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Sammanfattning 
Vårt arbete har gått ut på att skapa två separata webbplatser. Vi har varit delaktiga i hela 

processerna från idéstadie till färdiga produkter. Webbplatserna vi tagit fram är Jag är 

fri - en kampanjhemsida åt RFSL, samt Laszlo & Tear - en presentationshemsida åt en 

musikduo. De två webbplatserna skiljer sig åt då vi klassar Jag är fri som samhällsnytta 

medan vi klassar Laszlo & Tear som underhållning. Vi såg dock en gemensam nämnare 

- att de skulle verka marknadsförande och att webbplatsbesökaren enkelt och tydligt 

skulle uppfatta syftet. Vi ville därför med vår studie undersöka hur man genom 

informationsarkitektur och grafisk form på ett tydligt och enkelt sätt når ut med rätt 

budskap och känsla. Studien resulterade i en guide som bidrar med kunskap för att 

utveckla enklare och mer användarvänliga webbplatser. 

 

Nyckelord 
Webbdesign, webbutveckling, informationsarkitektur, budskap, grafiskt gränssnitt, 

sidstruktur, guide, användbarhet. 

 

 

 



Abstract 

Our mission was to create two different web sites. We have been involved in the entire 

process from idéa to finished product. We have developed web sites for RFSL’s 

campaign called Jag är fri (eng. I am free) and the music duo Laszlo & Tear. The web 

sites differ from each other – Jag är fri has a social benefit and Laszlo & Tear is 

classified as entertainment. We saw, however, a common denominator – both sites 

should operate in promotional porposes and the recipient should clearly understand the 

purpose. We wanted to examine the best way to reach out with the right message 

through information architecture and graphical interface. This paper resulted in a guide 

that contributes knowledge of how to develop simpler more user friendly web sites. 

 

Keywords 
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site structure, guide, usability. 
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Bakgrund och tidigare forskning 
I vårt praktiska arbete tog vi på oss uppgiften att utveckla två separata webbplatser. 

Enligt oss gick dessa under två helt olika genrer eftersom den ena sidans syfte är att 

samla in pengar och uppmärksamma ett allvarligt ämne, medan den andra sidans syfte 

är att presentera en musikduo. Båda hemsidorna har dock gemensamt att de har ett 

starkt tema och att de ska nå ut med ett speciellt budskap.  

 

Den ena webbplatsen hade Laszlo & Tear som uppdragsgivare, en musikduo med sin 

bas i Stockholm. De är främst kända för att tolka The American Songbook på svenska, 

och det är detta tema webbplatsen har som fokus. Den andra webbplatsens 

uppdragsgivare var organisationen RFSL, som genom en kampanj kallad Jag är fri ville 

uppmana folk till att skänka pengar. Kampanjens syfte skulle vara att hjälpa 

asylsökande invandrare, som också är HBTQ-personer, till att få uppehållstillstånd i 

Sverige. Pengarna som samlas in genom kampanjen ska även bidra ekonomisk i deras 

vardag.  

 

I RFSL:s projekt Jag är fri har åtta asylsökande HBTQ-personer intervjuats och filmats. 

Alla har de olika bakgrunder och anledningar till att de kommit till Sverige. Deras 

berättelser har under projektets gång spelats in i en studio. Därefter klipptes materialet 

ihop till förkortade versioner som vi skulle placera på hemsidan som vi skapade. För att 

rikta mer uppmärksamhet till kampanjen skulle de slutgiltiga filmerna presenteras och 

“på:as” av olika svenska kändisar (bland andra Mona Sahlin, Hans Mosesson och Lisa 

Nilsson) som bryr sig om, och/eller är verksamma inom HBTQ-världen.  

 

The American Songbook är en samling bestående av de mest framstående och 

inflytelserika amerikanska låtarna från 1920-talet. Dessa är främst skapade för 

Broadwayteater, musikaler, och Hollywoods musikalfilmer. Laszlo & Tear har i sin 

tolkning av den amerikanska sångboken valt ut vissa klassiker och lagt till en del 

modernare pop-låtar från 2000-talet. Det som är speciellt med Laszlo & Tears projekt är 

att de gör svenska tolkningar av låtarna som ursprungligen är skrivna på engelska, och 

därför kallar de också sin show för “Den amerikanska sångboken - på svenska”. 
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Vi har studerat det tre år långa programmet IT, medier och design på Södertörns 

högskola. Där har vi läst kurser som varit ett stöd för de slutsatser vi drar. I kursen 

Informationsarkitektur fick vi kunskaper om hur man bäst sorterar en webbplats 

innehåll för att det ska bli tydligt för webbplatsbesökaren hur man navigerar. En annan 

kurs vi tror kommer vara en bra grund för att utföra den här studien är 

Interaktionsdesign, där vi fått kunskaper kring hur man designar en sida som är 

användarvänlig och interaktiv. Under vår studietid har vi uppfattat hur stor roll ett 

företags webbplats har idag för deras image och marknadsföring. Därför valde vi att 

utföra just dessa två projekt parallellt, där det är webbplatsens design och sidstruktur 

som står i fokus för att sprida budskapet och känslan. 

 

I sin bok Don’t make me think skriver Steve Krug om sina teorier kring webbplatsers 

användbarhet. Teorierna bygger på att webbplatsbesökaren aldrig ska behöva tänka när 

denne navigerar sig fram på sidan, se Figur 1 (Krug, S, 2006, 11). Målet är att 

webbplatsen ska vara så pass självklar att webbplatsbesökaren förstår sidan bara genom 

att titta på den (Krug, S. 2006, 18). Krug prioriterar denna design, som han kallar just 

“Få mig inte att tänka” före att optimera antalet klick eller att vara konsekvent i 

designen. Teoretiskt sätt skulle det man söker alltså enligt Krug kunna finnas fem klick 

bort, men så länge besökaren klickar sig igenom dessa steg utan minsta frågetecken är 

webbplatsen användarvänlig.  

 

 
Figur 1 Bild från Krugs bok som visar på att enkelhet är viktigt för webbplatsbesökarens förståelse. 
 

Krugs teori är en bra grund att utgå ifrån när det handlar om enkelhet i navigering och 

informationsarkitektur. Den stora utmaningen i vårt arbete var att kombinera det 

lättförstådda gränssnittet som Krug förespråkar med en estetik som passar 
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webbplatsernas syfte och budskap. Det var också viktigt för oss att webbsidorna var 

pålitliga och äkta. Detta speciellt när det gäller kampanjsidan Jag är fri, eftersom denna 

uppmanar webbplatsbesökarna att skicka sina pengar till RFSL:s insamling.  

 

År 2002 gjordes en undersökning vid Stanford University med syftet att ta reda på vad 

som gör en webbplats pålitlig (Fogg, B.J, 2002). Resultatet visade bland annat att 

företagets rykte, kundservice, sponsorer och annonser hade stor betydelse för 

webbplatsens trovärdighet. Men den allra viktigaste faktorn var webbplatsens utseende. 

Webbplatsens besökare litade inte på sidor som såg amatörmässigt utformade ut medan 

förtroendet för estetiskt tilltalande webbplatser var betydligt större. 

 

Eftersom projektet Jag är fri har sponsrats utav Postkodlotteriets Kulturstiftelse och har 

RFSL som uppdragsgivare anser vi att vi redan innan designprocessen påbörjades hade 

en stor fördel när det kommer till att skapa förtroende hos mottagarna. Vi grundar det på 

att både RFSL och Postkodlotteriet är välkända organisationer hos det svenska folket 

och vi tror att många vet att dessa organisationer står för bra saker.  

 

RFSL står för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 

rättigheter. Organisationen har funnits sedan 1950 och i maj 2014 hade föreningen 6000 

medlemmar i Sverige. RFSL beskriver sin egen verksamhet som följande: 

 

“RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och 

transpersoner, samt andra personer med queera uttryck och 

identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter som andra. RFSL:s verksamhet är mångsidig och 

består bland annat av politisk påverkan, informationsarbete och 

sociala och stödjande verksamheter. Konkret kan det röra sig 

om allt ifrån att uppvakta politiker och myndigheter och 

erbjuda utbildningar till att arrangera fester och andra sociala 

aktiviteter. Mycket av det politiska arbetet sker på central 

förbundsnivå, medan den individstödjande och sociala 

verksamheten oftast sker på avdelningsnivå” (RFSL, 2015). 
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Postkodlotteriet grundades 2005 och är Sveriges största lotteri, och sedan starten har de 

bidragit med 6,1 miljarder kronor till den ideella sektorn och 8,4 miljoner i vinstpengar 

till lottköparna. Postkodlotteriets vision beskriver de själva som:  

 

“Att skapa en bättre värld för människor, djur och miljö. 

Postkodlotteriet fördelar överskottet till välgörande ändamål 

via de 50-tal ideella organisationer som Svenska 

Postkodlotteriet stödjer” (Postkodlotteriet, 2015). 

 

Postkodslotteriets Kulturstiftelse går hand i hand med Postkodlotteriet och det är via 

Kulturstiftelsen som stor del av Postkodslotteriets bidrag går genom. På sin hemsida 

beskriver Postkodlotteriets Kulturstiftelse sin vision som följande: 

 

“Målsättningen med Kulturstiftelsen är att verka i linje med 

PostkodLotteriets vision om en bättre värld – en värld där 

människor möts på lika villkor och får djupare förståelse för 

varandra. Syftet är att skapa positiv social effekt för en större 

grupp människor genom stöd till kulturella uttryck och former. 

Stiftelsen ger finansiellt stöd till utvalda projekt eller 

organisationer som varaktigt verkar för att främja samarbete 

över gränser, såväl nationella som sociala och kulturella, samt 

för folkbildning om kulturarv genom kulturella uttryck och 

former. Genom att sprida information och kunskap om 

organisationerna och projekten till en bred allmänhet vill 

Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse bidra till att 

synliggöra deras arbete” (Kulturstiftelsen, 2015). 

 

Vi tror att användbarheten Steve Krug fokuserar på kan kopplas till att budskap lättare 

uppfattas. Genom att webbplatsbesökarna enklare tar till sig webbplatsens struktur och 

funktion kan denne uppleva vad sidan egentligen står för. I bland annat reklam och 

inom psykologi talar man om subliminala budskap. Detta är de budskap som man 

uppfattar “automatiskt” utan vidare efterforskning eller begrundan. De används i stor 

mån inom reklamen just för att det kan påverka, och faktiskt till och med styra 

människor (Fexeus, 2008). Vi ville i vårt projekt inte påverka människor, men vi ville 
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att de med självklarhet skulle uppfatta budskapen. Litteraturen kring subliminala 

budskap gav oss en bra grund till att utveckla en design som uppfattas som självklar för 

syftet. 

 

Flera studier har gjorts för att bevisa effekterna av subliminala budskap och den 

inverkan de har på människor. En sådan studie utfördes på två separata grupper 

människor som utsattes för olika budskap subliminalt (Bernstein, 2015, 297). Genom att 

visa dem bilder på personer som utförde vanliga vardagliga sysslor, så som att diska, 

skulle grupperna ge sin spontana uppfattning om personen på bildens personlighet. I den 

gruppen där de subliminala budskapen var negativa uppfattade testpersonerna 

människorna på bilderna som mer negativa och dåliga personer. Samtidigt fick den 

andra gruppen som utsattes för positiva subliminala budskap en bra och positiv 

uppfattning av människorna på bilderna.  

 

Denna studie tillsammans med många andra liknande bevisar att även de budskap som 

inte skrivs ut i text är viktiga för personers uppfattning. Det har dock ansetts oetiskt att 

påverka personer som inte själva vet om det, då det kan räknas som en form av 

manipulation (Bowie & Schneider, 2011). Vi ville i våra projekt inte på något sätt arbeta 

med någonting som skulle anses oetiskt. Vi kunde dock dra fördel av denna kunskap 

genom att väcka webbplatsbesökares associationer och minnen med hjälp av element 

och färger på hemsidorna.  

 

Exempelvis kunde vi i Jag är fri-projektet återanvända delar utav RFSL:s grafiska 

profil. Inte bara för att tillfredsställa kunden, utan även för att utnyttja den redan 

existerande uppfattningen om RFSL som organisation. Som tidigare nämnt är denna 

organisation väl känd för sina samhällsnyttiga projekt och vi tror att den allmänna 

åsikten om RFSL är att de står för en god sak. Även i skapandet av webbplatsen för 

Laszlo & Tear kunde vi ha nytta utav den redan existerande uppfattningen kring duon. 

De är kända för en specifik stil som andas 1920-tal och lyx. Därför kunde vi med hjälp 

utav en grafisk profil som matchar den stilen få webbplatsbesökarna att snabbt och 

enkelt koppla sidan till musiken och artisterna.  
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Syfte och mål 
Vi valde att basera vår studie på de två webbplatsernas gemensamma nämnare. Dessa 

var att de ska marknadsföra sitt budskap genom informationsarkitektur och grafisk 

form. Vi ville med vår studie undersöka hur man genom dessa två nämnare på ett tydligt 

och enkelt sätt kan nå ut med rätt budskap och känsla. I slutändan hade vi som mål att ta 

fram en guide för hur man kan tänka när man designar för att nå ut till rätt publik - med 

rätt budskap. Målet var att slutprodukten skulle uppfattas så självklar att den kunde 

klassas som ett subliminalt budskap. 

 

Som tidigare nämnt skiljde sig sidorna åt. Webbplatsen som skapats åt Laszlo & Tear 

går under nöjesgenren medan RFSL:s sida går under genren samhällsnytta. Sidorna 

hade dock gemensamt: 

 

• Att de skulle verka marknadsförande.  

 

• Att man som webbplatsbesökare skulle uppfatta budskapet på ett 

enkelt och tydligt sätt. 

 

Eftersom båda våra arbetsprojekt delade ovan nämnda mål valde vi att rikta vår studie 

mot dessa. Vi ville under projektets gång skaffa oss kunskap och erfarenhet för att i vår 

slutsats kunna sätta upp en guide för hur man kan uppfylla dessa två punkter på ett så 

bra sätt som möjligt. Våra förhoppningar är att denna guide, baserad på vår studie 

tillsammans med tidigare forskning och litteratur kommer vara till hjälp då andra i 

branschen antar samma sorts utmaningar. Som en bieffekt tror vi också att vår guide 

kommer kunna hjälpa webbplatsbesökare göra mer aktiva val då de utsätter sig för 

kampanjer och reklam på nätet. Vi vill att budskapet ska lysa igenom på ett tydligt och 

enkelt sätt, utan att missleda eller förvirra.  Förhoppningsvis blir effekten positiv för 

både människor inom mediebranschen, deras kunder och webbplatsbesökare.  
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Kundernas mål 

Utöver vårt egna mål med studien behövde vi i vår design även ta hänsyn till kundernas 

mål. För kampanjwebbplatsen Jag är fri var vår kunds mål med vårt arbete att samla in 

pengar till organisationen RFSL.  

 

Det finns olika sätt att få webbplatsbesökarna att välja att skänka pengar till 

välgörenhet, och det grundar sig i de olika anledningarna personerna har för att ge dessa 

bidrag (Klein, K. 2007, 21). En vanligt förekommande anledning är att ge för att få 

något tillbaka, exempelvis ett diplom eller någon liten souvenir som bevisar ens 

handling. En annan är att man ger för att det är vanligt inom ens sociala grupp eller 

familj, och en är för att man verkligen bryr sig om ämnet och blir känslomässigt berörd. 

Eftersom Jag är fri skulle ha ett så pass starkt tema, med ett ämne som är väldigt 

aktuellt i dagens samhälle valde vi att fokusera vår design på att väcka 

webbplatsbesökarnas känslor och medlidande. 

 

För Laszlo & Tear var målet med vårt arbete att skapa en digital identitet åt duon och 

deras musik. Vi hade därför ett nära samarbete med gruppen för att se till att vi skulle 

skapa en bild av dem som stämmer och som de kunde vara stolta över. Eftersom deras 

musik är mycket speciellt inriktad, med översatta tolkningar av The American 

Songbook, ansåg vi att det var viktigt att genren skulle lysa igenom direkt på 

webbplatsen.  

 

Metod 
Metoden vi fokuserade på var främst användartester i två olika etapper. Vi valde denna 

undersökningsmetod då den passade bra för att undersöka en praktisk produkt, som våra 

prototyper var. Användartesterna lät oss dessutom upptäcka eventuella problem med 

sidorna i god tid så att vi kunde ta designbeslut som effektiviserade vår produkt innan 

den lanserades (Conversionista, 2014).  

 

Vi valde också att använda oss av fjärranvändartester eftersom vi ansåg att denna metod 

var tillräcklig för att utvinna den data vi behövde av testningen. Denna metod kunde 

också spara oss tid då den fungerade asynkront.  
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Vi prövade både sidstrukturen, navigationen samt det grafiska gränssnittet, ikoner och 

färger i våra användartester. I etapp ett testades endast sidstrukturen för webbplatserna 

för att förenkla för testanvändarna att se eventuella problem utan att bli påverkade av 

färg och form. Vi påbörjade också kodningen av webbplatserna baserat på resultaten av 

användartestet i etapp ett, då etapp två endast skulle fokusera på det grafiska 

gränssnittet. Vi ansåg att detta skulle tidseffektivisera projektet ytterligare då vi kunde 

arbeta parallellt med kodning och grafiskt gränssnitt.  

 

Användartesterna skedde på distans genom två Google Drive-formulär1 och två 

prototyper, en per sida som testades. Google Drive har en smidig funktion som tillät oss 

skapa formulär där svaren automatiskt samlades in i svarsdokument. Dessa tester 

skickade vi ut till både kvinnor och män i varierande åldrar. Det vi ansåg var viktigt i i 

urvalet av testpersoner var att samtliga var datoranvändare med daglig tillgång till 

Internet.  

 

När vi samlade in resultaten från det första testet gick vi igenom dessa tillsammans med 

vår beställare på företaget examensarbetet utfördes i samarbete med. I detta fall var 

beställaren Magnus Skogsberg på företaget Happytear. Under mötet beslutades kring 

ändringar och tillägg i sidstrukturen så att sidan sedan kunde börja programmeras i 

Wordpress2. Med denna testning hoppades vi kunna skapa en så lättförstådd sidstruktur 

som möjligt för webbplatsbesökarna. 

 

I etapp två av användartestningen fokuserade vi på den grafiska formgivningen. Med 

grafisk formgivning syftar vi på tolkningen av färg, form och typsnitt, men också 

meningsbyggnader och ordval för rubriker och länkar. Dessa prototyper gav en mer 

komplett bild av hur sidorna skulle utformas i sina slutgiltiga versioner. Åsikterna från 

användartesterna samlade vi sedan in och sammanställde för att revidera vår första 

design och utföra ändringar. Även denna etapp av användartester utfördes på distans via 

två separata Google Drive-formulär. Vi valde denna metod för att kunna vara så 

tidseffektiva som möjligt i vårt arbete och för att vi skulle få in så stor mängd data som 

möjligt.  
                                                
1 Google Drive är en tjänst tillhandahållen av Google som fungerar som en digital hårddisk 
man kan dela med andra och arbeta tillsammans med i realtid. 
2 Wordpress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och 
användarvänlighet. 
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Som ett komplement till dessa användartester utförde vi även en studie där vi själva 

agerade experterna. Under denna studie undersökte och analyserade vi redan 

existerande kampanjsidor och webbplatser med specifika teman och budskap. I 

rapporten benämner vi denna som omvärldsanalys, men det kan också kallas för 

genreanalys eller förebildsanalys (Linköpings Universitet, 2015).  

 

Analysen gick ut på att undersöka andra liknande sidor, föregångare till vår sida, för att 

få en klarare bild över vad vi ville innefatta och utesluta. Det var lättare att ta dessa 

beslut i god tid i arbetsprocessen då vi såg potentiella designproblem i praktiken på en 

redan färdig webbplats. Vi kunde sedan jämföra dessa med de webbplatser som vi själva 

arbetade med skapandet av.  

 

För denna analys utgick vi från en punktlista publicerad på Linköpings Universitets 

hemsida (Linköpings Universitet, 2015) som vi till viss del anpassade för vår studie. 

Några av punkterna förkortade vi, då vi i vår studie ville få en helhetsbild av 

kampanjsidor och webbplatser som på ett bra sätt fyllt sitt syfte. Omvärldsanalysen 

skedde efter de två användartesterna. Det betydde att vi redan innan denna analys 

utfördes i stort sett hade kommit fram till webbplatsernas utseende och funktion.  

 

Huvudtanken med omvärldsanalysen var för oss att kunna göra mindre ändringar i 

upplägg och struktur innan vi slutligen skulle koda sidorna för webblansering. Detta 

gjorde vi för att få ännu mer grund för våra slutsatser. Vi trodde även att en 

omvärldsanalys skulle vara en bra grund för att motivera våra designbeslut gentemot 

kunden. De punkter vi analyserade var följande: 

 

• Vilka komponenter består sidan utav?   

Som komponenter innefattar vi bilder, textstycken, annonser och 

logotyper. 

 

• Vilka interaktiva komponenter finns på sidan? 

Som interaktiva komponenter innefattar vi knappar och länkar som 

svarar på interaktivitet från webbplatsbesökaren. 
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• Hur är sidans layout? 

Som layout innefattar vi kolumner, menyrader och avstånd. 

 

• Hur är den grafiska färgprofilen?  

Här analyseras även om det verkar finnas något specifik tanke bakom 

färgvalen. 

 

• Hur är textformateringen och vilka typsnitt används?  

Här analyseras även om det verkar finnas någon specifik tanke bakom 

valet av typsnitt och dess placering. 

 

• Hur stor andel information finns på sidan? 

Anser vi att detta är för mycket, för lite eller “lagom” - med 

användarvänlighet som mål. 

  

Metodkritik 

Ett problem med användartestning i flera etapper är att det tar mer tid från arbetet än att 

utföra endast ett. Ett annat problem med att endast testa sidstrukturen är att sidan är på 

pass enkel att testpersonerna har svårt att tänkta sig in i användarsituationen. Om 

tidsramen hade varit större hade vi i etapp två av vår användartestning anordnat fysiska 

användartester. Vi hade då kunnat sitta med testpersonen under testets gång. I det 

scenariot hade vi gett testpersonerna uppgifter att navigera sig igenom och samtidigt i 

realtid kunnat flika in med frågor och kommentarer.  

 

Fjärranvändartester är en bra metod för att samla in mycket data under kort tid, men det 

ger inte samma kvalitativa data som exempelvis intervjuer hade gett. Denna kvalitativa 

data kunde vi dock få från vår uppdragsgivare. 

 

Omvärldsanalysen byggde på att vi analyserade redan existerande material. För att 

analysen skulle vara användbar behövde vi veta ganska exakt vad det var vi ville ha för 

slutprodukt, något som kan vara oklart i startskedet av arbetet. För att försöka förhindra 

detta valde vi dock att utföra omvärldsanalysen efter att vi utfört båda etapperna av 
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användartestning. Förhoppningen var att vi då skulle ha kommit långt nog i vårt arbete 

för att kunna ta hjälp av andra sidor som analysmedel. 

 

Genomförande 
Vi byggde upp vår första prototyp i programmet Axure Pro3. Vi hade använt oss av 

programmet i tidigare arbeten och tyckte att det fyllde de funktioner vi behövde, samt 

att det har ett enkelt och tydligt gränssnitt. Prototyperna vi skapade i Axure gick enkelt 

att publicera via Internet till våra fjärranvändartester. 

 

För båda våra användartester publicerade vi en länk till vår prototyp på sidan för 

användartestets frågor, via ett Google Drive-formulär. Detta för att göra det så enkelt 

som möjligt för testanvändarna att hitta prototypen och samtidigt se frågorna i testet. På 

så sätt kunde vi undvika att skicka onödigt stora filer som tog upp plats och tid att ladda 

ner. Två män och två kvinnor i blandade åldrar deltog i användartestet. De fyllde i sina 

svar i formuläret som vi sedan kunde samla in via vårt svars-dokument i Google Drive. I 

det första användartestet var vi endast ute efter att testa strukturen på hemsidorna. Där 

av fanns inga bestämda färgval utan endast wireframes på vad hemsidorna skulle 

innehålla, se Figur 2.  

 

                                                
3 Axure är en programvara som tillåter användaren att skapa prototyper av webbplatser och 
applikationer utan att behöva skriva kod. 
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Figur 2 En skärmdump från vårt användartest i etapp ett, de blå siffrorna markerar klickbara funktioner. 

 

Efter att vi samlat in resultaten av strukturtestet gick vi vidare till etapp två i testningen. 

I detta test hade vi tagit till oss av synpunkterna från det första testet och gjort 

justeringar därefter. Mellan de två etapperna hade vi även ett möte med kunden för att 

gå igenom prototypen och komma med förslag till ändringar. Då vi hade en grund för 

ändringar att utgå från påbörjade vi utformningen utav användartest två. För detta test 

hade vi arbetat fram ett grafiskt gränssnitt som testpersonerna nu fick ge sina åsikter 

kring, se Figur 3. 
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Figur 3 En skärmdump från vårt användartest i etapp två med grafiskt gränssnitt. 
 

Användartestet för etapp två utfördes av fem testanvändare. Även i denna etapp utfördes 

testerna genom Google Drive-formulär och prototyper gjorda i Axure.  

 

Till vår omvärldsanalys valde vi ut fyra webbplatser. Två av dessa skulle liknas med 

temat och budskapet för Jag är fri-sidan och de andra två för Lazslo & Tear-sidan. De 

webbplatser vi valde ut för Jag är fri var Unicefs webbplats samt Human rights 

(svenska fonden för mänskliga rättigheter). För Lazslo & Tear var den ena webbplatsen 

vi valde ut, sidan där den största konkurrenten marknadsförs. Detta görs på en undersida 

till United Stage4, vilket är sidan utåt för en annan upplaga av svenska artister som 

tolkar den amerikanska sångboken. Den andra webbplatsen vi valde att inkludera i vår 

analys för Laszlo & Tear var Robert Wells sida Rhapsody in Rock. Denna valde vi då vi 

ansåg att det klassiska och lyxiga temat gick i stil med Lazslo & Tear som duo. 

 

Resultat 
Nedan presenteras resultaten av de användartester vi genomförde i etapp ett och två, 

följt av vår omvärldsanalys. Användartest 1 för Jag är fri återfinns i Bilaga 2 och 

användartest 2 för Jag är fri återfinns i Bilaga 3. Användartest 1 för Laszlo & Tear 

återfinns i Bilaga 4 och användartest 2 för Laszlo & Tear återfinns i Bilaga 5. 

                                                
4 United Stage är nordens största artistbolag. 
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Användartest 1 - Sidstruktur 

RFSL - Jag är fri 

Totalt deltog fyra personer i undersökningen, och av det allmänna resultatet att utläsa 

hade testpersonerna svårt att föreställa sig hur sidan skulle se ut då det inte fanns något 

“riktigt” innehåll på den ännu. Åsikterna vi fick angående startsidan var att vi måste 

vara tydliga med att visa att det är filmer som exponeras på startsidan, detta skulle 

lättast visas med tydliga spela-knappar. Användarna tyckte också att vi skulle vara 

noggranna med att se till att text och video inte skulle störa varandra då texten 

överlappar videon. Vi fick också synpunkten att det kanske skulle vara bra att ha en 

liten beskrivande text som berättade om filmernas innehåll. 

 

Användarna ansåg att namnet berättelser inte förstods innan man klickat på ikonen. De 

tyckte att man skulle kunna påvisa att den innehöll filmer genom ikonbilden. De 

upplevde också en viss förvirring kring startsidan och film-galleriet och upplevde de 

båda sidorna snarlika. 

 

På gallerisidan önskades en liten info-text till thumbnails-filmerna. Användarna ansåg 

också att man skulle kunna skjuta in den stora videon närmre mitten, så att den inte låg 

så lång uppe mot högerhörnet av sidan och stördes av krysset som tog dem tillbaka till 

startsidan. 

 

Hjälp-till ikonen upplevde användarna som bra och tydlig. De önskade däremot en 

popup-ruta innan man skickades vidare till RFSL:s insamlings-sida så att man var 

beredd på det. Krysset som användes för att komma tillbaka startsidan var enligt 

testpersonerna inte tillräckligt tydligt. De önskade en tydlig “Hem-knapp” istället. 

 

Övriga kommentarer från användarna var att vi skulle överväga att sätta en ram runt 

videoklippen på startsidan, annars tyckte de att sidan var bra men att det skulle vara 

lättare att bedöma en mer komplett sida med grafiskt utseende. 
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Laszlo & Tear 

Fyra personer deltog i användartestet och precis som i användartestet för Jag är fri 

upplevde personerna att det var svårt att svara när sidan inte ännu hade något grafiskt 

gränssnitt. De åsikter vi fick var att användarna upplevde att sidan var enkel, tydlig och 

lättnavigerad. De tyckte att igenkänningen i våra ordval var bra, men önskade en 

hemknapp längst till vänster på sidan. 

 

När det gällde filmgalleriet samt bildgalleriet var användarnas kommentarer endast 

positiva och de kunde inte komma på något att tillföra här. 

 

Testpersonerna önskade utöver kontaktformuläret på sidan “Kontakt” även 

kontaktuppgifter till Lazlo & Tear.  

 

Ändringar från användartest 1 till användartest 2 

Inför vårt andra användartest gjordes en del ändringar efter testanvändarnas önskemål 

och åsikter. “Kryssknappen” som användes för att komma till startsidan för Jag är fri-

sidan togs bort och ersattes istället med en “Hem-ikon”. Även Laszlo & Tear fick en 

rubrik kallad “Hem”. Under testet framkom också att kategorin “Berättelser” för Jag är 

fri var svårförstådd då man bara läste namnet. Därför ändrades namnet istället till “Leva 

som HBTQ”. Även symbolen för denna kategori ändrades från ett enkelt hjärta till ett 

hjärta omringat av en pratbubbla, se Figur 4. Användarna önskade också mer kompletta 

kontaktuppgifter för Lazlo & Tear, därför lades Lazlo & Tears mailadress till på alla 

sidor längst ner i webbplatsens footer. 

 

Efter användartesterna presenterade vi resultaten för våra kunder och diskuterade 

ytterligare förändringar. Vi kom tillsammans fram till att det skulle vara bra att på Jag 

är fri-sidan förtydliga vilken kategori som var aktiv för stunden. Problemet löste vi 

genom att lägga till ett färglager på den aktiva kategorin. Kampanjens namn Jag är fri 

placerades efter detta ovanför filmerna istället för att överlappa dem. Även ikonerna i 

menyraden flyttades ner nedanför filmerna. Bakgrundsfärgen bestämdes också till svart. 
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Figur 4 Förändringen på kategori-ikonen “Leva som HBTQ”. Till vänster visas den första versionen av 

ikonen och till höger den nya varianten. 
 

Användartest 2 - Utformning 

RFSL - Jag är fri 

I detta användartest var vi intresserade av att få åsikter kring webbplatsens utseende. 

Därför ställde vi i konkreta frågor som hade med grafiska gränssnittet att göra. Totalt 

deltog sex testanvändare.  

 

Det första vi ville att användarna skulle göra var att beskriva känslan av sidan med tre 

ord. Orden användarna angav var följande: enkel, Youtube, amerikansk, lyxig, 

internationell, modeinriktad, tydlig, modern, dyster, simpel, lite tråkig och konkret. 

Därefter ställde vi frågan om huruvida testanvändarna uppfattade vilken sida de var inne 

på i menyn. Samtliga användare angav att de klart och tydligt uppfattade vilken sida de 

var inne på. På frågan hur testanvändarna upplevde sidans navigation svarade samtliga 

att den var enkel, tydlig och användarvänlig.  

 

För att få förslag på saker vi själva inte tänkte på frågade vi testanvändarna om de hade 

några övriga synpunkter för att förbättra hemsidan. Där fick vi åsikterna att syftet med 

kampanjen borde synas på startsidan. En av användarna gillade det valde typsnittet på 

texten “Jag är fri”, men tyckte att det kändes lite mer konstnärligt än resten av sidan. 

Användaren ansåg också att avståndet mellan bilderna på sidorna och ikonerna behövde 

ökas. Färgvalen för ikonerna som var hämtade från RFSL:s logotyp tyckte 

testanvändarna var helt rätt, men en av användarna kopplade ihop den röda färgen på 

“Hem”-ikonen med “Nej”. En användare tyckte att layouten på kategorin “Leva som 

HBTQ” kändes stökig då den innehöll både centrerade, vänsterställda och högerställda 
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element. Videolistan till vänster under samma kategori ansåg samme användare inte 

skulle sträcka sig lika högt upp som rubriken, utan istället kortas av. 

 

Laszlo & Tear 

Detta användartest skiljde sig från de två första varianterna vi genomförde på så sätt att 

testanvändarna fick olika uppgifter som skulle genomföras på sidan. Totalt deltog sex 

testanvändare.  

 

Den första uppgiften bestod av att användarna skulle klicka sig in i kategorin bilder och 

kolla närmre på en av bilderna där. Ingen av personerna upplevde några svårigheter med 

att utföra uppgiften.  

 

I nästa uppgift bad vi dem beskriva sidans utseende med tre ord. Orden blev följande: 

Användarvänlig, enkel, speciell, amerikanskinfluerad, 50-tal, lyx, otydligt budskap, 

gammaldags, mörk/dyster, tydligt budskap, glammig, showig, intresseväckande och 

proffsig.  

 

I denna prototyp använde vi oss av en pil under rubrikerna för att markera den aktuella 

kategorin. Vi frågade vad testanvändarna ansåg om det sättet att markera. En av 

personerna angav att pilen var ett bra element för att markera den aktuella menyn, de 

resterande fem ansåg att pilen borde modifieras eller bytas ut för att stämma överens 

med resten av webbplatsens utseende.  

 

För att få förslag på saker vi själva inte tänkte på frågade vi testanvändarna om de hade 

några övriga synpunkter för att förbättra hemsidan. En av användarna tyckte att vi skulle 

kunna klargöra på startsidan vilka Laszlo & Tear är och vad budskapet är. En annan 

användare tyckte att stilen på sidan var fin och navigeringen lättförstådd, men att det 

blev lite för plottrigt med alla element tillsammans.  

 

En användare tyckte att vi skulle kunna använda oss av en mer neutral bakgrund och ta 

bort den guldiga ramen rund webbplatsens header. Vi fick också åsikterna att 

färgkombinationerna passade bra tillsammans, men att typsnittet på “American 

Songbook” krockade med ramen runt headern, som enligt användaren signalerade 
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fransk rokoko och 1700-tal. Användaren tyckte att vi istället skulle ta fasta på art deco-

stilen och bygga det visuella kring den. Det röda krysset som stänger ner förstoringen av 

bilderna i bildarkivet ansåg en av användarna inte passade in med resten av stilen på 

hemsidan eftersom det var det ända stället vi använde den röda färgen. 

 

Omvärldsanalys 

Resultatet av vår omvärldsanalys visar att alla analyserade webbplatser hade gemensamt 

att de bestod av texter, bilder och logotyper. Samtliga av webbplatserna innehöll också 

knappar och länkar, men ingen av de analyserade webbplatserna hade några annonser. 

Texten hos alla webbplatser vi analyserade var marginaljusterad, det vill säga att texten 

inte sträckte sig ända ut i kanten av skärmen. Menyerna på webbplatserna var centrerade 

och låg placerade överst på sidan. Robert Wells sida Rhapsody in rock var den enda 

som använde högerjusterad text i sin menyrad. Human rights och Unicefs hemsidor var 

uppbyggda med två kolumner, medan Rhapsody in rock och United Stage endast 

innehöll en kolumn. Huvudfärgen för dessa två sistnämnda sidor var svart. 

Huvudfärgerna för Unicef och Human rights var vit. Samtliga hemsidor använde sig av 

sans-seriffa typsnitt, både för rubrik och brödtext. Gemensamt för samtliga sidor var att 

de alla använde sig av en vit rubriktext i menyraderna. 

 

Unicefs webbplats har en ljus färgprofil, med huvudfärgerna blå och vit. Vi tror att den 

blåa färgen ska symbolisera pålitlighet, lugn och fred samtidigt som den vita ska 

symbolisera hoppfullhet och lättsamhet (att framtiden blir lättare). En stor del ljusa ytor 

och vitt är något som syns även på Human rights webbplats.  

 

Trots detta valde vi att frångå den ljusa färgsättningen. Anledningen till att vi istället 

använde en svart bakgrundsfärg genomgående för hela webbplatsen Jag är fri var för att 

vi såg ämnet på sidan som väldigt allvarligt. Historierna som presenteras är inte 

genomgående lättsamma utan man får möta personer med svåra livsöden som kämpar 

för att få svenskt medborgarskap.  

 

En annan anledning till den mörkare färgprofilen är att webbplatsen Jag är fri är en 

kampanjsida under organisationen RFSL - den är därför tidsbegränsad och mer 

ämnesspecifik. Vi anser att den därför kan designas mer slagkraftig än de andra 
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webbplatserna som analyserats. För att hålla det slagkraftigt har vi också valt att inte 

placera så stor mängd text på webbplatsen. Den text vi har innefattat kommer att spridas 

ut på flera undersidor, men främst består Jag är fri av filmer som presenterar innehållet. 

Vi ansåg att Human rights innehöll alldeles för mycket information på ett och samma 

ställe vilket övertygade oss ytterligare om att hålla webbplatsen enkel. 

 

United Stage hade en grafisk färgprofil som tydligt inspirerats av den amerikanska 

flaggan. Utöver det var temat mörkt med mycket svart, något som drog tankarna till 

kvällen. Till Laszlo & Tears sida har vi också valt att hålla färgsättningen dämpad och 

föra tankarna till kvällen eftersom det är då deras framträdanden oftast äger rum. Vi har 

dock valt att inte hålla oss till ett färgtema som inspirerats utav den amerikanska 

flaggan. Det beslutet tog vi tillsammans med vår kund, som anser att för mycket 

“amerikanskt” kan verka strikt. Dessutom är det en svensk tolkning av den amerikanska 

sångboken vilket inte ska tryckas undan genom att göra sidan för amerikansk.  

 

Andelen information på sidan tycker vi är lagom i mängd. Däremot är texten liten i 

storlek och allt ligger på samma sida vilket kan göra att läsaren tappar fokus och blir 

förvirrad. För att undvika förvirring valde vi att sprida ut informationen på flera 

undersidor, samt på startsidan genom en presentationsfilm/trailer som gör att vi kan 

minska textmängden. 

 

Något vi uppmärksammande extra mycket på webbplatsen för Rhapsody in Rock var att 

mycket fokus lades på biljettförsäljningen inför nästa spelning. Detta märktes genom att 

en stor länk till biljettköp var placerad på mitten av sidan. Att fokus ligger på 

biljettköpet har vi valt att frångå då vår kund inte vill att sidan ska kännas för 

säljinriktad. Vi har därför försökt ge webbplatsen en mer presenterande inriktning. Vår 

kund kommer inte heller ha någon spelning på några månader och därför skulle det vara 

omotiverat med en bokningssida utan innehåll. Vi tror att om man ska ha nytta utav en 

sådan bokningsfunktion på en webbplats så ska det som marknadsförs på sidan redan 

vara väl känt av allmänheten, så som Rhapsody in Rock är.  
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Slutgiltig produkt 

RFSL - Jag är fri 

För den slutgiltiga webbplatsen Jag är fri valde vi svart som bakgrundsfärg med vit 

text. För ikonerna valde vi hover-färger efter färgerna på RFSL:s logotyp. När en ikon 

blev aktiv hade den samma färg som vid hover fast starkare. När man först kommer in 

på sidan är Hem-knappen därför redan markerad i den första färgen, rött, se Figur 5. 

 
Figur 5 Den färdiga startsidan för Jag är fri. 
 

På startsidan presenteras fyra filmer, placerade mitt på sidan för att passa olika 

skärmstorlekar utan att dras isär. Vid överlämnandet av webbplatsen hade den inte blivit 

fylld med rätt innehåll och därför ser alla filmer likadana ut.  

 

När man är inne på undersidan Musikvideo eller Info presenteras en film till vänster 

med en tillhörande högerställd text, se Figur 6. Dessa är uppbyggda på samma sätt för 

att följa en standard för webbplatsen. 
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Figur 6 Den färdiga Musikvideo-sidan för Jag är fri. 
 

På sidan Filmer har vi programmerat in ett blogg-liknande flöde. Där visas olika filmer 

av asylsökande HBTQ-personer som berättar sina historier. Sidan Bidra har inget 

innehåll utan öppnar en ny flik i webbplatsbesökarens webbläsare som leder in på 

RFSL:s insamlingssida. 

 

Laszlo & Tear 

För den slutgiltiga versionen av webbplatsen Laszlo & Tear valde vi en bakgrund som 

är mörk men ändå har en struktur i form utav en tegelvägg. Bilder för headern är en 

högupplöst variant av den bild duon använt tidigare för presentation, se Figur 7. Vi har 

låtit headern ta en stor plats på sidan då den skapar igenkänning. Vi valde guld som vår 

komplementfärg till det svarta för att ge sidan en lyxig och klassisk känsla. 



 26 

 
Figur 7 Den färdiga startsidan för Laszlo & Tear. 
 

Navigationen har vi hållit väldigt enkel med ett typsnitt som liknar en avskalad variant 

av det i header-bilden. Webbplatsens innehåll har vi valt att rama in i en guldram för att 

särskilja detta från headern och menyn.  

 

På undersidan Om oss delade vi in sidans innehåll i tre kolumner för att skilja de tre 

kategorierna åt, se Figur 8. Den ena kolumnen presenterar endast Malena Laszlo, den 

andra Magnus Skogsberg Tear, och kolumnen i mitten presenterar dem som duo. Vi 

tyckte att det skulle vara det mest självklara sättet att sortera innehållet, eftersom de 

möts i mitten och delas av till egna individer på varsin sida.  
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Figur 8 Den färdiga Om oss-sidan för Laszlo & Tear. 
 

På sidorna Filmklipp och Bilder presenteras innehållet i ett blogg-flöde efter kundens 

önskemål. Kunden ansåg att webbplatsbesökarna inte skulle orka klicka sig in på 

bilderna utan att det skulle vara enklare att scrolla igenom dem för att få ett 

helhetsintryck av duon.  
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Slutsats 
Vi har i vårt arbete genomfört flera olika undersökningar och bedrivit forskning för att 

få erfarenhet och kunskap nog för att ta fram vår guide. Denna guide hoppas vi kommer 

hjälpa utvecklare i hur man kan tänka när man designar för att nå ut till rätt publik - med 

rätt budskap. Vi har genomfört två användartester och dessa har lyft fram åsikter och 

synpunkter kring två olika stadier i webbplatsernas skapande. Vi har även utfört en 

omvärldsanalys där vi totalt analyserat fyra redan existerande webbplatser - varav två 

för varje slutprodukt. Vi har utvecklat vår guide baserat på dessa steg och de resultat vi 

nått med undersökningarna tillsammans med den forskning och litteratur vi tagit del av i 

arbetet. Vår utgångspunkt har varit Steve Krugs teori om att enkelheten är viktigast för 

att webbplatsbesökaren lätt ska ta till sig och förstå webbplatsen. Vi vill understryka att 

det här är vår guide för hur man når ut med sitt budskap på webben - det är en studie 

utförd på en begränsad tidsperiod och med ett smalt urval forskningsbakgrund. Guiden 

kanske därför inte lämpar sig för allas arbete, men vi hoppas den kan ses som ett 

hjälpmedel och att den kan utbilda både utvecklare och webbplatsbesökare. 

 

Guiden: Budskap på nätet 

Guiden för hur man kan tänka när man designar för att nå ut till rätt publik - med rätt 

budskap. 

 

Vi har genom vårt arbete upptäckt vad som är viktigt att fokusera på då man vill nå ut 

med rätt budskap till rätt publik. Nedan följer en sammanställning av de viktigaste 

punkterna: 

 

Användbarhet 

Webbplatsen ska minst uppnå de förväntningar som webbplatsbesökaren har av den.  

 

Självklarhet 

Webbplatsens navigering, form och uttryck ska vara så självklara att de inte går att 

missuppfattas av webbplatsbesökaren.  
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Igenkänning 

Webbplatsbesökaren ska kunna relatera till webbplatsens struktur och element. 

Besökaren ska också kunna se en koppling mellan estetiken och syftet för webbplatsen.  

 

Informationsmängd 

Webbplatsen ska inte presentera mer information än besökarna orkar ta del av. Måste en 

stor mängd information presenteras bör denna delas upp på undersidor eller delges i 

andra former än endast text. 

 

Innehållsprioritering 

Webbplatsens innehåll bör disponeras ut på sidan efter en lämplig ordning där det 

viktigaste hamnar i fokus. 

 

Diskussion 
Punkterna i ”Guiden: Budskap på nätet” sammanfattar grunden för en enkel och 

användarvänlig webbplats. Med att webbplatsen minst ska uppnå besökarens 

förväntningar syftar vi till att detta är minimum. Att ge besökaren en upplevelse över 

förväntan kan i många fall vara att föredra, speciellt då de gäller kampanjer som 

verkligen ska vara minnesvärda och uppmana besökaren till en handling.  

 

Under punkten Igenkänning syftar vi till att webbplatsens grafiska form inte helt ska 

frångå ämnet som sidan tar upp. Om det finns en uppdragsgivare kan det vara 

fördelaktigt att återanvända vissa element och färger från denna för att skapa en 

koppling mellan dem och den nya webbplatsen.  

 

I vår studie har vi uppmärksammat att en stor mängd information både kan förvirra och 

avskräcka webbplatsbesökaren. Vi tror att man bara kan ta in en viss mängd information 

åt gången och uppmanar därför till att sprida ut informationen på undersidor. Detta bör 

dock göras efter logiska kategorier och indelningar. Istället för att presentera all 

information på webbplatsen i form av text kan det vara bra att variera innehållet. Ett sätt 

att presentera en stor mängd information på ett roligare sätt för besökaren skulle kunna 

vara genom film eller bilder, figurer och diagram.  
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För vår studie är Innehållsprioritering en viktig punkt, eftersom det handlar om att 

enkelt nå ut med ett budskap. Därför bör budskapet stå i fokus på sidan medan övrig 

information får en lägre prioritering och kanske inte måste visas från första stund. Det är 

viktigt att hålla en informationsarkitektur som är konsekvent för samtliga undersidor, 

samt att skapa en navigering som känns självklar för webbplatsbesökaren. 

 

Det som utmärker vår guide är att den i jämförelse med många andra inte fokuserar på 

att webbplatsen ska sälja något. Istället har vi valt att presentera guidelines för hur man 

på ett ärligt sätt framför budskapet. Budskapet ska alltså uppfattas lika lätt av 

webbplatsbesökarna som webbplatsutvecklarna. Vi vill att webbplatsbesökaren ska få 

den uppfattning av webbplatsen som utvecklarna velat förmedla. 

 

Vi har tagit fram denna guide med underlag av tidigare forskning och egna 

undersökningar. Den undersökningsmetod vi valde att använda var fjärranvändartester i 

två etapper. Enligt oss kompletterade metoden forskningsunderlaget på ett bra sätt. 

Forskningen gav oss en grund för hur vi skulle tänka i det fortsatta arbetet. Med den 

som stöd kom vi fram till vår egen vinkling på arbetet och vad vi ville komma fram till i 

slutändan. 

 

Användartesterna gav oss insikter som vi inte skulle kunnat få genom att endast 

använda oss av litteratur och tidigare undersökningar. Genom testerna fick vi konkreta 

synpunkter som satte kunskapen vi tagit till oss av litteraturen på prov. Kommentarerna 

vi fick från användartesterna styrkte till stor del de teorier vi fått från forskningen och 

gjorde att vi fick en tydlig grund att fatta våra designbeslut efter.  

 

Användartesterna gav oss även stöd för hur vi rent konkret skulle bygga just de 

webbplatser vi skapade. Detta genom testpersonernas kommentarer på de designbeslut 

vi tagit för prototyperna. Vi fick främst stöd för vår design men även en del feedback 

kring olika element som skulle behöva utvecklas eller justeras ytterligare.  

 

Metoderna vi valde kändes rätt för vårt arbete. Eftersom vi genomförde 

användartesterna på den faktiska målgruppen fick vi anpassa designen efter deras 

önskemål. Testerna gav ytterligare stöd för att webbplatsen kommer fungera bra vid 
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lansering. Vi behövde också ta hänsyn till vad kunden hade att säga kring våra 

webbplatser. Till största del överensstämde testpersonernas åsikter med kundens, vilket 

ytterligare övertygade oss om våra beslut i designen. 

 

Resultatet av vårt arbete blev en guide för hur man når ut till rätt publik med rätt 

budskap på nätet. Denna guide kommer förhoppningsvis underlätta för utvecklare att 

skapa en webb som är enklare och mer anpassad för den vardagliga användaren. Vi tror 

att den kan komma att effektivisera tiden för både utvecklarna och webbplatsbesökarna 

samtidigt som den slår ut eventuell förvirring och missförstånd.  

 

Samtidigt som vi tror att vår guide kan vara hjälpsam i skapandet av nya webbplatser så 

ser vi också begränsningar. Vi uppmanar utvecklare att själva avgöra om den passar 

som en grund just för deras arbete. Guiden baseras på att man själv måste göra 

förstudier och anpassningar. Exempelvis punkten Informationsmängd, som kan variera 

beroende på målgruppen för webbplatsen, eller Igenkänning, om det är så att man vill nå 

ut med ett helt nytt koncept som inte alls påminner om kundens tidigare webbplats.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. GANTT-schema 
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Bilaga 2. Användartest 1 Jag är fri 
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Bilaga 3. Användartest 2 Jag är fri 
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Bilaga 4. Användartest 1 Laszlo & Tear 

 



 42 

 



 43 



 44 

Bilaga 5. Användartest 2 Laszlo & Tear 
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