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Sammanfattning 
 
Denna rapport redovisar utvecklingen av en tjänst för att lättare kunna söka praktikplats och 
praktikanter. Tjänsten utvecklades som ett eget projekt att senare kunna visas upp som ett 
förslag för intressenter av verktyg som detta. Utvecklingen har följt dagens principer för 
användbarhetsdesign och upplevelsedesign. Målet har under hela utvecklingsperioden varit att 
skapa något som speglar denna tids trender och applikationer för möten. Resultatet av detta 
projekt har landat i en hifi prototyp, grafisk profil samt konceptbeskrivning för hur tjänsten ska 
fungera och användas. Denna prototyp kommer senare att utvecklas och skapas som en 
webbapplikation. 
 

Nyckelord 
 
Flat design, upplevelsedesign, användarvänlighet, identitet, WordPress, kalender, 
webbapplikation  
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Abstract 
 
This report accounts the development of a service to make it easier for students to get an 
internship. The web application is a self-developed project meant to be later be presented for 
companies interested in similar areas as this. The development follows the principles of usability 
and experience design. The goal during the process has the hole time been to create a 
something that follow this eras trends for meeting applications. The result ended in a well-
structured hifi prototype, a graphic profile guide as well as a concept for further development 
of the service. The prototype will in the next step be developed into a real web application. 
 

Nyckelord 
 
Flat design, experience design, UX, brand identity, WordPress, calendar, web application 
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Begreppsdefinition 
 
Start-up – En företagsverksamhet i en uppstarts fas som letar efter marknadsplan. Termen blev 
populär under dot-com bubblan (Wikipedia, 2015). 
 
Vektorisera – En term inom digital grafisk produktion när man gör om en bild i tidigare 
rastrerat format till en vektor. Alltså en form baserat på punkter, linjer och cirklar som digitalt 
kan förstoras och förminskas i opåverkbar skala. 
 
Skeuomorphism – En grafisk och visuell stil ofta använd inom interaktionsdesign som siktar 
efter att efterlikna fysiska och verkliga objekt (Technopedia.com, 2015). 
 
Responsivitet – Att man skapar en design som anpassar sig efter den digitala plattformens 
storlek på skärm den visas i. En term som blev allt mer använd när vi började använda mindre 
skärmar som mobiltelefoner för att surfa på internet. 
 
Front-end – Den delen av skapandet av en webbsida som rör design och dess yttersta 
funktioner skapade i HTML, CSS och JavaScript. 
 
Media queries – En regel i skapandet av CSS för att olika gränser för när olika designregler ska 
falla in och fungera. Kan ställas efter skärmstorlek, skärm typ och många fler variabler 
(W3schools.com, 2015). 
 
Affordans – Den delen av en design som ska skapa inbjudan till den interaktion den är tänkt 
att vara tillför. Exempel kan vara att ett handtag på en dörr bjuder in till att öppna dörren 
(Soegaard, 2015). 
 
CMS – Står för Content Management System, över satt till svenska innehållshanteringssystem. 
Används i koppling till publikation av digital media (Sv.wikipedia.org, 2015). 
 
Mobile first – Att man i en webbdesign utgår från storleken på en mobiltelefons skärm och 
sedan bygger den utåt till större skärmar. 
 
Sans Serif – Ett typsnitt utan serifer, kallas även linjärer.  
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1. Inledning 
 
Arbetsmarknaden är en spännande såväl som läskig plats för den som precis är klar med sin 
utbildning. Kanske är dessa känslor än mer starka för en student som ska ut på sin första praktik. 
Steget från skolan till dröm arbetet kan kännas stort och svårt att ta. Framförallt är det svårt att 
hitta rätt, eller ens hitta någonstans. 
 
Praktikant, pryo, prao eller intern är uttryck och termer på någon som ska prova på hur det är 
att göra just detta, att arbeta som en del av sin utbildning. Det är en period där en student och 
en arbetsplats ska ge varandra något i utbyte. Studenten kommer med nya fräscha kunskaper 
och ger dem gratis arbetskraft med en stor entusiasm. Arbetsplatsen å sin sida ska ge studenten 
kunskap, riktning och välbehövd kunskap. På många sätt får studenten en så kallad ”reality 
check”, en smak av verkligheten. 
 
Sättet praktik söks på inom reklambranschen är idag likt sättet arbete söks på. Detta med 
skillnaden att praktikanter är något som, tillsynes, få aktivt söker efter. Att ha praktikanter på en 
arbetsplats anses positivt men få väljer att verkligen leta efter dem. Flera stora byråer ger till 
och med ifrån sig intrycket att det ska vara svårt att få göra praktik hos dem. På grund av detta 
får studenten på snåriga vägar försöka böna och be om att skapa chans för praktik. Detta 
beteende och tillvägagångssätt sätter på flera sätt käppar i hjulen för studenter intresserade av 
reklambranschen. Att söka praktik kan gå från spännande till krångligt och ångestfyllt. 
 
Mitt mål är att ändra på detta och låta känslan stanna vid spänningen och den glada förväntan. 
För att kunna göra detta ställde jag mig därför ett par frågor; 
 

• Hur gör jag mötet roligt, enkelt och smidigt? 
• Hur skapar jag praktikchanser för båda parter? 
• Hur ser en modern mötesplattform ut idag? 

 

2. Bakgrund 
 
Arbetet startade som ett uppdrag för min praktikplats. Tanken var att jag skulle skapa en 
kampanj för att locka fler praktikanter specifikt till dem. Under tiden jag arbetade och formade 
ide och tjänst hade jag löpande oppostionsmöten med min handledare och andra kreatörer på 
byrån. I dessa möten berättade jag mina tankar och visade skisser för att de skulle kunna ge mig 
kritik. Detta är en del av många reklambyråers kreativa process. I ett av dessa möten ändrade 
mitt projekt bana helt. 
 
Jag hade tänkt utanför boxen (ett slitet uttryck om än befogat i detta fall), vilket i detta fall var 
min byrå och kampanjens riktlinjer. Istället presenterade jag en ide som var mer generell och 
satte studenten i fokus, något som jag kommit fram till var nödvändigt i min research. Min 
handledare och en annan kreatör tyckte att denna ide var så pass bra att de rådde mig att 
överge det tidigare projektens mål för att istället växla över till detta. 
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Ett uppdrag för min praktikplats, en reklamkampanj, blev istället till en egenproducerad tjänst. 
En tjänst för studenter och i sin tur mig. Tanken var att detta projekt, vilket får ett liv utanför 
min praktik, oavsett om jag fortsätter jobba där eller inte skulle ge mig och andra studenter 
något beständigt. Och på denna väg bär denna rapport och detta projekt. 
 
Tjänsten utvecklar gör jag för egen del och kommer vid slutförande vara något jag lanserar 
själv. Tanken är att kunna visa upp projektet som en prototyp för företag som idag arbetar med 
annonser för arbete och skapandet av chans till arbete. Företag som detta kan till exempel vara 
LinkedIn, Trib och Blocket Jobb. 
 
Syfte och mål 
 
Syftet med examensarbetet var att skapa en tjänst där studenter och reklambyråer kan mötas 
och göra det första mötet på resan till en praktikplats.  
 
Målet är att tjänsten ska utvecklas som en applikation kunna fungera i en webbläsare. Den ska 
vara responsiv och så långt fram som möjligt i aspekten av användbarhet och upplevelsedesign. 
Målet är också att färg, typsnitt och grafiska element ska bidra till upplevelsen på fler sätt än att 
se bra ut.  
 
Syftet med rapporten är att beskriva en kreativ ide och designprocess i båda aspekten av 
grafisk form och användarvänlighet. Den ska även förklara och utforska moderna 
designprinciper som jag låter påverka mina val och utvecklingen av min tjänst. 
 
Vision 
 
Övergripande mål 
 

• Att skapa en tjänst och plattform för studenter och unga talanger som söker praktik på 
reklambyrå. 

• Att denna plattform ska kunna bli en mötesplats för student och reklambyrå där steget 
till ett spännande möte kommer närmare och chansen till en praktik större. 

• Att med göra en plattform som går att använda som ett skalbart verktyg till andra 
områden. 
  

Specifika mål 
• Skapa lo-fi prototyper 
• Skapa hi-fi prototyper 
• Utföra en research och nulägesanalys på liknande applikationer/ hemsidor 
• Skapa en design enligt dagens designprinciper för en interaktiv applikation 
• Skapa en design med bra grund för utvecklingsfasen  
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Disposition 
 
Jag har valt att lägga upp denna rapport enligt det akribi som förespråkas för en uppsats och 
den disposition som anses korrekt. Mina referenser kommer att följa Harvard systemet och jag 
kommer att kursivera namn på tjänster, företag och produkter i texten. 
 

3. Teoretisk bakgrund 
 
I denna del av rapporten går jag igenom de delar jag kommer använda som en kunskapsbas. 
Alla dessa delar bidrar till min slutprodukt det skulle inte gå att säkerhetsställa en bra produkt 
utan dessa.  
 
Flat design 
 
Med tanke på att tjänsten kommer att fungera som en start-up finns det givetvis inga pengar i 
projektet från början. Detta medför också ett par begränsningar i valet av design. Istället för att 
använda fotografier som behövts fotats, anställa en fotograf för eller köpa på internet kommer 
fokus ligga på illustrationer. 
 
Istället för fotobakgrunder premieras en balanserad och väl viktad grafisk profil med flera 
accentfärger. Till dessa kommer även sättas en grafisk form för illustrationer som gäller för hela 
tjänsten. 
 
Illustrationerna i sig kommer att skapas i Illustrator med ett par undantag där starten blir en 
handmålad skiss. Även dessa handmålade skisser kommer dock att importeras till Illustrator och 
vektoriseras. På detta sätt blir det lättare säkerställa en enhetlig design. 
 
Stilen på dessa illustrationer kommer att vara ikoniska. Illustrationer kommer att bestå av 
ytterlinjer utan fyllning. Färgen på bakgrunden kommer snarare vara det som lyser igenom. 
Linjerna på ytterkanterna kommer att vara av en tjockare bredd sett till ikonerna/ bildernas 
storlek. Genom att arbeta med ikoner kan jag också på ett bra sätt skapa symbolik med all 
grafik. Tydligheten som uppstår med ikoner blir också ett sätt att skapa igenkänningsfaktor för 
grafiken och den grafiska profilen utanför tjänsten. 
 
Tillsammans med denna ikonbaserade grafik kommer det visuella skapas med geometriska 
former. Såväl cirklar, kvadrater, rektanglar som trekanter. Detta för att skapa en härlig geometri 
i designen och återigen för att skapa grafiska element som är starka utan fotografier. 
 
Alla dessa element speglar den idag omåttligt populära platta designen, oftast kallad flat 
design. Även om det är svårt att veta precis vart den platta designen föddes eller fick sin 
inspiration från finns det ett par tydliga exempel. Den första och tidigaste är det som kallas för 
Swiss Style. En grafisk designstil som hade sina rötter i Ryssland, Tyskland och Nederländerna 
men som Schweiz tog vara på och utvecklade till att bli populär (Terror, 2009). Den grundade 
sig i minimalism och handlade om att plocka bort så mycket som det gick från en design tills 
endast det nödvändiga var kvar (Terror, 2009).  
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Figure 1. Exempel på Swiss Style - Vänster, H. Hartmann 1963. Höger, H. Handschin 1934 

 
Stilen kan typografiskt liknas vid den tyska Bauhaus-eran. Det var också en schweizare vid namn 
Max Miedinger som skapade typsnittet Helvetica under denna tid, närmare bestämt 1957 
(Turner, 2014). Ett typsnitt som än idag har ett starkt fäste i flat design. 
 
En annan grafisk era som påverkat och med stor sannolikhet har inspirerat flat design är den 
redan nämna minimalismen (Turner, 2014). Den handlar som jag redan beskrev ovan om att 
plocka bort allt utom det allra nödvändigaste för att förmedla ett budskap. Något som går 
hand i hand med flat design. 
 
Flat design är ett ord eller en term som det har pratats om mycket det senaste inom 
webbdesign. Att denna typ av design har blivit så pass populär har flera anledningar. En utav 
dem kan vara att två av de största varumärken på den digitala marknaden började använda det. 
Microsoft får sägas vara först med designen i sin iPod konkurrent, Zune. Zune, en musikspelare 
vars gränssnitt använde sig av typsnitt med gemener i stor stil täckte hela spelarens skärm 
(Turner, 2014). Dessa låg mot en bakgrund som speglande den musik du lyssnade på för 
stunden. Designen var drastiskt olik det Microsoft annars använde i Windows 7 och program likt 
ordbehandlaren Word. När de 2010 lanserade operativsystemet Windows Phone 7 hade de 
dock tagit denna platta design vidare. Menysystem bestod av stora pastellfärgade plattor och 
hela gränssnittet var ett stort rutsystem. Även här återfanns tunna typsnitt i stor storlek. 
Microsoft själva kallade denna design för Metro-design (Turner, 2014). Denna grafiska stil 
återfinns än idag i deras senaste Windows 8 och i deras spelkonsoler Xbox 360 och Xbox One. 
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Figure 2. Microsoft Zune och dess gränssnitt 

Vidare tog även Apple till sig denna platta design när de 2013 släppte iOS 7 till iPhone. Den 
tidigare skeuomorphismen, en grafisk stil med tanken att mer precist efterlikna verkliga objekt, 
fick ge vika för den nu mer populära platta designen (Technopedia.com, 2015). Denna stil har 
idag även letat sig in i deras operativsystem för datorer i versionen Yosemite (Turner 2014). 

 
 

Figure 3. Evolutionen mellan skeuomorphismen och flat design från iOS 6 och 7 
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En förmodligen, än viktigare del för att platt design blev populär hos dem som skapar 
webbdesign har dock att göra med kraven på responsivitet (Turner 2014). Att det med tiden 
blev allt mer viktigt att en webbsida fungerar lika bra (om inte ännu bättre) på en mobilskärm 
som på en datorskärm behövdes designen av dessa webbsidor göras på ett nytt sätt. Den 
tidigare skeuomorphismen med tunga skuggor, komplicerad grafik och bilder som var fast 
placerade fungerade inte lika bra på en mobiltelefon. Dels såg det inte bra ut och blev svårt att 
navigera samtidigt som filerna på sidan och webbsidan i sig blev för tung (den hade för stor 
filstorlek). Den platta designen med sina enklare objekt är betydligt lättare att flytta om i olika 
storleksformat. Att vi i platt design använder stora och tydliga typsnitt gör även läsbarheten 
bättre på enheter med mindre skärm. Samma sak gäller för navigering via touch. Större objekt 
som styr navigering betyder bättre anpassning för att klicka med fingrarna. 
 
En annan fördel rent användargränsmässigt är att den bidrar till att skapa mer konsekventa 
upplevelser. Konsekvens är dock, som Benyon nämner, relativt. Sedan är det inte säkert att alla 
lägen passar för en konsekvent design (Benyon 2009). Det är då lätt att den blir för platt, ett 
problem som skulle kunna uppstå med platt design. Det gäller att gå ifrån egna konventioner 
när element behöver sticka ut och uppmärksammas. 
 
Responsive webdesign 
 
Tillsammans med min platta design kommer alltså ett enklare sätt att skapa responsiv 
webbdesign på, en fördel minst sagt. Responsiv webbdesign är som sagt ett krav snarare än en 
fördel idag då vi lever i ett landskap där mobiltelefoner används så pass frekvent för att besöka 
webben. Det finns också en så pass stor bredd på de enheter som säljs och har sålts idag om vi 
tänker på skärmstorlek. Från de första smartphone telefonerna som iPhone 3GS med en 
upplösning på 320 x 480 pixlar till dagens Samsung Galaxy S6 med 1440 x 2560 pixlar. Till 
dessa mobiltelefoner kommer också en mängd surfplattor och TV-apparater med inbyggda 
webbläsare. Det är helt enkelt en ”djungel” av produkter. 
 
För att på ett så bra sätt som möjligt komma undan och presentera ett bra resultat i alla dessa 
format behöver bör ett par saker tas i beaktning. Tre punkter som en frontend-utvecklare 
måste se till finns enligt Ethan Marcotte, författare till boken Responsive Web Design i bokserien 
A Book Apart, är dessa (2011); 
 

• Att ha en flexibel och rutnätsbaserad layout 
• Att bilder och video är flexibla och anpassningsbara 
• Att vi använder oss av media queries i vår CSS-kod 

 
Till denna flexibla layout och media hör också typsnitten. Även dessa behöver vara anpassade 
för alla dessa olika format. Istället för att använda de klassiska måtten som pixlar eller punkter 
på typsnitt ska vi använda procent och CSS-enheten em eller rem. Alla dessa mått blir relativa 
till den standardstorlek du ställt in i CSS-en för font. På detta sätt kan man lättare förstora och 
förminska textstorlek relativt till vilken skärm man skriver för (Marcotte 2011). 
 
Detsamma gäller storleken på element. Genom att t.ex. sätta en fast storlek på den del där 
innehåll ska befinna sig, t.ex. 1000 pixlar i bredd, kan man lätt anpassa innehållet i denna 
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modul. Ska två lika stora bilder vara bredvid varandra, sätt då måtten till 50 % på varje. Ska en 
bild ta upp en fjärdedel av sidan och låta resten av delen tas upp av text, enkelt, sätt en bredd 
av 25 % på bilden och 75 % på elementet för texten. 
 
Detta fungerar till en viss gräns, sedan kommer onekligen en bild i sina 25 % kännas för liten på 
t.ex. en mobiltelefon. För som Ethan Marcotte själv utrycker det (2011); 
 

”… at some point, everything breaks.” 
 

Vi behöver helt enkelt få hemsidan att se annorlunda ut i denna skärmstorlek. Detta gör vi med 
media queries. Det media queries kan göra med CSS är att sätta gränser för när olika regler ska 
gälla. Vissa regler för en layout och textstorlek endast ska gälla för skärmar mindre än 320 
pixlar. Samtidigt kan det sättas en annan regel för skärmar med större upplösning än 1200 
pixlar. Det går helt att enkelt skräddarsy upplevelsen för varje skärmstorlek. Är jobbet gjort 
korrekt och arbetet konsekvent med en rutbaserad layout, 100 %, em, rem som mått för storlek 
och flexibla bilder kommer detta jobb bli minimalt. 
 

 
 

Figure 4. Exempel på hur en grid på 1000 pixlar kan byggas upp 

 
Användbarhet och användarvänlighet 
 
User Experience, eller UX, som det kallas riktar in sig på att upplevelsen för användaren ska bli så 
pass smidig och anpassad som den går. Man baserar designen på hur vi är vana att använda 
något och i vilken utsträckning vi klarar av att hantera specifika scenarion. 
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Detta blir en viktig del i projektet då hemsidan/ webbplatsen är en tjänst och inte en 
informationshemsida. Den stora skillnaden skulle jag säga är att en tjänst är något man 
återkommande använder. Det är en sida man frekvent besöker med ett väldigt tydligt mål för 
vad man vill åstadkomma. Det vitala i UX-designen blir därför att göra dessa återkommande 
besök så smidiga och smärtfria som möjligt. Eftersom att tjänsten kommer att ha ett konto för 
varje användare gäller det att inloggningsprocessen inte blir ett hinder, inte heller de 
interaktionsmoment användaren kan utföra på sidan.  
 
Att valet av den estetiska designformen är som den är har till stor del att göra med UX. Den 
platta designen och de tydliga ikonerna kommer att spela en stor roll i hur enkelt det är att 
använda sidan. Text kommer att vara lättläst med endast färg som bakgrund. Det blir på detta 
sätt enkelt att skapa kontrast mellan just text och bakgrund. Enkelheten med kontrasten för text 
gäller även för ikoner, knappar och menyer. De blir tydliga och lättlästa och skapar en stark 
affordans. De är alltså tydligt vad t.ex. en knapp är till för, att bli tryckt på (Benyon, 2009). 
 
Placeringen av de element som användaren kommer att interagera med blir också viktig. Med 
andra tjänster som erbjuder liknande upplevelser i åtanke som LinkedIn, Facebook och 
Instagram bli mobiliteten viktig. Tjänsten måste fungera allra bäst i en mobiltelefon och där av 
kunna kontrolleras med en hand, i de flesta fall med tummen som navigationsverktyg. Antalet 
”klick” och interaktioner användaren behöver utföra innan en önskad aktivitet kan utföras är 
också viktigt. Detta är ett av kraven Benyon ställer på ett användargränssnitt av hög grad, att 
kunna utföra rätt uppgifter med minsta möjliga ansträngning (Benyon 2009). Det måste vara 
simpelt men samtidigt intuitivt. Användaren ska inte stängas in i ett komplicerat gränssnitt. 
Snarare ska de vitala aktiviteterna förbli enkla och snabba att utföra samtidigt som djupare och 
mer avancerade alternativ finns tillgängliga vid behov, användaren ges alltså flexibilitet 
samtidigt som den generella vägen genom sidan begränsas. Två aspekter som enligt Benyon 
ger användargränssnittet ett intryckt av säkerhet men också anpassning (2009). Dessa andra 
aktiviteter är också det som kommer ge en större styrka till tjänsten i form av hur många 
variabler det kommer gå att matcha student och byrå mot. Dessa måste därför göras på ett sätt 
som uppmuntrar att de används. 
 
Det är som David Benynon skriver i sin bok Designing Interactive Systems viktigt att tänka på att 
designa för vad människor verkligen vill göra snarare än vad tekniken kan göra för dem. En 
annan punkt Benyon tar upp är också att designa för att skapa nya vägar för kommunikation 
mellan människor (2009). Något som är tanken i min tjänst. Tekniken får inte bli ett hinder, den 
ska endast fungera som en brygga, ett språkrör mellan dessa två olika grupper användare. 
 
Upplevelsedesign 
 
Upplevelse design eller Experience Design som termen är på engelska skiljer sig från 
användarupplevelsen (eller UX).  Upplevelsedesign handlar istället om att skapa design för det 
produkten eller tjänsten ska förmedla i sista hand. Ett exempel Marc Hassenzahl tar upp i sin 
text User Experience and Experience Design handlar om en meddelandetjänst. Hassenzahl säger 
att designen från ett UX perspektiv i en meddelandetjänst handlar om att sättet ett 
meddelande skapas på, skrivs och skickas ska ske smärtfritt. Användaren ska inte märka att den 
utför dessa uppgifter eftersom att designen är så pass bra gjord. Utifrån ett upplevelsedesign-
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perspektiv ser det dock annorlunda ut. Här handlar det om att designa för vad 
meddelandetjänsten egentligen åstadkommer, i detta fall att förmedla ett budskap, information 
och känslor. När personer skickar sms handlar det alltid om att ge information eller förmedla en 
känsla. Känslorna kan vara både neutrala, hat och kärlek. Det är från denna kunskap vi kan 
bestämma hur UX senare ska utföras (Hassenzahl 2014).  
 
Hassenzahl delar in användarupplevelse i tre nivåer; varför, vad och hur. Han menar att vi idag 
med UX alltid fokuserar på vad och hur biten. Vad ska personen göra och hur ska den utföra 
det. Från denna information skapar vi användarupplevelsen. Hassenzahl menar dock att vi alltid 
måste stanna till vid nivån kallad varför. Varför ska en användare utföra denna interaktion? I 
exemplet med en meddelandetjänst kan det handla om att göra slut med en partner, skicka 
lyckönskningar till en vän eller beställa en pizza. Skäl som dessa är varför en användare ska 
använda en produkt eller tjänst. Hassenzahl säger att man sedan kan fortsätta vidare till vad 
som ska göras och hur. Dessa tre nivåer ska spela tillsammans men grunda sig i varför. Där och 
då skapar vi upplevelsedesign för dem verkliga behoven och känslorna i en 
interaktionsupplevelse (Hassenzahl 2014). 
 
Att jag intresserar mig för upplevelsedesign i detta projekt handlar om kopplingen jag vill skapa 
mellan byrå och student. Designen ska som jag tidigare nämnt försöka skapa en synergi mellan 
dessa två användare. Studenten ska känna en igenkänning i tjänsten och en spänning i att 
närma sig arbetslivet. Byrån ska känna samma igenkänning men istället i nyhetsbehaget en 
student har och en spänning i att kunna hitta en ny talang. 
 
Det gäller också hur användaren tar sig från besöket på hemsidan till att ta kontakt efter en 
matchning. Att spänningen finns kvar och tidigare upplevda hinder med att söka praktik är 
undanröjda är av största vikt. Med hjälp av att tänka i upplevelsedesign kan jag göra det och 
låta känslan av spänning och förväntan leva kvar när kontakt ska ske med en matchad 
praktikplats. 
 
Namngivning och identitet 
 
Namnsättning är något som kan göras på flera sätt. Ett bra exempel är faktiskt byråvärlden. Det 
finns här olika kategorier på hur en byrå skapar sitt namn. Det äldsta tillvägagångssättet är att 
använda grundaren/ grundarnas namn. Exempel här kan vara Åkestam Holst, McCann och 
Forsman & Bodenfors. Nästa kategori är liknande men hade, som det verkar, för många 
grundare vilket gjorde att de använt sig av förkortningar (akronymer) som DDB och ANR BBDO. 
Alla dessa byråer är idag bland de större och kan där av också leva på dessa namn. Namnet i 
sig behöver inte betyda något, de som ser eller hör det vet redan vad företaget står för. 
 
Förutom dessa finns också kategorier som beskrivande, metaforiska och det svårare helt 
fabricerade namnet. Exempel här kan vara företag som Kodax, Xerox och TiVo. Alla dessa är 
namn är unika i sig men för att människor ska koppla dessa namn till rätt produkt och känsla har 
det ofta krävts ett hårt marknadsföringsarbete som Alina Wheeler beskriver det i boken 
Designing Brand Identity (2009). 
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Namnet på tjänsten, ApprentShip, är en kombination av ovan nämnda namntyper. Det är dels 
ett deskriptivt namn i den formen att det liknar både orden apprentice och internship. Det 
använder sig också av namntypen magicspell som Wheeler kallar det för (Wheeler 2009). Detta 
eftersom att ordningen är ändrad och två ord satts ihop för att skapa ett nytt. Samtidigt 
kommer också ordet ship i namnet symbolisera den resa användare kan ta med tjänsten. Detta 
blir också ordet i namnet det kommer spelas med på i viss symbolik och slogans till produkten. 
 
Att jag lagt stor vikt vid namnet har att göra med min kreativa process. Jag finner det alltid 
enklare att skapa logotype och grafisk profil när väl ett namn är satt. Detta på grund av att 
namnet genast ger en känsla för hur något borde se ut och kännas. 
 

Teknik 
 
WordPress 
 
Som grund för min webbaserade applikation kommer jag sedan att använda Wordpress. 
WordPress är ett av världens mest använda CMS och allt mellan privatpersoner och stora 
företag använder tjänsten. Fördelarna är många varav en av dem viktiga är att det är gratis. I 
och med detta har också gruppen som använder det blivit större. Med större andel användare 
kommer fler användargenererade tillägg och förbättringar.  
 
Tema 
 
För att börja mitt arbete i WordPress använder jag alltid ett blankt tema. Detta tema blir i 
WordPress en bra grund att börja arbeta i. Det som jag letar efter i ett bra blank tema är stöd 
för HTML5, CSS3 och goda förutsättningar för att skapa egna inläggskategorier. Temat ska helt 
enkelt vara lätt att skräddarsy efter tjänsten eller sidan jag utvecklar. Det tema jag har valt att 
använda denna gång heter Bones och finns tillgängligt gratis att ladda ner via internet. Enligt 
mina krav stödjer Bones HTML5, CSS3 och är från grunden responsivt. En annan detalj jag 
uppskattar med temat Bones är att det är skapat för att kunna användas tillsammans med SASS. 
 
SASS 
 
SASS eller Syntactically Awesome Style Sheets som hela namnet lyder är en förlängning av CSS 
(Sass-lang.com, 2015). Det är ett språk som gör programmeringen med CSS både lättare och 
kraftfullare. Med hjälp av SASS kan variabler användas för färger, typsnitt och liknande. Dessa 
variabler kan sedan återanvändas i programmeringen vilket gör att det behövs skrivas mindre 
kod. Med hjälp av SASS går det också att nästla kod. Även detta gör att det behövs skrivas 
mindre repeterande kod. Till sist kan SASS använda sig av något som heter för Mixins. Dessa 
mixins finns till för att skapa funktioner av CSS. Ett tillfälle där det ofta används är vid 
användandet av t.ex. box-shadow och transitions. Den förstnämnda klassen hanterar skuggan 
på en form och den andra en animering eller förändring av ett objekt. Detta är CSS klasser som 
annars är långa och komplicerade att skriva ut men med Mixins blir betydligt enklare. 
Kompilerat i en funktion behövs klassen endast skrivas en gång och för att nästa gång endast 
ange om värdena har förändrats. 
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De SASS-filer som skapas när man skriver CSS på detta sätt kan dock inte läsas av en 
webbläsare. För att kunna använde de måste därför en preprocessor användas på din server 
alternativt att du komplicerar om SASS-filen lokalt till CSS innan du laddar upp dessa på en live 
server. En preprocessor är en motor som gör om SASS filen till vanlig CSS. 
 
Plugins 
 
WordPress består av en stor och väldigt givande skara användare. Många utav dem är väldigt 
duktiga på webbdesign, programmering och liknande och skapar därför ett flertal plugins 
(tillägg) att använda. Det finns allt från enklare plugins som helt enkelt döljer funktioner du inte 
använder till saker som mer avancerade kalendrar. Det sist nämna är precis det jag kommer 
använda på min sida.  
 

Metod och genomförande 
 
Faser 
 
Mitt arbete har gått igenom flera faser, både planerade och oplanerade. Från början såg mitt 
projekt annorlunda ut som nämnt i inledningen och bakgrunden. I det tidigare skedet då jag 
arbetade med kampanjen för reklambyrån Morgenland jag gjorde min praktik på följde jag 
deras arbetsgång. När idén senare växte och blev en mer generell tjänst som jag själv ansvarar 
för förändrades min planering. 
 
Delen jag hade med mig från den initiala planen var min research. Både gällande innehåll, 
design och användarupplevelsen. Nästa steg där jag startar att designa och skissa gick dock 
förlorad till stor del. Detta var på grund av att jag tidigare arbetade efter den grafiska profil 
som byrån använder. I det nya projektet som jag själv har hand om behövde jag istället skapa 
en ny. 
 
Arbetsprocess 
 
Jag startade som sagt med research för att få en bättre överblick av konkurrenter och liknande 
projekt som finns idag. I min research letar jag även efter problem som idag finns med dessa 
liknande tjänster för att i mitt projekt kunna åtgärda dem. 
 
Vidare går jag till designprocessen. Denna inleds med skissning och skapandet av wireframes. 
Tillsammans med skissfasen söker jag efter ett namn att använda på produkten. Namnet är för 
mig en vital del av att utveckla en design i och med att namnet och den grafiska profilen ska 
förmedla samma känsla. Det blir också lättare, enligt mig, att skapa designen med namnet i 
åtanke. 
 
Efter skissade wireframes skapar jag en hi-fi prototyp i Illustrator som visar hur tjänsten kommer 
att se ut och fungera. Jag undersöker också under tiden vilka tekniker jag rent tekniskt kommer 
att behöva använda vid utvecklingen av tjänsten. Dessa hi-fi prototyper ligger sedan till grund 
för utvecklandet och kodningen av tjänsten.  Kodningen kommer jag inte utföra i 
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examensarbetets ramar även om den pågår under tiden. Detta på grund av att det inte 
kommer bli klart inom min tidsplan. 
 
Research 
 
Jag startade som jag alltid gör innan en designprocess, med research. En del av denna hade jag 
redan fått gjort när jag gjorde min innehållsanalys av praktikprogram och byråer. Här fick jag 
på köpet en känsla för hur design ser ut på sidor med praktik och jobbsökningar. Processen gav 
mig också en inblick av hur olika byråers hemsidor och designspråk ser ut. En kort summering av 
de båda kan vara att allt ser väldigt likt ut. 
 
Arbetsplatssidor 
 
Dessa är i många fall föråldrade mätt till hur webben ser ut idag. Platsannonser listas i ark som 
närmast kan liknas med kalkyl programmet Excel. För att läsa mer information och få en känsla 
över ett företag som söker arbetskraft eller praktikanter får jag i de flesta fall gå vidare till 
respektive företags egen sida. Designen och grunden till hur dessa sidor ser ut verkar komma 
från Arbetsförmedlingens hemsida. Denna sida kan ses som navet i arbetssökandet för många, 
eller åtminstone steg ett. Steget efter detta blir djupare sökmotorer som riktar in sig tydligare 
på en specifik bransch. Att jag just kallar dessa sidor för sökmotorer stämmer väldigt väl överens 
med deras design och utformning strukturmässigt. 
 
Reklambyråer 
 
Dessa sidor skiljer sig avsevärt och följer i de flesta fall trender på webben. Många sidor idag 
använder sig av en design likt tumblr eller Instagram, det vill säga med kvadratiska bildkollage. 
Dessa bildkollage utgörs i de flesta fall utav bilder, grafik eller filmer från arbeten de skapat 
tillsammans med kunder. Hemsida är för en reklambyrå deras skyltfönster för nya kunder. Det 
är här de visar vilka de är och vad de har skapat tidigare. Problemet som jag själv upplever med 
dessa sidor är att de är alldeles för lika varandra. Att i detta monotona landskap med hemsidor 
försöka skapa en personlighet skulle jag därför säga är svårt. För en otränad utan känning för 
branschen ser de flesta företag identiska ut med logotypen som enda skiljelinje. 
 
Inspiration 
 
Med detta sagt letade jag istället efter inspiration bland talanger och unga nya förmågor. Det 
känns som att denna inspiration blir en bättre gemensam nämnare för de två grupper jag vill 
koppla ihop med tjänsten. De unga talangerna, studenterna kan känna igen sig i den, för dem, 
tidsenliga designen. Reklambyråerna kan i sin tur inspireras och känna att designen ger just 
intrycket av nyhet och för dem förhoppningsvis, studenter att inspireras och bli imponerade av. 
 
Tanken med det estetiska är alltså att fånga upp båda parters uppmärksamhet och genom den 
ge dem synergier till varandra. 
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Moodboard 
 
Med den nya inspirationen skapade jag en Moodboard i Keynote. Programmet är egentligen 
till för presentationer men har efter min tid på praktiken blivit ett verktyg för så mycket mer. 
Jag skapar moodboarden i fyra skilda delar. En för övergripande design, en för färger, en för 
typsnitt och en för webbdesign. 
 
Dessa moodboards blir grunden av inspirationen för mina skisser och wireframes. Det är skönt 
att under processens gång ha dessa ”mallar” att luta sig tillbaka mot. Det är annars lätt att 
fastna i processen av att designa. Som en kan se i de tre bilder från min moodboard jag har 
bifogat i rapporten nedan har jag tagit stor inspiration från webbsidor och grafisk design som 
speglar dagens platta design. Detta i både form, färg och typsnitt. 
 
 

 
 

Figure 5. Exempel på webbdesign i min moodboard 
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Figure 6. Exempel på kalendrar med flat design 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 7. Exempel på flat design och grafik 
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SiteMap 
 
Min sitemap har jag gjort i två steg, en som handritad skiss och en digital skiss skapad i 
programmet Omnigraffle. En sitemap skapar jag för att få en överblick av websidans alla delar. 
Den blir på ett plan som en väldigt tidig prototyp då man lätt kan se om ett visst narrativ i 
sidföljden fungerar. Med överblicken kunde jag också se vilka sidor som blev överflödiga, vilka 
som fattades och vilka som kunde slåss ihop till en. 
 
Vissa av dessa sidor uppritade i min sitemap är dock inte planerade att inkluderas i den första 
versionen av tjänsten. Dessa ska mer ses som en förlängning. De steg som därför eventuellt inte 
kommer finnas med i den första versionen är Nivå 4 och vissa aktiviteter i Nivå 3. 
 
Nivå 1 - Eftersom att sidan kommer ha tre delar startade jag med den jag anser vara viktigast, 
den för studenten. Startsidan kommer vara identisk oavsett vem som besöker sidan så där har 
jag min start. Här väljer användaren vilken roll de besitter: student, byrå eller lärosäte.  
 
Nivå 2 - Från detta steg kommer användaren till kalendern. Här visas aktiviteter beroende på 
vilken roll de valde tidigare. Studenten ser de datum byråer vill ha praktikanter och byråer ser 
när studenter finns tillgängliga. I detta steg kan användaren gå vidare på två sätt. Efter att ha 
scrollat igenom de resultat som visas kan användaren gå in och studera ett inlägg mer 
detaljerat. Det andra alternativet är att lägga till sin egen period. För att göra detta krävs det 
att användaren loggar in. 
 
Nivå 3 - Nästa steg från att skapa sin egen period blir att logga in. Finns användaren sedan 
tidigare återvänder den till kalendern när denne loggat in. Om det är en ny användare går den 
till steget för att skapa en profil. 
 
Nivå 3 - Från steget där användaren valde att läsa mer detaljerat om ett inlägg i kalendern tas 
denne till den specifika profil sidan för studenten eller byrån. Här finns mer information om 
profilen och även en kalender med tydligare perioder. På en byrås profil kan t.ex. en 
filminspelning vara markerad och på en students ett datum för skolslut. I detta steg kan 
respektive användare välja att markera den andra som intressant. Detta för att få en större 
matchningschans. Väl inne på en profil kan även användaren efter en avslutad period välja att 
ge en utmärkelse/ omdöme till någon annan. 
 
Nivå 4 – Från alla dessa steg när användaren väl är inloggad kan den välja att gå till sin profil. 
Väl här inne kan den välja att stärka sin matchningsstatus, fylla i mer uppgifter eller korrigera sin 
kalender. 
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Figure 8. Site map skapad i OmniGraffle 

 
 
 
WireFrames 
 
Denna första skiss täcker ett flertal av de sidor som finns med i min sitemap. Skissen ritar jag för 
hand och ska innehålla alla de element som varje sida innehåller. Viss formgivning görs också 
men mest i stora drag. Text skriver jag relativt kladdigt och skiljer endast på storlek, gemener 
och versaler. Jag låter mig själv vara fri med hur jag använder ett papper som canvas för att 
göra skisser. Det vill säga att jag antecknar mycket i marginalerna och runt om mina skisser för 
att hålla reda på tankar och idéer som uppstår under arbetets gång.  
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Figure 9. Skiss över startsida för desktop och mobil 

 

 
 

Figure 10. Skiss för första sidan där man skapar en profil 
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Figur 11. Skiss för kalender för desktop och mobil 

 
Hi-fi prototyp 
 
Jag startade med att skapa en mall för min prototyp. Mallen skulle kunna representera två olika 
storlekar av hemsidan, en för mobil och en för desktop och surfplatta. I vissa fall gör man två 
versioner av även dessa, alltså en för desktop och en för surfplatta. Den design jag skapar för 
hemsidan kommer dock att vara så pass responsiv att det inte kommer behövas två versioner 
för detta. De olika versionerna kommer heller inte skilja sig avsevärt. Skissen för mobilen är det 
jag startar med eftersom att jag arbetar efter devisen ”Mobile First”. 
 
De element som finns med i mobilversionen är även desamma som finns i desktop-versionen. 
Elementen får helt enkelt bara en mer horisontell placering för att utnyttja den större skärmytan 
som infinner sig på dator och surfplatta. Tanken på även dessa plattformar är att förmedla en 
känsla av en applikation istället för en webbsida. I de högre upplösta versionerna av sidan får 
självklart element som text ha en större grad och visuell grafik får ta mer plats. Upplevelsen har 
”råd” att vara mer påkostad i form och design. 
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Figur 12. Stort arbetsflöde i Illustrator 

 
Val av verktyg för programmering 
 
Under programmeringsprocessen kommer jag använda mig av ett flertal programvaror. För 
programmeringen av koden i sig använder jag Sublime 3. Det är en till utseendet enkel 
textredigerare för kod med styrkan av en mängd plugins. Dessa plugins hjälper mig att felsöka, 
färdigställa återkommande kod och ”stava” den rätt. 
 
För att hantera FTP använder jag ett program som heter Cyberduck. Styrkan i just detta FTP 
programmet är förmågan att kunna öppna filer som ligger ”live” på servern för att sedan 
arbeta i dem. Varje gång jag sparar en ändring laddar sedan programmet upp den nya 
versionen till servern. 
 
Till sist använder jag SourceTree för att hålla ordning på alla versioner jag skapar. Det är också 
ett bra sätt att kunna kommentera alla de ändringar jag gör. Om jag någon gång under arbetet 
stöter på problem blir det lätt för mig att gå tillbaka och se vad jag tidigare har gjort. Från 
detta program finns också bryggor till tjänster online som kan hjälpa mig att ladda upp sidan 
när den väl är klar. Programvaran SourceTree använder sig av tjänsten BitBucket för att 
tillhandahålla denna databas av information. Via BitBucket kan man också dela med sig av sin 
kod och ta del av andras. Det är helt enkelt en gemenskap för programmerare där man 
samarbetar för att hjälpa varandra. 
 
Efter en större research märkte jag att de plugins som fanns för kalendrar inte hade de 
funktioner jag letade efter. Jag hade önskat en större möjlighet till att kunna skräddarsy 
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kalender till att visa fler vyer vilket jag inte hittade. Denna research gjorde jag samtidigt som jag 
skapade mina initiala skisser vilket gjorde att de två påverkade varandra avsevärt. Vissa tankar 
och idéer jag hade fick jag helt enkelt ändra på för att gå ihop med den tekniska biten. 
Alternativet fanns att programmera och skapa min egen kalender-plugin men detta upptäckte 
jag tidigt var ett större projekt i sig. Jag tog därför beslutet att anpassa mig efter tekniken som 
redan fanns. Möjligtvis kommer jag att skapa en egen plugin efter de former jag vill ha i ett 
senare skede. 
 

Metodkritik 
 
De metoder jag använt för att komma fram till mitt slutresultat speglar i stort hur någon arbetar 
idag. En research behövs alltid för att färdigställa en bild över det problem man står inför. Det 
är även först då en lösning kan skapas utefter rätt förutsättningar. Min designprocess består av 
flera skisstadier och landar i en tydlig och relativt exakt designprototyp. Denna prototyp 
kommer i slutstadiet mer eller mindre exakt återspegla den programmerade webbsidan. 
 
Det jag hade önskat att genomföra är användartester på min design. Med en interaktiv 
prototyp hade det vart intressant att se om de metoder jag använt för att uppnå hög 
användbarhet och upplevelsedesign har fungerat. I denna process har jag helt enkelt förlitat 
mig på att de teorier jag använder och de processer dessa beskriver har hjälp mig att skapa en 
korrekt produkt. 
 
Jag ställer mig även tveksam till att arbeta själv med en metod. För att skapa en riktig kritik och 
kunna diskutera arbetsgången och tillvägagångssätt är det absolut bättre med en större 
arbetsgrupp. Jag tror att arbetet hade kommit fram till lösningar snabbare och även i bättre 
versioner om jag hade samarbetat med någon annan. 
 

Resultat 
 
Tjänsten 
 
Apprentship är i kort en tjänst för att leta praktik. Den är nämligen varken till enbart för att leta 
praktikplats eller studenter, den är en plats där dessa två sökningar blir till ett möte. För att 
kunna skapa detta möte har jag landat i ett par vitala delar som tjänsten måste ha för att 
fungera. 
 
Kalendern 
 
Praktik gör man i olika perioder av skolan eller livet. Ofta vet man långt innan när det kommer 
bli aktuellt med praktik. Samma sak gäller för en reklambyrå. De vet oftast när de kan ta emot 
prakikanter eller helt enkelt när de behöver praktikanter. Denna period blir variabel nummer ett 
för att kunna matcha en student med en reklambyrå. Letar de efter varandra i samma period? 
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Roll 
 
Studenten letar inte bara efter sin drömarbetsplats, den letar också efter en plats där den kan 
få sin drömyrkesroll. Samma sak kan gälla reklambyrån, de letar efter specifika talanger. En 
reklambyrå letar efter en copywriter och en annan efter en kreatör. När dessa variabler möts 
skapas en matchning på nivå två. Vilken yrkesroll är du? 
 
Kunskaper 
 
För att klara av en specifik roll kan en student behöva speciella kunskaper. Det kan handla om 
programvaror eller teoretiska kunskaper som projektledning eller liknande. Och det behöver 
inte nödvändigtvis vara så att studenten kan dessa kunskaper, den kanske helt enkelt vill lära sig 
dem på sin praktikplats. Reklambyrån och andra sidan har sina områden av expertis. En byrå 
arbetar med filmproduktion och en annan med innehåll för en copywriter. Här skapas 
matchning nummer tre. Vilka kunskaper har du? 
 
Förutom dessa tre variabler som har att göra mer specifikt med en person och en reklambyrå 
finns det andra nödvändiga variabler. Dessa är plats, vart studenten befinner sig och vart 
reklambyråns kontor ligger. 
 
Förutom dessa fyra tvungna variabler för att skapa en matchning kan student som reklambyrå 
välja att fylla på sin profil för att göra en tydligare matchning och smalare urval. Både studenten 
och reklambyrån kan välja att visa upp tre jobb de är stolta över och som speglar deras 
personlighet. Det blir deras snabba portfolio. Att detta är ett djupare nivå som användaren kan 
välja själv att använda är på grund av att det skulle kunna upplevas som ”krångligt” att behöva 
ladda upp en portfolio. En känsla jag vill undvika. De tre första nivåerna, kalendern, roll och 
kunskaper är snabba, lättillgängliga och tydliga. Det räcker även för att kunna ge en bra 
matchning för såväl student som reklambyrå. 
 
Grafisk profil 
 
Min grafiska profil var en del jag lade ner mycket tid på. Det jag hade att utgå ifrån till en 
början var egentligen den platta designen och inspirationen jag hittade från researchen av den. 
Min moodboard bestod av flera moderna exempel av flat design från diverse applikationer och 
tjänster. Under min research av flat designs ursprung hittade jag dock nya inspirationskällor i 
Swiss design som jag fann intressantare att bli påverkad av. Den var mer harmonisk i sina färgval 
men vågade ändå bryta konventioner för att få budskap och element att sticka ut. 
 
Typsnitten jag använder kommer alla från familjen Museo. Museo finns i fyra olika familjer där 
Museo är originalet med dess unika snirkliga seriffer. Originalet, Museo, använder jag i brödtext 
och då i tjockleken 500. Museo Slab är valet för mina rubriker och text som ska särskilja olika 
sektioner på sidan. Detta för att typsnittet är tydligt och med sina mer korrekta seriffer ser ut 
att förmedla ordning. Museo Slab använder jag med tjockleken 1000. Till meny och olika 
alternativ, länkar och knappar använder jag Museo Sans. Detta är Museos sans serifa font, de 
har alltså inga klackar. Jag använder denna till menyval och länkar för att den är mest lättlästa i 
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stor font. När de andra fonterna tillför mer spänning till designen är denna endast till för att 
vara tydlig. Den är vald ur ett UX-syfte. 
 
Till sist har vi min logotype vilken använder sig av Museo Sans Rounded. Detta typsnitt skiljer sig 
mest från de andra då den är en sans seriff med rundade kanter. Jag valde denna variant till 
logotypen för den har mer karaktär och gör mer att logotypen känns som ett varumärke. Den 
passar också ihop med min symbol som helt enkelt är logotypen hoptryck i en cirkel. Typsnittets 
rundade kanter går ihop på ett härligt sätt med en cirkel som är ett återkommande objekt i 
designen. Logotypen går även den att använda som en symbol i de fall man vänder färgen på 
den från negativ till positiv och då använder en färgad box bakom i motsatt färg. 
 
Att valet hamnade på denna typsnittsfamilj har också mycket att göra med dess ursprung. 
Museo är tillgängligt gratis om man använder och betalar för Adobe Creative Cloud.  Man får 
då tillgång till deras tjänst Adobe Typekit. Här kan en ladda ner eller länka typsnitt till en 
hemsida. Att det är Adobe som distribuerar typsnittet gör att jag känner mig trygg i att lita på 
att det håller hög kvalitet. Bokstäverna fungerar alltså lika bra i en webbläsare på desktop som i 
mobiltelefon. Att Museo finns i så pass många stilar gör också att jag kan variera designen men 
fortfarande få den att vara konsekvent i sitt utseende. 
 
Vidare till stilen på de symboler jag använder går logotypen, dess typsnitt och symbolen även 
ihop med dessa. Det är små symboler, alltid enfärgade skapade med en tjock linje. Detta 
återigen för att vara tydliga och lättförstådda. Jag tycker att jag på ett bra sätt lyckades skapa 
symboler som håller ihop med resten av min design och tillsammans med varandra.  
 
Den blågröna nyansen med hex-koden 77aeb1 tillsammans med den ljust röda f3806e är mina 
starkaste färger. Det är dock den ljust röda som är min primärfärg där den blågröna får agera 
sekundärfärg. Tillsammans som sekundärfärg finns den vita och svarta som används mestadels 
till text eller som färg på symboler. Den starkare röda ff4e45 är min accentfärg och används till 
knappar, länkar och element som behöver sticka ut för att vara tydliga. 
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Figure 13. Grafisk profil - guide 
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Hi-fi prototyper 

 
Figure 14. Mobil startsida med alternativ med meny 

 
Figure 15. Hi-fi prototyp av startsida för desktop 
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Design 
 
På dessa två versioner av startsidan för tjänsten går det att se hur jag har arbetat med den 
responsiva designen. Där menyn på mobilversionen är dold från start för att göra plats åt 
innehållet låtar jag den i desktop-versionen ligga med vid sidan. Detta för att platsen tillåter 
menyn och profilvyn att alltid vara tillgänglig. Designen har i denna storlek ”råd” att visa menyn 
vid alla tillfällen som jag tidigare har nämnt. 
 
I mobilversionen kommer istället menyn in över innehållet när en användare vill komma åt den. 
Menyn innehåller dock samma information och består av exakt samma element. Detta gör att 
det vid kodning blir lätt att utföra. Modulerna och sidans olika delar byggs helt enkelt som 
mobilversionen tillåter för att sedan ta plats bredvid varandra när upplösningen tillåter det. 
 
Tanken är att sidan scrollas neråt får att komma åt nästa del av hemsidan. På mobilversionen 
sköts denna förskjutning i hela fönstret. I desktop-versionen är det endast den högra delen, den 
med röd bakgrund som scrollas. Detta för att det är denna del som har innehållet och 
representerar mobilvyns hela fönster. Den vänstra spalten innehållande menyn och profilkortet 
är under hela tiden fast och tillgänglig. På mobilversionen är den lika tillgänglig men via ett 
tryck på menyknappen.  
 
Kalender 
 
Kalendervyn där användare kan se vilka praktikplatser som finns tillgängliga kontra vilka 
praktikanter som finns var den svåraste biten. Här skalade jag flera gånger av min design för att 
fortsatt hamna inom mina designramar. Avskalningen behövdes också göras för att få ett 
resultat som var tydligt och enkelt att kunna läsa. Mobilversionen är även här den viktigaste och 
har därför två vyer för hur en användare kan leta bland platser eller praktikanter. 
 
Singel vyn 
Dels finns singelvyn som liknar hur tjänster som Tinder utformar sin applikation. Att jag 
använder Tinder som inspiration är för att det är ett tydligt exempel som fungerar. Jag tog min 
designriktning och tanken med flat design tillsammans med inspirationen från Tinder för att 
skapa tydlighet. Tillsammans blev det två vyer. Det första är ett kort där företagets logotype, 
alternativt, studentens profilbild visas tillsammans med viss fakta. Den fakta som visas är delar 
relevanta till hur matchningen sker.  
 
Vi ser perioden när platsen/ praktikanten är tillgänglig, vart platsen/ personen befinner sig och 
även vilka typer av roller praktikplatserna söker kontra vilka roller en student är ute efter. Med 
hjälp av detta kan en användare skapa sig en uppfattning om det är intressant eller inte. Vill 
användaren se mer information klickar personen på bilden och kortet vänds för att visa detta. 
På en reklambyrå ser studenten en karta över vart platsen befinner sig samt en tydligare 
översikt av period samt vilken typ av arbete byrån utför. På en students kort kan en byrå se vilka 
roller personer söker, vart personen befinner sig och vilka kunskaper personen har. 
 
Tycker man om det man ser trycker man på match. Tycker man inte om det man ser går man 
helt enkelt vidare till nästa plats/ person genom att svepa åt höger eller vänster för att gå 
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framåt och bakåt. Att det inte finns en knapp som tar bort en person/ byrå är på grund av att 
flödet hela tiden ska kännas välfyllt och tillgängligt. På en tjänst som Tinder är det enligt 
utvecklarna inte relevant att kunna se bortvalda personer igen där jag anser att man, om 
situationen ändras, ska kunna gå tillbaka och ändra sig. Det handlar trots allt om att öka sina 
chanser för arbete. 

 
 

Figure 16. Bild över kalendervyn för mobil 

 
Listvyn 
 
Detta är vyn som används vid desktop storleken. På mobil finns även alternativet att visa 
resultaten på detta sätt. Standard på mobil är dock redan nämna singelvy. För att gå mellan 
singelvyn och listvyn på mobil klickar användaren på symbolen i det högra hörnet som antingen 
ser ut som en kvadrat delad i fyra väl i singelläget och en enhetlig kvadrat i listvyn. Detta för att 
representera den antingen splittrade eller enade vyn. 
 
För desktop används endast listvyn. Detta på grund av att singelvyn kändes överflödig på den 
stora skärmen. Väl på en stor skärm utnyttjar jag istället utrymmet för att användaren ska få en 
överblick av flera resultat samtidigt. Användaren som använder tjänsten på datorn är 
förmodligen inte heller mobil under tiden den besöker sidan. Detta kan betyda att användaren 
har mer tid och då kan denna vy med mer information samtidigt bli lättare att avläsa. Detta till 
skillnad för en användare som är i farten när de exempelvis använder tjänsten med en 
mobiltelefon. 
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Figure 17. Desktop version av kalendervyn 

 
 

Figure 18. Desktop version av kalendervyns om visar ett inlägg 
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Diskussion och slutsatser 
 
Detta projekt har tagit flera vändningar. Jag har drabbats av ett syndrom som är lika berikande 
som förhindrande. I denna form har det dock gett mig ett mer spännande projekt även om det 
inte är i det färdigställda stadie jag från början hade tänkt. Syndromet handlar om att jag har 
arbetat väldigt iterativt med projektet och där av utvecklat idén i nya riktningar längs med 
tidens gång. Jag har dock låtit mig själv ta projektet i nya riktningar dem gånger jag funnit att 
det kommer att påverka idén positivt. När fokus ändrades till att göra något för mig själv, som 
en startup, kändes trots allt projektet betydligt mer spännande och utvecklande. 
 
Att arbeta med projektet själv har visat sig ha både fördelar och nackdelar. Beslut och riktningar 
är på ett sätt bekvämt att kunna välja själv lika väl som det många gånger kan få en att fastna i 
arbetet. Det är flera gånger jag känner att jag behöver en spark i rätt riktning och ibland till 
och med fel för att kunna rätta mig själv. Under min tid på praktiken och arbetet med tidigare 
skolprojekt som c-uppsatsen har det alltid funnits någon att bolla idéer med och arbeta mot. 
Jag har definitivt upptäckt att jag arbetar bättre i par eller grupp än helt själv. Min kreativitet är 
i vissa avseenden bättre lämpad för att ta en initial ide och förfina den och utveckla den. I detta 
projekt har jag helt enkelt tvingat mig själv att skapa ett koncept själv. 
 
Min tidsplan är det som har vart svårast i arbetet. I och med att jag under projektets gång 
ändrade riktning hamnade jag fort efter i tidsplanen. Detta har gjort att jag har behövt ta flera 
beslut för att avgränsa mitt arbete mer och mer. Planen var från början att kunna presentera en 
prototyp skapad i en webbläsare vilket jag inte har lyckats med till inlämning för opponering. 
Denna prototyp är dock under utveckling och min vetskap om programmering under 
utvecklandet av designen har helt klart gjort den smidigare. I rapporten har jag därför istället 
fokuserat på att skapa hi-fi prototyper i Illustrator och att lägga ner ett större arbete på min 
grafiska profil och användningen av korrekt användardesign. 
 
Fokus var hela tiden från början att just kunna göra detta, skapa en tjänst med en bra 
användarupplevelse. Jag ville även skapa något som kändes i tiden med dagens trender på 
webben och i applikationer samtidigt som jag försöker utveckla mina egna kunskaper som en 
designer och kreatör. Att endast programmera tjänsten handlar egentligen om att snickra ihop 
efter en ritning. Det jag lyckats med i detta projekt är istället att skapa en extremt detaljerad 
och genomarbetad ritning för tjänsten. Nu handlar det bara om att sätta rätt verktyg mot den 
digitala canvasen för att få en tjänst som går att använda.  
 
Frågeställningar 
 
I inledningen ställer jag tre frågor relaterade till mitt projekt och min ide. Dessa frågor blev det 
som min vetenskapliga riktning kretsade runt under arbetets gång.  Under dessa rubriker 
försöker jag svara på frågorna med hjälp av det jag funnit och lärt mig i mitt projekt. 
 
Hur gör jag mötet roligt, enkelt och smidigt? 
 
För att svara på denna fråga har jag tagit hjälp av användardesign och upplevelsedesign. Till 
detta har jag också använt min research som blev basen till hela projektet.  
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Det enkla och smidiga i processen har landat i att använda konventioner och trender 
tillsammans med de designprinciper som under denna period är tydligast. Mina val föll som 
tidigare genomgånget i rapporten på flat design tillsammans med en responsiv design. Dels för 
att dessa går hand i hand men också för att de just följer trender. Flat design har gett mig både 
tydlighet och responsivitet på köpet endast genom att hålla mig inom dess ramar. Trots dessa 
starka praktiska egenskaper har det också skapat tjänstens visuella intryck, ett enhetligt 
utseende. Tjänsten är lätt att applicera genom att använda den grafiska profil och form jag 
skapat. 
 
Att göra mötet roligt är den svåraste biten. Det är här jag har applicerat upplevelsedesign. Jag 
har utgått ifrån vad en student eller byrå vill uppnå genom att använda tjänsten. Jag har sett till 
varför någon använder tjänsten, att hitta något nytt och spännande. Genom att skala av 
funktioner och delar i designen har jag kunnat uppnå en interaktionsgrad som till största hand 
riktar sig mot detta. 
 
Hur skapar jag praktikchanser för båda parter? 
 
Först och främst gör jag det genom tjänsten, projektet i sig. Det är förhoppningsvis inte bara en 
plats där praktikchanser finns utan även en plats som kan få dem att uppstå. Med den enkla 
länken den skapar från byrå till student tror jag att reklambyråer kan vara mer villiga att lägga 
ner energi på det. Detta eftersom att det inte krävs mycket från deras sida. När de inte själva 
aktivt behöver söka efter praktikanter utan låter en tjänst göra det åt dem tror jag också att fler 
orkar ta sig tiden att ge sig ut och söka. 
 
När det första mötet sker i tjänsten med en matchning som sköts av systemet är också det 
första hindret undanröjt. Inga initiala mail behöver skickas, konstiga telefonsamtal ringas. Det 
finns ingen risk för misskommunikation eftersom att båda parter använder tjänsten på samma 
villkor. Om parterna matchar i tjänsten finns det helt enkelt en större chans att en praktikplats 
uppstår. 
 
I en ytterligare nivå av tjänsten skulle möjligtvis chansen att kunna skapa en inspelad eller 
virtuell första intervju ytterligare kunna gallra ut antalet praktikanter för reklambyrån. På detta 
sätt kan fler få chansen att få en intervju när inte detta första steg heller blir ett manuellt val. 
Om matchningen istället har först samman student och reklambyrå vilket leder till en initial 
virtuell intervju behöver heller varken klass, ras eller kön spela in i urvalet. Detta urval görs helt 
och hållet på kompetens, period och yrkesroller. Som det borde vara. 
 
Hur ser en modern mötesplattform ut idag? 
 
Den här frågan har jag delvis svarat på i min första frågeställning. En moden mötesplattform ser 
ut som andra plattformar som följer trender på webben. Den har flat design, är responsiv och 
anpassad snarare för mobiltelefon än för desktop. Detta gäller även upplevelsedesign som 
enligt Marc Hassenzahl är ett modernare sätt att tänka på när vi designar för interaktion 
(Hassenzahl, 2014). 
 



   

 
 

ANTON SÖRLIN IMD12 – Praktiskt examensarbete PM - Sid 35 / 37 

 

Jag har även tittat på moderna mötesplatser som Tinder och Badoo och undersökt vad de gör 
bra. Det är trots allt de idag mest besökta mötesplattformerna som finns. Under min research 
undersökte jag även dagens plattform för arbetssökande då detta är det närmsta man kommer 
en praktikplatsbaserad sökmotor. Att döma av nuvarande plattformar för arbetssökande hittade 
jag inte något svar på hur en modern mötesplattform ser ut. Dessa upplevde jag snarare som 
föråldrade. Speciellt om man tar i åtanke den grund jag tog fram i hur design och 
användargränssnitt borde se ut. 
 
Jag tror även att en strävan efter att matcha student och arbetsplats efter kunskaper, 
yrkesroller och tidpunkt kan sålla bort fördomsurval. Alltså risken att någon blir bortvald på 
grund av ras, klass eller kön. 
 
Det definitiva svaret är dock svårt att fastställa men jag tror att min tjänst efter genomarbetning 
är hur en modern mötesplats borde fungera. För det är snarare hur den beter sig, hur man 
interagerar med den som är det viktiga snarare än utseendet. Även den initial tanken med 
varför en matchning sker. Precis som med Tinder satsade jag på att kunna implementera 
mobilitet, enkelhet och en känsla av att det är spännande. Det är här någonstans svaret ligger, i 
spänningen. En modern mötesplats är spännande och direkt. Funktionen med att tjänsten gör 
jobbet åt dig och du får matchningar gjorda specifikt för dig skapar detta. 
 
Förlängning 
 
Under tiden med utvecklingen av tjänsten valde jag att ta bort vissa delar i applikationen. Detta 
på grund av att jag mot slutet av processen kom på hur jag kunde använda den för andra 
format. För att göra detta behövde jag anpassa tjänsten och välja bort vissa delar. Tanken med 
att göra ett test för att få ut både studentens och reklambyråns personlighet visade sig vara allt 
för komplicerad. Den blev också för specifik och det hade krävts en större undersökning för att 
kunna matcha något på denna väg.  När jag tog bort denna aspekt öppnade sig mycket i både 
design, tillvägagångssätt och hur tjänsten kunde appliceras. Jag vill med den färdiga produkten 
i WordPress kunna använda tjänsten som en mall för andra områden. De områden jag ämnar 
kunna arbeta om tjänsten till är för att kunna leta efter lägenheter, semesterboende och resor. 
 
Resor 
 
Tänk dig att det är februari och en riktigt kall svensk vinter. Under julledigheten fanns det 
varken pengar eller chans till att resa och du är sugen på att ta dig utomlands. Under mars 
månad är du sedan på din arbetsplats tvungen att välja när du ska ta ut din semester i sommar. 
Veckorna 29, 30 och 31 är dem du får för din semester. När du nu vet när du kan resa men har 
kanske varken tid eller fantasin att välja resmål för tillfället. Här kommer tjänsten in för att tjäna 
sitt syfte. Logga in på din profil och fyll här i vilka veckor du kan resa, specificera vilka länder du 
är sugen på och vilka typ av aktiviteter du vill utföra. Exempel på aktiviteter kan vara bad, mat, 
klättring eller kanske skidåkning. Nu lämnar du sökandet efter en matchande resa till tjänsten. 
Resebyråer kan nu med sina profiler fylla i de resor som finns tillgängliga med bra erbjudanden. 
När ett resultat läggs upp i tjänsten som matchar dina veckor med dina kriterier får du en 
match. Tjänsten har letat upp en resa för ditt ändamål och det är helt enkelt upp till dig att 
boka den som känns bäst. 
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Lägenhet 
 
Detta scenario tar en liknande väg som resor och för praktikplats vilket blir styrkan i tjänsten. 
Det enda vi behöver byta ut här är taxonomin och kategorierna för vad som ska matchas. Välj 
när du är sugen på att flytta, i vilka områden och vad du har för andra specifikationer som 
balkong, markplan och storlek. När tjänster som Hemnet eller olika fastighetsförmedlingar 
lägger upp sina annonser i kalendern får du en match. Styrkan blir den samma som för resor 
och praktik. Du väljer helt enkelt bara vad det är du letar efter och i vilken period sen hittar 
tjänsten vad som finns tillgängligt när det blir tillgängligt efter dina krav. Optimalt när du redan 
i mars vet att du vill flytta efter sommaren. 
 
Detta fungerar självklart lika bra för bostadsrätter som för hyresrätter och lägenheter i andra 
hand. 
 
Semesterboende 
 
Perfekt när du letar lägenhet till skidsemestern i Åre eller stuga till älgjakten. Som tidigare 
scenarion väljer du period, plats och vilka krav du har. Tjänsten matchar när boende blir 
tillgängligt och det är då bara att boka. 
 
Slutsats 
 
Att arbeta med Apprentship ut efter riktningen att göra idén först och främst en upplevelse och 
till en tjänst som kan förändra ett beteende har vart spännande. Det har även vart otroligt 
givande om än svårt att arbeta så pass iterativt som jag gjort med mitt koncept. Riktningen med 
användbarhet, upplevelsedesign och responsivitet har dock alltid funnits med under resan och 
har vart den delen som gett mig riktning.  
 
Fortsatt arbete 
 
Jag kommer under juni månad att färdigställa en prototyp i WordPress. Prototypen kommer att 
vara tillgänglig för alla att registrera sig på och använda. Sidan som prototypen läggs upp på 
kommer även fungera som min kampanjsida för att försöka sprida min ide. Tanken är att visa 
idén och konceptet för intressenter som redan idag jobbar inom arbetssökarsektorn. Detta kan 
vara intressenter som redan nämnda LinkedIn, Trib och Blocket Jobb.  
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