definiera de olika faserna och dess milstolpar. Av tidsbrist valde jag bort  
detta och förde istället enkla anteckningar i form av stolpar.

Eftersom projektet inte hade någon genomförandefas, dvs lansering av webbplatsen, finns av naturliga 
skäl vare sig den fasen eller uppföljningsfasen beskriven. Uppföljningsfasen skulle i detta fall innebära en 
uppföljning av hur målgruppen uppfattar att webbplatsen är anpassat efter deras behov samt hur den 
svarar jämte mot företagets varumärkesarbete. 

I utvärderingsfasen utvärderas arbetsprocessen vilket i denna rapport kommer att göras i avsnitt  
4. Analys och utvärdering.

3. 1 Analysfas
Analysfasens syfte är att undersöka och förstå den omvärld som webbplatsen ska svara på behoven mot 
(målgruppen) och särskilja sig från (konkurrenter). I ett projekt mot ett större företag kanske det skulle 
ha funnits styrdokument som en varumärkesstrategi eller kommunikationsplattform. Företaget hade 
ingen sådan dokumentation och de har heller ingen uttalad grafisk profil utöver logotyperna. Även om 
företaget inte har någon dokumenterad strategi så har de två varumärken som funnits i konsumenternas 
medvetande under lång tid. I mitt uppdrag ingår inte att utveckla några strategier eller plattformar, men 
företaget har däremot ett krav på att webbplatsen ska följa företagets strategi att sammanfläta två 
varumärken till att på sikt uppfattas som ett gemensamt starkt varumärke. 

För att få en förståelse av varumärkena, dess historia och dess framtida positionering på marknaden  
genomfördes bland annat en intervju med ägaren. I den ställdes också frågor om vilka 
marknadsaktiviteter företaget använder för att få en förståelse för hur företaget kommer att använda 
webbplatsen som kanal i sin kommunikation och vilka krav det ställer på tekniska lösningar och design. 

I analysfasen gjordes också en kartläggning av omvärld och konkurrens samt en målgruppsanalys och en 
analys av företagets affärsplan. 
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Eftersom företaget hade för avsikt att själva administrera och utveckla webbplatsen efter lansering var det 
också av största vikt att kartlägga företagets tekniska kompetens och möjligheter att förvalta och 
administrera olika typer av webbplattformar, varför detta också inryms i analysfasen. 

3.1.1 Vad företaget vill ladda det gemensamma varumärket med

I affärsidén har företaget beskrivit målgrupp, positionering och huvudsaklig marknadsföringsstrategi:

Vi (företaget) hjälper till att klä “alla” kvinnor inom en radie på 4 mil, oavsett storlek och 
ålder, inifrån och ut, så att de känner välbefinnande. Vi ger “service & omtanke”, så att kunden  
blir så nöjd att hon delar med sig känslan till andra som “ringar på vattnet”. Vi gör “bra”  
inköp som skapar “bra” priser för både för kunden och företaget. (Affärsplan för TEHÅs AB, 
2012-01-01)

Företagets affärsidé är att klä “alla” kvinnor inifrån och ut. Vad innebär då detta? 
“Alla kvinnor” innebär enligt ägaren att det ska finnas kläd- och underklädsstorlekar för alla 
kroppsformer och kroppsstorlekar (Intervju, 2012-04-11). Vidare ska sortimentet attrahera kvinnor i alla 
åldrar, även om den primära målgruppen är kvinnor i åldern 50-70 år. Med kvinnor avses ej kvinnliga  
ungdomar. Enligt ägaren vill företaget försöka att förflytta sig en position närmare målgruppen kvinnor i 
35-årsåldern som behöver större storlekar (Ibid.).

“Inifrån och ut” innebär enligt ägaren att det ska finnas kläder som täcker en hel garderob, dvs
ytterkläder, kontorskläder, festkläder, fritidskläder, strumpor för arbete, vardag och fest samt 
underkläder för samma tillfällen (Ibid.). 

Affärsidén beskriver också företagets val av positionering. Företaget ska ge alla kunder “Service och 
Omtanke” (Affärsplan för TEHÅs AB, 2012-01-01). Ägaren berättar att hennes vision är att varje kund ska 
känna sig sedd och omhändertagen så att denne känner ett välbefinnande. Hon menar att det är viktigt att  
kunna ge kunden en personlig service i det avseende att personalen hjälper till med smakråd och storlekar  
(Intervju 2012-04-11.). Det är också det värdet, dvs “Service och omtanke” som jag upplever att företaget 
vill ladda sitt varumärke med.  

Detta är en viktig strategi för att positionera sig mot konkurrenter. Företaget säljer inte bara kläder till ett 
“bra” pris, de säljer också en upplevelse därför att de tror att detta kommer att leda till att kunden 
återkommer och handlar igen. 

“Service och omtanke” går att jämföra med till exempel  “Mode och kvalitet till bästa pris”* vilken är HM:s 
affärsidé. På HM:s webbplats står att de vill skapa en “ köpupplevelse oavsett vilken butik i världen 
kunden besöker eller om köpet sker online”. För att uppnå det jobbar HM mycket med kampanjer vars 
syfte är att visa upp trender. De ser också till att byta ut kläder ofta så att det alltid finns nya erbjudanden 
som ska inspirera kunden (Ibid.). 

I HM:s fall är webbplatsen förutom ett skyltfönster också en marknadsplats och kräver därför också fler 
avancerade tekniska lösningar och krav på resurser vad gäller förvaltning och redaktion. BeHagfullt och 
Tehå:s gemensamma webbplats kommer främst att vara ett virtuellt skyltfönster för företaget. Någon 
onlineförsäljning är inte aktuellt enligt ägaren (Intervju 2012-04-11) eftersom hon menar att det inte går 
att ge personlig service på webben. 

*   http  ://  about  .  hm  .  com  /  content  /  hm  /  AboutSection  /  sv  /  About  /  Facts  -  About  -  HM  /  Brands  -  and  -  Collections  /  HM  -  Group  /  The  -  HM  -  Brand  .  html   
(2012-05-24).
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3.1.2 Marknadsaktiviteter och kundvård 
Med en upplevelse av välbefinnande hoppas företaget att kunden rekommenderar butiken till andra 
(Ibid.). Detta är vad som avses med “ringar på vattnet”. Inom marknadsföringen talar man ofta om “word-
to-mouth”, dvs ryktesmarknadsföring (Nilsson, 1999, s 209). Det är den billigaste 
marknadsföringsaktiviteten när det handlar om likvida medel. Nackdelen är att företaget inte kan 
kontrollera den spontana ryktesspridningen (Ibid., 209). Om kunderna är nöjda med företaget sprider sig  
ett gott rykte och fler handlar, men min erfarenhet är att det räcker med en missnöjd kund för att ett 
negativt rykte ska spridas mycket fort utan företaget är medveten om det rykte som sprids. 

För att öka försäljningen arbetar företaget också aktivt med annonsering i den lokala tidningen Arboga 
Tidning/Bärgslagsbladet som riktar sig till innevånare inom radien för företagets verksamhetsområde. En  
stor del av utmaningen efter hopslagningen är att hitta gemensamma marknadsaktiviteter och 
kommunikationskoncept som attraherar befintliga kundkretsar, dels för att öka försäljningen men också 
för att inte förlora kunder. Samtidigt vill företaget att kundkretsen i den befintliga målgruppen ska öka, 
men målet är också att attrahera nya målgrupper. 

För att behålla, vårda och öka försäljningen hos sina kunder arbetar båda butikerna med kundklubbar,  
men de har olika media för att kommunicera med respektive kundklubb. BeHagfullt använder mail i sin 
kommunikation, medan Tehå:s använder vanlig post vilket medfört att det inte finns några mailadresser  
till deras kunder. Utöver det bjuds kunderna in till kundträffar cirka sex (6) gånger per år. Kundträffar 
sker när butiken är stängd och de inbjudna kunderna bjuds då på kaffe och kaka samtidigt som de blir  
presenterade för exempelvis det senaste inkomna sortimentet till sommaren. Butikerna är också med på  
modevisningar som arrangeras av stadens köpmanna förening. 

Ägaren är själv över 50 år och motsträvig till att använda digital marknadsföring, smartphones och sociala  
medier (Intervju 2012-04-11). Hon menar att företagets kunder bara använder webbplatsen för att se 
öppettider och av den anledningen har webbplatsen aldrig varit en kanal för att locka kunder till butiken. 
Ägaren vill heller inte använda exempelvis sociala medier i fortsättningen och först efter ett långt samtal  
om marknadsföring med webbplatsen som kanal genererar samtalet i en idé om hur företaget skulle 
kunna använda webbplatsen för att kommunicera sina aktuella erbjudanden till kundklubben på ett 
enkelt och modernt sätt. 

3.1.3 Målgrupp

Företaget har visserligen affärsidén att det ska finnas kläder till alla kvinnor, men har också definierat två 
primära målgrupper. Dels riktar de sig till kvinnor över 50 år och dels riktar de in sig på kvinnor från 35 
år som behöver lite större kläder och underkläder, dvs kläder i storlekar över 46 stl (Affärsplanen för 
TEHÅ:s AB, 2012-01-01). 

Majoriteten av de befintliga kunderna är över 50 år, många över 65 år (Intervju med ägaren, 2012-04-11).  
Enligt ägaren (Ibid.) har det varit svårt att få in mailadresser vilket hon tolkar till att hennes kunder inte 
använder sin mail och därför heller inte använder Internet till mer än vad man måste exempelvis till att  
söka telefonnummer och öppettider eftersom telefonkatalogen är borttagen. 

Lite mer än hälften av kunderna kommer från Arboga (Affärsplanen för TEHÅ:s AB, 2012-01-01) övriga 
kunder kommer från kommuner inom en radie av fyra mil från Arboga. 

Visserligen finns det statistik på att gruppen lågutbildade kvinnor födda på 30-talet och i början av 40-
talet är den grupp svenskar som använder Internet minst och anser sig ha minst IT-kunskap (Findahl,  
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2010).  Målgruppen tillhör också den grupp användare som Marc Prensky (2001 ) menar är digital  
immigrants, dvs att dessa användare inte har växt upp med digitala medier. De använder gärna  
traditionella medier som papperstidningar, tv och radio (Findahl, 2010). 

Arboga är historiskt sett en “arbetarstad” med många stora industrier som ASEA och FFV *** Försvarets  
fabriksverk. Även idag är olika industrier som SAAB Group och TBO Haglinds AB stora arbetsgivare 
tillsammans med Arboga kommun. Enligt SCB:s register över befolkningens utbildning (2011-01-01) har 
endast 32 procent av kvinnorna i åldrarna 25-64 år någon eftergymnasial utbildning i jämförelse med 
exempelvis samma population i Stockholm där 57 procent har eftergymnasial utbildning. Om någon 
djupare analys av målgruppens Internetmognad inte görs är det lätt att dra slutsatsen att företagets 
uppfattning om att deras kunder inte använder Internet är korrekt. 

Men Findahls (2010)  rapport visar också att många äldre använder också de nya medierna som Internet  
och sociala medier. De äldre internetanvändarna, över femtio år, är uppkopplade mot Internet i  
genomsnitt en timme om dagen, en 12-30-åring är uppkopplad i genomsnitt två (2) timmar om dagen. 

Det förefaller också vara så att de äldre användarna använder Internet till att söka information om 
praktiska saker som att söka efter kartor och vägbeskrivningar och sjukvård, men de är även mycket 
aktiva på att söka information om deras hobbies. En slutsats man kan dra av detta är att de äldre inte  
skiljer sig så mycket från de övriga användarna. 

Förutom kanske på några punkter. För även om en digital immigrant enligt Findahl (2010) använder 
Internet till i stort sett samma saker som en digital native, dvs en användare som är uppväxt med digitala 
medier, är det vanligt förekommande bland digital immigrants att skriva ut sina viktiga e-post,  skriva ut 
ett dokument för att kunna rätta det (istället för att rätta det rakt av på skärmen), eller ringa upp 
mottagaren och fråga: "Fick du mitt e-mail?". En digital native är till exempel van att överblicka mycket  
information på skärmen samtidigt (Prensky, 2001). De yngre Internetanvändarna använder också sociala  
medier i större utsträckning.

Det är också viktigt att ta hänsyn till vilka webbläsare och upplösning målgruppen har när man utvecklar 
en webbsida eftersom olika webbläsare stödjer olika tekniska lösningar. Fram till 2008 visar statistiken 
från w3 Schools* att Internet Explorer hade flest användare. Detta är någonting som 2012 ser mycket 
annorlunda ut. Istället är det Firefox och Chrome som används flitigast. 

Tabell 1. Statistik från w3 School

2012 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera

Maj 18.1 % 35.2 % 39.3 % 4.3 % 2.2 %

April 18.3 % 35.8 % 38.3 % 4.5 % 2.3 %

Mars 18.9 % 36.3 % 37.3 % 4.4 % 2.3 %

Februari 19.5 % 36.6 % 36.3 % 4.5 % 2.3 %

Januari 20.1 % 37.1 % 35.3 % 4.3 % 2.4 %

Frågan som kvarstår är om företagets målgrupp, som använt Internet Explorer sedan de började använda 
Internet, vet att det det finns olika webbläsare och använder någonting annat än Internet Explorer som 
medföljer Windows i PC. Ännu en fråga är om de uppdaterar webbläsaren när det kommer nya versioner.

* http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp   (2012-06-06). 
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3.1.4 Förstudie 
För att ta reda på mer om företagets kunder genomförde jag en förstudie. I ett första steg intervjuade jag 
en kund via telefon. Datainsamlingsmetoden jag använde var en semi-strukturerad intervju där ett antal  
frågor hade förberetts före intervjun. Under samtalet, som tog cirka 10 minuter, antecknade jag svaren. 
Genom att anteckna svaren och inte spela in Intervjun ökar risken för bias, skevheter, eftersom det sker 
en tolkning direkt och det inte finns något annat rådata att gå tillbaka till (Bell, 2006). Även i valet av 
telefonintervju kan diskuteras då en stor del av kroppsspråket går förlorat. Eftersom syftet med denna 
intervju var att få en ökad förståelse av målgruppens beteende i den speciella kontexten av en småstad 
som målgruppen lever i för att sedan kunna ställa relevanta frågor i en enkät till en större målgrupp, 
bedömdes dock att datainsamlingsmetoden passade syftet. 

Efter intervjun genomfördes en enkät där jag främst ville få svar på:
● Om målgruppen använder Internet regelbundet.
● Om målgruppen kollar sina mail, detta för att få en indikation på om de ser ifall de får nyhetsmail.
● Om de använder sociala medier. 
● Om de har en Smartphone eller Iphone så att de har möjlighet att surfa mobilt.
● Om de skulle kunna använda telefonen till att ta emot nyhetsmail eller sms.
● Om målgruppen besöker olika butikers webbplatser och vilken information som de söker efter då. 

Detta för att få en uppfattning av målgruppens preferenser. 
● Om kunderna känner till företagens nuvarande webbplatser och i så fall hur ofta de besöker 

någon av dem.
● Hur troligt det är att kunden skulle besöka webbplatsen om de fick ett nyhetsmail med 

exempelvis “vårnyheter”.  
● Hur troligt det är att kunden skulle besöka butiken om de fick ett sms med nyinkomna nyheter. 
● Hur kunderna tycker att slogan “nu hjälps vi åt att klä alla kvinnor inifrån och ut” 

överensstämmer med deras bild av företagets affärsidé. 

Företaget hade också ett önskemål om att få ställa ett antal frågor till sina kunder varför en del 
frågor var direkt knutna efter företagets önskemål. 

Enkäten innehåll 22 frågor varav två (2) var bakgrundsfrågor om ålder och storlek och fem (5) var 
öppna frågor där respondenten hade möjlighet att fritt skriva ner synpunkter. 
Eftersom vi förväntade att majoriteten av målgruppen skulle vara över 35 år men under 75 år bad 
vi informanterna kryssa i sin ålder i intervaller där intervallet “under 35 år” är det lägsta 
ålderspannet och “över 75 år” det högsta. Däremellan var intervallerna på 10 år. 

En (1) fråga innehåll flera påståenden om attityd som kunden fick ta ställning till, den hade en 
skala från 1-5 är instämmer inte alls var 1 och instämmer helt var 5. Tre (3) frågor gav möjlighet 
att kryssa i fler än ett svarsalternativ och elva (11) frågor hade ett antal svarsalternativ där 
respondenten måste välja vilket svarsalternativ som passar bäst in på hennes situation. 

Som verktyg användes Google docs. Enkäten distribuerades till 1148 stycken kvinnliga kunder 
från BeHagfullts kundregister via mail. I mailet fick de en länk att följa in på BeHagfullts 
befintliga webbplats där de fick information om undersökningen syfte och mål, 
undersökningsperiod samt om hur enkätsvaren skulle behandlas, dvs enligt Codex rådande etiska 
riktlinjer för forskning (http  ://  codex  .  vr  .  se  /,    2012-04-15).

För att locka kunderna till att svara fick alla som fyllde i enkäten möjligheten att tävla om 
presentkort i butiken. Detta innebar att respondenten lämnade sin mailadress och skrev en kort 
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mening om vad “Service och omtanke” betyder för dem. Eftersom Google docs inte har någon 
teknisk lösning för att separera tävling från enkät, var jag noga med att informera om att 
anonymiteten gick förlorad om man deltog i tävlingen. Jag bestämde att istället att mailadressen 
och tävlingsbidraget skulle separeras från enkätsvaren innan ägaren fick ta del av resultatet för att 
hålla respondenterna anonyma för uppdragsgivaren, vilket också informerades respondenterna.  
Tävlingen utfördes med en prestation för att inte hamna innanför ramarna av vad som kan anses 
som ett lotteri, vilket man behöver ansöka om tillstånd för hos enligt 17 § lotterilagen 
(1994:1000). 

Urvalet gjordes med grundval av hur enkäten på enklast möjligaste sätt skulle kunna distribueras 
till informanterna, vilket med tanke på ekonomiska resurser och den korta 
undersökningsperioden på en vecka var via mail. Urvalet är något snedfördelat till populationen, 
dvs företagets kunder, då den största andelen av företagets kunder som är registrerade i  
respektive butiks kundregister inte har lämnat någon mailadress. TEHÅ:s kunder har enligt  
ägaren (Intervju 2012-04-11) också en högre medelålder och det var främst dessa kunder som inte  
nåddes av enkätundersökningen då de saknade mailadress. 

Eftersom mitt primära syfte med den här undersökningen är att kartlägga kundernas behov och 
Internetmognad har jag endast sammanställt svaren med deskriptiv statistik, dvs antal och 
procent. Jag har inte gjort några korrelationer. Att korrelera ålder, eller storlekar med de olika 
svaren kan vara intressant för företaget i framtiden för att till exempel kunna segmentera ut olika 
målgrupper att rikta speciella budskap till.  

Totalt sett svarade 71 informanter av (1148 utskickade mail), vilket endast motsvarar 6,2 procent. 
Undersökningen kan inte ge några statistiskt säkerställda resultat som går att generalisera över 
populationen av företagets kunder på grund av det snedfördelade urvalet och den låga svarsfrekvensen, 
men undersökningen gav projektet bra riktlinjer.

Nästan alla respondenter har tagit sig tid att svara på de öppna frågorna, vilket har gett många värdefulla 
insikter för mig och företaget. I bilaga 2 redovisas en sammanställning av de viktigaste resultaten 
disponerat efter de frågeställningar jag hade. 

Åldersmässigt var 68 procent av 71 respondenter över 50 år, medan 39 procent var mellan 51-60 år och  
21procent mellan 61-70 år. Endast 15 procent var under 40 år. Siffror som stämmer väl överens med 
ägarens uppfattning om målgruppens åldersfördelning (Intervju, 2012-04-11). 

3.1.5 Målgruppsanalys 

Tvärtemot vad ägaren trodde (Intervju 2012-04-11) bedömer jag att målgruppen har en internetmognad 
som sträcker sig förbi fördomen att de bara använder Internet till att hitta telefonnummer och öppettider 
till butiken. I ett avseende hade ägaren rätt, målgruppen känner inte till företagets två befintliga 
webbplatser. Däremot visar resultaten att nästan hälften av kunderna surfar efter nyheter, inspiration och 
aktuella erbjudanden på olika butikers webbplatser. Hela 36 procent av respondenterna har en 
Smartphone eller Iphone och många använder den till att surfa. Över 80 procent använder sms och mms.  
Nästan alla kunder (90 procent) instämmer helt eller delvis i att de skulle besöka webbplatsen och kika på 
ett aktuellt erbjudande om de fick ett nyhetsmail. Hela 77 procent instämmer delvis eller helt om att de 
troligen skulle besöka butiken om de fick ett sms med ett aktuellt erbjudande.  Även om detta resultat inte 
är generaliserbart på hela populationen ger det en stark indikation på att det finns segment inom 
målgruppen där digital marknadsföring med webbplatsen som plattform skulle kunna vara en lämplig och 
framgångsrik marknadsföringsaktivitet för. Resultaten ger också en indikation på att det finns utrymme 
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att “utbilda” eller “skapa behov hos” hela målgruppen vad gäller att besöka webbplatsen. Eftersom 
målgruppen är något äldre till åldern och tillhör gruppen “digital immigrants” (Prensky, 2001) bör 
webbsida vara enkel och traditionell i den mening att exempelvis menyraden ligger överst samt att det  
finns få multimediainslag som kan förefalla röriga för användaren. Det är också av stor vikt att tänka på 
tillgänglighet. Hela 90 procent av respondenterna instämmer helt eller delvis att slogan “Nu hjälps vi åt 
att klä alla kvinnor inifrån och ut” tydligt beskriver företagets affärsidé. 

Vad gäller frågan målgruppens kunskap om olika webbläsare är det en fråga som förblev oviss även efter 
undersökningen. Anledningen till det är att enkäterna i förstudien skickades ut innan den frågan väcktes 
under processens gång. 

3.1.6  Företagets tekniska kompetens 
Företaget har idag ingen anställd marknadsförare eller webbredaktör. Detta arbete är någonting som 
ägaren sköter själv. För cirka sju år sedan gick ägaren en webbpubliceringskurs på gymnasienivå och  
byggde sedan på egen hand BeHagfullts första webbplats. Hon uppger vidare att hon har vissa kunskaper  
i fotoredigering och gör idag företagets annonser och butiksskyltning (Intervju, 2012-04-11). Ägaren själv 
menar att hon visserligen har grundläggande kunskaper av HTML men att hon idag inte har vare sig tid  
eller tillräcklig kompetens att utveckla en webbplats (Ibid.). 

Då ägaren har ansvar för all administration i företaget förutom marknadsföringen, så som inköp och 
personalplanering, finns det inte så stora resurser att lägga på webbpublicering och 
marknadsföringsaktiviteter. Ett krav var därför är att det ska vara enkelt att publicera på webbplatsen. 

Min bedömning, efter att ha sett den nuvarande webbplatsen och annat grafiskt material, är att ägaren 
har låg kompetens av layout och formgivningsprinciper. Detta är någonting som är viktigt att ta hänsyn 
till i valet av plattform och formgivning av webbplatsen. Speciellt eftersom det inte finns någon annan i 
företaget med kompetens inom området. För att bygga ett starkt varumärke krävs enligt Fredlund (2012) 
att symboler och grafiskt material är konsekvent. En CMS (Content Management System) som till 
exempel Wordpress, som BeHagfullts nuvarande webbplats har som plattform, skulle kunna ge för stora 
frihetsgrader vilka ställer högre krav på kompetens inom grafisk design än vad ägaren har.   

Trots ägarens egen bedömning av sin webbpubliceringskompetens, bedömer jag att ägaren har kompetens  
att publicera bilder direkt i HTML-koden om det finns klara riktlinjer att förhålla sig till, exempelvis 
genom en manual. Detta ställer stora krav på att koden är designad på ett strukturerat och för ändamålet 
användarvänligt sätt samt att koden är väldokumenterad. 
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3. 2 Konceptfas
I konceptfasen vävs den information som framkommit i analysfasen ihop. Det är här designprocessen  
påbörjas. Konceptfasen ska resultera i en skiss eller prototyp av en färdig lösning, i det här projektet  
innebär det en skiss och en teknisk lösning för webbplatsen.

3.2.1 Varumärke 

Slogan “Nu hjälps vi åt att klä alla kvinnor inifrån och ut” tydliggör att det är två butiker som samarbetar 
och därför har en gemensam webbplats. Förstudien visade också att 90 procent upplever att slogan helt  
eller delvis kommunicerar företagets affärsidé tydligt. För att förstärka budskapet att det är två 
varumärken  är logotyperna placerade bredvid varandra i jämbördig storlek utan något stort avstånd. Ett  
kort avstånd symboliserar samarbete. 

Rubriker som “Underkläder från BeHagfullt” och “Kläder från TEHÅ:S” tydliggör att det är två 
varumärken. På sikt är det enkelt att ändra både slogan och rubriker till “Vi klär alla kvinnor inifrån och 
ut”  samt “Underkläder” respektive “Kläder”. 

Det är viktigt att båda butikernas kunder känner igen sig på webbplatsen för att inte förlora det 
varumärkeskapital som respektive butik byggt upp. Detta kommer jag att ta hänsyn till i färgval och de 
grafiska elementens form. De grafiska elementen ska förutom varumärkeskännedom svara på 
målgruppens behov av användarvänlighet  och tillgänglighet, dvs vara stora och tydliga.

De färger som kommer att användas är dels röd och svart som finns i butikernas logotyper. Den röda 
färgen i BeHagfullts logotyp upplevde jag för ljus och ”skrikig” och därför har jag valt en djupare röd 
kulör. Dels kommer det att användas vitt och gråa kulörer som är neutrala färger och mjukar upp de två 
ovanstående starka färgerna. De används framför allt till bakgrund och texter. 

Övergripande ska webbplatsen förmedla budskapet “Service och omtanke”, dels som ett strategiskt led i  
att sammanfläta de två varumärkena, dels för att det är företagets positionering bland konkurrenter tillika 
affärsidé. Budskapet förmedlas främst genom kombinationen av fotografier, text och citat. Det ska finnas 
många foton på sidan för att göra den levande. Fotografierna ska vara inbjudande med motiv från 
butiken, helst på personal och kund i samspel. Fotografierna kan också vara från kundträffar. Det viktiga 
är att fotografierna bjuder in kunderna till att vilja besöka butiken och vara delaktiga i kundaktiviteter för 
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att på så sätt öka försäljningen och knyta kunden närmare företaget. En Slider med ett bildspel som 
tydliggör företagets budskap blir ett trevligt och interaktivt inslag. 

Eftersom personalen i är företagets ansikte utåt och att företaget säljer en upplevelse av personlig service 
och omtanke skulle en presentation av personalen på webbplatsen ge mervärde. Min erfarenhet är att det  
alltid är både trevligt och betryggande att se “ett ansikte på företaget”. 

Även om förstudien visar att många kunder vill kunna se de senaste nyheterna och surfa inspiration är det  
ett behov som kunden inte klarar av att bemöta rent resursmässigt. Företaget har däremot en kundklubb 
där vissa av medlemmarna har lämnat mailadresser. Redan idag kommunicerar företaget till det  
segmentet via mail. Detta ger bra möjligheter till att använda webbplatsen  som plattform för kundvård 
och marknadsaktiviteter. Istället för att lägga upp bilder på kläder, kan målgruppens behov mötas genom 
en aktivt kundvård. När det inkommer nya varor kan en eller flera bilder tas och läggas upp exempelvis i  
en blogg som är ett enkelt verktyg att administrera. Ett nyhetsmail kan gå ut som leder kunderna in på 
webbplatsen och vidare in i bloggen. En kundkubbssida som inte är synlig för alla kan fungera på samma 
sätt, likaså en sida där det är enkelt för ägaren att lägga upp en bild på ett aktuellt erbjudande. På så sätt  
ökar antalet tillfällen då företaget kommunicerar med kunderna, vilket är en fördel då varumärkesbygge 
handlar om att kontinuerligt uppmärksamma konsumenterna om varumärket. Om erbjudandena är av 
den art att de bjuder in kunden till butiken, ökar troligtvis försäljningen mer än om kunden själv surfar 
efter inspiration. Speciellt eftersom företaget inte har någon online-försäljning. Det stärker också 
varumärket då service och omtanke handlar mycket om det personliga bemötandet. 

För webbplatsen innebär det att det kommer att finnas tre ställen där ägaren själv kontinuerligt ska göra 
ändringar; en blogg, en sida för aktuella erbjudanden och en kundklubbssida. 

3.2.2 Användarvänlighet och tillgänglighet

Användarvänlighet
● Webbplatsen ska ha få budskap samt tydlig information och ingångar. 
● Enkel navigering högst upp, utan rullgardinsmeny. 
● Slidern har stora pilar som tydligt visar användaren hur man använder slidern. 
● Länkar är inte understrukna eller har pilar, men har hover funktion, dvs ändrar färg. Länkarna är 

placerade i stora element som tydliggör att det är en knapp. 
● Tre boxar med tydliga ingångar till sidor för inspiration. 
● Typsnitten är så kallade webbsäkra typsnitt. Dels för att det är typsnitt som ofta används på 

webben och som målgruppen bör känna igen, dels för att dessa ger hög läsbarhet. De typsnitt som 
kommer att användas är Georgia, Arial och Verdana.

● Upplösning: 1028px bred som de flesta skärmar är.

Tillgänglighet 
Förutom ovanstående anpassningar för att göra webbplatsen användarvänlig har följande anpassningar  
gjort för tillgänglighet: 

● Bilderna beskrivs med “alt”-taggar. 
● Typsnittet är något större än vad jag normalt skulle ha använt till en yngre målgrupp. 
● Webbplatsen är gjord sökbar med meta taggar och relevanta sökord så som “kläder”,  

“underkläder”, “badkläder”, butik, konsumenthandel mm. 
● Inom projektet finns tyvärr inte tid att göra sidan tillgänglig för mobila enheter eller utskrifter. 

Däremot kommer det finnas utskriftsvänliga sidor där det bedöms som om det finns ett behov av 
det exempelvis aktuellt erbjudande samt kontaktuppgifter och karta.

● Webbplatsen ska valideras mot W3.
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Användbarhet
Webbplatsens huvudsyfte är att locka besökarna till butiken. Därför är det viktigt att tydligt kommunicera 
butikernas aktuella erbjudanden. Ett förslag är också att bygga en dold kundklubbssida, dvs en sida utan 
synlig ingång via menyrad eller länk från webbplatsen. Tanken är att företaget ska kunna lägga upp 
erbjudanden och information som bara vänder sig till kundklubben där.

Eftersom det inte finns någon information om vilka webbläsare som målgruppen använder är min 
utgångspunkt att majoriteten av målgruppen använder Internet Explorer och att många har äldre 
versioner av webbläsaren. Detta innebär att jag måste ta hänsyn till detta i valet av tekniska lösningar. 

3.2.3 Tekniska lösningar

Webbplatsen kodades med (X)HTML, CSS och Javascript. I början av projektet hade jag en idé om att  
utveckla sidan i Wordpress, men eftersom uppdragsgivarens nuvarande webbplats är en Wordpress och 
hon upplever den mer krånglig än hennes förra HTML-sida (Intervju 2012-04-11) valde jag i samråd med  
henne att koda webbplatsen själv. Om det blir för svårt för uppdragsgivaren att administrera finns det  
tekniska möjligheter att göra om (X)HTML-koden till ett Wordpress-tema. 

Designen av webbplatsen började med ett webbplatskarta som jag skissade för hand. Jag skissade också  
en grov skiss av hur indexsidan skulle se ut för hand och påbörjade sedan en skiss i Adobe Photoshop.  
Min avsikt var att visa uppdragsgivaren några olika skisser men så blev till sist inte fallet. 

Bild 2. Webbplatschema

Index
Java script för bildspel, en så kallad Slider, på Indexsidan där öppettider, välkomstmeddelande och bilder  
på kundmötet visas. Användaren måste själv navigera sig för att bildspelet inte ska uppfattas som 
störande då bildspel kan få bilden att “fladdra till” då fotona byts ut. 

Sidor
Möjlighet att förstora små bilder i ett galleri för att på så sätt få plats med fler bilder, en så kallad Lightbox 
i Java script.

Index och sidor
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Tre boxar med ingångar (länkar)  till:
● Blogg från Blogger.com vilket har en enkel administrationsverktyg. 
● Aktuellt erbjudande
● Bilder på personalen med Lightbox funktion. 

 Hitta hit
● Kartfunktion som kan göras större.
● Länk från Hitta hit till kontakt formulär med Java script som påminner användaren att fylla i 

obligatoriska fält.

3.3 Produktionsfas
När konceptet var klart började jag att med att fotografera i butiken. Jag fick också en del bilder 
levererade av uppdragsgivaren. Bilderna redigerades i Adobe Photoshop, men var mycket gula på grund  
av belysningen i butiken och mina bristfälliga kunskaper i att ställa in systemkameran manuellt. Kameran 
var inställd på autoläge. Bilderna kommer därför att bytas ut efter projektet. 

Eftersom jag inte kodat sedan vårterminen 2010 och därför innan varit nybörjare påbörjades  kodningen 
av innan skissen i Adobe Photoshop  var klar. Det var ett sätt att utvärdera mina kunskaper. På så sätt 
kunde   också designen anpassas efter mina kunskaper. Inledningsvis  användes bakgrundsbilder, men  
sedan beslutade jag mig för att göra en mer dynamisk sida och i det färdiga resultatet är alla  
bakgrundsfärger och skuggor anpassade i stilmallen. Skuggorna syns inte i äldre versioner av Internet  
Explorer, men designen är anpassad efter detta och ser fin ut utan skuggor. Alla röda och svarta grafiska  
element på webbplatsen är gjorda i Adobe Photoshop. Allt eftersom växte webbplatsen fram och jag 
beslutade mig för att skiss i det läget tidsmässigt blev ogenomförbart. Istället laborerade jag med olika 
bakgrundsfärger direkt i koden och tog skärmbilder som jag visade upp för uppdragsgivaren. 

Som offline-verktyg för projektet användes Expresso för Mac. Under arbetets gång testades design och 
funktioner online genom att publicera webbplatsen på BeHagfullts befintliga webbhotell under mappen 
“dev”. För att koppla upp till företagets FTP använde jag programmet FileZilla. Genom att publicera och 
testa online kunde uppdragsgivaren följa arbetet från Arboga vilket underlättade för avstämning. Det var 
också ett sätt att testa webbplatsen i olika webbläsare. 

För Java scripten valdes Open source-ramverket jQuery eftersom det är enkelt att implementera i koden,  
det är beprövat och tillförlitligt. Det finns också en stor variation av lösningar att hitta på webben. 

För att underlätta överlämning dokumenterade jag i koden allt eftersom jag kodade och gjorde en 
boxstruktur så att min uppdragsgivare visuellt ska kunna se hur strukturen av en webbsida ser ut. 
Webbplatsschemat ger en bild av strukturen av hela webbplatsen, med sidor och funktioner. Koden 
validerades mot W3. Texterna skrevs med inspiration från de gamla webbplatserna och med inspiration  
från andra webbplatser och försökte hålla en ton som skulle andas “Service och omtanke”. 

3.4 Testfas
Sidan har testats av fyra testpersoner under arbetets gång.  Testpersonerna har rapporterat de fel eller  
brister som de funnits direkt till mig. Något test mot målgruppen har inte skett

3.5 Resultat
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Resultatet ligger för tillfället i en ”dev-mapp” på http://www.behagfullt.se/dev. Nästa steg är att 
presentera webbplatsen för uppdragsgivaren en sista gång för att sedan eventuellt revidera och testa för 
att sedan lansera och följa upp. Bild 3 visar Indexsidan. ”Hem” är markerad röd, vilket är en active tagg.  
Det innebär att den aktiva sidans rubrik i menyn alltid är markerad som röd. Länken aktuellt erbjudande 
är grå eftersom det är en länk som redan är besökt. I Slidern finns fyra bilder inlagda för tillfället.

Bild 3. Index.html

Bild 4 visar sidan underklader.html. De fyra bilderna är ett galleri med Lightbox-funktion. Bilderna är  
från butiken och visar underkläder. Under sidan klader.html visas kläder i ett lika dant galleri. Ingången 
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till Bloggen, Aktuellt erbjudande och Personal återfinns på alla sidor utom på kontaktsidan där det finns 
ett kontaktformulär.

Bild 4. underklader.html

Bild 5 visar bloggen som ligger på http://www.tehasochbehagfullt.blogspot.com. Bloggen öppnas i ett 
eget fönster. Fördelen med Blogger är att verktyget är mycket enkelt att använda. Nackdelen är att det 
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kan upplevas svårt att hitta tillbaka till webbplatsen eftersom det öppnas i en ny sida. Bloggen är 
anpassad för att likna webbplatsen så långt som det går med samma bakgrundsfärger etcetera.

                    Bild 5. Bloggen. 

Bild 6 visar boxstrukturen för sidorna underkläder, kläder, om oss och hitta hit. Fördelen med 
boxstukturen är att blir lättare att förstå hur sidan är uppbyggd. 

       Bild 6. Boxstruktur.
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4. Diskussion och utvärdering
Min avsikt var att i detta projektet öka förståelsen för vad ett varumärke är och varför är det viktigt med 
ett starkt varumärke. Min frågeställning handlade dels om vad en webbutvecklare skulle ta hänsyn till när 
företaget inte hade någon varumärkesstrategi och hur det påverkar hur utvecklingsprocessen. Min 
erfarenhet efter att ha genomfört arbetet är att det främst är i analysfasen och i omvärldsanalysen som 
den stora utmaningen ligger. Lösningen är att göra en mycket grundlig genomgång och analys av de  
affärsdokument som finns och samla in de underlag som saknas genom en eller flera intervjuer med 
uppdragsgivaren. En annan erfarenhet är att begreppet varumärke är svårbegripligt eftersom det finns 
flera betydelser i begreppet (Nilsson, 1999). Eftersom många företagare har en uppfattning om att 
varumärket endast kopplat till logotypen eller produkten (Fredlund, 2012) är det extra viktigt för en 
webbutvecklare att förstå innebörden av begreppet och dessutom förstå grunderna i hur ett företag kan 
arbeta strategiskt och operationellt för att stärka varumärket. 

En annan problemställning som jag ställdes inför var hur design av kod kan göras användarvänlig för 
mottagaren. I den frågan hittade jag inga referenser som kunde ge några entydiga svar. Ett svar är  
dokumentation. Både av det övergripande projektet och i koden. Detta är något som Agile 
(http  ://  www  .  agilesweden  .  com  /  , 2012-05-28) har tagit fasta på. De anser också att en viktig 
framgångsfaktor är tät kommunikation med uppdragsgivaren, vilket jag tror är en mycket bra metod. Det 
ger utbildning och inblick i arbetet till uppdragsgivaren och ökad förståelse av uppdragsgivarens behov 
för webbutvecklaren. De ger säkerligen också en känsla av samarbete vilket är en bra grund att 
förutsättning för att lyckas i ett projekt. 

Med eftertanke tror jag också att design av kod handlar om att hålla sig till en standard i koden 
exempelvis (X)HTML och att hålla sig uppdaterad med den senaste standarden för att ge uppdragsgivaren  
en kostnadseffektiv utvecklingsmöjlighet, samt att så långt som möjligt hålla positioneringen i CSS. 

Något som också blev centralt var vilken typ av teknisk plattform som jag skulle välja för att möta 
uppdragsgivarens kompetens. Jag valde att göra en HTML sida där det både finns möjlighet för  
uppdragsgivaren att själv gå in på utvalda ställen och lägga in bilder. Samtidigt har jag byggt in ett behov 
av specialisthjälp för att exempelvis bygga fler sidor. Anledningen var att jag bedömde att ägaren inte har  
tillräcklig kompetens inom layout och grafisk design. Ett djärvt val kan tyckas och jag är medveten om att 
det är en chansning. Det finns dock tekniska möjligheter att göra HTML-sidan till en Wordpress.

Nästa steg är att lansera webbplatsen och göra en uppföljning mot målgruppen. I den enkät som vi 
genomförde finns intressanta data att analysera för att fördjupa kunskapen om målgruppen, vilket i sin 
tur skulle kunna leda till många kreativa marknadsaktiviteter. Eftersom det saknas en grafisk profil och 
en kommunikationsplan skulle företaget kunna använda målgruppsanalysen, den här rapporten samt 
webbplatsens färger och element som bas för att utveckla en kommunikationsplan. För att lyckas att 
stärka varumärket och attrahera yngre kunder tror jag att det är en nödvändighet. Styrkan med 
webbplatsen är att den är användarvänlig och har en traditionell formgivning med få och stora element.  
Möjligheterna är att det finns en struktur på webbplatsen som bjuder in till marknadsaktiviteter, med 
bloggen, aktuella erbjudanden och kundklubbssidan. Svagheten med webbplatsen är att den inte är testad 
mot målgruppen.  Hotet att webbplatsen är för svår för uppdragsgivaren att administrera och att detta i 
sin tur leder till att uppdragsgivaren inte byter ut aktuella erbjudanden, bloggar etc. Då faller en del av 
styrkan.

Arbetet har gått över förväntan med tanke på att det var länge sedan jag kodade. Det har varit svårt med 
planeringen då jag missbedömde risken med alla helgdagar som våren bjuder på, vilket gjorde att jag  
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under hela projektet upplevde att jag hade tidsbrist. Jag hade heller inte någon bra erfarenhet från 
tidigare självständiga projekt då detta var min första webbplats som jag utvecklat på egen hand. 
Det som skulle kunna förändras till nästa projekt, förutom tidsplaneringen, är främst att göra en bättre 
skiss innan. Nu har jag mer erfarenhet av HTML och CSS och förstår relationen mellan designval i en  
skiss och hur de grafiska elementen kan positioneras med CSS. Jag är också tryggare i vetskapen att  
många problemställningar kan lösas genom att söka information på webben. I framtiden kommer jag 
kunna göra en skiss och vara säker på att jag klarar av att överföra skissen till kod. Det skulle också vara 
intressant att lära sig mer om att arbeta agilt, samt att arbeta mer med wireframes. Om jag hade haft mer  
tid hade jag också testat fler lösningar samt låtit en större testgrupp testat det färdiga resultatet. 

29/38



5. Referenser

Arboga kommuns officiella webbplats. 
http  ://  www  .  arboga  .  se    (2012-05-20).

Agile Software developers, Sverige. 
http  ://  www  .  agilesweden  .  com  /   (2012-05-28).

Bell, J. (2006).  Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB (fjärde upplagan).

Codex (2012). Codex rådande etiska riktlinjer för forskning 
http  ://  codex  .  vr  .  se  /,   , 2012-04-15

Dominques, I., Berndtsson, J.  Användbarhet i praktiken - wikiboken.  
http  ://  anvandbarhet  .  se   (2012-05-28).

Findahl, O. ( 2010 ). Äldre svenskar och Internet. .SE Stiftelsen för Internetinfrastruktur.
 https  ://  www  .  iis  .  se  /  docs  /  Aldre  _  svenskar  _  och  _  internet  _2010.  pdf    (2012-04-30).

Fredlund, C (2012). Vad är då ett varumärke – och vem har den egentliga makten över det?  
(blogginlägg) http  ://  blogg  .  notabene  .  se  /?  p  =1116    (publicerat 2012-04-24, nedladdat 2012-05-26).

Krug, S. (2000).  Don't make me think!. Indianapolis: Pearson technology group.

Lundén, B., Svensson, U. (2006). Marknadsföring för småföretag. (Sjätte upplagan) Näsviken: Björn 
Lundén Information AB.

Nilsson, T. H. (1999). Ladda ditt varumärke - Strategier och praktiska råd. Borgå: Svenska Förlaget.

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants.
http  ://  www  .  marcprensky  .  com  /  writing  /   (2011-12-13).

Saffer, D. (2007). Designing för interaction - Creating Smart Applications and Clever Devices. Berkely: 
AIGA Design Press.

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
http  ://  www  .  skolverket  .  se  /  publikationer  ?  id  =2705   (2012-01-11).

Web     Accessibility     Initiative   (  WAI  )   
(http  ://  www  .  w  3.  org  /  WAI  /  intro  /  accessibility  )   (2012-05-26).

Opublicerade källor:

Intervju med Gun Ranskär, ägare av Tehå:s AB (2012-04-11).
Ranskär, G. (2012). Affärsplan för Tehås:s AB 2012-01-01.

30/38

http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility)
http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility)
http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility)
http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility)
http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility)
http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility)
http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility)
http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility)
http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility)
http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility)
http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility)
http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility)
http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility)
http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility)
http://www.w3.org/WAI/
http://www.w3.org/WAI/
http://www.w3.org/WAI/
http://www.w3.org/WAI/
http://www.w3.org/WAI/
http://www.w3.org/WAI/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.marcprensky.com/writing/
http://www.marcprensky.com/writing/
http://www.marcprensky.com/writing/
http://www.marcprensky.com/writing/
http://www.marcprensky.com/writing/
http://www.marcprensky.com/writing/
http://www.marcprensky.com/writing/
http://www.marcprensky.com/writing/
http://www.marcprensky.com/writing/
http://www.marcprensky.com/writing/
http://blogg.notabene.se/?p=1116)
http://blogg.notabene.se/?p=1116)
http://blogg.notabene.se/?p=1116)
http://blogg.notabene.se/?p=1116)
http://blogg.notabene.se/?p=1116)
http://blogg.notabene.se/?p=1116)
http://blogg.notabene.se/?p=1116)
http://blogg.notabene.se/?p=1116)
http://blogg.notabene.se/?p=1116)
http://blogg.notabene.se/?p=1116)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
https://www.iis.se/docs/Aldre_svenskar_och_internet_2010.pdf)
http://anvandbarhet.se/
http://anvandbarhet.se/
http://anvandbarhet.se/
http://anvandbarhet.se/
http://anvandbarhet.se/
http://codex.vr.se/)
http://codex.vr.se/)
http://codex.vr.se/)
http://codex.vr.se/)
http://codex.vr.se/)
http://codex.vr.se/)
http://codex.vr.se/)
http://codex.vr.se/)
http://www.agilesweden.com/
http://www.agilesweden.com/
http://www.agilesweden.com/
http://www.agilesweden.com/
http://www.agilesweden.com/
http://www.agilesweden.com/
http://www.agilesweden.com/
http://www.agilesweden.com/
http://www.arboga.se/
http://www.arboga.se/
http://www.arboga.se/
http://www.arboga.se/
http://www.arboga.se/
http://www.arboga.se/
http://www.arboga.se/


Bilagor
Bilaga: Undersökning från BeHagfullt och TEHÅ:s

Syftet med den här enkäten är att få lite mer kunskap om vad du som kund tycker är viktigt. Vi ska också lansera en 
gemensam hemsida och därför kommer en del frågor handla om dina Internetvanor. Det tar cirka 10-15 minuter att 
svara på frågorna.

Undersökningsperiod: 23 april tom 30 april.

Tävling

Genom att svara på enkäten och kort beskriva vad ”service och omtanke” i butiken betyder för dig, har du chansen att 
vinna ett presentkort i den ”nya” butiken. Värde 500kr, 300kr eller 200kr. Vinnarens citat kommer eventuellt att 
användas på den nya hemsidan. Vinnaren meddelas via mail.

Anonymitet

Projektet och den här enkäten utförs i samarbete med en elev från Södertörns Högskola som en del av ett 
examensarbete. Dina svar kommer att vara anonyma och behandlas konfidentiellt enligt god forskningsetik. Det 
innebär bland annat att resultatet av enkäten kommer att sammanställas innan det presenteras för BeHagfullt och 
TEHÅ:s. En sammanställning av resultatet kommer också att publiceras i en vetenskaplig rapport.

Om du vill vara med och tävla om tre presentkort ber vi dig att fylla i din mailadress. Det innebär att vi tekniskt kan 
koppla ihop dina svar med din mailadress och därmed upphör anonymiteten. Innan tävlingsbidragen visas för 
BeHagfullt och TEHÅ:s kommer svaren och tävlingsbidragen inklusive mailadressen att separeras.

Tack för att du tar dig tid att svara – Din åsikt är mycket viktig för oss!

Om du får tekniska problem eller har frågor om enkäten kontakta lotta@designedbyaurian.se
* Required

1. Hur ofta använder du Internet? *Välj det alternativ som passar bäst in på dig.
●  Dagligen

●  Regelbundet, 2-3 gånger i veckan

●  Ibland, några gånger i månaden

●  Sällan, max en gång i månaden

●  Aldrig

2. Hur ofta kollar du om du fått mail? *Välj det alternativ som passar bäst in på dig.
●  Dagligen

●  Regelbundet, 2-3 gånger i veckan

●  Ibland, några gånger i månaden

●  Sällan, max en gång i månaden

●  Aldrig

3. Hur ofta surfar du in på olika butikers, tex klädbutiker hemsidor? *Välj det alternativ som passar bäst 
in på dig.

●  Ofta, någon gång i veckan

●  Ibland, någon gång i månaden

●  Sällan, någon enstaka gång

●  Aldrig - Fortsätt till fråga 6
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4. Vad är den vanligen huvudanledningen till att du besöker en butiks hemsida?Välj max tre (3) 
alternativ

●  Vill ha information om öppettider och karta

●  Söker information om aktuella erbjudanden

●  Söker information om aktuella varor och priser

●  Söker information om kollektion och märken

●  Vill ha tips och råd om tex tvätt, storlekar och passform

●  Surfar inspiration

●  Läser bloggar och inlägg

●  Jag har fått ett länk via sms eller mail från butiken om en nyhet

●  Annat

5. Vad letar du efter när du besöker olika butikers hemsidor?Beskriv med dina egna ord vad för information 
som är viktig för dig att enkelt hitta när du besöker en butiks hemsida

6. Hur ofta besöker du någon av BeHagfullt eller TEHÅ:s hemsidor *Välj det alternativ som passar bäst in 
på dig. Det spelar ingen roll vilken hemsida du besökt eller brukar besöka.

●  Ofta

●  Ibland, någon enstaka gång

●  Aldrig

●  Visste inte att det fanns några hemsidor

7. Har du någon av följande mobiltelefoner? *Välj det alternativ som passar bäst in på dig.
●  Vanlig mobiltelefon

●  iPhone

●  Smartphone (android eller windows) tex HTC, samsung galaxy

●  Jag vet inte vad jag har, men jag har någon slags mobiltelefon

●  Jag har ingen mobiltelefon - Fortsätt till fråga 9

8. Jag använder min mobiltelefon/smartphone/iPhone till attVälj de alternativ som passar bäst in på dig, 
du får välja flera.

●  Ringa

●  Surfa

●  Söka information

●  Handla online

●  Läsa mail

●  SMS och MMS

●  Spela

●  Läsa nyheter

●  Jag använder i stort sett alla funktioner som finns i min telefon

9. Använder du något av följande sociala medier? *Välj det alternativ som passar bäst in på dig.
●  Facebook

●  Twitter

●  Läser bloggar

●  Bloggar själv

●  Nej, jag vet inte vad sociala medier är

●  Nej. Jag vet vad sociala medier är, men använder inte

10. Hur ofta brukar du handla kläder på TEHÅ:s? *Fyll i det alternativ som passar bäst in på dig.
●  Alltid. Det är på TEHÅ:S jag gör mina huvudsakliga inköp av kläder
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●  Ofta. När jag är sugen på något nytt plagg går jag ofta in på TEHÅ:s

●  Ibland. Det har hänt att jag handlat enstaka plagg på TEHÅ:s

●  Aldrig. Jag handlar mina kläder på andra butiker.

11. Hur ofta brukar du handla underkläder på BeHagfullt?*Fyll i det alternativ som passar bäst in på dig.
●  Alltid. Det är på BeHagfullt jag gör mina huvudsakliga inköp av underkläder

●  Ofta. När jag är sugen på nya underkläder går jag ofta in på BeHagfullt och handlar

●  Ibland. Det har hänt att jag handlat enstaka underkläder på BeHagfullt

●  Aldrig. Jag handlar mina underkläder på andra butiker.

12. Har du besökt butiken sedan sammanslagningen? *Under januari 2012 flyttade BeHagfullt in i TEHÅ:s 
lokaler i stationshuset.

●  Ja

●  Nej

13. Hur fick du kännedom om att BeHagfullt och TEHÅ:s flyttat i hop under samma tak? *Välj ett 
alternativ.

●  Annons i tidningen

●  Anslag på BeHagfullts tidigare butik

●  Mail från BeHagfullt

●  Personalen på TEHÅ:s eller BeHagfullt

●  BeHagfullt eller TEHÅ:s hemsida

●  Vänner och bekanta

●  Annat

14. Vad tycker du om att TEHÅ:s och BeHagfullt flyttat ihop under samma tak?Beskriv gärna vad det är 
som är bra eller dåligt med att butikerna finns under samma tak.

15. Har du besökt butiken på stationen sedan vi gjorde sammanslagningen? * Vi slog ihop butikerna 
under januari 2012.

●  Ja

●  Nej - Gå direkt till fråga 18

16. Kändes det som någon förändring i butiken?Svara endast på den här frågan om du besökt butiken sedan 
sammanslagningen

●  Ja, till det bättre

●  Ja, till det sämre

●  Nej

●  Vet inte

17. Kändes det som någon förändring i butiken?Motivera gärna svaret från föregående fråga 17.

18. Här ber vi dig att svara på ett antal påståenden som vi gärna vill ha din åsikt om. *På en skala från 
"1-Tar helt avstånd från" till "5-Instämmer helt". Vad anser du om följande påståenden?

1 Tar helt 
avstånd från

2 Instämmer 
inte

3 Har ingen 
åsikt

4 Instämmer 
delvis

5 Instämmer helt

"Nu hjälps vi åt att 
klä alla kvinnor 
inifrån och ut" 

beskriver på ett 
tydligt sätt 
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BeHagfullt och 
TEHÅ:s 

gemensamma 
affärsidé

För att besöka 
BeHagfullt eller 

TEHÅ:s hemsida 
regelbundet behöver 

jag nog få en 
intressant "blänkare" 

från butiken

Om jag fick ett 
nyhetsmail med en 

länk till aktuella 
nyheter tex 

"vårnyheter" på 
hemsidan skulle jag 
troligtvis klicka mig 

vidare på länken

Om jag fick ett sms 
med ett erbjudande 

från butiken tex 
"vårnyheter" skulle 

jag troligtvis göra ett 
besök där

TEHÅ:s har kläder 
som passar min smak 

och storlek

TEHÅ:s har kläder 
som är prisvärda

BeHagfullt har 
underkläder som 

passar min smak och 
storlek

BeHagfullt har 
underkläder som är 

prisvärda

När jag besöker 
BeHagfullt/TEHÅ:s 

får jag alltid den 
hjälp och service som 

jag önskar

När jag besöker 
BeHagfullt/TEHÅ:s 

känner jag mig viktig 
och omhändertagen
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19. Har du några förslag eller önskemål på vad du skulle vilja hitta hos oss, som du saknar?Exempelvis 
märken, storlekar, kollektion, service eller något annat som du saknar

20. Har du några andra idéer eller tips på hur du tycker att vi ska arbeta?

21. Ålder *Välj det åldersintervall i listan som stämmer bäst in på dig
●  Under 35 år

●  36-40 år

●  41-50 år

●  51-60 år

●  61-70 år

●  71-75 år

●  Över 75 år

22. Storlek *Välj det alternativ som stämmer bäst in på din kroppsform
●  Jag drar de små storlekarna

●  Jag brukar ligga mellan M-L

●  Jag drar de större storlekarna XL-XXXL

TÄVLING - Vill du vara med och tävla om tre presentkort, värde 500, 300 och 200kr?Beskriv i en kort 
mening vad "Service och Omtanke" i butiken betyder för dig. Vinnarens citat kommer eventuellt att publiceras på den 
nya hemsidan.

Vill du vara med och tävla om tre presentkort, värde 500, 300 och 200kr?Lämna din mailadress här och 
svara sedan på den sista frågan.
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Bilaga 2. Sammanställning av resultat

Sammanfattning Intervju med kvinna från Arboga 61år.
Använder iPhone. Handlar mest i annan stad, men svänger förbi TEHÅS ibland för att kolla om det har nåt. 
Om hon skulle få sms eller mail (använder mest telefonen att kolla mail på fritiden och datorn mycket lite) så 
skulle hon gå in och titta vad som erbjöds. Det är viktigt med en ”blänkare”, dvs ett mail eller ett sms som 
påminner om att butiken finns och gör henne sugen på att besöka butiken. Övrigt viktigt på hemsidan är 
inspiration (vad som finns inne just nu) och vilka märken de har.” 

Sammanställning av resultat av enkät
Diagram 1 Ålderfördelning av svarande informanter
Intervall Antal     Procent
Under 35 år 5 7%
36-40 år 6 8%
41-50 år 11 15%
51-60 år 28 39%
61-70 år 15 21%
71-75 år 5 7%
Över 75 år 1 1%

71 st 100%

Om målgruppen använder Internet regelbundet 
Svar: Ja. 83 procent uppger att de använder Internet dagligen, resterande 17% använder Internet 2-3 gånger i veckan. 

Om mågruppen kollar sina mail för att få en indikation på om de ser ifall de får nyhetsmail
Svar: Ja. 73 procent uppger att de kollar efter mail dagligen, 18% uppger att de gör det 2-3 gånger i veckan.

Om de använder sociala medier exemplvis facebook, twitter eller bloggar, eller åtmnstånde har 
kännedom om vad det är.
Svar: Cirka hälften använder facebook (48%) och 11 procent läser bloggar. Ingen använder Twitter. Kännedommen 
om sociala medier är hög 38% uppger att de själva inte använder sociala medier men vet vad det är. 

Om de har en smartphone eller Iphone så att de har möjlighet att surfa eller ladda ner appar
Svar: 36% har en Iphone eller Android. Endast 1 procent, dvs en resondent uppger att hon saknar mobiltelefon.

Om de skulle kunna använda telefonen till att ta emot nyhetsmail 
Svar: 20% läser mail, 24 % surfar, 3 % handlar online, 16 % läser nyheter. Min bedömning är att det finns goda 
möjligheter att att kunderna kan ta emot nyhetsmail via telefon. 

Om de skulle kunna använda telefonen till att ta emot sms eller mms
Svar: Ja. 84% uppger att de använder sms och mms. Endast 1 % kan inte ta emot mms eller sms eftersom 
mobiltelefon saknas. 

Om målgruppen besöker olika butikers webbplatser och vad de söker efter då. Frågorna är ställda 
efter vad kunden har för önskemål om funktioner på webbsidan.

Svar: Ja. 46 procent surfar in på olika butikers webbsidor ofta, dvs någon gång i veckan, 34% gör det ibland, någon 
gång i månaden. 
Den information som de söker är om det finns några aktuella erbjudanden (57%), information om aktuella varor och 
priser (53%), information om kollektion och märken (37%), information om öppettider och karta (34%) eller bara för 
att surfa inspiration (32%). 47 procent anger att de gått in på en butiks hemsida efter att de fått ett sms eller mail från 
butiken om en nyhet. 

Om kunderna känner till företagens nuvarande webbplatser
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Svar: Nej, kännedomen om de nuvarande webbplatserna besömer jag vara låg, 45% vet inte om att butikerna har 
webbplatser och bara 8% besöker någon av webbplatserna ofta. 

Hur troligt det är att kunden skulle besöka webbplatsen om de fick ett nyhetsmail
Svar: 97% uppger att de skulle besöka webbsidan om de fick ett nyhetsmail med en länk som styr in kunden å 
webbsidan och med budskapet aktuella vårnyheter. 

Hur troligt det är att kunden skulle besöka butiken om de fick ett sms med nyinkomna nyheter. 
Svar: 77% uppger att de troligen skulle besöka butiken om de fick ett sms med nyheter därifrån.

Hur kunderna tycker att slogan “nu hjälps vi åt att klä alla kvinnor inifrån och ut” överensstämmer 
med deras bild av företagets affärsidé. 

Svar: 52 procent instämmer helt med att slogan “nu hjälp vi åt att klä alla kvinnor inifrån och ut” på ett tydligt sätt 
beskriver företagets affärsidé. 38 % instämmer delvis.
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Bilaga 3. Tehås och BeHagfullts nuvarande webbplatser - indexsidan
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