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Abstract 
This report describes the process of developing a user-friendly and responsive archive website. The 

website is a Hi-fi prototype and was created for the company JG Communications, to serve as an archive 

for their customers’ style guidelines. To create this website I have used HTML5 and CSS3 to make it 

responsive for various computer screens. I have also used PHP and some JavaScript to make some of the 

functions and Adobe Photoshop and Illustrator to make design elements for the prototype. The main 

purpose with this project was to come up with a design and most of all to come up with how the site 

should function.  I have done user tests combined with interviews, content analysis on JG 

Communications website, and applied various design methods when building and designing the website.  

 

Keywords  
Responsive Design, Style guidelines, Archive, Webdesign, Prototype. 
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Sammanfattning 
Den här rapporten beskriver utvecklingen av en användarvänlig och responsive arkivwebbsida. 

Webbsidan är en Hi-fi prototyp och är skapad till företaget JG Communication, som ska vara ett arkiv 

för företagets kunders grafiska riktlinjer. För att skapa sidan har jag använt mig av HTML5 och CSS3 

för att göra sidan responsiv för olika typer av datorskärmar. Jag har också använt mig av PHP och 

Javascript för att skapa visa funktioner, samt Adobe  Photoshop, och Adobe Illustrator för att skapa visa 

designelement. Målet med prototypen var att komma på utseendet för webbsidan och framför allt hur 

den ska fungera. Metoderna jag använt mig av för att skapa prototypen är användartester kombinerade 

med intervjuer, en innehålssanalys över JG Communications webbsida, samt flera designmetoder.  

 
Nyckelord 
Responsiv Design, Grafiska riktlinjer, Arkiv, Webbdesign, Prototyp. 
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Begreppsdefinition  
 

Contentbyrå 
En byrå som är specialister på innehållsmarknadsföring (Kreafon, 2013). 

 

Fluid design/Flexible design 
Fluid design/Flexible design är design där komponenter i flytande konstruktioner kommer att flyta och 

anpassa sig till användarmiljön (Frain, 2012). 

 

GANTT-schema 
Ett GANTT-schema är ett stapeldiagram som representerar de olika aktiviteterna med en staplar, och  

där längden på staplarna motsvarar en tidsskala (Hydén, 2011). 

 

Grafiska riktlinjer 
Grafiska riktlinjer är de grafiska element som skapar visuell identiteten för exempelvis ett företag. Det 

är inte bara logotypen som är viktig, utan alla element som exempelvis färger och typsnitt (Debenham, 

2011). 

 

Responsiv design 
Responsiv webbdesign innebär att man bygger och designar en webbplats som tillåter layouten att 

förändras beroende på vilken skärmupplösning besökaren har (Frain, 2012). 

 

WBS 
WBS är en förkortning av Work Breakdown Structure som är en metod för att bryta ned alla aktiviteter i 

ett projekt i så små delar som möjligt. Regeln är att aktiviteten inte får ta längre än tio arbetsdagar 

(Hydén, 2011). 

 

Wireframes  
Wireframes är en teknik man kan använda innan man gör sin hemsida. Man skissar ner hur hemsidan 

ska vara uppbyggd, hur text ska förhålla sig till bild och vart olika designelement ska placeras (Jansson, 

2009).  
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Förord 

Efter tre års studier inom medieteknik vid Södertörns högskola rundar jag av med detta praktiska 

examensarbete. Jag vill tacka alla respondenter för deras tid och engagemang vid användartester, och 

även alla anställda i Koncept & Idé-gruppen på JG Communication som kommit med listiga tips och 

feedback. Dessutom vill jag tacka min handledare Vincent Demargne som har gett goda råd under detta 

arbete.  
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1. Inledning 
Den visuella identiteten för ett företag är något som är viktigt för deras profilering, då den skapar ett 

starkt varumärke. Det är inte bara logotypen som är viktig: utan alla element som exempelvis färger och 

typsnitt. Dessa element kan beskrivas med hjälp av grafiska riktlinjer. Dessa finns till för att underlätta 

skapandet av exempelvis webbsidor, tidningar eller reklam som stödjer företagsprofileringen. Det är de 

grafiska riktlinjerna som ska få de olika delarna att passa ihop och kopplas till samma företag och 

varumärke. Man använder dessa för att kunna hålla ihop ett företags visuella delar till ett enhetligt 

utseende. En grafisk manual skapas där de grafiska riktlinjerna samlas och de som utformar artefakter 

får lättare att följa den visuella identiteten. En grafisk manual kan vara enkel och endast beskriva 

logotypen, färger och typsnittsanvändningen, men den kan också vara mycket omfattande där även 

riktlinjer för bland annat webbgrafik och TV-reklam kan beskrivas (Bergström, 2009). Vissa företag och 

organisationer väljer även att lägga ut sin grafiska manual på sin webbsida för att stärka sitt eget 

varumärke.  

 

 
Figur 1. Ett exempel på ett företag som valt att lägga ut sin grafiska manual är BBC. URL: http://www.bbc.co.uk/gel 

 

I den här rapporten kommer jag redovisa mitt arbete om hur jag gjort designen och layouten för en 

intern webbsida för företaget JG Communication, där deras kunders grafiska riktlinjer finns arkiverade. 
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Detta innefattar grafiska riktlinjer för bland annat webb, tidningar och film, men även filer ska finnas att 

ladda ned även om webbsidan i första hand ska vara ett arkiv. 

2. Bakgrund 

JG Communication är en contentbyrå med 95 medarbetare som kommer ifrån arton olika länder som 

arbetar strategiskt, kreativt och redaktionellt. Eftersom de är en contentbyrå har de väldigt mycket 

information och innehåll för varje kund arkiverade. De har många kunder och flera olika projekt per 

kund. Detta gör att de måste ha ett bra system för att samla information, som just grafiska riktlinjer, i. I 

dagsläget använder företaget ett mappsystem som innehåller information och dokument om deras 

kunder. Detta gör att det lätt kan bli rörigt och tar onödig tid att hitta både grafiska riktlinjer, och även 

att det tar tid att hitta rätt version av något, speciellt för något som är ny på ett projekt.  

 

Idén till mitt examensarbete föddes ur ett brainstormingmöte kring potentiella projekt för examensarbete 

när jag var praktikant på JG Communication. Jag och min praktikhandledare, samt andra anställda på 

min dåvarande praktikplats, diskuterade först kring hur rörigt det kan vara bland vissa kunder i 

mappsystemet för kundinformation som de använder nu är. Vidare kom vi in på att det måste bli enklare 

att hitta information och inte lika lätt att bara ändra i mappsystemet hursomhelst, då detta skapar 

förvirring hos andra användare som inte får någon information om detta. Min idé blev att skapa ett 

enklare arkiveringssystem för kundinformation, dock valde jag att begränsa mig ytterligare genom att 

bara fokusera på företags grafiska riktlinjer så att arbetet inte skulle bli för stort, och att nästan alla som 

jobbar där behöver kunna ta del av just grafiska riktlinjer i sitt arbete. Jag presenterade förslaget för min 

uppdragsgivare på företaget och han tyckte det var en bra idé eftersom han visste att många kunde 

irritera sig på att det ibland kunde ta onödig tid att hitta filer och dokument, samt att många var osäkra 

på om det var rätt eller fel version som de fick tag i.  

3. Syfte/mål 

Målet med detta examensarbete är att leverera en Hi-fi prototyp tillsammans med en skriftlig teknisk 

rapport, som demonstrerar en webbsida som underlättar att finna grafiska riktlinjer och filer för 

företagskunder. En webbsida skulle kunna underlätta arkiveringen, då den blir mer statisk eftersom alla 

då inte kan göra ändringar hursomhelst. Prototypen görs för att JG Communication ska kunna utveckla 

en webbsida utifrån designen och funktionerna jag har skapat. 

 

Grafiska riktlinjer är viktigt för att visa upp vilka man är och hur man ska uppfattas. Därför är det även 

viktigt hur jag designar hemsidan så att den passar företagets grafiska riktlinjer. Även om det bara är 
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internt i företaget webbsidan kommer att användas, kommer design utifrån de grafiska riktlinjerna att 

signalera vi-känsla. 

 

Kraven för projektet är att jag ska ha kommit på designlösning med JG Communication-känsla och 

bestämma hur sidan ska fungera, samt att sidan ska vara responsiv då den skall kunna se bra ut på alla 

olika datorskärmar. Utöver det har jag haft väldigt fria tyglar i projektet. 

3.1 Frågeställning: 

• Hur designar och bygger man ett responsivt och användarvänligt intranät för arkivering av 

företagskunders grafiska riktlinjer?  

3.2 Avgränsningar 

Tanken från början var att jag skulle ha en färdig produkt. Då jag efter halva tiden kvar på 

examensarbetet insåg att jag inte skulle hinna göra klart allt, så diskuterade jag med uppdragsgivaren om 

möjligheten att istället göra en Hi-fi prototyp, utan alla riktiga funktioner. Det var inget problem då detta 

var något som min uppdragsgivare förislagit från början. Jag har kvar funktioner på sidan som jag hann 

skapa i prototypen, men jag kommer inte skriva om mitt tillvägagångssätt när det gällde kodningen av 

funktionerna, då den inte är relevant i denna rapport. Fokus ligger på design, layout och 

användarvänlighet.  

4. Teoretisk bakgrund 

4.1 Grafiska riktlinjer 

Hay (2014) förklarar att det är dokumentationen av grafiska riktlinjer som ska hjälpa frontend designers 

och utvecklare att förstå exakt vad det är kunder och andra designers de jobbar med, vill ha. Grafiska 

riktlinjer är inget nytt på så vis att principen har blivit använd förut i andra industrier, men just för 

webdesign har skapandet av detta fenomen nyligen börjat öka i populäritet. Liknande namn som 

exempelvis Design standards har används av designers, författare och tekniska personer för att hjälpa 

till att förklara designsystem genom att vara konsekventa i designen.  Grafiska riktlinjer är resultatet av 

ett naturligt underhållsarbete av bland annat webbsidor som grafiska designers använt frekvent för att 

utveckla produkter för deras kunder. Hay förklarar att grafiska riktlinjer är ett system. Enligt Hay var det 

Anna Debenhams artikel Front-end Style Guides (2011) som skapade intresse för grafiska riktlinjer då 

den introducerade ämnet för frontend designers och utvecklare. Enligt Hays så måste dessa punkter 

stämma för att det ska räknas som en manual för grafiska riktlinjer: 
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• Erbjuda generell kontext och förklara meningen av artefakten. 

• Visa de olika designelementen. 

• Förklara hur och varför dessa element skall användas från ett designperspektiv.  

• Förklarar var och när det är lämplig att använda elementen. 

• Erbjuder mer förklaringar och kontext per element när det behövs.  

 

Det är dessa som skiljer grafiska riktlinjer från designmönster. Designmönster visar designelement, och 

ibland förklaras det hur elementen skall användas men ofta förklaras det inte hur de inte får användas. 

Hayes jämför designmönster som något som ger dig speldelarna, men inte spelreglerna. Det är grafiska 

riktlinjer som även levererar spelreglerna. 

 

I Jacobsen och Linders examensrapport från 2005 undersöks hur en grafisk profil ger ett företag en 

visuell identitet och hur olika färger, former, typsnitt, logotyper påverkar intrycket och uppfattningen på 

ett företag. Slutsatsen de får fram genom sitt arbete och litteraturstudier är att det är viktigt att följa den 

grafiska profilen, och att om man lägger ned mycket arbete på framställningen av grafiska riktlinjer så är 

det betydligt enklare att hålla sig till den grafiska profilen. 

 

I Robakowskas examensarbete (2010) så har hennes mål varit att skapa en grafisk profil. Hon skriver att 

i en grafisk profil brukar man samla alla regler för hur saker och ting ska se ut och hur dessa regler ska 

användas. Den grafiska profilen ska fungera som stöd och referens. På ett företag är det vanligt att olika 

slags förändringar sker som att personalen byts ut, styrelsen ändras. Det är då viktigt att man har tydliga 

regelverk för hur element, logotypen, typsnitten etcetera, ska användas eftersom att om för många 

förändringar sker i designen för ett företag kan det vara förvirrande för både företaget och kunderna.  

4.2 Responsiv webbdesign  

Responsiv webbdesign gör det möjligt för en webbsida att med hjälp av HTML5 och CSS3 anpassa sig 

automatiskt efter olika enheter och skärmstorlekar. Enligt Frain (2012) används begreppet responsiv 

webbdesign ofta för att sammanfoga olika beskrivningar såsom exempelvis fluid design och flexible 

design. Enligt Marcotte själv och många andra handlar responsiv webbdesign inte bara om att ändra 

layouten på en webbplats, utan det handlar även om att ändra inställningen till webbdesign och ersätta 

det gamla tillvägagångssättet att designa efter en fast bredd på datorskärmen och skala ner denna för att 

innehållet ska kunna anpassas (Frain, 2012). 

 



11 
 

Marcotte skapade termen, som bara blir allt vanligare inom webbranschen, när han sammanförde tre 

befintliga tekniker; flexible grid layout, flexible images/media och media queries, till en enhetlighet.  

Flexibla bilder och media anpassas efter skärmstorlek genom en enkel kodsträng; max-width:100%, så 

att bilden automatiskt skalas upp till 100% av dess innehållande element (Frain, 2012). För flexibla 

bilder är procentsatser lämpligast för att definiera en storlek eftersom dessa har en större skalbarhet.  

CSS3 Media queries gör det möjligt att definiera vilka styles som ska tillämpas under specifika 

omständigheter genom att anpassa dessa till förhållanden såsom upplösning, färgdjup, höjd, bredd och 

djup (Kadlec, 2013). Media queries frågar då webbläsaren om ett specifikt uttryck är sant eller inte. 

Stämmer detta laddas ett specifikt block av styles som är menade för denna situation.  

 

Kodsträngen: max-width: 100%; som är till för flexibla bilder blir väldigt användbar när jag arbetar med 

bilder på webbsidan. Däremot är Media queries som Kadlec (2013) berättar om, inte något jag känner 

att jag har användning för, då det i första hand används för göra en webbsida mobilvänlig och jag 

behöver bara fokusera på datorskärmar. 

 

Responsiv design stöds av ett stort utbud av dagens webbläsare då de senaste versionerna av Internet 

Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera och även ett antal mobilwebbläsare kan hantera de nya 

HTML5 och CSS3 egenskaperna. De webbläsarversioner som inte stödjer responsiv webbdesign är 

Internet Explorer 8.0 och nedåt, som varken stödjer semantiska HTML5 element eller CSS3 egenskaper 

som standard. Även Firefox 2.0 och 3.0 samt Opera 9.0 har inget stöd för CSS media queries.  

 

Kadlec (2013) nämner ett antal faktorer att överväga innan man bestämmer sig för att bygga en 

responsiv webbplats. Dessa är följande: 

• Prestanda – de villkor som är passande för prestanda på en enhet eller en typ av nätverk kanske 

inte kan tillämpas på andra enheter. Om inga försiktighetsåtgärder vidtas för hur en webbsida 

byggs kan denna resultera i otroligt långa laddningstider. Detta kan exempelvis bero på interna 

respektive externa stilmallar.  

• Innehållshantering – en omstrukturering av innehållet för en befintlig webbsida är nödvändig för 

att hierarkin inte ska gå förlorad.  

• Stöd – alla webbläsare och dess versioner stödjer inte media queries. Därför bör en responsiv 

webbsida utvecklas för de minst kapabla webbläsarna först och sedan gradvis ökandes arbeta sig 

framåt för att förbättra användarupplevelsen. 
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HTML5-standarden är i dagsläget fortfarande under ett utvecklingsstadie. Dock har många delar redan 

implementerats i olika webbläsare då dessa ansetts vara stabila. HTML5 introducerar nya typer av 

element, exempelvis <header> för header, <aside> för sidebar element och <footer> för footern på 

sidan. Alla dessa element har som funktion att ersätta det allmänna blockelementet <div>, för att bli mer 

semantiskt korrekt. Emellertid har HTML5 ett litet stöd för bakåtkompatibilitet, det vill säga om den nya 

standarden är kompatibel med tidigare modeller eller versioner av samma produkt. Detta medför att det 

troligen kommer att ta längre tid innan utvecklare verkligen antar denna nya standard som en ersättning 

av <div> eller <span> (Nebeling et al, 2011). Då min målgrupp är personer med datorvana som inte har 

Internet Explorer som standardwebbläsare, och har de senare versionerna av webbläsarna, så ser jag 

inget problem med att använda mig av HTML5 i min prototyp. 

4.3 Användarvänlighet 

Enligt Krug (2006) är det av betydande vikt att användaren inte behöver tänka på vad den gör. En 

webbplats bör där med vara självförklarande. Det bör framgå för användaren varför den existerar och till 

vilka syften den kan användas. Vidare menar Krug att webbsidan måste vara uppenbar och 

självförklarande för användaren. Informationen ska vara lättförstådd och snabbtillgänglig. 

 

Ett tecken för att webbplatsen är självförklarande nog är när en utomstående person utan något intresse 

för webbsidor eller datorer kan titta på webbplatsen och direkt förstå vad det handlar om. Krug menar att 

grunden till hur webbplatsen uppfattas läggs under de första sekunderna som användaren prövar på 

webbplatsen. Ett förvirrat första intryck påverkar resten av intrycket användaren får och allting efteråt 

blir svårare att ta in. Detta leder till att användaren känner frustration och börjar feltolka webbsidan. 

Därför är det viktigt att undvika detta tillstånd, så att användaren kan fokusera på att använda 

webbplatsen och dess olika funktioner och inte behöva fundera på vad på webbsidan som gör vad och 

hur det kan användas. På en webbplats är det enligt Krug vanligt att menyn är i överkant eller till vänster 

på sidan. Om den inte är det kommer användaren att behöva fundera extra på vad den ska göra, vilket 

till stor del kan påverka användbarheten på webbplatsen. Det här är dock ett exempel på, enligt mig, hur 

snabbt olika webbstandarder ändras då det nu är vanligt att ha meny på högersida också vilket det inte 

var när Krug skrev det ovanstående år 2006. Ett bättre exempel på användarvänlighet som Krug nämner 

är att för att lättare kunna navigera behöver användaren se att länkar och knappar är klickbara.  
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4.4 PACT-analys 

När man designar ett interaktivt system är det viktigt att man tillgodoser människans behov.  För att 

analysera detta kan man använda sig av en PACT-analys. PACT står för People, Activity, Context och 

Technologies. 

4.4.1 People  

När man ska designa ett system så måste man ta hänsyn till de människor som kommer att använda sig 

av det. Alla människor har olika fysiska och psykologiska förutsättningar, där syn, hörsel, känsel, lukt 

och smak är faktorer som kan ha betydelse för hur användbart och underhållande ett system är för olika 

personer enligt Benyon, Turner & Turner (2010). När det gäller fysiska förutsättningar kan det 

exempelvis handla om att man måste ha i åtanke att vissa människor kan ha stora fingrar vilket gör att 

knappar på pekskärmar inte bör designas så att de ligger för nära varandra. Det handlar även om sociala 

skillnader, exempelvis att vissa är intresserade av systemet medan någon bara vill utföra ett uppdrag. 

 

När det gäller psykologiska aspekter kan människor ha olika lätt att komma ihåg saker. Benyon, Turner 

och Turner anser att man ska designa för människor som har nedsatta förmågor med hjälp av tydlig 

skyltning och tydliga instruktioner. Även språkliga och kulturella aspekter kan påverka användningen av 

ett system. Olika människor tolkar ord och symboler på olika sätt. Människor har också olika 

erfarenheter när det kommer till att använda system. En designprincip som är viktig är att designa så att 

det finns en igenkänningsfaktor i systemet. På så sätt kan användaren skapa mentala modeller av hur 

systemet fungerar, vilket underlättar användandet.  

4.4.2 Activity  

Enligt Benyon, Turner och Turner (2010) finns en rad olika aktiviteter som en designer måste tänka på 

när ett interaktivt system ska designas. Aktiviteterna ska utformas efter de människor som kommer att 

använda systemet. En aktivitet kan äga rum flera gånger varje dag eller någon gång per år och den kan 

även äga rum under tidspress parallellt som den vid vilket tillfälle som helst kan bli avbruten. Därför är 

det viktigt att definiera vilka aktiviteter som är viktiga för användaren av det interaktiva systemet.   

4.4.3 Context  

Den sociala kontexten där aktiviteten sker handlar om vilka människor som finns i närheten när 

användaren interagerar med systemet berättar Benyon, Turner och Turner (2010). En kontext kan även 

vara organisatoriskt, vilket handlar om säkerhet och vem som har tillgång till systemet.  
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4.4.4 Technologies  

Interaktiva system består av både hårdvara och mjukvara, samt in-och utgående data. Data som 

användaren matar in kan vara exempelvis streckkoder eller att till exempel tala in data, och utgående 

data kan vara foton, ljud, video eller text. Det är enligt viktigt att ta hänsyn till hur användaren 

kommunicerar med systemet, och att systemet ger respons till användaren så att hen förstår vad som 

sker. Man tittar även på vilken form av data som presenteras för användaren (Benyon et al., 2010).  

5. Metod och genomförande 

5.1 Anteckningar 

Eftersom jag har varit ensam i det här projektet har det varit viktigt att föra noggranna anteckningar över 

allt som hänt, då jag saknat att ha någon att ständigt utbyta idéer med. Då har jag skrivit ner idéer jag 

haft kring design och funktion, och strukit över de som inte har varit bra. Anledningen till att jag gjorde 

det var att jag ville få ut tankar som inte var kompletta i huvudet, så att jag kunde se om det låg något 

användbart i idén eller ifall den inte skulle fungera i praktiken. 

5.2 Möten 

I slutet av mars hade jag ett möte med min uppdragsgivare, kring vad examensarbetet ska innefatta. Vi 

klargjorde då att det ska vara en sida där man kan finna och lägga till företagskunders grafiska riktlinjer. 

Några dagar efter detta möte hade jag ett ytterligare möte med koncept & ide- gruppen på JG 

Communication där jag fick feedback på idén, samt tips om hur jag skulle kunna gå tillväga.  Följande är 

en punktlista på vilka råd jag fick: 

• Inte bara webbsidors grafiska riktlinjer ska vara med, utan alla typer av mediers. 

• Tänk på att huvudproblemet med befintligt mappsystem är att få anställda att uppdatera då de 

känner sig trygga med befintligt mappsystem och har svårt att överge det. 

• Det borde finnas en huvudadministratör för varje företag som måste godkänna anställdas 

ändringar i arkivet, för att slippa att anställda förändrar för mycket på eget bevåg. 

• Det måste finnas mycket rum för beskrivningar. 

• Det vore bra ifall exempelbilder fanns med. 

 

Efter mycket funderande kring hur webbsidan ska vara uppbyggd så kom jag fram till några funktioner 

som borde vara med, som jag senare diskuterade med min uppdragsgivare: 
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• Det borde finnas tre typer av användare: User, admin och superadmin. Admin kan ändra sina 

egna kunders grafiska riktlinjer, det vill säga lägga till, justera eller ta bort. En user kan skicka en 

förfrågan om att få ändra till en admin som denne måste godkänna. Superadmin är en admin som 

ansvarar mer över webbsidan, då den kan göra fler ändringar. 

• Sidan ska vara responsiv, dock bara för olika datorskärmar. 

• Det ska finnas med PDF.er med grafiska riktlinjer. 

• Det måste finnas med en ”senast uppdaterad”-funktion så att man har koll på när ett dokument 

eller fil har lagt upp. 

• Man ska kunna ladda ned filer som exempelvis logotyper och typsnitt. 

5.3 Tidsplan 

När idén var bestämd så var det första som jag gjorde en WBS enligt Hyden (2009) för att se vilket typ 

av arbete jag skulle göra. Utifrån det kunde jag sedan göra ett Gantt-schema för att kunna göra en 

preliminär tidsplan. Detta schema fick jag dock revidera en vecka senare då jag insåg att jag behövde 

mycket längre tid för PHP. Metoden jag använde mig av var SAK-metoden som Hydén berättar om 

(2009). Den innebär att man skaffar information, analyserar den och sedan korrigerar man planen.  

5.4 Riskanalys 

När Tidsplanen var klar så ville jag ta reda på riskerna som kunde göra att arbetet inte blev klart i tid. Då 

blev det tydligt att min kunskap i PHP skulle kunna vara den stora projektskurken. För att minimera 

risken av att jag inte skulle kunna leverera webbsidan i tid på grund av mina inte allt för utvecklade 

PHP-kunskaper, lade jag in mer tid för att koda. Dessutom så har jag diskuterat med min uppdragsgivare 

som tyckte att fokusen på det här projektet skulle ligga på designen, så det jag inte hinner koda med 

PHP, gör jag en lista över och lämnar över i samband med projektinlämningen så att en programmerare 

kan fortsätta. 

5.5 PACT-analys  

I den initierande fasen av projektet gjordes en PACT-analys som jag tog till hänsyn till under planering 

och designen av webbsidan.  

5.5.1 People  

Jag började med att identifierade olika typer av potentiella användare för webbsidan. Målgruppen är 

främst människor som bor i Stockholm, men många kommer från olika länder. Det finns flera olika 

nationaliteter på kontoret, och många är engelskspråkiga även om de förstår svenska. Alla på kontoret 
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har viss datorvana, även om vissa har mer användarvana. Huvudmålgruppen är JG anställda som håller 

på med någon del av designdelen, men alla ska ha möjlighet att använda sidan.  

5.5.2 Activities  

Jag identifierade fyra huvudaktiviteter som är relevanta för målgruppen:  

• Att se vilka riktlinjer en kund har.  

• Att kunna spara ned filer som används till kunder  

• Att kunna lägga in grafiska riktlinjer och filer 

• Att kunna radera icke aktuella filer. 

5.5.3 Context  

Webbsidans målgrupp använder sidan i kontorsmiljö, men de ska även kunna använda den hemifrån, 

samt i mobilen ifall de bara vill kunna kontrollera någonting. Det är inte så troligt att den kommer 

användas mycket på mobilen, eftersom det inte finns någon större nytta i att titta på/ladda ned dokument 

eller filer då man sällan arbetar med grafisk design på mobilen. Det är mest troligt att webbsidan 

kommer att användas på datorer på kontoret, alternativt på datorn hemma. 

5.5.4 Techonolgy  

Människorna som använder webbsidan har antingen Mac eller PC. Efter en diskussion med anställda på 

JG Communication, fick jag fram att de webbläsare som oftast används som standard är Chrome och 

Firefox, i de senaste versionerna. På företaget har de ett stabilt nätverk som nästan aldrig strular och 

nuvarande mappsystem kommer att finnas kvar som backup, därför inte viktigt att systemet fungerar 

utan uppkoppling. 

5.6 Funktioner  

Utifrån PACT-analysen och feedback jag fått från JG Communication och min handledare, gjorde jag en 

lista på alla funktioner som måste vara med på sidan: 

• Logga in/ut – Denna funktion måste vara med eftersom det är kunders information som läggs ut 

på sidan, och det är endast information som anställda på JG Communication ska ha. 

• Sök kund – Även om det finns en lista på startsidan med alla kunder, måste det kunna gå och 

söka upp en kund snabbt genom att bara skriva namnet på den. 

• URL-länk/länkar– Om kunden har en webbsida för grafiska riktlinjer- Viss information är för 

stor för att lägga på den här webbsidan, som exempelvis om kunden har en extern bildbank. 

Därför är det viktigt att sådana länkar finns med. 
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• Skapa eget dokument – En sida där man kan lägga in element och text som man vill, och kunna 

redigera innehållet som i ett öppet dokument.  

• Kommentarsfält– Ibland är det bra att kunna fråga saker direkt på sidan. Den här funktionen är 

inte viktig att ha på varje sida, men kan vara bra att ha på sidan för att skapa eget dokument.  

• Godkännande, nekande, visa- ändringar funktioner – Eftersom det är admin som bestämmer över 

vad som finns med för företag så är det viktigt att det finns möjlighet för alla att ändra, men att 

det då kommer en notifikation om att det är admin som kommer att godkänna ändringen. 

• Lägga till kund och användare – Man måste kunna lägga till nytillkomna användare och kunder.  

• Senast uppdaterad-funktion – Då huvudmålet med den här webbsidan var att se till att man har 

rätt version av ett dokument, så är det viktigt att se när det var uppladdat. 

5.7 Designdokument  

5.7.1 Site map  

När funktionerna för sidan var klara och väl definierade var nästa moment i konceptutvecklingen att 

göra en site map som visar informationsstrukturen på en webbsida. 

 
Figur 2. Site Map över webbsidans sidor/större funktioner 

 

Login 

Kund 

Överblick Grafiska 
Manualer 

Filer 

Väntar på 
godkännande Lägg till Kund Lägg till 

Användare Adminkunder Sök Logga ut 

Hem 
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5.7.2 Wireframes  

En wireframe är en grov illustration som visar hur innehållet presenteras på en skärm. Denna innehåller 

oftast inte färger, specifika typsnitt eller bilder. Syftet med en wireframe är därför inte att visa sidans 

layout, utan istället att fastställa sidans struktur och innehåll (Kadlec, 2013).  

Nästa steg i att utveckla konceptet var därför att göra wireframes. Jag började med att skapa en Lo-fi 

wireframe av startsidan med hjälp av att skissa på vitt papper. Denna var tänkt att vara så enkel som 

möjligt, då fokus skulle ligga på sidstruktur, hierarki och beteende. Sedan gjorde jag en mer utvecklad 

hi-fi prototyp i Photoshop, eftersom jag ville få en tydligare bild över hur jag skulle designa sidan samt 

kunna göra bättre användartester.  

5.7.3 Moodboard  

En moodboard ett verktyg för idéutveckling som bygger på att samla olika visuella objekt, såsom 

fotografier, färger, texter, former med mera, på en plats för att fånga en känsla över sin design ska se ut 

(Benyon, 2005). För att få inspiration och idéer för hur min webbsida skulle kunna gestaltas, utöver att 

använda mig av företagets grafiska riktlinjer, skapade jag därför en moodboard. Denna innehåller 

webbsidor vars layout och former var lämpliga, och som enligt mig skulle fungera bra att använda emot 

de grafiska riktlinjerna. Jag tog bland annat inspiration från många olika portfoliosidor, eftersom att en 

portfolio är till för att visa upp något och jag ville få fram känslan att man ”visar upp” kunderna de har 

på webbsidan. 

 
Figur 3. Jag har satt samman flera webbsidor som jag gillat designen eller vissa element på och som samtidigt passar gentemot JG 

Communication grafiska riktlinjer 
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5.8 Användartester  

Davidsson Pajala (2013) examensarbete visar hur design- och utvecklingsprocessen ser ut inom ett 

projekt med uppgift att ta fram en responsiv webbsida. Det praktiska arbetet resulterade i en prototyp av 

en responsiv webbsida till ett blivande datorspelsföretag. Hon skriver där om vikten av genomtänkta 

användartester, speciellt det första steget av wireframes. Då hon fick ut mycket information kring vad 

användare tycker är användarvänlig layout och-funktionsdesign valde jag att arbeta med samma metod. 

 

Jag har gjort två stycken användartester av wireframes. Det första med en Lo-fi prototyp som jag gjorde 

innan jag hade gjort en sitemap, och det andra med en mer utvecklad wireframesskiss som är gjord 

senare i projektarbetet. Det första användartestet gick ut på att hitta ett specifikt företags grafiska 

riktlinjer för video. Det andra användartestet, som var mer utförligt, gick ut på att användarna skulle 

navigera sig runt på hemsidan med olika mål. Dessa saker skulle de utföra: 

• Lägg till en kund. 

• Ladda ned ett specifikt företags typsnitt. 

• Hitta ett specifikt företags manual för grafiska riktlinjer gällande videor. 

• ”Neka” en användares ändringar. 

 

Efter båda användartesterna fick användarna svara på dessa frågor;  

• Är innehållet på webbsidan logiskt strukturerat? Varför/varför inte? 

• Känns något felplacerat? Om ja, vad och varför? 

• Är det något i innehållet som är otydligt? Om ja, vad och varför? 

• Är allt innehåll relevant för en startsida?  

• Är det något innehåll som saknas? 

 

5.8.1 Deltagare 
Användarna som gjorde det första testet bestod av fyra stycken anställda på JG Communication som alla 

jobbar med grafisk design och har god datorvana. Det andra användartestet jag gjorde hade fjorton 

stycken deltagare. Tio av dessa var studenter inom icke medietekniska ämnen som inte har mycket 

kunskap inom webdesign, samt de fyra anställda som deltog i det första användartestet. 
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5.9 Innehållsanalys av JG Communications grafiska profil 

Det är viktigt att jag följer JG Communications grafiska profil när jag gör webbsidan. Inte bara eftersom 

att webbsidan ska handla om grafiska riktlinjer och dessutom skapa en vi-känsla, utan självklart bara för 

att sidan ska representera företaget. Därför har jag gått igenom företagets logotyp, färger och typsnitt. 

5.9.1 Logotyp  

JG Communications logotype består av namnet och en symbol, kommunikationsfären. 

Kommunikation sker numera inte bara från en sändare till en mottagare. Den är öppen för alla som är 

engagerade. För att höras måste kommunikationen vara relevant för målgruppen och de behöver bjudas 

in till en konversation. All konversation är som trådar. En del är sammankopplade och interagerar med 

andra medan andra inte är det. När alla dessa trådar samlas bildar de en sfär - kommunikationssfären. 

Logotypen är en del av deras varumärke. Även om färger, typsnitt, symboler och bilder bildar ett uttryck 

och berättar vilka JG Communication, förblir alltid logotypen hörnstenen i deras varumärke. Med det 

sagt ska man ändå kunna strunta i Logotypen och fortfarande känna igen varumärket. Logotypen kan 

även vara i negativ, alltså vit logotyp på mörk bakgrund. 

 

Det finns en annan variant över strukturen på logotypen, den liggande varianten, där själva symbolen 

ligger till vänster om företagsnamnet istället för ovanför. Den får endast användas när ytan är för 

begränsad för den stående varianten, eftersom originalet endast får användas på en luftig yta. I princip 

ska man inte sära på logotypens delar det vill säga symbolen och texten, men det finns undantag. 

Mönstret i symbolen kan användas som ett dekorativt element och kan då skiljas från textraden. 

 

 
Figur 2. JG Communications logotyp.  
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5.9.2 Färger  

I bilderna som följer ser ni vilka färger JG Communications varumärke är uppbyggt av. 
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Figur 3. JG Communications färger.  

 

 

5.9.3 Typografi  

JG Communications huvudtypsnitt är GillSans som främst är avsedd för rubriker och tabeller, men kan 

även användas i brödtext. Deras andra typsnitt är Garamond, även det är ett av de klassiska typsnitten. 

Det används i första hand till längre brödtexter. De har valt dessa typsnitt för att de tycker att dessa är 

lättlästa och klassiskt vackra, samt att de inte tar uppmärksamheten från innehållet. 

 

Ibland uppstår dock behovet av att använda något annat typsnitt för att förstärka budskpet. Detta måste 

bedömas utifrån varje enskild situation och måste alltid stämmas av med kommunikationsansvarig på 

företaget. Varje typsnitt finns i två varianter. Ett så kallat korrespondenstypsnitt som du använder när du 

själv skapar information i din dator, som till exempel för worddokument eller powerpoint, och ett 

typsnitt för externkommunikation det vill säga annonser, broschyrer, affischer etcetera. För webben 

använder de dock Arial, vilket är av störst vikt för mig då det är det mediet jag kommer arbeta i.  Jag 

kommer dock att använda de andra typsnitten för bilder som har text i sig. 

 

 
Figur 4. JG Communications typsnitt.  
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5.9.4 Bilder 

När det kommer till bilder så använder sig företaget ofta av en manér i form av en vitt vägg och trägolv 

där olika bildelement och illustrationer kan läggas in. Ett exempel på hur det kan användas finns på 

deras webbplats, på både startsidan och deras sida för vad de erbjuder för tjänster. 

 

 
Figur 5. JG Communications webbsida, där deras manér med en vägg används.  

 

Bilderna som finns i väggmanéren (se figur.5) används, fast vissa inte har någon speciell innebörd utan 

ska mest se estetiskt tilltalande ut och uppfattas vara lite random.   
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6. Resultat 

6.1 Resultat av användartesterna. 

Resultatet av användartesterna på mina wireframes var mycket givande för hur alla funktioner och delar 

på sidan skulle placeras. På det första användartesten med Lo-fi prototypen fick jag dessa resultat: 

• Lägg till kund borde finnas på något ställe i toppen av sidan, då det kan vara jobbigt att scrolla 

ned till slutet av sidan om det finns många kunder. 

• Det borde vara annorlunda kategorier där man finner texter, då det kan finnas oändliga typer av 

medier som man kan söka på. 

• I wireframesprototypen finns en skiss på en undersida där man kan skapa egna grafiska manualer 

i redigeringsbara dokument, direkt på sidan. Användarna från JG Communication tyckte att det 

var onödigt att kunna redigera flera olika dokument, då de befintliga grafiska manualerna, som 

finns i framförallt PDF-dokument, innehåller mycket information.  Detta skulle kunna innebära 

att anställda inte skulle ta sig tid att lägga in information manuellt på sidan, då den ändå redan 

finns tillgänglig i dokument man kan ladda upp på sidan. De gillade dock idén med att kunna 

redigera dokument, och menade att det skulle kunna vara bra med att ha ett sådant dokument 

som man kan lägga till det man tycker är speciellt viktigt för en specifik kund.  

 

På min Hi-fi prototyp över wireframes fick jag dessa resultat: 

• Bra att det finns en hemknapp på alla sidor. 

• Snyggt att headern alltid är 100% bred. 

• Placeringen på rubriken över innehållet på sidan borde vara centrerad. 

• Väntar på godkännande borde ha en egen plats i menyraden, eftersom det är bra om man har 

ständig koll ifall man har fått någon ändring. 

• Om alla ska kunna lägga till kunder, borde den också ha en egen plats i topmenyn. 

• När man lägger till en kund, behövs det ingen beskrivning då den inte hamnar någonstans på 

sidan.  

• När man gått in på en specifik kund, borde företagsnamnet stå i headern så att man alltid har koll 

på vilken kund man är inne på. 

• Man borde kunna ladda ned visa filer på sidan också, som har med de grafiska riktlinjerna att 

göra. 

• Om man är inne på grafiska manualsidan, borde det finnas beskrivningar till varje manual. 

• Det borde finnas kategorival för att sortera manualer. 
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• Det blir svårare att snabbt finna en kund på indexsidan när det är olika höjder på kund-rutorna, 

då det inte blir tydliga linjer att följa i listan. 

6.2 Webbsidan 

Webbsidan är en Hi-fi prototyp med fokus på design och funktioner. Funktionerna behövde inte vara 

klara, men de ska finnas välbeskrivna i ett dokument som ska lämnas in till uppdragsgivaren 

tillsammans med prototypen. Delmålen med webbsidan var att den skulle vara responsiv, lättorienterad 

och följa JG Communications grafiska profil.  

 

Jag kommer att gå igenom alla sidor som finns i prototypen. Då superadmin har några fler funktioner på 

webbsidan gentemot den vanliga användaren, som även kan vara admin, kommer jag att under 

sidgenomgången gå igenom hur skillnaden kommer att se ut för de olika användarna. Jag kommer även 

att använda mig av uttrycket Godkännande/sparat-rutan då det flera gånger på sidan kommer att kunna 

göras ändringar som av användare som inte är admin bemöts av ”Ändringarna vänta nu på admins 

godkännande” och för användare som är admin över kunden som ändringarna berör kommer ett popup-

fönster där det ska stå ”Ändringarna är sparade”. 

 

Då nästan alla sidor som finns med har samma toppmeny, kommer jag att gå igenom den först följt av 

header och footer. Däremot kommer jag att gå igenom sidor som länkas ifrån topmenyn efter de sidor 

som man kan orientera sig fram till utan toppmenyns hjälp först, som är; Login, Index, Kund, Överblick, 

Grafiska Manualer och Filer. 

6.2.1 Toppmeny och Header 

I toppmenyn så finns det på min prototyp finns olika länkar och funktioner; Hem, Väntar på 

godkännande, Admin, Lägg till (dropdown: Kund och Användare), logga ut och sök kund. Hem är som 

vanligt bara en länk till startsidan så att man alltid hittar hem. Väntar på godkännande går till en sida där 

adminförfrågningar väntar på att godkännas, samt ens egna förfrågningar till admin för en kund finns. 

Jag kommer att beskriva denna sida senare i rapporten. Länken Admin går man till en sida där ens 

adminkunder finns. Även denna sida kommer jag att beskriva närmre senare under rapporten. Lägg till 

är en dropdownmeny rubrik där man kan välja mellan att lägga till en ny Kund eller Användare. Om 

man väljer kund kommer ett popup-fönster upp där man fyller i Kundnamn, väljer Logotyp, lägger till 

URL:er som kunden har som har någon anknytning till deras grafiska identifiering. Om man fyller i 

rutan och sparar så blir man automatiskt admin. Det är bara superadmin som ska kunna välja andra, och 

flera admins för en kund. Möjligheten att lägga till användare ska bara finnas till för superadmin. Om 
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superadmin klickar på Lägg till ny användare, så kommer en ruta upp där det står användarnamn. 

Tanken är då att superadmin skriver personens mailadress. Observera att det bara går att använda en 

jgcommunication-mailadress. Logga ut är till för att man enkelt ska logga ut från sidan, då ska man även 

få en ruta där det står ”är du säker på att du vill logga ut?”. Sist i menyn finns en sök funktion, där man 

helt enkelt kan söka efter kunder. Börjar man söka ska kunderna listas i dropdownmenyn och finnas där 

så länge de börjar på de bokstäver man har skrivit i sökrutan. Under toppmenyn finns headern som har 

väggmanerens vägg som bakgrundsbild och en kolibri som läser på en riktlinje-skylt där webbsidans 

titel Grafiska riktlinjer står. Kolibrin kommer från företagets bildarkiv. Skylten har jag gjort i Adobe 

illustrator med ritplatta så att den ska se handmålad ut, och symbolisera en riktlinje- skylt. På högersida 

ser man en del av en JG Communication uppförstorade logotyp. Den här headern finns på de sidor där 

man inte är inne på en specifik kund, mer om det kommer senare, och klickar man på den kommer man 

till Index- sidan. 

 
Figur 6. Toppmeny och header.  

 

 

6.2.2 Footer 

Footern på sidan är väldigt enkel. Den består av tröskeln från väggen och golvet ifrån manéren som 

tonas ut i den svarta bakgrundsfärgen som footern har. På footern finns nästan alla länkar som finns i 

topmenyn, förutom dropdown-menyn Lägg till. Under menyraden finns texten ”© Ellinor Diring för JG 

Communication”. Sedan kommer det inte att stå mitt namn när någon har implementerat elementen och 

gjort den faktiska sidan, för copyrighten gäller för prototypen. 



27 
 

 
Figur 7. Footer.  

 

6.2.3 Logga in 

Till Logga in-sidan har jag använt sig av väggmaneren som bakgrunden, och gjort att det ser ut som att 

Logga in-boxen står på golvet lutandes mot väggen. Backgrunderna, jag har använt mig av två bilder där 

en är väggen och en är golvet från manéren, har jag tonat så att bilderna smälter in i den vita 

backgrundfärgen för att ge ett mjukare och renare intryck. Jag har även valt att placera JG 

Communications logotyp över Logga in-boxen, för att det ska vara tydligt att denna sida tillhör 

företaget. Detta för att skapa vi-känslan.  

 

Just nu finns det två skapade användarnamn och lösenord som det fungerar att logga in med, men tanken 

är att de anställda ska logga in med sina befintliga användarnamn och lösenord som är kopplade till 

företagsserver. 
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Figur 8. Logga in-sidan.  

 

 

6.2.4 Index 

När man har loggat in på sidan kommer man till indexsidan där alla av företagets kunder finns upplagda. 

Under headern finns rubriken för sidan, denna är även återkommande igenom alla sidor utom Logga in- 

sidan. Den har jag valt att centrera, samt lägga ett streck kring vardera sidan för att tydligare visa vad 

den är rubrik över, då strecken sträcker sig över hela längden av resten av innehållet. Strecken är svarta 

och texten är orange, HEX ff9900, då det är några av företagets basfärger. 

 

Länkarna till de olika kunderna ska även bestå av företagets logotyp, men jag har lagt in en provisorisk 

logotyp för alla kunder. Tanken här var ursprungligen att alla boxar för kunder ska vara lika breda, men 

höjden baseras på hur hög logotypen är i förhållande till längden. Under det andra användartestet visade 

sig dock att det försvårade att hitta en specifik kund, därför valde jag att ha alla kund-rutor samma 

storlek. Under logotypen står kundnamnet i vitt på en orange bakgrund och hoverar man över kund-

boxen så kommer det skarpare skugga under boxen och den vita kantlinjen som omger boxen blir ljusare 

grå. Om man trycker på kunden så kommer man till sidan Kund. 
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Figur 9. Index-sidan.  

 

6.2.5 Kund 

När man kommer in till Kund-sidan byts headern ut mot en header där kundnamnet står istället för 

Grafiska riktlinjer. Den största skillnaden med headern är att skylten har byts ut mot en resväska som 

ser ut att vara uppackad för att symbolisera att man har ”hittat hem”. Just nu är headern bara en bild, 

men tanken är att Kundnamnet ska laddas upp på samma ställe det är nu, men med riktig text istället. Så 

länge man är inne på någon undersida som hör till en specifik kund, så kan man klicka på headern för att 

komma tillbaka till den här sidan.  

 

Innehållet på sidan är först rubriken där det står alternativ. Sedan finns det till vänster under rubriken 

länkar till olika sidor kunden har, som har att göra med grafiska manualer som kunden har på en egen 

sida eller exempelvis en bildbank. Sedan finns det tre huvudalternativ; Överblick, Grafiska manualer 

och Filer. Dessa är utformade som bilder på manérgolvet där det står föremål som har med dessa 

alternativ att göra. Om man hoverar över dessa så kommer en slide-meny fram som täcker boxen. Här 

ska det stå en beskrivning kring vart man kommer och sedan finns en knapp där man trycker för att gå 

till den sidan. 
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Figur 10. Header.  

 

 

 
Figur 11. Kund-sidan.  

6.2.6 Överblick 

Den här sidan finns till för att om det finns vissa delar som man tycker är extra viktiga för ett företag så 

ska man kunna lägga in dessa här. I rubriken finns det även två knappar; redigeringsläge på/av och 

Lägg till grafisk riktlinje. Den första knappen trycker man på för att redigera befintliga grafiska 

riktlinjer: Då kommer knapparna Redigera och Radera upp. Om man trycker på Redigera så ska man 

kunna ändra befintliga grafiska riktlinjer. Saker man ska kunna göra när man lägger till information om 

en grafisk riktlinje är att skriva, ladda upp bilder, kunna lägga till filer som är nedladdningsbara, 

exempelvis logotyp, och om man vill kunna generera färgkoder. Längst ned i dokumenten ska det finnas 

en Spara-knapp och en Avbryt- knapp. Om man trycker Spara kommer Godkännande/sparat-rutan och 

om avbryt så kommer frågan ”Är du säker på att du inte ska spara?” upp. Den andra knappen Lägg till 

grafisk riktlinje är till för att skapa en ny grafisk riktlinje. Då ska ett popup-fönster komma upp där det 
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står vilket namn den grafiska riktlinjen ska ha, samt en Spara- knapp och en Avbryt- knapp. Sedan 

kommer Godkännande/sparat-rutan upp. Här var det ett problem att bestämma ifall användare som inte 

var admin för kunden skulle kunna redigera den nya kunden denne skapat utan godkännande från admin 

om att den har blivit skapad. Jag valde till slut att det skulle kunna gå att göra det i min prototyp.  

 
Figur 11. Överblick-sidan.  

 

 
Figur 12. Överblick-sidan med redigeringsläget aktiverat.  
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6.2.7 Grafiska manualer 

Om man går in på denna sida så finner man olika statiska manualer som kan laddas ned i format som 

exempelvis PDF eller Powerpoint. På dokumentet står det tydligt när de är uppladdade samt så finns det 

en passande rubrik på dokumentet. Om man hovrar över en manual skommer en likadan slide fram som 

den på Kund-sidan. Skillnaden här är att här finns knapparna Öppna och Ta bort. Väljer man öppna så 

får man upp standardrutan med förslagen att antingen öppna eller spara dokumentet. Klickar man på Ta 

bort på ett dokument kommer Godkännande/sparat-rutan upp.  Under rubriken finns även knappen 

Ladda upp en ny manual där det ska komma upp ett popup-fönster när man klickar på den, med input 

för en rubrik, en beskrivning och där man kan ladda upp en fil. Bredvid den Ladda upp en ny manual- 

knappen finns en sökfunktion där man kan söka efter en grafisk manual. Innehållet i rutorna består av 

enkla bilder, dessa ska byta ut mot några mer genomtänkta i den riktiga versionen av webbsidan, men 

tanken är att det ska stå filnamn och datum för uppladdning i dem.  

 
Figur 13. Grafiska manualer-sidan.  

 

6.2.8 Filer 

Sidan för filer fungerar på och ser ut, i stort sett, likadant som grafiska manualer. Skillnaden är att här är 

det istället bildfiler, text-zipmappar eller liknande som man laddar upp istället för dokument-filer. 
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6.2.9 Väntar på förfrågningar 

Som tidigare nämnt är denna sida till för att se förfrågningar som man har skickat eller som någon vill 

att man ska godkänna. Sidan är uppdelad i två kategorier; Väntar på ditt godkännande och Väntar på 

admins godkännande. På det förstnämnda finns det som andra vill ha godkännande ifrån användaren och 

under den andra finns det som användaren vill ändra på företag som denne inte är admin för. På Väntar 

på ditt godkännande kan man Visa, Godkänna eller Neka någons ändring, och på Väntar på admins 

godkännande kan man Visa eller Ta bort förfrågningar om godkännande som man själv har skickat till 

admin för kunden. 

 
Figur 14. Väntar på förfrågningar-sidan.  

6.2.10 Admin 

På Adminsidan finns en lista på de kunder som man administrerar över. Listan består av företagets 

loggor och om man hovrar över ser man företagsnamnet samt en knapp där det står Visa/Redigera. 

Klickar man på den är det meningen att det ska komma upp ett popup-fönster med den information som 

finns förskriven sedan kunden skapades. För superadmin finns alla JG Communications kunder 

registrerade här. Dessutom finns det en Ta bort- knapp under Visa/Redigera- knappen, då superadmin 

kan ta bort kunder ifrån webbsidan. 
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Figur 15. Admin-sidan.  

 

7. Analys och slutsats 

Arbetet med den responsiva webbsidan för JG Communication har överlag fungerat som förväntat. 

Något som dock har avvikit är tidsplanen då jag la ned onödigt mycket tid på PHP. Detta har resulterat i 

att en del uppgifter fått skjutas fram och vissa delar inte har fått den tid de egentligen behövt. Tidsplanen 

har då utifrån dessa ändringar reviderats för att anpassas till situationen. Jag kommer att komplettera det 

här projektet med att göra ordentliga designförslag som är baserade på prototypens layout och 

funktioner, över hela webbsidan, i Adobe Photoshop för att ge webbsidan den design den förtjänar. 

 

En utmaning under arbetat har varit att vara ensam, då jag har behövt agera som flera olika teamroller i 

projektet. Jag har behövt vara min egen projektledare, interaktionsdesigner, artdirector och front-end 

utvecklare. Det har varit ett omfattande arbete som krävt stort engagemang. En fördel har dock varit att 

jag har insett vad det är jag tycker är roligaste i byggandet av en webbsida.  

 

Min frågeställning var: hur designar och bygger man ett användarvänligt intranät för arkivering av 

företagskunders grafiska riktlinjer? Det jag kommit fram till är att det är viktig, när det gäller 

användbarheten, att man lägger ned tid på att göra wireframes och tester så att man kan se vad 

användare är missnöjda eller nöjda med. Som Krug (2006) skriver, är det väldigt viktigt med tydlighet. 

Det gäller även när man har ett arkiv. Det ska vara endast några få klick för att komma dit. Väl där ska 
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det vara en enkel struktur så att man hittar sina filer. Det ska vara lätt att ta sig från punkt A till punkt B, 

vilket jag även fick fram under mina användartester. 

 

Slutligen är det viktigt att man granskar ett företags grafiska profil noga när man ska designa till dem, så 

man vet vilka riktlinjer man ska hålla sig till. Noggrann planering och förberedelser med skisser och 

moodboards etcetera, gör det möjligt för arbetet att upprätthålla en kunds visuella identitet. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Riskanalys 
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9.2 Bilaga 2: Lo-fi prototyp av wireframes (indexsidan) 
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9.3 Bilaga 3: Hi-fi prototyp av Wireframes (indexsidan) 
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