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Sammanfattning 

Den här rapporten redovisar produktionsprocessen för en re-design av en webbsida. Kommunikations-

byrån Åkesson & Currys webbsida har funnits i över fem år. I dagsläget tycker inte företaget att 

webbsidan representerar vilka de är, därför var ett led i produktionsprocessen att undersöka hur de ser 

på sin identitet. Målet var att med en ny vision av Åkesson & Currys identitet producera ett 

designförslag över en webbsida som presenterar dem på ett representativt sätt. Re-designen ska 

möjliggöra att användaren blir intresserad av byrån och gärna initierar till en ny kontakt med Åkesson 

& Curry efter ett besök på webbsidan. Rapporten beskriver mitt tillvägagångssätt genom intervjuer, 

kravhantering, personas och scenarios. Metoderna har lett till att jag fått en bra grund att stå på när jag 

utvecklat färgpalett, logotyp och producerat designförslag. Utvecklingen skedde i programmen Adobe 

Illustrator och Adobe InDesign. Resultatet blev en webbsida som är ljus, varm och intressant – 

motsatsen till Åkesson & Currys nuvarande webbsida.  

 

Nyckelord 

Webbdesign, re-design, användbarhet, logotyp, navigation 

 

Abstract 
This report describes the production process during a re-design of a website. The communications 

agency Åkesson & Currys website has existed for over five years. In these days the company does not 

think that the website represents who they are. The aim for me was to examine how they look upon 

their identity. The goal was to enable a new vision of Åkesson & Curry's identity and come up with 

design sketches of a website that presents them in a right manner. The re-design enables the user to 

become interested in the agency and desire to initiate a contact with Åkesson & Curry. The report 

describes my approach through interviews, lists of goals, personas and scenarios. These methods have 

led me to a solid starting point when developing the colour palette, logotype and producing the design 

sketches. The development was done in the programs Adobe Illustrator and Adobe InDesign. The 

result was a website that is clean, warm and attractive – the opposite of Åkesson & Curry's current 

website. 
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Förord 

 

För att avsluta mina studier på IT, medier och design-programmet ville jag knyta ihop vad jag har fått 

lära mig under min utbildning. Valet föll på att göra en re-design av en webbsida. Jag vill tacka 

Åkesson & Curry som ville göra detta samarbete. Ett varmt tack till Karin Almcrantz på Åkesson & 

Curry som varit min kontaktperson under arbetet. 
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1. Inledning 

Stockholmsbaserade kommunikationsbyrån Åkesson & Curry har önskat sig en ny identitet som 

främst skulle ske i uttryck genom re-design av deras befintliga webbsida. Åkesson & Curry gör 

redaktionella kommunikationslösningar. Deras uppdrag består bland annat av kundtidningar, 

interntidningar, årsredovisningar men även re-design, konceptutveckling och olika typer av 

webbproduktion. 

 

Genom att låta en extern person få detta uppdrag har de haft en förhoppning om att denna person 

skulle kunna bidra med ett nytt perspektiv på företaget. För att förstå Åkesson & Currys vision har jag 

använt mig av olika tillvägagångsätt som senare har lett mig fram till olika designförslagen och som 

senare har överlämnats. Fokus har legat på den grafiska designen, som skulle fungera väl i samklang 

med användbarheten. 

 

2. Bakgrund 
Åkesson & Curry har haft sin webbsida i över fem år. De började som en kommunikationsbyrå som 

främst gjorde olika sorters tidningar, men med åren har de tagit på sig ännu fler typer av produktioner. 

Av först anblick att döma anser jag att webbsidan är aningen förlegad och inte anpassad efter nya 

typer av produktioner. Navigationen är enkel men lockar inte besökaren att fortsätta utforska 

webbsidan. Åkesson & Curry har inte heller ett optimalt bildgalleri att presentera sina uppdrag via 

webbsidan.  

 

Karin Almcrantz som är produktionsledare på Åkesson & Curry fungerade som min kontaktperson 

under arbetets gång. Enligt Karin speglar inte deras nuvarande webbsida vilka de är i dag. Det 

viktigaste är att webbsidan berättar vilka de är. Karin tycker att webbsidan ska fungera som ett 

skyltfönster för omvärlden. 

 

Det Karin och Åkesson & Curry efterfrågade var en re-design av deras befintliga webbsida. För att 

genomföra en re-design krävdes det att jag förstod byråns identitet. Identitetsbegreppet innebar många 

frågeställningar. Vilka färger representerar Åkesson & Curry? Bör logotypen göras om? Ska den 

skrivna texten ha den akademiska ton den har i dag? Ska webbsidan ha kopplingar till sociala kanaler? 

 

I dag är webbsidan mörk. Bakgrundsfärgen är svart. Logotypen är simpel och gjord i det linjära 

typsnittet Akzidenz Grotesk. Texten som är vit, grå eller röd har dålig läsbarhet. Den består av långa 

textblock som inte lockar till vidare läsning. Webbsidan har inga kopplingar till sociala kanaler som 

Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube eller Vimeo, just därför att de inte har några skapade konton. 
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Karin bad även om en analys i hur stor utsträckning deras konkurrenter använder sig av sociala 

kanaler.  

 

Besökkretsen för webbsidan tror Karin är bred. Hon tror inte att folk finner byrån endast genom 

sökträffar på internet, utan även genom företag eller personer som tidigare samarbetat med dem och 

som tipsat om Åkesson & Curry. Karin gav också exemplet att de nyligen vann en offentlig 

upphandling av Riksrevisionen mot flera andra redaktionella byråer. Vid sådana tillställningar får 

människor upp ögonen för dem samt att det skrivs om dem i media.  

 

Det var essentiellt att webbsidan skulle inneha god användbarhet för både befintliga och potentiella 

kunder. Den skulle väcka intresse hos potentiella kunder och samtidigt inte var för ”annorlunda” så att 

de nuvarande kunderna ändå kunde känna sig hemma och enkelt förstå den nya webbsidan. Genom att 

strategiskt gå igenom produktionsprocessen för re-design av en webbsida kunde arbetet mynna ut i ett 

designförslag som representerar den identitet kommunikationsbyrån Åkesson & Curry står för i dag. 

 

I dagsläget ser Åkesson & Currys förstasida ut så här (htttp://akessoncurry.com): 

 
 

3. Syfte och mål 

Mitt personliga mål för projektet har varit att få erfarenhet om hur en produktionsprocess kan se ut vid 

re-design av webbsidor. Under utbildningen har vi gjort olika moment som kan kopplas till ett sådant 

typ av projekt, men aldrig fullt ut utfört det från grunden. Därför önskade jag genom att få pröva olika 
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metoder erhålla kunskaper som senare kan stärka mig ute i arbetslivet. Till exempel finner jag ett 

intresse i att undersöka och lära mig om användbarhet, omvärldsanalys, intervjufrågor och i 

förlängningen förstå hela produktionsprocessen samt att kunna dela upp arbetet i delmoment som leder 

till en fullgjord re-design. Förutom detta önskade jag erhålla en förståelse för hur Åkesson & Currys 

vision såg ut sig kring deras identitet. Min önskan var att genom tillvägagångssätten kunna presentera 

olika designförslag till en ny webbsida som de skulle känna sig nöjda med. Om några punkter av 

förslagen kunde implementeras till nya webbsidan skulle det betyda att arbetet har fungerat bra mellan 

båda parter vad gäller kommunikationen och förståelse mellan beställare och leverantör. 

 

Således har min frågeställning under arbetets gång varit:  

 

– Hur kan produktionsprocessen se ut vid re-design av Åkesson & Currys webbsida? 

 

3.1 Avgränsning 
Projektet innebar att göra förslag på re-design av webbsidan i InDesign, projektet skulle därför inte 

innebära kodning av webbsidan. I projektet ingick även att göra en logotype i Illustrator. Mitt arbete 

fokuserades på designen av webbsidan, således kom inte projektet att innefatta revidering av de texter 

som fanns på den befintliga webbsidan.   

 

4. Omvärldsanalys 
För att undersöka vad som tidigare gjorts består min forskning av en omvärldsanalys. En 

omvärldsanalys innebär att man samlar in information om den utomstående verkligheten och sedan 

analyserar den. Det som jag anser gett mig bra tips i min framtida re-design av webbsidan är också det 

jag valt att ta med, således har jag inte analyserat något som jag inte tycker att jag har tyckt lärt mig 

något av. Jag vill påpeka att påståendena grundar sig uteslutande på mina egna erfarenheter och tankar.  

 

Det finns flera sätt att slutligen analysera omvärldsanalysen, ett av dem är att utgå från en så kallad 

SWOT-analys. SWOT står för Strengths (Styrkor), Weakness (Svagheter), Opportunities (Möjligheter) 

och Threats (Hot). I slutet av omvärldsanalysen utgår jag från dessa kategorier när jag delar in den 

information som insamlandet har gett mig.1  Efter en omvärldsanalys önskar man kunna dra strategiska 

slutsatser för att till exempel uppnå sina mål.  

 

Omvärldsanalysen utfördes på webbsidor från företag som verkar inom samma bransch som Åkesson 

& Curry, det vill säga redaktionella byråer, även kallade content-byråer. Några av dem är bland annat 
                                                        
1Kamp Företagsutveckling. Tillgänglig: <http://www.kamp.se/pdf/SWOT_analys_030203.pdf> (2013-05-24) 
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de Stockholmsbaserade content-byråerna Appelberg, Spoon Publishing, OTW, JG Communication, 

Redaktörerna och Nordiska Tidningsbolaget. Dessa har jag valt att fokusera på i 

bakgrundsforskningen eftersom det var några av de byråer Åkesson & Curry ansåg vara relevanta för 

en omvärldsanalys då dessa är deras främsta konkurrenter. 

Det jag sökte svar på var konkurrenternas sätt att kommunicera. Till exempel hur de presenterar sina 

uppdrag, tjänster, portfolio, medarbetare, kontakt och så vidare. Jag ville även undersöka vilken 

hierarki de har över hur de presenterar de olika elementen på förstasidan. Dessutom vilka kanaler de 

valt att marknadsföra sig via. Samt vilka färgval de gjort, menyernas namn och dess struktur, om de 

har ett sökverktyg med mera. 

Därutöver gjordes även ett nedslag på en internationell content-byrå i syftet att se i en större 

utsträckning hur de valt att lägga upp sin webbsida. Detta var ett önskemål från Åkesson & Currys 

håll. Jag valde att analysera den brittiska byrån Sevens webbsida därför att de gör liknande 

produktioner som Åkesson & Curry. Seven gör bland annat interntidningar för matvarukedjan Marks 

& Spencer och banken Lloyds TSB. De har en enkel och samtidigt tilltalande webbsida som är värd att 

titta närmare på, enligt mig.  

 

4.1. Flikar 

Nedan redovisas de val av flikar samtliga byråer har på sin meny.  

OTW (http://www.otw.se) har flikarna Webb, Erbjudande, Kunder, Nyheter, Blogg, Kontakt, In 

English, Om oss. Under ”Erbjudande” har de en drop-down flik: ”Webb/Mobil kommunikation/Webb-

tv/Intranät/Nyhetsbrev/Sociala 

medier/Kundtidningar/Medlemstidningar/Personaltidningar/Årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter/Underhållnings-tv/Sport-tv/Fakta & Lifestyle tv/AFP”. 

Appelberg (http://www.appelberg.com/) har flikarna Webb, Tjänster, Portfolio, Om oss, Artiklar, 

Kontakt (+ About us in English). 

JG Communication (http://www.jgcommunication.se/) har flikarna Start, Tjänster, Projekt, 

Medarbetare, Buzz, Byrån, Kunskapsbanken och ytterligare en meny med Press, Kontakt, Jobb och 

English. 

Redaktörerna (http://www.redaktorerna.se/) har flikarna Startsida, Case, Om, Nyheter, Kontakt. 

De har även en meny bredvid – Kundtidningar, Nyhetsbrev, Interntidningar, Webb.  
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Nordiska Tidningsbolaget (http://www.tidningsbolaget.se/) har flikarna Uppdrag, Sevärt, 

Medarbetare, Kontakt, Om oss. 

Spoon Publishing (http://www.spoon.se) har flikarna Så tänker vi, Portfolio, Kunder, Nyheter, 

Kunskapsbank, Kontakt, Om Spoon. De har även några underflikar. Portfolio: 

Digitalt/Tidningar/Webb-tv/Multikanal/Planeringsverktyg. Kontakt: Boka möte/Jobba hos 

oss!/Medarbetare/FTP. 

Seven (http://www.seven.co.uk/) har flikarna Home, About us, People, News, Our work, Contact us.  

 

4.2. Förstasida 
Nedan visas bilder från olika byråers förstasida som jag anser har gett mig bra verktyg under min 

analytiska samt kreativa process.  

4.2.1 Spoon Publishing 
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Jag anser att Spoon har en trevlig förstasida, en sida man känner sig välkommen till. Logotypen 

innehåller en cerise färg som drar till sig uppmärksamhet. Tillsammans med den grå och gula färgen 

blir det en bra färgkombination. En lugn grå bas (samt svart) och en alert gul färg. 

Enligt min åsikt är även disponeringen av olika element adekvat. Högst upp ser man tydligt Spoons 

kontaktinformation, bredvid loggan, placerat på en gul ”färgplatta”. Även menyn samsas på den gula 

plattan. De namn på flikarna de valt är: ”Så tänker vi”, ”Portfolio”, ”Kunder”, ”Nyheter”, 

”Kunskapsbank”, ”Kontakt” och ”Om Spoon”. 

Därefter finns en bildsekvens bestående av cirka fem bilder där de presenterar olika nyheter, vilket jag 

tycker är passande och ger intrycket av en byrå som är aktiv och i framkant. Speciellt relevant är 

nyheten om byråns nomineringar till Guldbladet.  



 12 

Därpå kommer en notis om möjligheten att prenumerera på deras nyhetsbrev. Åkesson & Curry hade 

tidigare ett nyhetsbrev och funderar kring om de återigen ska lägga resurser på detta, någonting som 

Spoon använder sig av. Näsa notis är handlar om att de delar med sig av sin kunskap, denna gång om 

e-mail marketing. De har även ett Twitter-konto vars flöde visas.  

Nästa stora element är ett avsnitt de kallar portfolio. Där presenteras alla deras produktioner med små 

bilder samt att det under finns en kort förklarande text om vad produktionen handlat om. 

Längst ned på sidan, sidfoten, avslutas det med en gul ”färgplatta”, liknande den som sidan började 

med i sidhuvudet. I den gula sidfoten finns en kort och informativ text om vilket typ av företag Spoon 

är. Även flikarna i menyn finns längst ned samt en ruta för att fylla i e-post adress för att få deras 

nyhetsbrev. Enligt min åsikt är det smart att ha rutan för nyhetsbrev längst ned, det fungerar som ett 

kom-ihåg innan man lämnar sidan. 

 

4.2.2 OTW  
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Mitt första intryck av OTWs webbsida är att den inte känns statisk utan mycket interaktiv, vilket är 

positivt. Även av denna webbsida får jag en upplevelse av en byrå som är i framkant då de har en 

sekvens av bilder bestående av nyheter. Något jag finner mindre positivt är längden på OTWs 

förstasida. Efter att ha bläddrat ned till slutet förstasidan finner jag att det blir för mycket information 

som samsas på utrymmet. 

Det mest lärorika var att även denna webbsida avslutar sidan med en likande ”färgplatta” i sidfoten 

precis som i sidhuvudet på webbsidan. Detta medför att man förstår tydligare att man nått sidans slut. 

Det är även positivt att OTW har en liten karta i sidfoten på vart byrån är belägen. 

OTW har både en vänster- och högerspalt. I högerspalten står antingen namn på kunder, vad de 

erbjuder för tjänster och så vidare, en information som ändras utefter vilken sida man är inne på. Jag 

anser att det är ett smart upplägg så att besökaren alltid har enkelt för att se vilka kunder de har, både 

för att visa upp sin storhet samt stolthet.   

 

4.2.3 Seven  
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Sevens webbsida finner jag behaglig att titta på, den är i harmoni. Det är inte onödig information som 

samsas om utrymmet, utan några få utvalda element.  De olika grå nyanserna kontrasteras fint till den 

gula färgen. De har en bra informationsruta om byråns olika tjänster i sidhuvudet till höger som ramas 

in av gula ränder. Det som fångar min uppmärksamhet på deras förstasida är framför allt deras film. 

Den är mycket välgjord och handlar om Seven, något som gör att jag ”fångas” direkt. När de fått mig 

intresserad väljer jag att kika in på deras olika uppdrag som kommer nedanför. Menyn har god 

användbarhet, när jag klickat på en flik får den en svart bakgrund för att visa var jag befinner mig.  

De har även en klassisk och stilren logotyp, något som jag anser passa bra för en content-byrå. 
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4.3. Medarbetare 
Nedan undersöker jag upplägget för hur olika företag valt att presentera sina medarbetare. Vissa av 

dem har mer utförlig information och vissa visar endast det absolut nödvändigaste som mejladress.  

4.3.1 Redaktörerna  

 
 

Redaktörerna vill jag påstå jag har valt ett bra upplägg för att visa sina medarbetare. Dels genom en 

rolig illustration på varje medarbetare och dels genom en kort liten text om varje medarbetare, något 

jag anser medföra en mer positiv bild till personen. Det är även enkelt att se deras kontaktuppgifter. 

Sammanfattningsvis gör ”Medarbetar-fliken” att tilltalet till mig som besökare upplevs som både 

vänskapligt och personligt. 

 

 

4.3.2 JG Communication  
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Även JG Communication har gjort en positiv och innovativ presentation av deras medarbetare. De 

väljer, att på sin förstasida, ha en färgstark bild där de beskriver sin verksamhet och sedan ”på löpande 

band” presentera sina medarbetare, genom att dra i rullisten. De har även en flik som heter 

”Medarbetare” där de presenteras genom ett rutmönster. Håller man musen över bilden kan man få ta 

del av kontaktinformation. 

 
 

 

4.3.3 Nordiska Tidningsbolaget  

 

 
 

Nordiska Tidningsbolaget har tyvärr en presentation av sina medarbetare som inte fungerar. När man 

klickar på en medarbetare kommer en pop-up ruta upp. Rutan består av en bild och kontaktinformation 

samt lite kuriosa om personen. För en person som sitter vid en dator med liten skärm blir det denna 

pop-up ruta problematisk (bilden ovanför visar varför). Endast halva bilden syns och då inte rutan inte 

har en scroll-list förstår man inte att kuriosan fortsätter. Rutan borde anpassas utefter skärmstorlek 

samt bilden bör vara i mindre storlek. Detta är något som jag tar med mig och vill undvika. 
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4.4. Sociala kanaler 

På Spoons webbsida finns en ruta för att fylla i sin mejladress för nyhetsbrevutskick. Förutom detta 

finns ingen social kanal representerad på webbsidan. När jag tittade närmare på detta framkom det att 

de trots allt använder sig av Facebook. Vad jag kan se uppdateras den också någorlunda ofta. Inläggen 

handlar till exempel om föreläsningstillfällen och visar bilder på kontoren.  

 

Appelberg har många kanaler länkade på sin webbsida. Just för att de gör videos och då vill kunna 

lägga upp dem på Vimeo eller YouTube. Dessutom är de aktiva på Facebook och Twitter. För Twitter 

har de cirka fem medarbetare som ansvarar för flödet. Appelberg har även nyhetsbrev. 

 

 
 

Redaktörerna har både en Facebook och Twitter-sida som de inte uppdaterar speciellt ofta, det senaste 

twittret är en månad gammalt.  

 

Jag kan konstatera att de flesta content-byråerna är kopplade till någon kanal och oftast till Facebook.  

 

4.5 SWOT-analys 

I detta avsnitt följer en sammanställning av den information jag tagit del av ovan. Analysen är 

uppdelad utefter SWOT-analysens fyra kategorier. 

 

Styrkor 

De främsta styrkor jag har upplevt är de webbsidor som fått mig att tycka att den estetiska 

utformningen är tilltalande samtidigt som webbsidan varit enkel att navigera på. Speciellt tänker jag på 

den brittiska byrån Sevens webbsida. Ytterligare ser jag potential i att följa Sevens val av logotyp där 

jag påstår att de har tänkt helt rätt. Bokstäverna påminner om de blytyper som användes vid den forna 

boktryckarkonsten, det vill säga typsnitt med seriffer. Det konnoterar till ord och bild, något som 

content-byråerna jobbar med.  

 

De allra flesta byråerna håller sig till mer eller mindre åtta flikar i menyn. Många av dem har också 

namngivit dem likadant. Jag anser att det är bra att efterlikna dessa val så att Åkesson & Currys 

besökare känner sig ”trygga” på deras webbsida. Det betyder att de flikar Åkesson & Curry har i dag 

kan behållas eller eventuellt modifieras något. 
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Jag har sett värdet i att både ha ett sidhuvud och en sidfot som liknar varandra. Det visar att man haft 

användbarheten i åtanke när man underlättar för besökaren att snabbt se var sidan tar slut. 

 

Svagheter 

En av de svagheter jag sett är OTWs förstasida. Det känns som att sidan aldrig tar slut. Jag anser även 

att det är rörigt, kanske för att man velat få plats med alldeles för mycket information. 

 

Många av content-byråerna har sociala kanaler kopplade till sin webbsida. Men då vissa av dem sällan 

uppdaterar finns ingen större anledning till att ha dem, känslan blir då att det inte händer så mycket på 

byrån. 

 

Möjligheter 

De sekvenser av bilder flera av byråerna har på sidan är något jag definitivt vill ta med mig och 

implementera i mina designförslag. 

 

En underhållande kort och koncis text om sina medarbetare anser jag vara ett framgångsrikt koncept. 

Som besökare känns personerna bakom inbjudande och trevliga. Dessutom känns steget enklare till att 

initiera en relation, antingen som jobbsökande eller genom att anlita byrån för ett uppdrag.  

 

Hot 

Ett hot som direkt gjorde mig skeptisk var Nordiska Tidningsbolagets presentation av sina 

medarbetare. När jag vill läsa mer om en medarbetare kapas bilden på personen samt att jag inte 

förstår att det finns en längre löpande text. Detta är ett problem som är återkommande för webbsidans 

alla pop-up rutor. Det känns som ett nybörjarmisstag som en content-byrå inte bör ha, tillförlitligheten 

till deras kompetens sänks. 

 

 

För att skapa en lyckad hemsida är det essentiellt att titta på konkurrenterna i branschen. Genom 

omvärldsanalysen har jag fått ta del av både bra och dålig design. När man möts av en design som 

känns genomarbetad blir det lättare som besökare att ta till sig webbsidan, finns det störningsmoment 

avfärdar man lätt annars webbsidan. Jag anser att det oftast beror på bristande andvändartester. Efter 

denna analys anser jag mig ha en god uppfattning av Åkesson & Currys konkurrenters webbsidor. 
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5. Metod 

Det första man alltid bör göra i utvecklandet av en webbsida är att samla in information. 

Informationen ska handla om användarna – vilka de är, vilka mål de har och identifiera vilka krav de 

har för att kunna använda webbsidan. Oftast är det denna fas som är mest tidskrävande under 

processens gång. Men behållningen blir att design- och utvärderingsfasen kan fortskrida snabbare på 

grund av den tid man lagt ned på researchen. Med en väl genomförd undersökning av användarna kan 

besluten som tas även vara väl grundade på den information som tagits fram. När designen går fortare 

framåt krävs det heller inte lika många iterationer för att driva projektet i land.2  

 

5.1 Intervjustudie 

Det första steget jag tar vad gäller att samla in information är att genomföra intervjuer. Intervjuer som 

metod ger mig noggrann och detaljerad information där jag får möjligheten att interagera och ställa 

följdfrågor till respondenten.3 Intervjuerna kan ge svar på syftet med re-designen, målet, vilka 

användarna är, behov etc. Jag har valt ut ett antal frågor som alla respondenter får svara på. Några av 

frågorna är hämtade från Jason Beairds The Principles of Beautiful Web Design (2007) samt några är 

omformulerade för att bättre passa mitt användningsområde. 4 

1. Målgrupp 

Vem eller vilka är det som kan tänkas vara intresserade? 

2. Företagets behov 

Hur ser företagets behov ut – vad vill de få ut av sin webbsida? Vilka ska webbsidan fungera för? 

3. Syfte 

Vad ska visas upp? Vad är viktigt att visa?  

4. Funktion  

Vilka flikar som menyval bör finnas? Är de befintliga korrekta? 

Vilka färger tycker du kännetecknar Åkesson & Curry? 

5. Sociala kanaler 

Vilka sociala medier är intressanta för Åkesson & Curry? 

                                                        
2 Lynch, Patrick J. & Horton, Sarah (2008) Web Style Guide – Basic Design Principles for Creating Web Sites s. 
62 
3 Lynch, Patrick J. & Horton, Sarah (2008) Web Style Guide – Basic Design Principles for Creating Web Sites s. 
62 
4 Beaird, Jason. (2007) The Principles of Beautiful Web Design s. 3 
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Jag genomförde fyra olika intervjuer för att ta reda på vad det är Åkesson & Curry önskar sig. Alla 

respondenter arbetar på Åkesson & Curry. De har olika erfarenheter och de har arbetat olika länge på 

byrån. Karin som är projektledare har jobbat på byrån i 1, 5 år. Andreas som är vd har arbetat där i 

närapå 7 år. Linnéa som är redaktör och projektledare är ett av deras nyaste tillskott som endast har 

jobbat på byrån i fyra månader. Art directorn Assar har jobbat på företaget i 5 år.  

De mest relevanta svaren från intervjuerna har plockats ut och sammanställts i punktform under 

respektive rubrik – målgrupp, målgruppens behov, syfte, funktion och sociala kanaler.  

1. Målgrupp 

Respondenterna kunde urskilja fyra huvudmålsgrupper: kunder – befintliga och potentiella, nya 

medarbetare, nuvarande medarbetare samt press. 

 

Kunder – befintliga och potentiella 

– Nummer ett är det viktigt att webbsidan är lätt att hitta på och i viss mån väcker uppmärksamhet. 

Men inte för annorlunda – den ska kännas seriös eftersom den i slutändan kan vara avgörande. 

– Viktigt att webbsidan känns kreativ och lockande.  

– Kontaktuppgifter ska tydligt ses. Gärna en förklaring till vem de bör kontakta i ett visst ärende.  

– Budskapet är viktigt. Det ska tydligt framgå att de vill hjälpa sina kunder med deras tjänster.  

– Vill att Åkesson & Curry ska utstråla glädje, att man blir glad av gänget! Något som webbsidan då 

ska utstråla. 

Nya medarbetare 

– Ska fungera som en attraktiv arbetsgivare för duktiga arbetare i branschen. Man ska känna genom 

webbsidan att ”ja, denna arbetsplats passar min profil”.  

Nuvarande medarbetare 

– De ska känna en stolthet av att jobba på Åkesson & Curry. Medarbetarna ska kunna visa upp 

webbsidan för andra personer var det är de jobbar.   

Press 

– Fungera som informationskälla för pressen.   

 

2. Företagets behov 

– Webbsidan ska förstärka en relation – både mellan anställda och kunder.  

– Initiera en relation.  
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– Webbsidan ska fungera som ett skyltfönster för att bli förlängningen av avslutade arbeten och som 

marknadsföring samt kännetecknas av stolthet för medarbetare.  

– Webbsidan ska locka besökare. 

– Webbsidan ska kännas inbjudande. 

– Webbsidan ska fungera i informativt syfte. 

– Webbsidan ska berätta om företaget, storytelling. 

– ”Hygienfaktor” – vissa element ska och måste finnas på webbsidan.  

– Viktigt att presentera erbjudandet, gärna räkna upp deras kompetenser – trots floskler. Beskriva 

deras processer – hur de går tillväga. 

– Gärna bjuda på sina kunskaper på webbsidan. ”Sharing is caring”. 

– Gärna en beskrivning av medarbetarna, som liknar ett ”CV”. 

– Företaget ser inte trovärdigt ut när nyheterna uppdateras en gång i halvåret. Viktigt att medarbetarna 

börjar uppdatera sidan oftare, essentiellt att webbsidan är enkel att förstå. 

– Webbsidan ska spegla ett familjärt och proffsigt företag. Åkesson & Curry är små om man jämför 

med de stora drakarna inom branschen. Dock har Åkesson & Curry stora kunder, det tyder på att de är 

proffsiga trots liten byrå.  

3. Syfte 

– Webbsidan ska delge varför man ska välja Åkesson & Curry. 

– Webbsidan ska visa upp resultatet av deras arbete och kompetens.  

– Fånga byråns atmosfär genom att presentera medarbetarna.   

– Medarbetarna ställer sig frågor såsom: Vad är viktigt att lyfta fram först? Är det de nya kunderna? 

Lugnade att se loggor av de företag byrån jobbat med (däremot kan det vara motsats effekt; om Viking 

Line söker ny byrå kanske de väljer bort Å & C då de ser att de jobbat med konkurrenten Stena Line 

till exempel)? 

– Medarbetarna vill att webbsidan ska visa hur trevliga och mysiga de är på Å & C.  

– Medarbetarna ställer sig även frågan: Är det bäst att visa produkt eller varumärke först på sidan? 

– Som det ser ut nu tycker ingen av medarbetarna att webbsidan signalerar vilka de är genom 

webbsidan. De är inte ett ”svart” företag, vilket är den bakgrundsfärg webbsidan har i dagsläget.  

– Viktigt att förstasidan fångar intresset för besökaren. Visa upp snygga bilder, snygga case. 

– Ett förslag kan vara att webbsidan innehåller illustrationer i stället för all den text på den nuvarande 

webbsidan. 

4. Funktion 

– Flikarna i dag på menyn är inte helt fel, de är bra att utgå ifrån. ”Curryosa”-fliken är rolig. Dock 

tycker inte vissa medarbetare att ”Curryosa-fliken” ska vara med. 

– De vet inte vilka färger som är ”deras” – de ger mig fria händer att välja. 
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– Man ska kunna logga in till deras FTP via webbsidan, ett kund-login. 

– Webbsidan måste vara väldigt enkel. Möjliggöra att alla medarbetare kan uppdatera webbsidan. 

Gärna använda ett CMS-system, som till exempel Wordpress. 

5. Sociala kanaler 

– Facebook – bör finnas?  

– Linkedin?  

– Twitter – nja. 

 

5.2 Kravhantering 

För att dra en slutsats efter intervjustudien har jag valt att utföra en kravhantering som 

tillvägagångssätt. En kravhantering innebär att man urskiljer de behov som ställs på systemet för att 

det ska uppnå de mål man har. Ur behoven försöker man sedan urskilja de krav som produkten eller 

tjänsten ska ha. Hur man hanterar kraven som ställs på, till exempel ett informationssystem, eller som i 

detta fall en re-design, är en av de avgörande faktorerna för ett lyckat projekt. Hur systemet ska 

utformas beror på de krav som finns. Därefter behöver man utvärdera eller validera om systemet 

uppfyller de krav som ställts. 5 

 

Min uppgift är ju dock inte ett informationssystem, men jag har valt att använda detta angreppssätt för 

att tydligare se vilka krav som bör tas i aktning. Kravhanteringen önskar jag ge mig en bra översikt 

över vad designskisserna behöver innehålla.  

 

Krav kan delas in i olika typer av krav, vanligen egenskaps- och funktionskrav. Egenskapskraven 

beskriver de mer kvalitativa kraven. Det kan vara krav som beskriver ett systems säkerhet och 

tillförlitlighet.6 De krav som är relevanta för designskisserna är funktionskraven. Det är funktioner 

som systemet måste ha för att ge stöd för en användare att lösa sina uppgifter. Det kan vara olika 

komponenter som systemet bör innehålla. 7 Det finns tre olika kategorier: skallkrav, börkrav och 

kompletteringskrav.  

 

Skallkrav är funktioner som är absolut nödvändiga för att systemet ska fylla sin uppgift. Systemet går 

inte att använda om dessa inte har följts. Alltså är de inte förhandlingsbara. Börkrav är krav som är 

möjliga att klara sig utan motsvarande funktioner. Dock kan det i förlängningen göra att systemet får 

vissa besvär att fungera och att effektiviteten blir sämre. Dessa är därmed förhandlingsbara. 

                                                        
5 Wiktorin, Lars (2003) Systemutveckling på 2000-talet s. 111 
6 Wiktorin, Lars (2003) Systemutveckling på 2000-talet s. 113 
7 Ibid. s. 115 
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Kompletteringskrav är krav som bara med viss mån genererar en helhet till systemet.8 

 

Nedan följer en prioritering av vad intervjuerna har frambringat för olika sorters krav. Jag har även 

tagit med de önskemål de uttryckt. 

 

 

Skallkrav 

• De är ett familjärt och varmt företag, vilket webbsidan ska spegla. 

• Webbsidan ska locka såväl nya som gamla kunder. Viktigt med något iögonfallande på första 

sidan.  

• Räkna upp vad de kan/deras processer. 

• Enkel webbsida. 

• Inlogg till FTP ska finnas. 

• Räkna upp byråns kompetenser. 

• Kontaktuppgifter ska synas tydligt. 

 

Börkrav 

• Bilder på de anställda/illustration. Gruppbild? Gärna kort text om varje medarbetare. 

• Någon koppling till sociala kanaler. 

• Bra med engelsk översättning av webbsidan. 

• Mer bilder och illustrationer. 

• Informativ webbsida. 

• Beskrivning av medarbetarna, någon typ av ”CV”. 

• Locka nya medarbetare. 

 

Kompletteringskrav 

• Den författade texten ska ändras (dock inget jag behöver göra). 

 

Dessa krav ska jag ha i bakhuvudet när jag formger webbsidan. 

 

 
                                                        
8 Wiktorin, Lars (2003) Systemutveckling på 2000-talet s. 123 
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5.3 Personas och scenarion 

Utefter intervjuer har det framgått att Åkesson & Curry har fyra huvudmålgrupper för sin webbsida. 

För att säkerhetsställa att besökarna får webbsidan presenterad på ett relevant sätt ska jag genomföra 

personas. 

 

Govella & Wodtke skriver i Information Architecture – Blueprints for the web om metoden personas 

som Alan Cooper utvecklade på 1990-talet. Metoden baserades på en gammal marknadsföringsteknik. 

Syftet var att annonsförsäljare med metoden personas skulle bli framgångsrika när de sålde sina 

tjänster. Personas gick ut på att uppfinna en potentiell kund för sin tjänst utefter demografi, det vill 

säga statistik över ålder, boende, yrke och så vidare. Sedan skapade de en annons som bäst kunde 

locka denna specifika person till köp. Cooper menade att reklamen blev mer effektiv med denna 

metod. På samma sätt skulle även ett system kunna utvecklas enligt personas-metoden och med 

användbarhet i åtanke. 9   

 

Metoden personas har jag som sagt utfört på de fyra huvudmålgrupper Åkesson & Curry har. Utifrån 

deras beskrivning av de typiska användarna har jag utvecklat dessa personas. Detta har jag gjort 

tillsammans med scenarion, scenarion är en kort beskrivning av en händelse användaren utför som 

beskriver hur han eller hon gått tillväga för att klara av en uppgift.10 Varför jag genomför personas och 

scenarion är för att täcka in alla de aktiviteter som användarna kan tänkas göra på webbsidan. Det 

leder i förlängningen till att jag kan urskilja deras huvudaktivitet. Således genomförs metoderna på 

Åkesson & Currys befintliga webbsida för att dra lärdom av detta vid skapandet av den nya 

webbsidan.  

 

Hade Åkesson & Curry kunnat tillhandahålla webbinformation såsom logg över den aktivitet som 

genomförs på webbsidan hade den kunnat utnyttjas i samråd eller till och med utan denna metod.   

 

Potentiell kund 

Lars, 45 år, projektledare på Riksrevisionen, bor i Stockholms innerstad, fru och två barn 

 

Representerade senast Riksrevisionen under en offentlig upphandling där det stod mellan ett antal 

content-byråer att ge uppdraget att tillhandahålla deras redaktionella innehåll. Besökte Åkesson & 

Currys webbsida när ”tävlingen” skulle avgöras. Att döma av webbsidan fick han ett seriöst intryck i 

och med de produktioner de haft tidigare. Däremot blev han inte imponerad av hur den ser ut och 

                                                        
9 Govella, Austin & Wodtke, Christina (2011) Information Architecture – Blueprints for the web s. 127 
10 Lynch, Patrick J. & Horton, Sarah (2008) Web Style Guide – Basic Design Principles for Creating Web Sites 
s. 67 
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besöket gav honom inte en större övertygelse om att Åkesson & Curry var rätt byrå för uppdraget. 

 

Lars är främst intresserad av fliken ”Uppdrag”, där han kan läsa om tidigare samarbeten. 

 

Befintlig kund 

Anna, 32 år, projektledare på Apoteket AB, bor i Järfälla utanför Stockholm, gift 

 

Anna har jobbat på Apoteket AB i ett par år. Ungefär lika länge har företaget samarbetat med Åkesson 

& Curry i produktionen med deras kundtidning som distribueras runt om i landet på apoteken. Anna är 

mycket nöjd med deras samarbete. Dock hade hon inte så högt förtroende för byrån i uppstartsfasen, 

att döma av webbsidan. Vad som gjorde att Apoteket ändå valde ett samarbete med byrån var på grund 

av de olika utmärkelser de fått, såsom Guldbladet. Det faktum att det skrivits om byrån på nyhetssajter 

som Dagens Media eller Resumé gjorde att Anna fick upp ögonen för dem.  

 

I dagsläget besöker Anna sällan webbsidan, mycket därför hon inte anser sig behöva det. Oftast är det 

kontaktinformationen hon söker då hon de få gånger hon surfar in på webbsidan. Anna känner sig inte 

stolt över den webbsidan Åkesson & Curry visar upp men drar sig absolut inte att rekommendera dem 

som företag. Hon skulle antagligen besöka webbsidan mer ofta om den uppdaterades flitigare, i ren 

nyfikenhet av vad som händer på byrån.  

 

Nya medarbetare 

Jonas, 25 år, bor i södra Stockholm, nyutbildad inom medieområdet, flickvän 

 

Jonas har pluggat till journalist i tre år på Stockholms Universitet. Nu är han mycket angelägen om att 

hitta ett jobb som passar honom. Han är intresserad av att jobba som journalist och skriva texter, 

kanske frilans, alternativt som redaktör. Han söker sig till ett område som är växlande i 

arbetsuppgifterna och tror därför att content-byråer kan vara rätt arbetsplats för honom. Han använder 

sig av webbsidan Swedish Content Agencies där många av Sveriges content-byråer är anslutna. Jonas 

känner inte till någon av dem sedan innan utan för att ta reda på mer klickar han in sig på varje byrås 

webbsida. Han kommer till Åkesson & Currys webbsida och upplever inte att den är speciellt 

tilltalande. För honom är stämningen på arbetsplatsen en av de viktigaste faktorerna för att han ska bli 

intresserad av företaget. På Åkesson & Currys webbsida finns få bilder på arbetsplatsen och bilder på 

framtida arbetskollegor existerar inte. Trots att han ser att byrån har många intressanta kunder lyckas 

inte Åkesson & Curry fånga hans intresse till att söka jobb. 

 

Jonas är främst intresserad av information kring kontakt, medarbetare och kunder.  
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Nuvarande medarbetare 

Karolina, 28 år, bor på Gärdet i Stockholm, art director på Åkesson & Curry, singel 

 

Karolina har jobbat hos Åkesson & Curry snart ett år. Hon trivs mycket bra på byrån och är stolt över 

deras produktioner. Hon är redaktör och vill gärna kunna visa sina vänner i branschen vad hon har 

åstadkommit. Och särskilt de som byrån fått utmärkelser för! Tyvärr uppdateras inte sidan speciellt 

ofta, inte så många har den kunskap som krävs för att lägga in innehåll. Därför brukar inte Karolina 

hänvisa till webbsidan. Snarare tar hon med sig en tryckt produktion och visar upp för vänner eller för 

potentiella kunder. 

 

Karolina har jobbat ett par år inom content-branschen och blev genom en gammal vän sedan 

studietiden tipsad om positionen som redaktör på Åkesson & Curry. Från början blev Karolina inte så 

övertygad om att söka tjänsten utefter deras webbsida. Men hon sökte ändå och fick komma på 

intervju. Ända sedan dess fick hon uppleva den goa stämning hon tycker byrån har. En sådan familjär 

känsla som de har på Åkesson & Curry har hon aldrig upplevt tidigare och planerar därför att stanna 

många år till.  

 

Främst använder Karolina webbsidan när hon ska länka andra projekt till kunder eller någon nyfiken 

vän. Hon vill också ibland kika igenom vad hennes kollegor har åstadkommit under flikarna 

”Uppdrag” eller ”Nyheter”. 

 

Press 

Ola, 34 år, bor i Solna, journalist på Dagens Media, sambo 

 

Ola är reporter på sedan ett antal år på Dagens Media. Han rapporterar nyheter till sajten (och 

papperstidningen med för den delen). Hans inriktning är nyheter om landets content-byråer. Det kan 

till exempel innebära att han vill göra intervjuer med Guldbladet-pristagare. De gånger han velat göra 

intervjuer med Åkesson & Curry har han använt sig av deras webbsida för att få fram information. 

Han har enkelt hittat till fliken ”Kontakt”. Däremot får man en tveksam känsla till om de verkligen vill 

bli störda. Läsbarheten är minimal, namn och telefonnummer är i liten storlek och i gråa toner på en 

svart bakgrund. Om intervjun skulle ske på plats på byrån skulle Ola även behöva veta vart kontoret är 

beläget. Han ser med lika dålig läsbarhet deras adress. Han finner dock deras adress och kopierar den 

till en ny flik, www.hitta.se, och ser på kartan vilken den närmsta tunnelbanestation är. Tyvärr ser han 

inte texten ”Hitta till oss”, som innebär en direktlänk till hitta.se. Under fliken ”Om Å&C” kan han 

finna delar av den information han behöver om byråns verksamhet. 
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Ola använder främst kontaktinformationen och läser även på om byrån under ”Om Å&C”. 

 

 

Nedan redovisas en sammanställning av vilka flikar respektive besökare tittar på. 

 

Potentiell kund – Uppdrag 

Befintlig kund – Kontakt, Nyheter 

Nya medarbetare – Jobb, Kontakt, Medarbetare, Kunder 

Nuvarande medarbetare – Uppdrag, Nyheter 

Press – Kontakt, Om Å&C 

 

De största målgrupperna är kunderna – potentiella som befintliga och nya medarbetare. De flikarna de 

besöker mest frekvent är ”Uppdrag”, ”Kontakt”, ”Nyheter” och ”Medarbetare”. Därför anser jag det 

viktigt att dessa fyra har en given och centraliserad plats, till den mån det är möjligt och ändå kunna 

vara i samklang med formgivningen. 

 

5.4 Metodkritik 

Samtidigt som jag fått helt fria händer till att formge utefter vad jag tycker att de uttryckt att deras 

identitet är, utefter intervjuer, är det självklart att formgivningen skulle lösas på olika sätt från person 

till person. Någon annan skulle fått en annan sorts bild av hur de vill att deras webbsida ska se ut. 

Tolkningsrymden är stor och därför kan uppgiften lösas på många olika sätt. 

 

Att inte vara en del av företaget har möjliggjort att jag kunnat se på organisationen och skapa mig en 

egen uppfattning av Åkesson & Curry. Däremot om jag redan hade varit inom organisation hade 

designförslagen säkerligen fått sig ett helt annat ett utseende till förslag av ny identitet. Antagligen har 

jag som inte är en i organisationen vågat mig på att gå en helt annan väg och enklare kunnat tänka nytt. 

 
6. Genomförande 

6.1 Navigationsmodell 

När användare konfronteras av ett nytt informationssystem behöver denne bygga upp en sorts mental 

modell över hur webbsidan kan vara uppbyggd. De använder denna modell för att begripa hur de olika 

sidorna kopplas till varandra och för att förstå var den information de söker efter kan tänkas finnas. 

För att hjälpa användaren förstå navigationen bör den vara konsistent och logisk. Om den är 
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förutsägbar hittar användaren lättare vad hon söker utan att behöva göra flera klick. Är den 

oförutsägbar leder det lätt till att användaren blir frustrerad och lämnar sidan.11 Därför är 

navigationsstrukturen minst lika viktig för besökaren som designen av webbsidan för att få en bra 

användarupplevelse.  

 

Åkesson & Currys navigationsstruktur är inte speciellt komplex, som många andra system kan vara. 

Dock är det ändå behjälpligt att ha en modell över webbsidan under designprocessen. Inte minst för att 

vara säker på att alla sidor är med. Nedan visas en navigationsmodell över Åkesson & Currys 

webbsida. Jag har designat förstasidan, huvudflikarna samt en av varje underflik. Underflikarna i varje 

kategori har liknande design och behöver därför inte fler dokument. 

                                                        
11 Lynch, Patrick J. & Horton, Sarah (2008) Web Style Guide – Basic Design Principles for Creating Web Sites s. 
79 
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6.2 Färgpalett 

Det är många punkter att ta i beaktning vid att välja färger. Man bör tänka på det estetiska uttrycket, 

identitet och användbarhet bland annat. De flesta skärmar klarar dessutom av att visa 16 miljoner olika 

färger. För att göra avgränsningen lättare kan man ta hjälp av färgpsykologi. Ämnesområdet 

undersöker beteendet och känslorna som frambringas av färger och färgkombinationer.12  

 

Efter intervjuerna kom jag fram till att det är viktigt att spegla Åkesson & Curry som ett familjärt och 

varmt företag. Jag har tagit fasta på det och därför presenterat en färgpalett som innehåller fler varma 

toner än kalla. Att Åkesson & Curry helt gett mig fria händer till färgval har låtit mig tänka utanför 
                                                        
12 Beaird, Jason (2007) The Principles of Beautiful Web Design s. 38 
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boxen. Under en längre period funderade jag på om deras nuvarande röda färg är den mest lämpliga. 

Röd är en färg som förknippas med att stimulera adrenalin och blodtryck. Färgen är dramatisk, 

spännande, stark och förknippad med passion. De mörkare tonerna som rödbrun och bourgogneröd 

kan kännas högtravande. Ju mer tonerna går åt jordnära färger, mer brun, blir dock kopplingen i stället 

mot höst och skörd.13  

 

Jag kom fram till att deras namn som innehåller ordet curry ger upphov till en konnotation av något 

som är kryddstarkt. Därför blev min slutsats att den röda färgen skulle behållas. Dock har jag valt en 

mörkare röd ton av färgen för att inte få ett så ”skrikigt” uttryck som jag upplever att den nuvarande 

röda färgen ger. Företagets identitet tycker jag bättre stämmer in på ordet ”jordnära” än ”dramatisk”. 

Dessutom ville jag i möjligaste mån behålla Åkesson & Currys kännetecknande röd för att inte 

förvirra befintliga kunder.  

 

Förutom den röda färgen har jag valt ytterligare en färg som hjälper till att skapa den varma atmosfär 

Åkesson & Curry sig önskar, orange. Röd och orange är en bra färgkombination enligt mig. Precis 

som röd är orange en energisk färg, dock mer lugn. Orange är en färg som ses främja solsken, 

kreativitet och entusiasm. Färgen är även mer informativ och konnoterar mindre till företagsvärlden. 
14Jason Beaird menar att det säkert är en av anledningarna till att människorna bakom 

marknadsföringen av mobilföretagen Cingular i USA och Orange i Europa valt orange som sin 

signaturfärg.15  

För att säkerställa att inte det blir kaosartat med så starka färger har jag valt en grå nyans som bas, som 

jag anser vara en lugn och trygg färg. I stället för den svarta färgen som dominerar webbsidan i 

dagsläget tror jag att en grå färg ger en lagom seriös framtoning och inte alls lika strikt som den svarta 

färgen gör. Vit ska också utgöra den färg som ger ett ordnat, rent och lugnt utseende, enligt mig.  

 

 
Figur 1. Färgpalett 

 

 

                                                        
13 Beaird, Jason (2007) The Principles of Beautiful Web Design s. 39 
14 ibid. s.40 
15 Beaird, Jason (2007) The Principles of Beautiful Web Design s. 40 
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RGB-koderna: 

Röd 174, 13, 26 

Orange 247, 141, 43 

Grå 87, 79, 89 

Vit 255, 255, 255 

 

6.3 Logotyp 

Efter att ha kommit fram till vilka färger Åkesson & Curry skulle använda kunde logotypen utvecklas. 

Det var några punkter jag hade i huvudet vid utvecklingen av logotypen. En av dem var att jag ville 

jag komma ifrån det linjära typsnittet logotypen har i dag. Då byrån är redaktionell och handlar 

mycket om det skrivna ordet ville jag att logotypen även skulle konnotera det. Istället för en linjär 

valde jag därför ett seriff-typsnitt. Jag tänkte på blytyper som användes vid till exempel tryck av 

tidningar, långt före den digitala eran. Nuvarande logotypen innehåller endast versaler. Jag valde att 

byta ut samtliga till gemener, även begynnelsebokstaven. Gemenerna anser jag göra att logotypen får 

mer dynamik. Efter att ha testat diverse seriffa-typsnitt kom jag fram till att använda Bookman Old 

Face. Den hade även ett väldigt behagligt &-tecken, som jag valt att lägga fokus på.  

 

Från att logotypen bestått av ”Åkesson & Curry” enkelt i Akzidenz Grotesk i rött eller vitt beroende av 

bakgrunden, valde jag att plocka in den orangea färgen.  

 

        

        
Figur 2. Åkesson & Currys nuvarande logotyp, på röd eller svart bakgrund. 

 

Nedan följer skissade förslag på nya logotyper.  
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Figur 3.                 Figur 4. 

 

    
Figur 5.                  Figur 6. 

 

 
Figur 7. Slutligen valde jag att utveckla denna logga vidare. 
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6.4 Typsnitt 

Precis som logotypen som är i Akzidenz Grotesk är delar av webbsidan i samma typsnitt. Dock är det 

endast i de bilder som innehåller text som Akzidenz Grotesk används. Enligt äldre användbarhetsguider 

ska man på webben hålla sig till ett fåtal utvalda sans-seriffa typsnitt. Det beror först och främst på att 

skärmarna då både var mindre och hade lägre upplösning och hade svårigheter att visa typsnitten med 

”klackar”.16 Helvetica, Arial, Times New Roman var några av de standardtypsnitt man skulle hålla sig 

till, då de flesta plattformar hade dessa installerade17. Det är förklaringen till varför Åkesson & Curry 

valt att använda sans-seriffen Arial i den löpande texten på webbsidan. 

I dagsläget råder det dock delade meningar om huruvida endast sans-seriffa typsnitt kan användas för 

webben. Våra skärmar har mycket bättre upplösning, något som i sin tur leder till att de bör kunna 

återge seriffa typsnitt lika bra.  

 

Då detta fortfarande är något som forskas på väljer jag att ändå förhålla mig till de äldre 

användbarhetsguiderna och använda mig av Helvetica. Anledningen till detta är att jag inte önskar att 

det ska bli ett för stort hopp från det nuvarande typsnittet Arial, samtidigt som jag vill ge sidan en 

fräschhet.  

 
Figur 8. Typsnittet Helvetica (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helvetica.png).  

 

Flikarnas namn på sidan presenteras i versaler, likaså rubrikerna. De är i 50 px och i grå, vit eller 

orange. Fliken man är inne på blir orange för att användaren ska kunna förstå navigationen, samt att 
                                                        
16 NN group. Tillgänglig: < http://www.nngroup.com/articles/serif-vs-sans-serif-fonts-hd-screens/ > (2013-05-
27) 
17Code odyssey. Tillgänglig: < http://codeodyssey.se/arkiv/2006/10/5/sakra-typsnitt-pa-webben> (2013-05-27) 



 36 

det ska den ska ha god användbarhet. Brödtexten är i svart och i 44 px. Alltsammans är alltså i 

Helvetica. Jag har inte tagit upp Baskerville Old Face på webbsidan mer än logotypen som är placerad 

i sidhuvudet och i sidfoten.  

 

6.5 Tilltal och tonläge 

I dagsläget har Åkesson & Curry långa texter som är svåra att ta till sig. Speciellt då storleken på 

texten är liten och i grå eller vit färg mot en svart bakgrund. Det kan till exempel vara beskrivningen 

av deras tjänster eller beskrivningen av byrån. Detta är något de är väl medvetna om. Dock har inte jag 

fått något nytt författat material att använda mig av utan använt mig av den befintliga texten. Under 

omvärldsanalysen fick jag dock idéer som implementerats i arbetet. Många byråer har valt att inte vara 

fullt så strikta i sin presentation av sig själva på webbsidan, utan ha ett mer lekfullt tilltal. Till exempel 

kunde jag konstatera att många byråer låtit sina medarbetare svara på några frågor, gärna med 

skämtsamma inslag, som man kan läsa intill medarbetarnas kontaktuppgifter. Utöver detta hade flera 

företag en kort beskrivning av varje medarbetare. Det är något jag adderat på sidan för medarbetare. 

På detta sätt närmar man sig besökaren på ett bra sätt och upplevelsen blir inte lika högtravande. 

Därutöver anser jag att det inbjuder till kontakt.  

 

Ett annat tillvägagångssätt för att nå ut till besökarna av webbsidan är att använda sig av en film. Den 

brittiska byrån Seven har gjort en presentation om produktionsprocessen hos dem. Det är en film som 

fångar min uppmärksamhet och gör mig nyfiken på byrån. Enligt mina åsikter ger det en känsla av en 

byrå som är i framkant. Även svenska byrån Appelberg har en film på sin webbsida, avsändaren är 

byråns vd. Denna film är inte lika spännande, men ändå inger den en känsla av byrån Appelbergs 

identitet.  

 

Åkesson & Curry skulle ligga rätt i tid med en producerad film om företaget, enligt mig. Det visar 

ytterligare på deras breda kompetens.  

 

6.6 Designskisser 

Jag har valt att använda de fyra grundfärgerna jag valde till Åkesson & Curry till sidhuvudet – röd, 

orange, grå och vit. Dessa har jag låtit samspela med logotypen. Basen består av vit – en stor kontrast 

till den nuvarande svarta bakgrunden. Jag har adderat en Facebook-ikon därför att jag anser att 

Åkesson & Curry bör vara kopplade till den sociala kanalen.  

 

Nedan följer ett litet smakprov av de skisser jag visade upp för Åkesson & Curry vid utvärderingen. 
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Figur 9. Förstasidan, sidhuvudet.  

 

 
Figur 10. Förstasidans hela flöde. 
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Figur 11. Exempel på hur innehållet kan se ut, detta är ”Kontakt-fliken”. 

 

 

6.7 Utvärdering 

För att utvärdera vad jag kommit fram till under processens gång hade jag ett möte tillsammans med 

Åkesson & Currys projektledare och formgivare. Det var ett möte som var mycket givande. Följande 

respons fick jag på mina designförslag:  

 

Palett: 

• Fin palett som känns mjukare än dagens svarta 

Logotyp: 

• Ett trevligt grepp att jobba enbart med gemener  

• &-tecknet är ett bra grafiskt element att lyfta fram - kan snyggas till i finishen 

• färgerna funkar bra 

Första sida och övrigt: 

• Tänk på storleken på sidhuvud - möjligen lite stort - man vill se hela karusellen 

• Bör lägga till två flikar "Nyheter" och "Jobb" 

• Lite fyrkantigt med boxarna - kan mjukas upp något? 

• Bra med de tre sektionerna 
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• In med lite lekfullhet i formen - våga! Ex bild på medarbetaren - skugga en person till - Du? 

och länk till Jobb 

• Lite "Splashar" med fakta här och där 

 
Jag har tagit till mig denna feedback till de slutgiltiga skisserna som återfinns nedan i resultat-delen. 

 

7. Resultat 

Jag valde en produktionsprocess där jag gjorde iterationer av mina skisser. Jag har rådfrågat personer i 

min omgivning samt slutligen fått feedback av Åkesson & Curry. Nedan redovisas den slutgiltiga 

logotypen samt några bilder från webbsidan. Resterande designskisser återfinns i delen för bilagor. 

 

 
Figur 12. Slutgiltig skiss av förstasidan. Sidhuvudet har gjorts mindre ”blockigt” samt en ”splash” med 

faktaruta/information har lagts till.  
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Figur 13. Slutgiltig skiss av ”Nyheter”. Sidfoten har minimerats, för att undvika ett ”blockigt” uttryck. 

 

 
Figur 14. Slutgiltig skiss av underfliken till ”Uppdrag”. En faktaruta har adderats. 
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curryåkesson

 
Figur 15. Slutgiltig logotyp gjord i Illustrator. 

 
8. Diskussion och slutsats 
Alla respondenter på Åkesson & Curry har framhållit att de tycker att webbsidan ska reflektera vilka 

de är på byrån. Deras trevliga och mysiga atmosfär ska ta sig i uttryck genom webbsidan. Linnéa som 

endast jobbat på byrån i några månader uttryckte att hon inte blev mer intresserad av Åkesson & Curry 

som byrå genom att besöka webbsidan när hon sökte jobb hos dem. Det som istället drog henne till 

byrån var att hon redan kände några personer på byrån som gjorde att hon faktiskt blivit intresserad av 

att arbeta hos dem och sedan sökte jobb. Den upplevelsen har för mig varit den elementära att 

förändra. Enligt mig är det viktigaste att man får en upplevelse eller känsla av webbsidan, i positiv 

bemärkelse. Linnéa som jobbar som redaktör menar att vad hon, genom sitt redaktionella arbete alltid 

försöker fånga, är just en upplevelse genom de tidningar hon är ansvarig för. Om det är något de 

lyckats med genom sina produktioner måste ju självklart webbsidan också följa detta och ge 

användaren en upplevelse. 

 

Min förändring vad gäller Åkesson & Currys identitet är stor. Från en mörk och kall webbsida har den 

förvandlats till en ljus och varm webbsida. Då jag fick fria händer möjliggjorde det att jag kunde göra 

denna totalförändring och direkt kunde ta till mig vad som sades under intervjuerna.  

 

Omvärldsanalysen möjliggjorde att jag kunde erhålla många bra tips och inte heller gå i de fällor jag 

tyckte mig se att andra gjort. Något jag uppskattade efter att ha analyserat flertalet webbsidor är valet 
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att sidhuvudet även återfinns i sidfoten. Det ger ett tydligt avslut av sidan. Sidfoten har inte exakt 

samma design som sidhuvudet, den är lite mindre och innehåller ingen logotyp. Är sidfoten för stor 

kan den upplevas som störande. Efter utvärderingen med Åkesson & Curry fick jag bra konstruktiv 

kritik. Dock upplevdes sidhuvudet som ”blockigt” och därför har jag förändrat detta genom att ta bort 

en av kuberna som fanns i de tidiga skisserna. Sidhuvudet har även flyttats högre upp på sidan, något 

som medför att man ser mer vad som händer nedanför, till exempel förstasidans bildsekvens av 

nyheter. Efter att genomfört personas förstod jag att det är viktigt för användarna att låta adressen vara 

väl synlig. Vid ett besök vill man snabbt se vilken adress de har, utan att behöva klicka in på en annan 

flik.  

 

Vid utvärderingen av designförslag fick jag feedback från Åkesson & Curry om att de ville att ”Jobb” 

skulle ha en egen flik i menyn, något jag från början hade valt att ta bort till mitt designförslag. Då 

byrån, precis som de trycker på att ”Medarbetare-fliken” är viktig, tycker de även att ”Jobb-fliken” är 

viktig och därför väljer jag att addera denna. På designförslaget hade jag placerat allt om jobb under 

fliken ”Kontakt”.  Även från personas kunde jag förstå att den potentiella medarbetarens viktigaste flik 

är just ”Jobb-fliken”. Genomförandet av personas och scenarion gjorde att jag förstod att flikarna 

”Uppdrag”, ”Kontakt”, ”Nyheter” och ”Medarbetare” är de som klickas mest på. Därför har flikarna 

”Om Å&C” och ”Curryosa” medvetet inte placerats på rad ett av de två menyraderna. Jag fick även 

feedback från utvärderingen att designen gärna fick ha mer lekfullhet. Jag har adderat mer material 

från byrån, såsom bilder, figurer och dylikt för att det ska hända mer på sidorna. 

 

Fliken ”Nyheter” har fått en överskådligare disponering. Den är enligt mig lättare att ta till sig då den 

innehåller endast en bild kring varje nyhet samt att alla bilder har samma bildformat. Genom att ha 

genomfört personas kunde jag urskilja att ”Nyhets-fliken” upplevdes viktig både för befintliga kunder 

och nuvarande medarbetare. 

 

Något som kan tyckas strida mot hierarkin kring element på webbsidan är att jag på Åkesson & Currys 

förstasida låtit element två i hierarkin vara en bild på deras medarbetare och inte till exempel deras 

tjänster. Rent marknadsföringsmässigt borde tjänster vara en av de i högst rang i hierarkin. Just deras 

önskan om att deras medarbetare är så viktiga för byrån har gjort att jag förbisett detta och prioriterat 

att information om deras medarbetare skall komma högt i rang på förstasidan. Genom att klicka på 

bilden tas man till fliken ”Medarbetare”. Element nummer ett är en sekvens av nyheter i form av bilder 

och sedan, som sagt, medarbetare och till sist avslutas förstasidan med deras uppdrag.  

 

Med den nya logotypen jag skapat får ”&-tecknet” ta mer plats. Det seriffa typsnittet Bookman Old 

Face konnotaterar även till ord och text. Logotypen tycker jag har blivit mer en logotyp, den är mer 

sammansatt. Inom typografiska termer har den blivit mer av en ordbild.  
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Efter omvärldsanalysen förstod jag att det var relevant att addera en ruta med ett förstoringsglas, en 

sökruta. En sökruta var något de inte hade tidigare men som jag ansåg bör finnas för användbarheten. 

Bredvid den rutan finns även en engelsk flagga placerad. Klickar man på den ska hela webbsidan bytas 

ut till engelska och inte som idag där vissa sidor har en text på engelska, allt för användbarhetens 

skull.    

 

Ytterligare en viktig aspekt att tänka på vad gäller god användbarhet är ”landmärken” eller så kallade 

”brödsmulor”. Det innebär att användaren enkelt ska se var de befinner sig på webbsidan. Har man 

klickat på en flik ska den på något sätt förändras. Jag har valt att namnet på den flik man är aktiv på 

ska bli orange. Även när man klickat sig in på en underrubrik blir den fliken orange.   

 

Åkesson & Curry önskade att jag i min omvärldsbevakning skulle undersöka till vilken utsträckning 

deras konkurrenter använder sig av sociala kanaler. Min slutsats blev att nästintill alla content-byråer 

var kopplade till någon typ av kanal. Populäraste kanalen var utan tvekan det sociala nätverket 

Facebook. Därför valde jag att addera en Facebook-ikon i mina designförslag. Självklart är detta något 

Åkesson & Curry själva får utvärdera och bestämma utifall de vill implementera Facebook till deras 

nya webbsida.  

 

Något jag efterfrågar är statistik över deras webbsida i dag. Det hade varit användbart med logg över 

om besökarna på Åkesson & Currys webbsida gjort en sökning för att finna sidan, om de besökt sidan 

tidigare, hur länge en sida besöktes, hur många klick som gjordes, vilken sida som klickades på först, 

och vilken webbsida besökarna befunnit sig på före Åkesson & Currys webbsida. Om de hade haft 

sådan information implementerad i dag hade jag kunnat utgå från den datan och inte litat lika mycket 

på något fiktivt såsom personas och scenarios. Jag skulle rekommendera Åkesson & Curry att 

omedelbart implementera till exempel Google Analytics till deras nuvarande webbsida. Det betyder att 

de skulle kunna använda den statistiken när de implementerar sin nya webbsida och då säkerhetsställa 

att de uppfyller användarnas behov.  

 

För att besvara min frågeställning,  “Hur kan produktionsprocessen se ut vid re-design av Åkesson & 

Currys webbsida?” anser jag att rapporten på ett tydligt sätt beskriver hur en produktionsprocess kan 

fortgå. Genom de valda metoderna omvärldsanalys, SWOT-analys, intervjustudie, hantering av krav, 

personas samt scenarion har de kunnat guida mig i mina val under produktionen. Med den gedigna 

grund jag kunnat stå på har det lett till att jag kunnat känna mig säker i de designval jag gjort.  

 

Jag önskar att Åkesson & Currys nya webbsida kan återspegla den identitet de har i dag. Förändringen 

hoppas jag även skulle göra att Linnéa denna gång skulle bli mer positivt inställd till byrån och vilja 
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jobba där efter att ha besökt webbsidan. 
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10. Bilagor 
Nedan återfinns de slutgiltiga designskisserna av re-designen av Åkesson & Currys webbsida. 
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Figur 16. Designförslag förstasidan. 
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 Figur 17. Designförslag ”Nyheter”. 
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Figur 18. Designförslag ”Uppdrag”. 
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Figur 19. Designförslag underflik till ”Uppdrag”. 
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Figur 20. Designförslag ”Tjänster”. 
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Figur 21. Designförslag ”Om Å&C”. 
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Figur 22. Designförslag ”Medarbetare”. 
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Figur 23. Designförslag ”Curryosa”. 
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Figur 24. Designförslag ”Kontakt”. 
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Figur 25. Designförslag ”Jobb”. 


