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Sammanfattning 

Denna rapport redovisar den process som utvecklingen av OTWs nya webbplats har inneburit. 

Jag har arbetet med att skapa en ny design av deras nuvarande webbplats där syftet har varit 

att skapa en webbplats där man presenterar sig själva på ett bra sätt och ställer mindre krav på 

redaktionellt innehåll samtidigt som man följer konventioner för branschen och målgruppen. I 

utvecklingen av webbplatsen anpassar jag mig efter rådande designprinciper och riktlinjer för 

användbarhet så att webbplatsen ska bli så lätt att använda som möjligt. Utvecklingen av 

prototypen har skett i mjukvaruprogrammet Axure RP. Resultatet av projektet är två 

interaktiva digitala prototyper i form av en mobil version samt en desktopversion. Projektet 

har även resulterat i wireframes och designskisser. 

 

Nyckelord: Webbplats, hemsida, contentbyrå, användbarhet, interaktionsdesign, 

designprinciper, prototyp, design 
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Abstract 

This report describes the process that the development of OTWs new website has entailed. I 

have been working with creating a redesign of their existing website. The goal has been to 

create a website which present themselves in a good way and requires less editorial content, 

while complying with the conventions of the industry and the audience. When developing the 

site I adapt the design to the prevailing design principles and guidelines for usability so that 

the site will be as easy to use as possible. The development of the prototype has been taking 

place in the software program Axure RP. The result of the project is two fully interactive 

digital prototypes, one for mobile use and one for regular desktop use. It has also resulted in 

wireframes and design sketches. 

Keywords: Site, website, content agency, usability, interaction design, design principles, 

prototype, design 
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1. Inledning 

En byrå kan ha en hemsida på internet av flera anledningar. De främsta anledningarna lär vara 

för att presentera sig själv och berätta vad man kan eller vad man gör bättre än 

konkurrenterna. Ofta vill man även visa upp tidigare projekt och självklart erbjuda 

möjligheten till kontakt. Dessa egenskaper delar man egentligen med de flesta företag som 

vill synas på internet.  

Mycket handlar om att locka till sig nya kunder och få möjligheten till att knyta nya kontakter 

och samarbeten. Därför är det av stor vikt att man presenterar sig själv på ett bra och tydligt 

sätt så att potentiella kunder kan känna sig trygga med vilka dem exempelvis ska förlita sig på 

för att exempelvis utföra ett uppdrag åt dem. 

Man vill ofta lyfta fram positiva egenskaper hos företaget för att kunden ska få en känsla av 

att man är att räkna med och även visa att man kanske är bättre än konkurrenterna. 

Efter att kunden har fått en bild av vilka man är så vill man ofta visa vad man kan men också 

bevisa att man kan leva upp till de egenskaper som man lyft fram i presentationen. Därför har 

många byråer en särskild kategori för projekt och slutförda arbeten som man har varit 

involverade i, denna kategori kallas oftast för case, något som jag även noterade i min 

omvärldsanalys som jag presenterar i ett senare kapitel. Detta är förmodligen det tydligaste 

och bästa sättet att visa vad man faktiskt kan och är kapabel till när det handlar om 

kundprojekt. Här har man exempelvis möjlighet att berätta hur man har tagit en idé från 

kunden och sedan utvecklat den till en färdig produkt. Man kan beskriva hela processen från 

idé till slutprodukt och visa bilder för hur allt har gått till. Hur man vill presentera sina 

tidigare case skiljer sig väldigt mycket från byrå till byrå, några väljer att ha väldigt lite text 

och mycket bilder och andra väljer att istället skriva mycket text och ha mindre bilder. 

Har man lyckats vinna en potentiell kunds tillit så vill man gärna göra det enkelt för denna att 

skapa kontakt med byrån. Därför är det viktigt att man har en bra och tydlig sida för 

kontaktuppgifter. Detta görs i många fall genom en direktlänk till sin mailadress där ett 

externt fönster öppnas eller genom ett formulär, detta kan skilja sig från byrå till byrå vilket 

jag märkte i min omvärldsanalys.  

1.1 Uppdragsgivare 

OTW är en contentbyrå som har sin bas i Stockholm och Göteborg. Den största delen av 

verksamheten sker i Stockholm eftersom kontoret i Göteborg är relativt nyöppnat. OTW 

består av två stycken bolag; OTW Communication och OTW Television.  
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Fokus ligger på content-marketing och Tv-produktion där man varje år producerar runt 40 

tidningstitlar och flera hundra timmar television för både webben och broadcast. På den 

digitala sidan tar man fram koncept, strategi och design för webbplatser, digitala nyhetsbrev, 

sociala medier och intranät som drivs redaktionellt. 

1.2 Syfte/mål 

Syftet med det praktiska examensarbetet är att skapa en ny design av OTWs webbplats då 

deras nuvarande är något föråldrad. Jag kommer att skapa wireframes och designskisser som 

kommer att ligga till grund för den digitala interaktiva prototyp som jag kommer att leverera 

till OTW.  

Det stora målet med projektet är såklart att uppfylla de önskemål som kunden har. OTW vill 

sänka kraven på att behöva uppdatera sidan med redaktionellt innehåll kontinuerligt. 

Anledningen till att man vill detta är för att om man inte uppdaterar sidan kontinuerligt med 

innehåll av sådant slag så riskerar den att framstå som inaktuell. Detta gäller främst för 

webbplatsens startsida då den i nuläget lider av det problemet eftersom den största delen av 

den utgörs av nyhetsrelaterat material. 

Ett ytterligare mål är att deras webbplats ska få en mer byråaktig framtoning vilket deras 

nuvarande sida inte förmedlar på ett bra sätt. Den sida som de har för tillfället har några år på 

nacken och saknar många viktiga punkter som en framåtgående byrå vill ha. Man vill därför 

lyfta fram sitt varumärke på ett bättre sätt vilket i detta fall innebär att man framhäver 

värdeord anknutna till firman samt saker man gör bra, presenterar case på ett bra sätt och allt 

som hör därtill. 

Målet är även att göra detta med fokus på användbarhet. Det ska vara enkelt för besökaren att 

navigera på sidan och man ska kunna hitta saker på ett enkelt sätt. Designen skapas därför 

med användaren i fokus. 

Syftet med rapporten är att beskriva den process som jag genomgår för att skapa och utveckla 

en ny design för OTW. Syftet är också att behandla viss tidigare forskning som anknyter till 

det område som jag arbetar inom. 

1.3 Disposition 

Denna rapport är disponerad på så sätt att den börjar med en inledning som dels generellt 

förklarar bakgrunden till byråers webbplatser men också en beskrivning av uppdragsgivaren, 

vad projektet har för syfte och mål samt vilka avgränsningar som projektet har. Vidare så 

innehåller rapporten ett kapitel där den teoretiska bakgrunden gås igenom, här behandlas 

designprinciper, PACT-analys, prototyper, användbarhet och designanpassning för mobila 

enheter. 
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Jag går sedan igenom planeringen för projektet och de metoder som jag har använt mig av 

vilket är WBS, Pert-diagram, omvärldsanalys samt PACT-analys. Därefter beskriver jag 

själva genomförandet där hela arbetsprocessen från början till slut ingår. Detta inkluderar 

arbetet med designskisserna, Hi-fi prototyperna samt de intervjuer som jag har genomfört. I 

nästkommande kapitel presenteras det resultat som projektet har mynnat ut i, här skriver jag 

om resultatet av intervjuerna och webbplatsen. Slutligen återfinns det sista kapitlet där jag för 

en diskussion om resultatet och projektet samt drar slutsatser om det. Efter detta finns även 

referenser och bilagor. 

1.4 Avgränsning 

Webbplatsen kommer i detta projekt och denna fas endast utvecklas i två versioner, en 

desktopversion och en version för smartphones. Det innebär att jag inte kommer att skapa 

versioner för exempelvis surfplattor eller andra enheter. Detta beror främst på att jag inte har 

tillräckligt mycket tid för till att skapa prototyper för varje enhet. Dessutom kommer 

webbplatsen att vara responsiv och mycket av det arbetet kommer ske hos den externa 

webbyrån som skapar koden för webbplatsen. 

Jag kommer inte skapa någon kod för projektet. OTW skapar ingen kod inom byrån utan låter 

en extern byrå sköta detta arbete åt dem. Detta kommer jag att ta efter och därför skapar jag 

endast designskisser, prototyper och wireframes. På så sätt får OTW tydliga mallar som gör 

den framtida implementeringen enklare. Prototyperna har även fördelen att de är enkla att 

ändra vid behov.   

Prototyperna kommer att ha vissa begränsningar och kommer därför inte fungera till 100 

procent, detta beror främst på tidsbrist men också på att det inte är nödvändigt att göra hela 

webbplatsen fullt funktionell i en prototyp. Ett exempel här är att jag kommer att skapa design 

för ett antal case som OTW skapat men alla kommer inte att ha en egen undersida, man 

kommer endast ha möjligheten att läsa om ett enda case vilket räcker för att få en bild om hur 

denna sida är utformad. Detta gäller för alla sidor som har undersidor som är uppbyggda på 

detta sätt så som exempelvis blogg och nyheter. 

 

2. Teoretisk bakgrund 

När man skapar en design för en hemsida finns det många aspekter att ta hänsyn till. I det här 

avsnittet går jag igenom en rad olika riktlinjer och principer för vad man bör tänka på och hur 

man ska gå tillväga när man designar en webbplats, främst utifrån ett 

användbarhetsperspektiv. Detta är något som jag har utgått från när jag har skapat 

webbplatsen. Jag kommer att återkomma och referera till den tidigare forskningen i senare 

kapitel.  
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2.1 Designprinciper 

Benyon (2010, s. 89-94) menar att designprinciper kan användas som en guide under en 

designers process när denne skapar prototyper och designidéer och på så sätt hjälpa till att 

utvärdera och kritisera dessa. Enligt Benyon så finns det många principer som har utvecklats 

genom åren, bland annat från Jacob Nielsen och Don Norman. Dessa principer kan vara 

väldigt breda och ibland mer specifika, de kan dock även vara både inkonsekventa och 

förvirrande. Benyon har därför sammansatt en egen lista med principer från Norman, Nielsen 

och även andra personer för att hjälpa designers att hitta nyckelfunktioner för bra design men 

även för att göra designers medvetna om vilka problem som kan uppstå. Jag kommer att lista 

ett urval av dessa som kan relateras till detta projekt. 

Visibility – Man ska försöka göra saker synliga så användaren har möjligheten att se vilka 

funktioner som är tillgängliga samt vad som händer i systemet. 

Consistency – Det är viktigt att vara konsekvent i sin design eftersom man inte vill förvirra 

användaren. Det är även av vikt att man går efter standarder i den mening att det man designar 

ska fungera på samma sätt som andra, i det här fallet, webbplatser. 

Familiarity – Man ska använda sig av språk och symboler som är lätta att känna igen för den 

målgrupp som man riktar sig till. Man ska ha i åtanke att detta eventuellt inte är möjligt vid 

alla tillfällen då alla koncept ser olika ut, därför kan man istället använda sig av metaforer, de 

måste dock vara logiska. 

Affordance – När man designar exempelvis knappar eller grafiska element så ska man göra 

det så att användaren förstår vad de är gjorda för och vad som händer när man trycker på dem. 

Navigation – Man ska tillgodose stöd för att kunna navigera i systemet. 

Control – Man ska göra det tydligt för användaren att det är denne som har kontroll över 

systemet och inte tvärtom. Användaren ska veta vad systemet gör vid olika aktiviteter. 

Feedback – Man ska ge användaren återkoppling för vad som händer i systemet så att de vet 

vilken effekt deras aktiviteter har. Gör man detta konsekvent så ökar känslan av att 

användaren har kontroll. 

Recovery – Det ska vara enkelt att häva eller återgå från handlingar som man eventuellt har 

gjort av misstag eller som skett pga. Något fel i systemet. 

Flexibility – Man ska ge möjligheten för användaren att göra saker olika då de kan ha olika 

intressen av systemet, därför bör man göra systemet flexibelt. 
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Style – Systemet ska ha en stilfull och attraktiv design. 

2.2 Användbarhet 

Krug (2014, s.11) skriver att för att en sida ska vara användbar och enkel att använda så bör 

den vara så självklar och uppenbar att den är självförklarande. Man ska kunna förstå vad 

syftet med hemsidan är eller vad den handlar om genom att endast titta på den utan någon 

egentlig ansträngning. Detta är något som Krug (2014, s.18) anser vara definitionen av 

användbarhet; att en person med genomsnittlig kunskap och erfarenhet ska kunna lista ut hur 

man använder webbplatsen eller det man designar utan att det är till en större ansträngning. 

Krug (2014, s.19) menar att detta är viktigt dels för att användaren ibland inte har något annat 

val än att använda just din webbplats eller ditt system. Men också att när en webbplats är 

oanvändbar och krånglig att förstå så tenderar många användare att skylla på sig själva och 

tänka att det är de som inte förstår hur man använder sig av webbplatsen. 

Han skriver även att över åren så har det utvecklats konventioner för hur webbplatser är 

utformade. Krug (2014, s. 30-37) menar att som användare påverkas vi väldigt mycket av var 

saker är placerade på webbplatsen, hur saker fungerar och hur de ser ut. Dessa konventioner 

kan dock skilja sig och ser ofta olika ut för webbplatser med olika typer av ändamål. 

Använder man sig av dessa konventioner så behöver användaren inte konstant lista ut vad 

saker är för något och hur det är meningen att dessa används när de surfar mellan olika 

webbplatser. Vill man gå emot dessa konventioner bör man uppfylla något av dessa två 

alternativ; det som man ersätter konventionerna med ska vara så klart och självförklarande att 

det inte finns någon inlärningskurva och därmed är lika bra som konventionen. Det andra 

alternativet är att det adderar så mycket värde till designen att det är värt en mindre 

inlärningskurva. En tumregel är att man kan och bör vara så innovativ och kreativ som man 

vill och är kapabel till så länge man fortfarande gör det användbart. 

Varje webbplats bör ha en tydlig visuell hierarki. Alla visuella element bör porträttera och 

vara relaterade till vad på sidan som är viktigast, vilka saker som liknar varandra och vilka 

saker som tillhör varandra. Desto mer viktigt någonting på webbsidan är, desto mer 

framträdande är det, detta kan exempelvis vara genom större, tjockare text eller genom en 

avvikande färg. För att påvisa att vissa saker är relaterade till varandra så kan man gruppera 

dessa eller låta de designas på samma sätt. 

Krug (2014, s.22) menar att människor tenderar att spendera väldigt lite tid till att faktiskt läsa 

det som finns på webbsidorna. Istället så ögnar vi endast igenom dem för att leta efter ord 

eller fraser som eventuellt fångar vårt öga. Undantaget här är webbsidor som innehåller 

dokument så som nyhetsartiklar, rapporter eller produktbeskrivningar. Han menar dock att 

även här så skiftar man mellan att skumma och verkligen läsa.  
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Benyon (2010, s. 84) menar att ett system som har hög användbarhet bör ha 5 stycken 

egenskaper. 

1. Systemet bör vara effektivt så att användaren kan utföra en aktivitet med precis lagom 

ansträngning 

2. Det bör även vara effektivt i den mening att systemet inte innehåller mer funktioner 

och information som är nödvändigt utan precis lagom, detta ska vara organiserat på ett 

lämpligt sätt. 

3. Det ska vara enkelt att lära sig att utföra olika aktiviteter i systemet och även att 

minnas hur man gör dessa. 

4. Det ska vara säkert att använda systemet i de olika kontexter som det är tilltänkt att 

användas i. 

5. Det ska vara användbart i den mening att det gör de saker som användaren vill att det 

ska göra. 

2.3 PACT-Analys 

Benyon (2010, s.27-44) menar att interaktiva system bör sätta människor först, användaren 

bör vara i fokus när man designar. Av denna anledning använder man sig ofta av ett ramverk 

som kallas för PACT. Detta står för People, Activities, Contexts och Tehnologies. Dessa 

punkter tar man sedan hänsyn till när man analyserar en designsituation. 

2.3.1 People 

Den första delen i PACT analysen är People. Här finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Det 

första man bör tänka på är de fysiska skillnaderna mellan olika människor. Sinnen som syn, 

hörsel, känsel, lukt och smak kan variera mycket och har en stor påverkan för hur användbar, 

åtkomlig och underhållande användandet av ett system är i olika kontexter.  

Nästa aspekt i people handlar om de psykologiska skillnaderna. Människor med god förmåga 

att se på saker ur flera vinklar och dra slutsatser utifrån detta med minimal information har 

ofta lätt att navigera runt på en webbplats. Benyon (2010) menar dock att när man skapar en 

design så ska man göra det för de som har nedsatt förmåga att göra just detta. Det gör man 

genom att tillhandahålla tydliga symboler och skyltar samt instruktioner. 

Det finns även språkliga och kulturella skillnader som påverkar hur människor tolkar olika 

saker. 

Förståelsen för och erfarenheten av något kallas ofta för en mental modell. Har man inte en 

god mental modell av exempelvis system och något går fel så vet personen ofta inte vad som 

gått fel eller hur man ska gå vidare för att reparera misstaget. Därför är det viktigt och en 
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designprincip att man designar ett system som folk kan känna igen och därmed skapa korrekta 

mentala modeller. 

Utöver detta så finns det såklart skillnader hos alla människor. Detta kan vara allt från bra 

eller dåligt minne, personlighet till emotionella skillnader. 

2.3.2 Activities 

Benyon (2010) skriver att det finns många egenskaper av aktiviteter som en designer bör ta 

hänsyn till när denne designar ett system. Det finns en rad olika områden som man enligt 

Benyon bör tänka utifrån, dessa är; syftet med aktiviteten, tidsaspekter, kooperation, 

komplexitet, säkerhetskritiska och härkomsten av innehållet.  

Exempelvis kan en aktivitet göras kontinuerligt eller en enstaka gång, den kan vara över en 

längre tid eller bli avbruten. Man kan antingen utföra en aktivitet ensam eller samarbeta med 

andra i grupp.  

2.3.3 Context 

Användaren utför alltid aktiviteten i en kontext, därför är det viktigt att dessa analyseras 

tillsammans. Benyon (2010) beskriver tre stycken användbara kontexter där den första är den 

fysiska omgivningen. Denna kan skilja sig väldigt mycket, den kan exempelvis vara högljudd, 

kall, varm eller regnig. Vidare så beskriver Benyon den sociala kontexten som aktiviteten sker 

i. Här bör man tänka på om det finns människor i sin nära omgivning när man använder 

systemet. Här finns det som integritet, samarbete och sociala normer att ta hänsyn till. 

Den organisatoriska kontexten är viktig att ta hänsyn till och handlar om den teknologiska 

utvecklingen som förändras och påverkar kommunikationen och maktstrukturen. 

2.3.4 Technologies 

Technologies handlar om det medie som man designar för. Interaktiva system består 

vanligtvis av mjukvara och hårdvara som i ett samspel kommunicerar med varandra och 

konverterar den data som man för in i systemet, ingående data, till utgående data. Just in- och 

utgående data kan skilja sig mellan olika system. Tillvägagångsättet som man tillämpar sig av 

när man matar in data kan skilja sig från system till system. Vissa system använder sig av en 

datormus eller en Joystick medan andra använder sig av pekskärmar. Utgående data kan 

exempelvis vara dokument, bilder eller musik. 

När man designar ett interaktivt system eller webbplats är det viktigt att ta hänsyn till hur 

användaren kommunicerar med enheten som systemet finns på. Kritiska moment här är 

exempelvis bandbredd, uppkoppling och även hastigheten på dessa. Det kan även vara av vikt 
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för vissa typer av system att ha ett fullgott lagringsutrymme på enheten för att utföra vissa 

aktiviteter. 

Det är även viktigt att systemet ger en viss respons till användaren när denne utför någon typ 

av aktivitet så denne känner att den vet vad som händer i systemet. 

2.4 Design för små skärmar 

Wisniewski (2011) skriver att en mobil enhet med dess mindre formfaktor kräver 

kompromisser och andra designval som påverkar läsbarheten, bland annat sättet man skriver 

text på samt hur man navigerar. Den mobila enheten bör därför inte endast ses som en 

minimerad version av en skrivbordsversion. När man skapar en design för en mobil enhet så 

bör man göra det med användbarhet i åtanke redan från början och genom hela 

designprocessen.  

I en studie som Churchill et al. (2008) utförde kom man via intervjuer fram till flertalet 

rekommendationer som man bör ha i åtanke när man designar för handhållna enheter. Studien 

handlade om hur man ska tänka när man skapar design för en webbsida eller en applikation 

för enheter med små skärmar. Dessa rekommendationer innefattar bl.a. att man bör lyfta fram 

det viktigaste och mest nödvändiga innehållet på sin webbplats och på så sätt få en mer 

avskalad design. De anser att man ska designa för helskärmsläge eftersom man då maximerar 

den tillgängliga ytan på enheten och på så sätt ökar användbarheten.  De menar även att målet 

med en handhållen enhet är att den ska vara komfortabel att hålla med endast en hand. Man 

bör dessutom designa för korta interaktioner eftersom många personer använder en mobil 

enhet i korta intervaller. 

Nielsen et al. (2013 s.20) skriver att det finns tre grundidéer när man designar webbplatser för 

mobila enheter. Den första är att man bör ta bort vissa funktioner för att eliminera den 

funktionalitet som inte är absolut nödvändig för användningen av mobila enheter. Den andra 

idén är att dra ner på innehållet för att minimera antalet ord och flytta sekundär information 

till undersidorna. Den sista idén är att förstora de interaktiva elementen i gränssnittet för att 

människor med stora fingrar ska kunna trycka på knapparna på webbplatsen. Nielsen et al. 

(2013) menar att utmaningen här är att minska funktioner och antalet ord utan att minska på 

själva innehållet. En mobil webbplats bör ha mindre information om varje objekt på sidan 

samtidigt som antalet objekt på sidan är detsamma som på den fullstora webbplatsen. 

2.5 Prototyper 

Benyon (2010, s.184) beskriver en prototyp som en konkret men ofullständig representation 

eller implementation av ett systems design. Prototyper kan användas för att demonstrera ett 

koncept i ett tidigt designstadium eller till att testa detaljer av konceptet i ett senare stadium 

men även som en specifikation för den slutgiltiga produkten. 
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En prototyp kan antingen vara gjord av något så enkelt som papper eller kartong men den kan 

också vara utvecklad digitalt med hjälp av avancerade verktyg. 

En prototyp karaktäriseras av att den är interaktiv, oavsett om den är gjort av papper eller 

digitalt. Någonting händer när man exempelvis trycker på en knapp eller på något sätt 

interagerar med prototypen. 

2.5.1 Hi-Fi Prototyp 

En hi-fi prototyp liknar den slutliga produkten när det kommer till utseende, känsla och 

funktionalitet. Det är viktigt att man är särskilt noggrann med detaljer när man skapar hi-fi 

prototyper. Benyon (2010, s.185) listar tre stycken egenskaper för hi-fi prototyper: 

 Det är användbart för detaljerad utvärdering av de huvudsakliga designelementen på 

webbplatsen. De kan exempelvis användas för användbarhetstester. 

 De utgör oftast ett kritiskt stadium där klienten ger sitt godkännande, som ett slutligt 

designdokument som klienten måste visa medgivande till innan den slutliga 

implementationen. 

 De skapas generellt sett längre in i ett projekt då många idéer har blivit eller börjar 

fastställas. 

3. Planering 

Eftersom projektet hade en skarp deadline så krävdes det en noggrann planering för att alla 

faser i projektet skulle hinnas med. För att göra detta så gjorde jag en tidsplan i form av en 

WBS och ett PERT-diagram. Jag har även gjort en PACT-analys i den planerande fasen. 

3.1 WBS 

Se bilaga 8.1 

3.2 PERT-diagram 

Se bilaga 8.2 

3.3 PACT-analys 

People 

Det finns flera olika typer av potentiella personer som kan tänkas använda sig av OTWs 

webbplats. Personer av olika kön i väldigt spridda åldrar men sällan yngre än runt 19 år. Det 
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är dels personer som besöker sidan i ett arbetsrelaterat syfte. Personer och företag som är i 

behov av en contentbyrå för att de behöver hjälp med allt från en hemsida till en tv-

produktion. 

Sidan lär även besökas av arbetssökande personer som är i behov av ett arbete inom det 

område som OTW verkar i. I och med detta har dessa personer att ha god datorvana då de bör 

ha någon form av medieutbildning i ryggen. 

Det kommer dessutom vara personer som är nyfikna på vad OTW gör. OTW når ut i många 

kanaler däribland TV, Webben med sociala medier samt tidningar. Därför är det inte konstigt 

att man fångar människors uppmärksamhet och ibland skapar nyfikenhet hos individen. 

Activities 

På OTWs webbplats utför ovan nämnda personerna främst fyra aktiviteter. Dessa aktiviteter 

är; 

 Att ta reda på information om vad OTW gör och om byrån i sig 

 Att ta del av nyheter och blogginlägg från OTWs anställda för att få en djupare inblick 

i OTW 

 Att läsa om vilka case som OTW har varit involverade i och åt vilka kunder man 

arbetat med 

 Att ha möjlighet att ta kontakt med OTW 

Context 

De personer som använder sig av webbplatsen har förmodligen mycket tid på sig. OTW är 

ingen hemsida som någon som är stressad söker sig till. Det finns dock en situation där 

användaren befinner sig i en kontext som kan vara stressframkallande. Detta är om man är på 

väg till OTWs kontor och snabbt vill kolla upp adress eller karta på webbplatsen.  

I övrigt så lär de flesta vara stillasittande eller stående och den större delen av användarna 

använder webbplatsen i hemmet eller på arbetsplatsen. Självklart kommer man även att 

besöka OTWs webbplats när man är i en offentlig miljö som exempelvis en buss eller 

vänthall. 

Tehnology 

Webbplatsen kommer att användas med en rad olika enheter. En större del av användarna 

använder sig av en dator i hemmet eller på arbetsplatsen men självklart finns det användare 

som använder sig av mobila enheter så som smartphones eller surfplattor. 
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3.4 Omvärldsanalys 

I det inledande mötet med OTWs vd som initierade projektet så briefades jag för hur 

uppdragsgivaren kände att webbplatsen skulle vara utformad. När vi diskuterade vidare om 

detta så hade han även flera exempel på andra webbyråers hemsidor som han tänkte att OTW 

skulle inspireras av. Detta var en lång lista som jag efter mötet fick ta del av för att kunna 

göra en ordentlig analys över hur de var utformade. Det faktum att han redan hade en lista 

klar gjorde att mitt arbete med omvärldsanalysen blev lättare. 

I analysen så försökte jag analysera webbplatserna samtidigt som jag hade uppdragsgivarens 

önskemål i åtanke. Jag har tittat på hur man väljer att presentera sig själva, om man följer 

trenden med att placera det mesta av sitt material på förstasidan, jag har försökt att undersöka 

vad dessa sidor har gemensamt och även hur man utformat sina olika sidor.  

Vad dessa sidor har gemensamt är att man använder sig av stora bild- eller videoelement i 

ovankant på startsidorna. Motivet på dessa element är ofta något som byråerna starkt 

identifierar sig med, det kan vara arbetsprocesser, case eller liknande. Dessa sidor har även 

väldigt varierande typografi, man använder ofta typsnitt i varierande grader och blandar även 

färger och egenskaper. 

Webbplatserna har ett antal färger som även är genomgående på hela sidan och dessa är ofta 

utan övertoning vilket även det följer trender för hur man designar liknande webbplatser idag. 

Dessa färger är ofta inte många till antalet, dessutom så är flera av dessa sidor väldigt 

sparsamma med att använda sig av många grafiska element som exempelvis pictogram och 

det verkar som att man gärna vill hålla det så rent som möjligt. 

 

4. Genomförande 

4.1 Designskisser & wireframes för desktopversionen 

4.1.1 Design & struktur 

Skapandet av designskisserna har skett i olika faser som alla har varit beroende av varandra. 

Den första fasen inleddes redan under första mötet med uppdragsgivaren OTW. Eftersom 

företaget ägnar sig åt content marketing och är inom den bransch där man även skapar 

webbplatser så hade de redan en övergripande bild av hur man ville lösa vissa saker på 

webbplatsen.  
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De hade exempelvis klart för sig vilka undersidor som webbplatsen skulle ha vilket 

underlättade arbetet för mig eftersom jag då inte behövde göra en bedömning för hur jag 

skulle utforma detta genom exempelvis en card-sort.  

När jag har designat webbplatsen så har jag tagit hänsyn till flera olika faktorer. Jag har utgått 

ifrån kundens önskemål och den omvärldsanalys som jag har genomfört. Utöver det har jag 

tagit hänsyn till de rådande designprinciper som Benyon (2010) sammanställt samt olika 

riktlinjer och konventioner för hur man ska designa en webbplats på bästa sätt utifrån ett 

användbarhetsperspektiv.  

Efter en inledande och genomgående omvärldsanalys så bestämde jag mig för att göra en 

PACT-analys för att vara säker på att jag designar med användaren i fokus och att jag tar 

hänsyn till punkterna i analysen när jag designar. Här tog jag vara på nödvändig information 

som skulle ha en avgörande del i hur min design skulle komma att se ut. Genom att analysera 

vilka besökare webbplatsen kommer att ha, vilka aktiviteter som skulle utföras, i vilken 

kontext och med vilken teknologi så kunde jag exempelvis väga in resultatet av detta när jag 

bestämde vilken hierarki som skulle råda på webbplatsen. 

Efter detta så började jag skapa wireframes för hur strukturen på webbplatsen skulle kunna se 

ut. Detta gjorde jag i olika steg där förstasidan är det största av de stegen och som därför fått 

mest fokus. Resterande steg är de underkategorier som finns i navigationen. 

När jag skapat webbplatsens första wireframe för startsidan skapade jag även en snabb 

designskiss över hur designen skulle kunna se ut i en skarp version. Jag gjorde detta eftersom 

jag på ett tydligt sätt ville kunna visa för OTW som beställare av webbplatsen hur jag hade 

tolkat vårt möte om hur webbplatsen skulle se ut. Efter att ha gått igenom dessa två första 

skisser och fått förslag på vissa ändringar så fick jag klartecken om att den design som jag 

hittills hade tagit fram är i den riktning som de från början hade tänkt sig. 

Min grundtanke med hela webbplatsen är att skapa en längre förstasida som rymmer specifikt 

utvalt innehåll från varje underkategori i navigeringen samtidigt som man behåller djupet i 

webbplatsen genom att även ges möjlighet att läsa ingående på var och en av dessa sidor. 

Enligt Krug (2014) tenderar människor att spendera väldigt lite tid till att läsa vad som står på 

en webbsida utan ögnar oftast igenom dem för att leta efter fraser eller ord som möjligtvis 

fångar deras intresse. Jag ville därför ta ut det viktigaste på varje undersida och placera det på 

förstasidan så att en person som ögnar igenom den ska tillgodoses med tillräckligt innehåll för 

att denne ska bilda en uppfattning om vad OTW är och gör. Denne ska även ha möjlighet att 

via undersidorna läsa på djupet om det är något som fångar dennes intresse. 

Något som har varit särskilt viktigt när jag har skapat designen för startsidan är främst vilken 

hierarki som råder, hur jag har placerat innehållet i förhållande till varandra och vilket 

innehåll som är viktigast. Varför detta är särskilt viktigt på startsidan är för att den är relativt 
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lång och därför är det av stor vikt att man dels fångar användarens intresse tidigt men också 

att man gör klart för denne vilka man är och vad man gör så denne förstår var den har hamnat.  

Krug (2014) menar att en webbplats bör vara så uppenbar och självklar att den är 

självförklarande, detta för att den ska vara användbar och enkel att använda. Man ska kunna 

förstå syftet eller vad den handlar om endast genom att titta på webbplatsen utan någon 

egentlig ansträngning.  

Toppbilden på webbplatsen är därför något som byrån starkt identifierar sig med tillsammans 

med en överliggande text med ett budskap som byrån vill förknippas med. Detta är något som 

byrån starkt kände att man ville ha på sin webbplats och som även till viss mån följer de 

konventioner som jag har lyckats uttyda av min omvärldsanalys av andra byråer där väldigt 

många använder sig av detta grepp. 

                     Figur 1. Presentation av OTW samt vad de kan bidra med för tjänster. 



19 

 

De nästkommande två sektionerna om man skrollar ner på sidan innehåller kortfattad 

information om vilka OTW är och vad de kan göra för dig som kund. Detta med möjligheten 

att läsa vidare på djupet på en av undersidorna. Anledningen till att jag har placerat dessa 

element längst upp på sidan efter toppbilden är för att användaren direkt ska få en uppfattning 

om vilka OTW är och vad de kan göra för en eventuell kund. Det är viktigt att man snabbt 

förmedlar vad som är syftet med webbplatsen så att kunden inte ska känna sig förvirrad när 

denne navigerar sig vidare på sidan (se figur 1). 

Krug (2014) skriver att en webbplats bör ha en tydlig visuell hierarki, ju viktigare någonting 

på webbsidan är, desto mer framträdande bör det vara, alla visuella element ska vara 

relaterade till vad på sidan som är viktigast samt vilka som liknar och tillhör varandra. Han 

menar att som användare så påverkas vi väldigt mycket av var saker är placerade på 

webbplatsen, hur de fungerar och hur de ser ut. 

I min design har jag försökt ta hänsyn till detta, dels genom logiskt tänkande och OTWs 

önskemål men även genom den omvärldsanalys som jag har genomfört där jag har försökt 

tyda konventioner för byråers webbplatser. Jag har försökt avgöra vad på sidan som bör 

komma först och vad som bör komma därefter. Jag har därför placerat toppbild, information 

om OTW samt vad de kan göra för dig som kund för att de alla hör ihop med varandra. 
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 Figur 2. Sektionen på framsidan där OTWs case presenteras. 

 

För att ytterligare berätta för användaren vad OTW kan göra så har jag placerat sektionen om 

vilka case som de har arbetat med direkt efter. På så sätt kan byrån på ett visuellt sätt berätta 

för användaren vad man har arbetat med och därmed visa vad man är kapabel till. Detta är ett 

utmärkt komplement till det skriftliga som återfinns i sektionen ovanför. Inom denna sektion 

så har jag hierarkiskt strategiskt placerat en större bild av ett case längst upp tillsammans med 

två små under och möjligheten till att klicka sig vidare till en undersida för att läsa mer om 

vilka case som man åtagit sig (se figur 2). Anledningen till att det finns ett stort case i början 

är för att man ska ha möjligheten att lyfta fram ett case som man eventuellt vill visa upp extra 

mycket alternativt att man placerar det senaste caset här. 

Efter case har jag placerat rubriken kunder. Detta för att kunder direkt anknyter till case. Alla 

case är såklart utförda på uppdrag av en kund. Därför passar det bra att placera denna sektion i 

anknytning till case. Tanken med denna sektion är att man först har en förklarande text om att 
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man jobbar med olika kunder, stora och små samt information kring detta. Efter detta följer 

kunders logotyper på två rader med fem stycken på varje rad. Vissa av dessa logotyper byts 

sedan automatiskt ut efter en angiven tid för att man ska ha möjlighet att visa så många 

kunder som möjligt på en liten yta. Några av dessa logotyper är dock helt statiska för att OTW 

ska ha möjlighet att lyfta fram vissa kunder tydligare. 

Figur 3. Den sociala sektionen på webbplatsens startsida. 

Efter detta följer en social sektion som innehåller ett Instagramflöde samt ett flöde för den nya 

YouTubekanalen som OTW planerar att starta. I Instagramflödet finns miniatyrer av bilder 

som sedan öppnas i ett nytt fönster på Instagrams plattform. I YouTubeflödet finns även här 

miniatyrer med möjlighet att lyfta fram ett klipp i en större miniatyrbild (se figur 3). Man har 

även möjlighet att följa OTW i respektive sociala medie. 

Längst ner på sidan, innan sidfoten, återfinns sektionerna för nyheter och blogg. Även om 

OTW ville minska kraven på redaktionellt innehåll så vill man inte att dessa ska försvinna 

helt och hållet. Därför har jag valt att placera dessa sektioner så pass långt ner att kravet på 

nytt innehåll inte längre är lika stort. Båda sektionerna innehåller små puffar med bild, datum, 

taggar och en ingress från artikeln. Endast det nödvändigaste för att man som användare ska 

förstå vad artikeln handlar om. Användaren har även möjlighet att ladda fler artiklar. 

Till sist återfinns en sidfot som innehåller kontaktinformation, möjligheten till att 

prenumerera på OTWs nyhetsbrev samt knappar för att gilla OTW på sociala medier. Här 

finns även, som konventionen följer, en copyrighttext placerad längst ner (se figur 4). 
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Figur 4. Sidfoten på webbplatsen. 

Resterande undersidor har skapats utifrån samma tänk som jag använde mig av när jag 

skapade startsidan. Undersidan där man kan läsa om ett specifikt case var även den väldigt 

viktig i skapandet av webbplatsen. Detta eftersom OTW ville börja lägga fokus på att göra 

egna kundcase på de projekt som de är inblandade i. Därför är det viktigt att ett case 

presenteras på ett bra och tydligt sätt. Jag tycker att jag har lyckats förmedla de viktigaste 

delarna i presentationen av caset och har fått till en bra blandning mellan rubriker, text, bilder, 

video och även statistik. Jag har placerat rubrikerna i form av en sorts storyline där Idén 

presenteras först, sedan presenteras vilka plattformar som man har arbetat med följt av 

genomförande och till slut resultat. 

4.3 Designskisser & wireframes för mobilversionen 

Designen för mobila enheter togs fram efter att den stora desktopversionen var långt kommen 

i sin process eftersom den ärver mycket av den. Tanken är att denna version inte ska vara en 

enskild mobilversion utan hela webbplatsen ska vara responsiv och därmed anpassas efter 

vilken enhet man använder sig av. Designen jag har tagit fram i det här fallet är den minsta 

versionen i den responsiva designen.  

Mobilversionen behåller den stora desktopversionens 

hierarki av sektionerna och designtänket när det kommer 

till designprinciper och generell användbarhet, dock med 

vissa undantag. Det viktiga här är att skapa designen utifrån 

ett användbarhetsperspektiv relaterat till mobila enheter. 

Det första anmärkningsbara när man går in på webbplatsen 

via mobilversionen är navigationen i toppen. Stilen ser 

likadan ut som på desktopversionen förutom att 

menyalternativen är flyttade och gömda i en dropdown-

meny som visas när man trycker på menyknappen (se figur 

5). Menyknappen är formad med designprincipen 

familiarity i åtanke. Benyon (2010) skriver att man ska 
Figur 5. Dropdownmeny med 

inloggning. 
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använda sig av språk och symboler som är lätta att känna igen. Designen av knappen har 

därför ett formspråk som följer konventionen bland denna typ av menyer. Klickar man på 

denna så får man fram en dropdown-meny med en vertikal lista av menyalternativ för 

undersidor. Jag har även placerat knappen för inloggningsfunktionen här eftersom den inte 

längre fick plats på sin ursprungliga placering.  

Det positiva med de flesta knapparna på webbplatsen är att de redan från början är relativt 

stora. Detta underlättar för användaren eftersom denne inte behöver anpassa sig efter nya 

knappar och man minskar då risken för förvirring. Övriga textlänkar på webbplatsen har 

gjorts större så att det ska bli lättare att trycka på dem vilket underlättar för folk med stora 

fingrar.  

Nielsen et al. (2013) skriver att man ska ha mindre information om varje objekt på sidan 

samtidigt som antalet objekt är detsamma som desktopversionen. De menar att man ska 

minska antalet ord och flytta den sekundära informationen till undersidorna. Detta har jag 

gjort genom att bland annat ta bort taggar och annan information i exempelvis puffarna för 

nyhets- och blogginlägg, på så sätt får användaren ta del av denna information först när denne 

klickar på ett blogg- eller nyhetsinlägg. Detta går även i linje med vad Churchill et al. (2008) 

kom fram till i sin studie där han rekommenderar att endast lyfta fram det viktigaste och mest 

nödvändiga innehållet för att få en så pass avskalad design som möjligt. De anser även att 

man ska maximera den tillgängliga ytan på enheten. Jag har därför låtit många element löpa 

från kant till kant på enheten och utnyttjar även den totala bredden när det kommer till 

innehåll. 

I designen så har jag försökt korta ner webbplatsen på många ställen. Detta märks bland annat 

på startsidan där presentationen av case numera består av ett bildspel. Antalet blogg- och 

nyhetspuffar har även dem, i sitt ursprungliga läge, minskats till antalet. 

4.4 Hi-fi prototyper 

I detta projekt har jag skapat en fullt interaktiv digital hi-fi prototyp med programvaran Axure 

RP(se bilaga 8.3 & 8.4). Enligt Benyon (2010) ska en hi-fi prototyp likna den slutliga 

produkten när det kommer till funktionalitet, känsla och utseende. Detta är något som jag har 

försökt ta till vara på när prototypen skapades dels eftersom prototypen är ett bra sätt att 

utvärdera de huvudsakliga designelementen men framförallt som ett designdokument där 

OTW kan ge sitt godkännande och både testa och utvärdera alla funktioner på sidan innan 

implementeringen.  

I skapandet av prototypen så har jag utgått från de wireframes och designskisser som jag 

tidigare skapat men eftersom det tillkommer både funktionalitet och interaktionsmoment så 

adderas det ytterligare designelement även i detta moment. I utvecklingen av hela prototypen 

så har jag tagit hänsyn till Benyons (2010) designprinciper. 
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Figur 6. Exempel på den statiska navigationen när man skrollar. 

Enligt Benyon (2010) ska man tillgodose stöd för att kunna navigera i systemet vilket hade en 

viss påverkan i det första beslut som togs när jag började utvecklingen av prototypen vilket 

var att navigationen skulle följa med statiskt längst uppe på skärmen genom hela sidan, även 

när man skrollar nedåt. Anledningen till detta var även att vissa sidor så som exempelvis 

startsidan, vissa case och nyhetsinlägg som innehåller mycket text tenderar att bli relativt 

långa. Detta bidrar till en effektivitet i webbplatsen eftersom användaren inte behöver skrolla 

hela vägen tillbaka till toppen för att gå till en annan undersida i navigationen, något som 

Benyon anser vara viktigt eftersom en användare ska utföra en aktivitet med precis lagom 

ansträngning. Navigationen tar även hänsyn till designprinciperna visibility, control, 

affordance, feedback, recovery och i viss mån flexibility. Detta eftersom den är synlig vid alla 

tillfällen och därför har användaren möjligheten att se vilka 

funktioner som är tillgängliga (se figur 6). Användaren har hela 

tiden kontroll över vilken undersida som denne vill navigera till 

och kan alltid återgå till föregående sida med endast ett 

knapptryck. Liksom alla knappar på webbplatsen så ger 

knapparna i navigationen återkoppling i form av att de skiftar 

färg när man håller musen ovanför dem. På så sätt vet 

användaren att det är en länk som leder någonstans och inte en 

vanlig textsträng.  

I prototypen så har funktionalitet för att söka, logga in och 

prenumerera på nyhetsbrevet lagts till. Inloggningsfunktionen 

och sökfunktionen fungerar båda som popuprutor med textfält 

för inmatning. Inloggningsrutan har knappar för att logga in, om 

man glömt sitt lösenord eller om man vill registrera ett nytt konto (se figur 7). Denna ruta går 

endast att nå när man är i toppen av webbplatsen medan sökfunktionen även går att nå i 

navigationen som uppstår när man skrollar nedåt på sidan. 

Skrollar man nedåt på sidan så dyker det vid ett specificerat område på sidan automatiskt upp 

en popupruta i nedersta högra hörnet för om man vill prenumerera på nyhetsbrevet. Enligt 

min omvärldsanalys är detta relativt vanligt idag och är därför något som i viss mån följer 

konventioner och därför inte bör överraska användaren eftersom den följer designprincipen 

Figur 7. Inloggningsfunktionen 
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familiarity. Anledningen till att den dyker upp relativt tidigt är också för att OTW vill lyfta 

fram sitt nyhetsbrev och förhoppningsvis få fler prenumeranter. Vill man inte prenumerera på 

nyhetsbrevet så kan man med enkelhet stänga ner rutan med hjälp av kryssknappen. Vill man 

prenumerera på nyhetsbrevet och råkar stänga denna popupruta av misstag så finns det även 

möjlighet att registrera sig för nyhetsbrevet i sidfoten. Enligt Benyon (2010) så är detta viktigt 

eftersom det ska vara enkelt för användaren att återgå från handlingar som man gjort av 

misstag. 

I den sociala sektionen på webbplatsen så har jag skapat popuprutor för om man klickar på en 

video från Youtubekanalen. Detta för att användaren ska slippa lämna webbplatsen eller 

slussas till en annan undersida. Samtidigt så har man möjlighet att se fler videoklipp via en 

knapp under som leder till den externa webbplatsen youtube.com. Användaren har då 

möjlighet att göra saker olika och på så sätt blir webbplatsen mer flexibel. 

I nyhets- och bloggsektionen så hade OTW ett önskemål att använda sig av en funktion för att 

ladda fler inlägg vertikalt. Detta har implementerats i prototypen genom att man klickar på 

knappen ladda fler nyheter och därmed laddas det ytterligare en rad inlägg efter den första. 

Detta går att göra så många gånger som användaren önskar. Vill OTW att det ska laddas två 

eller tre nya rader i framtiden så går även det att lösa. 

De designbeslut och val som jag har tagit på startsidan genom bland annat designprinciper har 

även applicerats på resterande undersidor så att webbplatsen ska vara konsekvent i sin design 

så att användaren inte ska bli förvirrad. 

Trots att tanken är att webbplatsen ska vara responsiv så har jag skapat två separata versioner 

av prototypen för att underlätta arbetet med prototyperna. 

Mobilversionen ärver det mesta av funktionaliteten på 

webbplatsen från desktopversionen. Självklart har det 

dock skett flera förändringar. Som tidigare nämnts så 

används istället en dropdownmeny för navigationen på 

mobilversionen. 

Visningen av case på startsidan har blivit utbytt till ett 

bildspel, något som många användare är familjära med 

eftersom många interaktiva moment i mobila enheter 

innebär att man sveper i sidled på skärmen. Jag har även 

adderat punkter under bildspelet så att användaren har 

möjlighet att se var i bildspelet som denne befinner sig. Knappar har lagts till ovanför bilderna 

för att navigera i sidled, detta ger användaren valmöjligheter om denne inte vill använda en 

svepfunktion (se figur 8). 

Figur 8. Bildspel för case 
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4.5 Fokuserade intervjuer 

Efter att ha skapat designskisserna så valde jag att ha en fokuserad intervju med två personer 

på OTW. Bell (2005 s.162) skriver att i en fokuserad intervju så använder man sig inte av 

något frågeformulär eller checklista men man har en viss struktur då man på förhand har valt 

ut en del teman som ska täckas under intervjuns gång. I och med detta så ger man 

svarspersonen relativt stor frihet inom ramen som strukturen utgör. Man kan därför ställa 

vissa frågor men också lämna utrymme till svarspersonen som kan prata omkring frågorna 

men även om egna tankar och funderingar som väcks. 

Under intervjun diskuterade vi design, interaktivitet och funktionalitet av skisserna och den 

kommande prototypen. Vi gick igenom detta på en stor skärm där jag förklarade och ställde 

frågor kring mina designval och beslut rörande kommande funktionalitet på prototypen 

samtidigt som personerna i fråga själva fick komma med åsikter och funderingar. Syftet med 

intervjuerna var att i ett tidigt skede ta reda på användbarhetsproblem i strukturen men även få 

förslag på förbättringar och ändringar som de själva kunde föreslå.  

Responsen som jag fick från dessa intervjuer användes sedan för att färdigställa den 

slutgiltiga prototypen. 

 

5. Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet av de fokusintervjuer som jag diskuterade i kapitel 4.5. 

Jag presenterar även vad webbplatsen har resulterat i. 

5.1 Fokuserade intervjuer 

Respondenterna i intervjuerna var två personer på contentbyrån OTW. Personerna var en man 

och en kvinna i åldrarna 32 och 45 år med erfarenhet inom mediebranschen. 

Responsen under intervjun var väldigt positiv och jag fick positiv feedback på de designval 

som hade gjorts. Jag fick även förslag på en rad förändringar som skulle kunna förbättra 

webbplatsen på flera punkter. 
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En av respondenterna ansåg att man på startsidan skulle använda sig av en annan funktion för 

att ladda fler puffar för nyhets- och blogginlägg. I den tidiga designen som demonstrerades 

för dessa personer så sköttes funktionen för att visa fler inlägg genom pilar i sidled (se figur 

10). Det som respondenten föreslog var att man istället skulle använda knappar nedanför 

puffarna och sedan genom att klicka på dessa ladda fler inlägg vertikalt under. På detta sätt 

kan användaren ladda så många inlägg som denna önskar genom att trycka på knappen flera 

gånger, man slipper dessutom att skrolla i sidled. 

Figur 10. Den första versionen av bläddringsfunktionen för blogginlägg  

Respondenterna var eniga om att flytta ner texten som låg ovanpå toppbilden på inläggen för 

case, blogg samt nyheter. I den tidigare designen ställde den för stora krav på bilden eftersom 

texten kommer att ha svårigheter att synas på ett tydligt sätt om bakgrunden är av samma färg 

som texten. Har man dessutom väldigt bra bildmaterial så kan texten skymma flera motiv i 

bilden. En av respondenterna ville utöver det även se ett bildspel bland dessa bilder i 

nyhetsinläggen. På så sätt kan man inkludera fler inlägg i ett nyhetsinlägg utan att det 

påverkar den vertikala längden av artikeln. 

Intervjupersonerna var även eniga om att förändra visningen av nyhetsinlägg på 

samlingssidan för nyheter. Båda ville se ett mer rutnätsliknande alternativ där man blandar 

stora, mellanstora och små puffar för visningen av nyhetsinlägg. På så sätt ökar känslan av att 

sidan behandlar nyhetsinlägg och man efterliknar även den gamla designen för otw.se som 

använder sig av detta upplägg. 

Man föreslog även nya funktioner och innehåll på sidan. Det efterfrågades en 

inloggningsfunktion för frilansare och fotografer så att de enkelt kan logga in och distribuera 

sitt material. Det andra som efterfrågades var en social sektion där man visar sin 

Instagramkanal samt ett flöde för en kommande YouTubekanal.  
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5.2 Webbplatsen 

Examensarbetet har resulterat i två färdiga Hi-Fi prototyper (Se bilaga 8.3 & 8.4) som är fullt 

interaktiv och innehåller nästintill alla funktioner som en färdig produkt hade gjort. 

Webbplatsen består av en startsida och fem stycken undersidor. Dessa sidor är Om oss, Case, 

blogg, nyheter och kontakt. Webbplatsen har en del generella funktioner som följer med på 

alla undersidor. Dessa är bland annat inloggningsfunktionen uppe i högra hörnet. Här har 

frilansare möjlighet att logga in och både hämta och ladda upp material. En separat sida i 

prototypen eller skisserna har dock inte skapats för detta då denna funktion adderades i slutet 

av processen. 

Webbplatsen innehåller även en sökfunktion som följer med på alla sidor. Här kan besökaren 

söka efter det som denne letar efter och man skickas sedan till en undersida där sökresultaten 

presenteras. Det finns även en undersida för när man klickar på taggar som ser likadan ut som 

sökresultatsidan. Här presenteras alla artiklar som har taggats med den fras eller det namn 

som man valt att klicka på. 

Det finns även förberedd knapp för att kunna översätta sidan till engelska. Om hela sidan ska 

översättas eller om endast exempelvis Om oss ska översättas är i nuläget inte bestämt. Väljer 

man att klicka på denna knapp i min prototyp så händer det ingenting. 

Sidfoten på webbplatsen är densamma på alla undersidor för att vara så konsekvent som 

möjligt. Denna innehåller kontaktinformation, möjlighet till att följa OTW på sociala medier, 

möjlighet till att prenumerera på OTWs nyhetsbrev samt en copyrighttext. 

5.2.1 Startsidan 

Startsidan innehåller både specifikt utvalt innehåll från undersidorna men också innehåll som 

hämtas automatiskt från exempelvis blogg eller nyheter (se bilaga 8.6.1 & 8.7.1). På startsidan 

finns det viktigaste från varje undersida presenterat i korthet där man ges möjligheten att läsa 

vidare på djupet under någon av menyns kategorier. Startsidan erbjuder en kort presentation 

om vilka OTW är och vad de kan bidra med. Som stöd för detta presenteras även vilka case 

man har varit inblandad i samt vilka kunder man har arbetat med. Vill man veta mer om det 

allra senaste och aktuella runt OTW så har även möjlighet att ta del av de senaste nyheterna 

och blogginläggen på startsidan. Här finns även möjlighet att se det senaste från OTWs 

Instagram samt YouTubekanal. 

Besökaren har även möjlighet att prenumerera på OTWs nyhetsbrev som skickas ut en gång i 

månaden. 
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5.2.2 Om oss 

Denna sida innehåller ytterligare information om vilka OTW är och vad dem kan göra för sina 

kunder. Här har jag även lyft fram vilka priser som man har vunnit eftersom det kan vara ett 

bra sätt att vinna kunders tillit på. 

5.2.3 Case 

Här finner du miniatyrbilder och rubriker för vilka case som OTW har varit inblandade i. 

Klickar man på dessa så hamnar man på ytterligare en undersida om ett specifikt case.  

5.2.4 Enskilt case 

Här presenteras ett enskilt case där de viktigaste delarna ingår. Rubrik där case och kund 

framställs följt av rubriker och text för projektidén, genomförandet inklusive plattformar samt 

resultatet. Detta kompletteras även med bilder kan kopplas till caset och även en eventuell 

film. I botten återfinns en sektion för om man vill läsa vidare om andra case. 

5.2.5 Blogg  

Bloggen innehåller puffar för varje blogginlägg. Dessa innehåller en bild från inlägget, 

rubriken, inläggets taggar, ingressen, uppladdningsdatum, bild och info om skribenten samt 

en knapp för om man vill läsa hela inlägget. Överst på sidan finns ett alternativ för en 

arkivfunktion och nederst på sidan finns navigation för nästa sida. 

5.2.6 Blogginlägg 

Denna sida innehåller dels blogginläggets huvudbild, rubrik, uppladdningsdatum, taggar samt 

info om skribenten. Utöver det så återfinns blogginläggets brödtext och tillhörande bilder. Det 

finns även knappar för att ha möjlighet att dela på sociala medier. Nederst finns en sektion för 

om man vill läsa vidare om andra blogginlägg. 

5.2.7 Nyheter 

Här finns puffar för nyheter som rör OTW på ett eller annat sätt. Dessa puffar är utformade på 

olika sätt i ett rutnät för att skapa variation och även en mer nyhetsinriktad känsla på 

strukturen. Vissa puffar innehåller bild, uppladdningsdatum, rubrik, taggar, ingress och en läs 

vidare knapp medan andra saknar ingressen. Puffarna varierar även i storlek. Nederst finns 

även här navigering mellan olika sidorna under nyheter. 
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5.2.8 Nyhetsinlägg 

Denna sida innehåller nyhetens toppbild, uppladdningsdatum, rubrik och taggar. Den 

innehåller även brödtext, citat, tillhörande bilder och eventuella faktarutor och statistik. Under 

vissa artiklar kommer det att finnas möjlighet att bläddra mellan olika bilder i toppen när det 

finns sådant material tillgängligt. Även här finns en sektion längst ned för att läsa mer om 

andra nyhetsinlägg. 

5.2.9 Kontakt 

Under kontakt finns två interaktiva kartor med tillhörande adresser och information för 

respektive av OTWs kontor. Det finns även kontaktuppgifter till några av OTWs medarbetare. 

Under denna underkategori har jag även placerat en sektion med information och uppgifter 

för om man vill arbeta på OTW. Jag gjorde bedömningen efter omvärldsanalysen och logiskt 

tänkande att denna sektion passar väl in i just underkategorin kontakt. 

 

6. Diskussion & slutsatser 

När planen för arbetet med OTWs nya webbplats färdigställdes så fanns det ett antal mål som 

skulle uppfyllas. Webbplatsens startsida skulle bli mindre redaktionell vilket den nu är, därför 

är de stora kraven på att uppdatera sidan kontinuerligt inte längre lika stora. Man har nu 

möjlighet att flytta fokus och lägga mer arbete på att arbeta med kundcase vilket var ett annat 

av deras mål. De ville inkludera case på sin webbplats. Här har man nu möjlighet att 

presentera sina tidigare projekt för sina kunder så att de kan få en djupare förståelse för vad 

OTW har arbetat med i respektive projekt. Resterande mål har även dem uppfyllts och 

webbplatsen har numer en byråaktig framtoning där varumärket lyfts fram på ett fördelaktigt 

sätt. 

Designen och funktionaliteten med webbplatsen har vuxit fram genom en iterativ 

designprocess. En sådan process innebär att man förbättrar sin design utifrån tester och andra 

metoder under arbetsprocessen. Vanligtvis färdigställer man en design som sedan testas av 

användare eller utvärderas genom olika metoder. Finns det problem med designen åtgärdas 

dessa och en ny iteration skapas för att sedan göra om processen och identifiera ytterligare 

problem (Nielsen, 1993). Mycket på webbplatsen har därför förändrats under projektets gång. 

Vissa sidor och element har förändrats mer än andra och en av de sidor som har förändrats 

mycket har varit startsidan. Startsidan har genomgått stora förändringar sedan den första 

versionen av mina skisser vilket märks på resultatet. Det har underlättat att den är uppbyggd 

av olika sektioner, på så sätt så kan man ändra i en sektion utan att det påverkar de andra 

sektionerna drastiskt. När man använder sig av en iterativ designprocess så underlättar det att 

använda sig av versionshantering. På så sätt kan jag alltid gå tillbaka till en tidigare version av 
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skisserna och analysera hur det såg ut och om det är något som fungerade bra och bör lyftas 

fram igen. I denna process har jag även kunnat ha nära kontakt med de personer som ingick i 

den fokuserade intervjun. Dessa har haft möjlighet att ta del av prototypen i den takt som den 

har växt fram. På så sätt har de hela tiden kunnat komma med åsikter och synpunkter på mina 

designbeslut och på så vis kunnat föreslå förändringar.  

I nuvarande fasen har varken jag eller uppdragsgivaren lagt någon större vikt vid vilket 

typsnitt som används i designskisserna och prototypen. Jag har därför använt mig av ett 

typsnitt som passar för projektet men som kan komma att bytas ut vid implementeringen av 

webbplatsen. Detsamma gäller för de komplementfärger som jag har använt mig av, dessa har 

endast fungerat som arbetsfärger och därför kommer eventuellt även de bytas ut.  

Det är tänkt att webbplatsen, i sitt slutskede, ska vara responsiv. Av den anledningen hade jag 

föredragit att skapa en till version av designen för att demonstrera hur det kan se ut. Då hade 

jag haft möjlighet att ge exempel på hur designen hade kunnat se ut på små, mellanstora samt 

stora skärmar. Detta har dock inte kunnat ske i detta projekt eftersom tiden inte har räckt till. 

Ett kommande steg i processen hade därför varit att skapa en tredje version för surfplattor och 

medelstora skärmar, därmed hade man kunnat göra prototypen responsiv.  

Ett ytterligare kommande steg i processen hade varit att skapa en ordentlig inloggningssida 

för frilansare och fotografer. Här hade det varit viktigt att ta fram vilka funktioner som är 

nödvändiga och forma dem på ett bra sätt. Här måste man även fundera på hur 

databashanteringen ska fungera eftersom användaren kommer att både ladda ner och ladda 

upp diverse filer. 

I övrigt har projektets tidsplan följts utan några större förändringar vilket har underlättat för 

mig eftersom jag då inte har behövt kompromissa i mitt skapande utan har kunnat fokusera på 

att uppfylla de satta målen med projektet. Något som det dock behövs läggas större fokus på 

är att utföra mer omfattande användartester. I projektet så hade jag ett flertal givande 

fokuserade intervjuer som i viss mån kan liknas till användartester eftersom 

intervjupersonerna även fick navigera i prototypen. Jag tror att jag hade tjänat ännu mer på att 

ha ordentliga och strukturerade användartester. Då hade jag kunnat identifiera ytterligare 

problem med webbplatsen och på så sätt öka användbarheten. Det naturliga steget i en fortsatt 

utveckling av webbplatsen hade därför varit att utföra dessa användartester med en väl utvald 

grupp testpersoner. Efter användartester och eventuella förändringar i funktionalitet och 

design hade man då kunnat påbörja arbetet med den slutgiltiga produkten. 

Jag har fått reda på av OTW att de kommer att gå vidare med mitt arbete och designskisserna 

och prototypen kommer små småningom leda till en riktig webbplats. Jag kommer att fortsätta 

arbeta med webbplatsen på OTW och vidareutvecklingen av webbplatsen kommer att ske 

med denna prototyp som grund. Med det sagt är det inte säkert att webbplatsen i sitt slutskede 

kommer att se ut som den gör i nuläget men nu finns det en grund och ett skal att stå på. 
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8. Bilagor 

8.1 WBS 

8.2 PERT-diagram 

Totalt: 250,5h 

Buffert: 45,5h 

 

Design Desktop 

1. Wireframes 

2. Användartester på wireframes 

3. Utvärdera användartest 

4. Göra ändringar 

5. Skapa designskisser 

6. Skapa grafiska element 

7. Inlärning av Axure 

8. Skapa Hi-fi prototyp 

9. Användartester på Hi-fi prototyp 

10. Utvärdera användartester 
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11. Göra ändringar 

12. Research 

Design mobil 

13. Wireframes 

14. Användartester på wireframes 

15. Utvärdera användartest 

16. Göra ändringar 

17. Skapa designskisser 

18. Skapa grafiska element 

19. Inlärning av Axure 

20. Skapa Hi-fi prototyp 

21. Användartester på Hi-fi prototyp 

22. Utvärdera användartester 

23. Göra ändringar 

24. Research 

Dokumentation 

25. Disposition 

26. Söka tidigare forskning 

27. Skriva Rapport 

28. Ändring efter opponering 

29. Inlämning 

 

8.3 Prototyp Desktop 

http://k537x7.axshare.com/#c=2 

(Tanken är att toppbilden ska visas som fullskärmsbild, lyckades inte göra detta på ett bra sätt 

i prototypen. Detta gäller även för mobilversionen.) 

8.4 Prototyp Mobil 

http://tqjpqz.axshare.com/#c=2 

(Öppnas med fördel i din smartphone) 

http://k537x7.axshare.com/#c=2
http://tqjpqz.axshare.com/#c=2
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8.5 Urval av wireframes för desktop 

8.5.1 Startsidan, caseinlägg & blogg 
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8.6 Urval av designskisser för desktop 

8.6.1 Startsidan, caseinlägg & blogg 
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8.7 Urval av wireframes för mobilversionen 

8.7.1 Startsidan & caseinlägg 

  

Del.1 Startsida Del.2 Startsida 

Del.1 Caseinlägg Del.2 Caseinlägg 
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8.7.2 Blogg 

  

Del.1 Blogg Del.2 Blogg 
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8.8 Urval av designskisser för mobilversionen 

8.8.1 Startsidan & caseinlägg 

  

Del.2 Startsida Del.1 Startsida Del. 1 Caseinlägg Del.2 Caseinlägg 
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8.8.2 Blogg 

 

Del.1 Blogg Del.2 Blogg 


