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Abstract 

This thesis describes the work process in creating a design concept for a website to a company in the 

graphics industry. It stems from a human-centered design perspective in creating the concept for the 

website. A big part of this work has been the preparatory work in creating a target group definition and 

develop strategies to create a concept. Proven methods in interaction design have been used with focus 

on prototyping. The result is presented in the form of a graphic profile and a visual design proposal of 

a website which has been based on user testing prototypes. This thesis discusse the importance of a 

human-centered design perspective when creating a concept of a website. By using a human-centered 

design perspective the user is kept in focus throughout the whole design process which also promotes 

the created products. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats beskrivs arbetsprocessen i att ta fram ett designkoncept för en webbplats till ett företag 

som arbetar med grafisk produktion. Denna studie tar upp designprocessen utifrån ett 

människocentrerat designperspektiv i framställningen av en webbplatskoncept. En stor del av detta har 

inneburit ett gediget förarbete i form av målgruppsdefinition samt framtagna strategier för att skapa ett 

koncept. Beprövade metoder inom interaktionsdesign har genomgående använts med fokus på 

prototyparbete. Genom att använda ett människocentrerat designperspektiv håller man användaren 

central genom hela designprocessen, vilket också främjar de produkter man tar fram. Resultatet av 

arbetet presenteras i form av en grafisk profil och ett visuellt designförslag av en webbplats som 

motiverats utifrån användartestade pappersprototyper. I arbetet diskuteras vikten av ett 

människocentrerat förhållningssätt i konceptutveckling av en webbplats.  

 

Nyckelord: konceptdesign, människocentrerad design, grafisk design, prototyparbete  

 

 

 

  



 

 

Förord  

Jag vill ge ett stort tack till min pappa, Christer Lundgren, som även fungerat som beställare av 

projektet till detta examensarbete. Din feedback har varit ovärderlig och det har varit jätteroligt att 

arbeta med dig, som alltid.  

 

Jag vill självklart också tacka min kära mamma, Eva Björk, för all din pepp och motivation under den 

här perioden. “Good enough”.  

 

Jag vill även tacka min handledare, Mats Nilsson, för input och feedback under arbetet med denna 

uppsats.  

 

Jag vill också rikta ett speciellt tack till min vän och studiekamrat, Frida Lundh, för hjälp med 

disposition och struktur av denna rapport. Du är ovärderlig.   

 

Sist men inte minst vill jag tacka min rumskompis, Caroline Gustafsson, för att hon har haft en 

ängelstålamod med mig under denna period. Tack för att du lagat mat åt mig så jag har sluppit svälta. 

 

Tack.  

 

Johanna Lundgren, Södertörns högskola, Stockholm 2015-05-25 

 

 

 

  



 

 

Innehåll 
Inledning 6 

Bakgrund 6 

Konceptdesign 6 

Grafisk profil 7 

Uppdragsgivaren 7 

Syfte och mål med examensarbetet 8 

Avgränsningar 9 

Disposition 9 

Teoretisk bakgrund 10 

Problemformulering 11 

Frågeställning 11 

Metod 12 

SWOT-analys 12 

PACT-analys 12 

Personas 13 

Site map 13 

Prototyparbete 14 

Lo-fi prototyper 14 

Hi-fi prototyper 15 

Metoder för användartester 15 

Intervju 15 

Förarbete 17 

Projektplanering 17 

Tidplanering och riskanalys 17 

Strategier för marknadsanalys 17 

Sammanställning av omvärldsbild 18 

Definition av målgrupp 18 

Sammanställning av PACT-analys 18 

Motivering av designval 20 

Mood board 20 

Utvecklingsprocessen av den grafiska profilen 21 

Genomförande 25 

Webbplatsens struktur 25 

Användartest 33 



 

 

Resultat 35 

Grafisk profil 35 

Logotyp 35 

Färgschema 35 

Typografi 36 

Designförslag av webbplats 36 

Hi-fi prototyp 37 

Diskussion & Slutsatser 42 

Metodkritik 43 

Utvärdering av projektarbete som arbetsmetod 44 

Slutsats 45 

Referensf̈örteckning 46 

Bildförteckning 46 

Litteraturförteckning 47 

Webbreurser 48 

Appendix 49 

Bilaga 1 49 

Bilaga 2 50 

Bilaga 3 52 

Bilaga 4 54 

Bilaga 5 57 

Bilaga 6 57 

  



Sida 6 av 60 

 

Inledning 

Idag är det viktigt för företag att ha en identitet på nätet och exempelvis en digital plattform som 

tillåter varumärket att växa. För att skapa en identitet samt marknadsföra sitt företag på nätet bör man 

ha ett klart och tydligt koncept som omfattar såväl grafiska och visuella aspekter som en struktur. Att 

förstå sin målgrupp och deras behov är ett viktigt led i det arbete som handlar om att ta fram ett 

fungerande koncept för en webbplats. 

Ett företag som saknar en digital plattform riskerar att missa affärsmöjligheter. Potentiella kunder 

hittar ingen förstahandsinformation och har därför svårt att bilda sig en egen uppfattning innan den 

första kontakten sker. Om en klient blir rekommenderad till ett företag av en tredje part riskerar 

företaget att framstå som oseriöst om det saknas en digital kanal. Denna kanal kan omfatta alltifrån en 

webbplats till de sociala medier kunderna befinner sig i, beroende på vilken typ av verksamhet 

företaget bedriver.  

Den grafiska branschen är bred och ganska spretig med varierande kompetensnivåer. Det är därför 

viktigt att kunden i förväg har möjlighet att kolla upp företaget. En webbplats har till uppgift att 

etablera en kontaktyta mellan säljare och kund. Det är en trygghet att falla tillbaka på och kunna 

hänvisa till. Många mindre företag saknar ibland egna lokaler och är enbart återförsäljare av andras 

produkter. Webben blir i dessa fall ”kontoret” och en första virtuell mötesplats mellan kund och 

säljare.  

Denna rapport beskriver processen och de arbetsmetoder som använts i framtagandet av ett 

koncept för en webbplats till ett företag som arbetar med grafisk produktion. Rapporten är ett 

examensarbete som bedrivits i projektform med en extern uppdragsgivare. 

 

Bakgrund 

Konceptdesign 

Konceptdesign handlar om hur en webbplats i stora drag ska utformas. Det innebär att man skapar en 

struktur för vilka sidor och vyer som webbplatsen ska innehålla. När man utformar en webbplats bör 

man hela tiden ha i åtanke vilka uppgifter användarna ska utföra på sidan. Det är därför viktigt att 

skapa lösningar för sidans struktur med användaren i centrum (Benyon, 2010). Att skapa ett koncept 

handlar om att skapa en helhet. Denna helhet är avsedd att långsiktigt lösa ett problem av något slag. 

Ett koncept kan beskrivas som svaret på en designutmaning. Formuleringen av konceptet måste vara 

bärkraftigt och välmotiverat utifrån de utmaningar man står inför. Det är mer definierat och utpräglat i 

sin helhet än “bara” en idé (IDEO, 2015 s. 108).  
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Grafisk profil 

En grafisk profil är det dokument som beskriver vilka visuella element ett företag använder för att 

kommunicera med omvärlden. Den är menad att förkroppsliga företagets identitet och vision, för att 

verka som företagets ansikte utåt (Bergström, 2009 s. 269). Det går att göra profilen hur omfattande 

som helst, en bra tumregel är att hålla den kort och överskådlig för att den ska följas (Smajic, 2011). 

Logotypen är kärnan i den grafiska profilen. Namnet på företaget eller varumärket återges i ett 

speciellt utvalt typsnitt i en bestämd färgskala (Bergström, 2009 s. 271).  

Det finns en del krav som en slagkraftig och företagsutmärkande logotyp bör följa. Den ska vara 

karaktäristisk för företaget den representerar. Detta innebär att en person som ser logotypen direkt ska 

kunna koppla ihop den med det aktuella företaget. Den bör vara tydlig i sin utformning och 

överskådlig att läsa även på långt håll och ska fungera på såväl visitkort som på större skyltar. 

Logotypen ska även kännas igen utan sin karaktäristiska färg och således fungera i enbart svart. 

Logotypen ska inte vara tidsbunden då den ska fungera i många år utan att kännas omodern. När man 

designar en logotyp bör man därför inte följa rådande trender (ibid).    

 

Uppdragsgivaren  

Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Finborg Graphic AB. Företaget arbetar med projekt- och 

produktionsledning för inköp av grafiska produktioner och produkter. De hanterar hela 

produktionskedjan från början till slut och erbjuder tjänster i form av projekthantering, 

produktionseffektivisering av trycksaker och bokbinderi samt externa inköp. Deras kunder är i 

huvudsak företag med behov av trycksaker eller produkter för förvaring och arkivering samt 

bokbinderier, tryckerier och förlag. De ger experthjälp till företag som saknar egen intern hantering för 

trycksaksproduktion. Finborg Graphic arbetar i huvudsak med hård- och mjukband (böcker med hårda 

pärmar respektive pocketböcker med mjuka omslag) till förlag. De producerar och har avtal med 

tryckerier både inom och utom Sverige.  

Deras motto är att alltid sträva för att göra alla inköp på det mest kostnadseffektivaste sättet med 

de kvalitetskrav som ställs. De har en lång erfarenhet av den grafiska branschen och besitter kunskap 

om allt från handsättning till de moderna grafiska processerna. Finborg Graphic har ett brinnande 

intresse för det tryckta ordet och arbetar aktivt med att ta fram nya kreativa lösningar för att tillvarata 

produktions- och kvalitetshöjande åtgärder för extern produktion och framtagande av 

kostnadseffektiva tekniska lösningar. 

 

Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget går ut på att ta fram en grafisk profil samt ett designförslag på en webbplats till Finborg 

Graphic.  
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I dagsläget har Finborg Graphic en hemsida som inte är färdigställd. Hemsidan är en WordPress 

installation som innehåller fem sidor med tillfälligt innehåll. Installationen använder ett grundtema och 

saknar därför en egen unik design.  

Finborg Graphic vill ha en webbplats som de beskriver som enkel och intuitiv. Trovärdigheten för 

företaget är viktig, samtidigt som de vill kunna visa vad de går för. De önskar en dynamisk webbplats 

som möjliggör vidare utveckling och implementering av nya tjänster och funktioner. Detaljbilder och 

kunduttalanden är något de vill ska ligga i fokus. En viktig funktion som måste finnas på sidan är 

möjligheten för kunder att lämna in sitt material i form av exempelvis tryckfärdiga pdf:er. 

Webbplatsen ska vara enkel att underhålla och gå att uppdatera med ny layout och nya funktioner utan 

att hela webbplatsen behöver byggas om.  

I framtiden vill Finborg Graphic ha en helt IT-stött affärsutveckling. Då bör webbplatsen vara 

programmerad i ett Open Source format, för att senare kunna klara av databashantering med säkra 

integrationslösningar. Webben ska vara länkad ihop med övriga sociala medier så som Facebook, 

LinkedIn och Instagram. 

I förlängningen vill de att även en webbshop ska implementeras på hemsidan. De önskar även 

marknadsföring genom sociala medier då de är ett litet företag som bygger sina affärsrelationer på 

nätverkande. Därför är det viktigt att kunna synas i så många sammanhang som möjligt, då man aldrig 

vet varifrån en potentiell kund kan komma.  

“Vi önskar en helhetslösning som skapar värde för oss och nytta för våra kunder och vår 

omvärld.” -Christer Lundgren, delägare, Finborg Graphic AB 

 

Syfte och mål med examensarbetet 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur det i praktiken är att använda ett 

människocentrerat i förhållningssätt i relation till designmetoder inom MDI (människa-dator 

interaktion) och IA (informationsarkitektur). Dessa metoder omfattar bland annat verktyg för att 

definiera en struktur för sidor och vyer på en webbplats samt metoder för användartester av framtaget 

material. Jag vill i detta arbete praktiskt undersöka hur man kan tillämpa människocentrerade 

designprinciper i förarbetet till en webbplats. 

Målet med detta examensarbete är att ta fram en grafisk profil med tillhörande manual och 

riktlinjer för densamma. Utifrån denna manual kommer ett visuellt designförslag på en webbplats 

presenteras. Förarbetet till webbplatsen kommer omfatta prototyparbete för att definiera webbplatsens 

struktur och funktioner. Metoder som beskriver hur man på bästa sätt utvecklar en användarvänlig 

webbplats med fokus på målgruppsanpassning kommer genomgående användas i detta arbete.   

På sikt ska hemsidan vara företagets handelsportal. Hemsidan är en nod där såväl leverantörer 

som kunder ska kunna hantera de processer som krävs från respektive part helt digitalt. Exempelvis 

ska det gå att skyffla original från kund till respektive tryckeri som hanteras av ett eget gränssnitt 

hemsidan. 
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Mitt personliga mål med projektet är att lära mig mer om konceptdesign och hur man hittar och 

använder verktyg för att ta fram en hållbar grafisk profil.  

 

Avgränsningar  

Inom ramarna för detta projekt omfattas inte implementering av en färdigställd webbplats. Detta 

kommer att ske i ett fortsatt samarbete efter det att examensarbetet slutförts. För att kunna 

implementera en hemsida krävs det att det finns en grafisk identitet att arbeta med och därför kommer 

fokus på detta projekt ligga på framställningen av denna och på att ta fram en struktur för hemsidan.  

Avgränsningar har även gjorts gällande innehåll till sidan. Något innehåll kommer inte att 

formuleras eller tas fram i detta projekt. Det kommer omfattas av arbetet som gäller implementeringen 

av sidan då aspekter som gäller informationsbearbetning kommer att genomföras. Fokus i detta projekt 

ligger på att ta fram en struktur, därför kommer det innehåll som används i form av text och 

bildmaterial vara så kallad dummy text (Lorem Ipsum) samt bilder som framställts till tidigare 

material.   

Eftersom att webbshoppen endast är ett framtida önskemål från företagets sida har jag valt att inte 

ta med den i detta arbete. Dock finns den med i beräkningarna under designprocessen.  

 

Disposition 

Inledningen av rapporten presenterar bakgrunden till projektet i form av en introduktion till 

uppdragsgivaren samt uppdragsbeskrivning. Här formuleras också syfte och mål med examensarbetet. 

Det inledande kapitlet behandlar även avgränsningar samt disposition. I avsnittet Teorietisk bakgrund 

presenteras den vetenskapliga grund som befäster arbetet. Här beskrivs de teoretiska modeller arbetet 

baserats på med problemformulering och frågeställning. Avsnittet Metod tar upp de metoder som 

använts i arbetet. Här går att läsa om de olika arbetssätt som tillämpats. Kapitlet Förarbete beskriver 

förberedelser och den omvärldsanalys som använts för att skapa en grund för projektet. Under detta 

kapitel finns även projektmodellen beskriven. Kapitlet behandlar även de designval som motiveras och 

som ligger till grund för den grafiska profilen. Under Genomförande beskrivs arbetsprocessen som 

föranletts av de metoder och de teoretiska modeller som presenterats i tidigare kapitel. Detta kapitel 

beskriver alltså utvecklingsprocessen av prototypen till webbplatsen. I det näst sista kapitlet beskrivs 

arbetets Resultat i sin helhet. Här återfinns de slutprodukter arbetet genererat i form av den grafiska 

profilen och det visuella designförlaget av webbplatsen. I det avslutande kapitlet Diskussion & 

Slutsats, diskuteras och kritiseras de metoder som använts. Även frågeställningen som presenterades 

under det andra kapitlet besvaras här. Här presenteras även arbetets viktigaste slutsatser.  
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Teoretisk bakgrund 

I detta arbete används ett förhållningssätt inom design som kallas för human-centered design, eller på 

svenska människocentrerad design. Människocentrerad design handlar, precis som begreppet antyder, 

om att utgå från människan som centrum i designprocessen. Det är en teori som är praktiserad inom 

flertalet designdiscipliner som exempelvis industridesign, interaktionsdesign och tjänstedesign 

(+Acumen, 2015 s. 6).  

Det grundläggande inom människocentrerad design handlar om att skapa nya innovativa lösningar 

grundade i människors faktiska problem. Att ha ett människocentrerat förhållningssätt innebär att man 

designar för de personer som ska använda den design man skapar, utifrån den fakta man tagit reda på 

innan (IDEO, 2015 s. 9). Människocentrerad design är en kreativ och iterativ arbetsprocess. 

Inspiration kan komma från oväntade platser och man arbetar lösningsorienterat för att finna lösningen 

på de problem man står inför. Så länge de rätta frågorna ställs går teorin ut på att man kommer finna 

svaret till den lösning man söker, där det handlar mycket om tanke, test och iteration (IDEO, 2015 s. 

10). Genom ett människocentrerat förhållningssätt ligger fokus på personerna som ska använda 

produkten man designar vilket är det centrala genom hela designprocessen. Man vinner många 

fördelar genom det breda perspektiv människocentrerad design öppnar upp för, eftersom man 

samarbetar nära de som ska använda den slutgiltiga produkten av det man designat (+Acumen, 2015 s. 

5).  

Teorin som grundar sig i denna studie har främst utgått från IDEO:s guide där störst fokus lagts 

på de två första faserna av totalt tre inom en människocentrerad designprocess. Teorierna har 

applicerats på praktiska metoder och modeller inom interaktionsdesign. Inom människocentrerad 

design utgår man från tre faser i designprocessen. Den första fasen handlar om inspiration, där skaffar 

man sig kunskap om de människor man designar för. Den andra fasen handlar om tanke, där genereras 

idéer som testas utifrån den information som samlats in i inspirationsfasen. Den tredje och sista fasen 

är implementeringsfasen. I den fasen byggs och lanseras den färdiga idéen (IDEO, 2015 s. 11). Att 

skapa är en stor del av tankeprocessen. Vad som skapas är av mindre vikt, så länge målet är att lägga 

fram en idé på en lösning av ett problem (IDEO, 2015 s. 20). Att misslyckas ses därför som ett sätt att 

skaffa kunskap.  

Genom designexperiment och tester av framtagna prototyper kan man få värdefull information 

oavsett om man lyckats eller misslyckats eftersom att en del i processen går ut på att förstå att alla 

idéer inte kommer att fungera som man tänkt sig. Genom att testa dem lär man sig vad som fungerar 

respektive inte fungerar. Man startar oftast med en utgångspunkt i att man inte vet vilken typ av 

lösning som kommer att genereras. Endast genom att testa de idéer man har kan man få klarhet i vad 

som kan komma att fungera och inte. Att sortera ut de idéer som inte kommer att fungera är därför ett 

viktigt steg till att hitta de idéer som kommer att fungera (IDEO, 2015 s. 21).  
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Problemformulering 

Utmaningen i det här projektet ligger i att ta fram ett koncept för en webbplats med ett 

människocentrerat designperspektiv som utgångspunkt. För att ha en grund att utgå ifrån i arbetet 

formulerades följande frågeställning:   

 

Frågeställning 

• Vilken roll kan människocentrerad design ha inom skapandet av ett koncept till en webbplats? 

• Hur påverkar människocentrerad design konceptutvecklingen av en webbplats?  

 

Dessa frågor har genomsyrat processen och varit centrala i utvärderingen av de metoder som använts i 

framställningen av webbplatsens koncept.  
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Metod  

I metodavsnittet beskrivs hur de olika teoretiska modellerna använts samt vilka övriga designmetoder 

som tillämpats. De praktiserade designmetoderna har i genomförandet kopplats till den övergripande 

huvudteorin, människocentrerad design.  

 

SWOT-analys 

SWOT är en förkortning som står för: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. SWOT-analys 

är en modell för att definiera ett företags styrkor och svageheter. Det är ett strategiskt hjälpmedel för 

att samla in information för analys, utifrån den interna och externa miljön hos ett företag. Den interna 

miljön beskrivs av S och W i SWOT (styrkor respektive svagheter) och den externa miljön beskrivs av 

O och T (möjligheter respektive hot) (Bergström, 2009 s. 51).  

 

PACT-analys 

PACT är en förkortning som står för: People, Activites, Context, Technologies. En PACT-analys 

används för att få en tydlig bild över hur människor använder en teknisk lösning för att utföra en 

aktivitet i en viss typ av kontext (Benyon, 2010 s. 27).  

Människor besitter många olikheter av flera typer av karaktär. Exempelvis skiljs vi åt på grund av 

fysiska skillnader, arv och miljömässiga skillnader, psykologiska skillnader, mentala skillnader och 

sociala skillnader. Fysiska skillnader inkluderar såväl fysiologiska olikheter så som storlek och synliga 

handikapp som mer osynliga handikapp som exempelvis färgblindhet eller dövhet. Gällande olikheter 

i psykologiska skillnader bör man som designer alltid anpassa sina lösningar efter de med låg förmåga. 

Inom denna ram ryms även språkliga svårigheter, kulturella skillnader som ger upphov till tolkning 

samt uppmärksamhet och minne. Mentala modeller är ett begrepp som handlar om kunskapen och 

förståelsen för hur världen runtomkring är beskaffad. Nyckeln till god design är därför att designa så 

att användarna av designen formulerar korrekta mentala modeller att utgå ifrån (Benyon, 2010 s. 28-

32). Sociala skillnader handlar om att olika användare har olika skäl till att använda det interaktiva 

systemet. Det kan exempelvis handla om att användarna har olika mål och olika motivation till att 

använda systemet.  

Det finns olika aspekter att ta hänsyn till när man beskriver de aktiviteter som kan inkluderas i ett 

interaktivt system. Karaktären av aktiviteterna bör därför beskrivas med försiktighet. Tidsrelaterade 

faktorer påverkar aktiviteterna som utförs i systemet. Hur frekvent en aktivitet sker är något designern 

måste ha med i beräkningarna. Något som sker varje dag lär sig användaren med tiden medan 

aktiviteter som tar plats mer sällan behöver vara enkla att minnas eller lära sig. Även tidspress och 

yttre störningsmoment bör tas hänsyn till. Användaren bör kunna avbryta en aktivitet mitt i utan att det 

får konsekvenser för att ta upp vart de var när de påbörjar aktiviteten på nytt. Även systemets svarstid 
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för en aktivitet bör beaktas då människor tenderar att bli irriterade om det går för lång tid. Allt som tar 

längre tid än fem sekunder utan respons tenderar till att göra användaren frustrerad och förvirrad.  

Aktiviteter sker alltid in någon typ av sammanhang, en kontext. Det går att urskilja tre typer av 

kontexter för analys (Benyon, 2010 s. 34-36). Den organisatoriska kontexten handlar om att tekniska 

förändringar kan få konsekvenser för hur vi kommunicerar. Den sociala kontexten påverkas av normer 

och integritet. Det handlar om hur miljön ser ut runtomkring personen som utför aktiviteten. Beroende 

på om personen är ensam eller har sällskap runt sig agerar personen utifrån de rådande normerna i den 

sociala situationen. Därför kan det vara bra att som designer överväga delar som kan uppfattas som 

störande för andra människor utanför aktiviteten men som ändå befinner sig i kontexten. Exempelvis 

ljud som plötsligt går igång kan vara störande för kollegor runtomkring i ett öppet kontorslandskap 

men fungera i sammanhang där användaren är ensam. Den fysiska kontexten där en aktivitet utförs är 

också en faktor att ta hänsyn till. Miljön kan vara bullrig, nedsläckt eller upplyst genom antingen 

naturligt ljus eller artificiella ljuskällor. Uppkopplingshastigheten är något som kan variera beroende 

på den fysiska platsen och något att ta hänsyn till för att ge användaren en bra upplevelse.  

Teknologier handlar om det medium designern arbetar med, alltså vilket “material” som används. 

Det centrala när man pratar om teknologi i PACT sammanhang handlar om input och output. Input 

teknologier handlar om olika inmatningsmetoder av data, exempelvis via ett tangentbord. Output 

teknologier handlar om visualisering och presentation av data där skärmen är en central del (Benyon, 

2010 s. 37-41).  

 

Personas  

Personas är ett designverktyg utvecklat av Alan Cooper och används som hjälpmedel för att bättre 

förstå vilken typ av användare man designar för (Wodtke & Govellas, 2009 s. 127). Personas används 

som hjälp för att visualisera den verkliga användaren bakom all hård fakta. Fiktiva karaktärer skapas 

baserade på den stora massan av användare. Personas ges liv genom namn, ålder och andra personliga 

egenskaper som kan vara av intresse beroende på vad man designar för typ av slutprodukt och för 

vem. Informationen som ger karaktärerna liv hittas till stor del på av designteamet, dock inom ramarna 

för den stora användargruppen (Garrett, 2003 s. 54-56). 

 

Site map 

En site map är ett hjälpmedel för att dokumentera hur sidorna på en webbplats förhåller sig till 

varandra. Den beskriver sidornas hierarki och relation till varandra genom rutor som beskriver sidorna 

och pilar som gestaltar relationen mellan dem. Man kan rita upp en site map på olika sätt beroende på 

vilken typ av sida som ska presenteras (Wodtke & Govellas, 2009 s. 171). 
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Prototyparbete  

Att skapa prototyper är en snabb och effektiv arbetsmetod för att testa idéer. Det är praktiskt att göra 

en prototyp för att testa de idéer som finns då en prototyp kräver mycket mindre arbete än en färdig 

produkt. Innan arbetet med implementeringen av ett helt nytt system påbörjas kan olika tekniska 

lösningar testas utan att någon avancerad kodning behöver ske (Wodtke & Govellas, 2009 s. 25). 

 

Lo-fi prototyper 

En low-fidelity prototype (lo-fi) är en prototyp som inte tar hänsyn till systemets visuella presentation 

men som däremot beskriver systemets funktionalitet på ett enkelt och överskådligt sätt (Benyon, 2010 

s. 187). 

 

Wireframes 
Wireframes möjliggör att man snabbt och enkelt kan skissa upp hur en webbplats ska se ut. Det är 

enkelt att direkt göra ändringar genom att lägga till eller ta bort funktioner samt positionera om 

element. En wireframe illustrerar sidans layout i ett tidigt stadie i designprocessen och visar vilken typ 

av innehåll som ska finnas på de olika sidorna och var (Snyder, 2003 s. 10).   

 

Pappersprototyper 
En pappersprototyp erbjuder snabb och effektiv feedback genom minimala resurser (Snyder, 2001). 

Det är en kostnadseffektiv metod som säkerställer önskad funktionalitet innan implementeringsarbetet 

påbörjas. Arbetsprocessen med pappersprototyper är iterativ och möjliggör förändringar direkt på 

prototypen när problem uppstår under användartest. Pappersprototyper används för att skapa och 

förfina ett gränssnitt och erbjuder tidiga upptäckter av svårigheter i gränssnittsdesignen. Svårigheter 

som går att finna genom pappersprototyper handlar om användbarhetsaspekter som omfattar 

exempelvis koncept, terminologi, systemets flexibilitet samt layout (Snyder, 2003 s. 25).  

En pappersprototyp är en pappersskiss av ett gränssnitt som följer en logisk ordning utifrån en 

bestämd interaktion som är uppgiften som ska testas i systemet. Först bestämmer man vad det är i 

gränssnittet som ska testas med en pappersprototyp. Därefter formulerar man uppgifter där de delar av 

gränssnittet som är problematiskt ingår. Sedan skissar man upp gränssnittet på papper utifrån de olika 

uppgifterna och vilka vägar dessa kan ta. När man formulerar uppgifterna är det viktigt att tänka på att 

de är verklighetsförankrade. Annars är risken att den feedback användartesterna genererar blir 

missvisande (Snyder, 2003 s. 142).  

Det krävs olika roller för att arbeta med pappersprototyper. En person simulerar dator och är den 

som testpersonen interagerar med. Datorn får inte berätta för testpersonen hur den ska interagera utan 

svarar bara på testpersonens interaktion. En person i teamet är facilitator och leder testpersonen genom 

testet. Övriga medlemmar i teamet observerar och för anteckningar över händelseförloppet (Snyder, 

2001). 
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Då jag ensam genomfört arbetet med pappersprototyperna i detta arbete har jag agerat både dator och 

facilitator. Först presenterades testpersonerna för uppgifterna och därefter fick de prova att interagera 

med pappersprototypen. Om de fastnade eller inte förstod hur de skulle göra hade de möjlighet att få 

uppgiften upprepad för sig för att på så sätt ha större möjlighet att slutföra testet.  

 

Hi-fi prototyper 

En high-fidelity prototype (hi-fi) är en prototyp som i stor utsträckning liknar det färdiga systemet 

både funktionellt och visuellt (Benyon, 2010 s. 185-186). En hi-fi prototyp kan vara interaktiv, vilket 

innebär att den kan svara på viss interaktion med en användare (ibid). I detta arbete har programmet 

Axure RP (version 7) använts för att framställa hi-fi prototypen. Axure är ett program som ger verktyg 

för att dokumentera och presentera de designval som tagits fram på ett realistiskt sätt (Axure, 2015). 

Det är enkelt att hantera programmet då många av funktionerna går ut på “drag and drop”, det vill säga 

att man enkelt kan placera utvalda element där man vill ha de på skärmen för att sedan ändra utseendet 

på dem. Programmet kräver minimalt med kodning och är istället uppbyggt kring så kallade “case” där 

interaktionen går att bestämma med på för hand utvalda scenarions. På så sätt är det enkelt att relativt 

snabbt bygga upp interaktioner i prototypen för att kunna testa funktionalitet på ett realistiskt sätt.  

 

Metoder för användartester 

Intervju 

Intervju är en kvalitativ datainsamlingsmetod. Det är en flexibel metod som genererar möjlighet till 

följdfrågor och fördjupande svar beroende på vilken typ av struktur man väljer för intervjun (Bell, 

2006 s. 158). En strukturerad intervju innebär en intervju med på för hand bestämda frågor med 

tillhörande svarsalternativ. En semistrukturerad intervju innebär en intervju med på förhand bestämda 

frågor där respondenten själv har möjlighet att utveckla svaret i förhållande till frågan som ställs (Bell, 

2006 s. 160). Intervjuer är avgörande i inspirationsfasen inom människocentrerad design. Det är 

människorna man designar för som måste få säga sin åsikt och bli hörda (IDEO, 2015 s. 39).  

Intervjuer genomfördes gällande logotypens utformning i den inledande inspirationsfasen. Syftet 

med intervjuerna var att generera feedback på den grafiska profilen. Urvalet av respondenter till 

intervjuerna skedde spontant. De svarande är bland andra kunder till företaget samt branschkollegor 

som arbetar nära personerna i företaget.  

 

Referensgrupp 
En fokusgrupp består av ett antal individer i grupp där en specifik frågeställning lyfts fram (Bell, 2006 

s. 163). En mindre referensgrupp på två individer har använts i detta arbete. Dessa individer har 

löpande genererat feedback genom designprocessen. Samarbetet har skett nära och de har varit 

delaktiga i såväl förarbetet som under användertester. Urvalet av dessa personer är baserade på 



Sida 16 av 60 

 

företagets kundkrets. Det är två individer som frivilligt har ställt upp genom hela processen och som 

utlovats anonymitet i rapporten. Jag kommer därför endast att referera till dem som Testperson 1 

respektive Testperson 2. Personerna i fokusgruppen är de personer som har ställt upp vid 

användartesterna av pappersprototypen.  

  



Sida 17 av 60 

 

Förarbete 

Under detta kapitel beskrivs det arbete som ligger till grund för fas ett inom människocentrerad 

designteori som går ut på att samla inspiration genom fakta. Första fasen handlar om att samla in 

information om de människor man designar för. Genomförandet av projektet har därför delats upp i 

två delar, Förarbete respektive Genomförande. Här beskrivs arbetet med att samla in fakta kring de 

användare som ska använda webbplatsen. Slutligen motiveras de designelement som tagits fram i nära 

samarbete med såväl beställare som användare. I det här avsnittet presenteras även den projektmodell 

som använts. 

 

Projektplanering 

Jag har utgått från Johan Hydéns projektmodell KAMP som är en modell framtagen som handledning 

för att lyckas med projekt som arbetsmetod. I ett projekts initiala fas är det viktigt att lägga en bra 

grund för den genomförande fasen. Detta görs genom god planering som omfattar alltifrån en 

projektdefinition till tidplaner och riskanalyser (Hydén, 2011 s. 23). 

 

Tidplanering och riskanalys 

Då projektet löpt under en 10 veckorsperiod har god tidplanering varit nyckeln för att lyckas med 

projektet. Att ha en väl genomförd tidplan är gynnande för det resterande arbetet (Hydén, 2011).  

För att bryta ner arbetes olika delar till en mer lättöverskådlig aktivitetslista har jag skapat en 

WBS (work breakdown structure). Utifrån WBS:en skapade jag ett Gantt-schema. Dessa båda 

dokument användes som referens vid tidplaneringen (se Bilaga 1 Tidplan).  

Jag valde att genomföra en riskanalys (se Bilaga 2 Riskanalys) för att definiera eventuella risker 

som skulle kunna äventyra projektet. En riskanalys är ett dokument där risker för projektet identifieras 

och värderas utifrån hur stor sannolikheten att de ska inträffa är, samt i vilken grad de då kommer att 

påverka projektets utveckling (Hydén, 2011 s. 57). De risker som definierats numreras och förs 

därefter in i en matris som bestämmer vilken typ av åtgärd som bör vidtas (Hydén, 2011 s. 58-59). Då 

min riskanalys var förhållandevis liten valde jag att göra en åtgärdslista i förebyggande syfte även för 

de risker som jag inte bedömde som akuta att eliminera.  

 

Strategier för marknadsanalys  

Att skapa en strategi handlar om att ta fram mönster gällande beslut och handlingar för att säkra 

framgång (Bergström, 2009 s. 50). Vid uppstartsmötet för projektet då även briefen 

(uppdragsbeskrivningen) diskuterades passade jag tillsammans med Finborg Graphic på att göra en 

omvärldsanalys. Syftet med omvärldsanalysen var att samla in information om webbplatser tillhörande 

företag i samma bransch. Omvärldsanalysen genomfördes för att vi skulle få förståelse för hur 



Sida 18 av 60 

 

konkurrenter presenterar sig på sina respektive webbplatser samt vad de erbjuder sina kunder för 

funktioner. Totalt analyserades sex webbplatser. Detta arbete användes som underlag för 

genomförandet av SWOT-analysen (se Bilaga 3 SWOT-analys). 

 

Sammanställning av omvärldsbild 

Omvärldsanalysen lade grund för viktiga ledord i utformningen av webbplatsens koncept. De 

webbplatser som upplevdes som överskådliga var tydligt strukturerade och krävde få klick för att 

hamna rätt vilket gjorde besöket tidseffektivt. Webbplatsen ska därför vara lätt att överblicka. Första 

intrycket är väldigt viktigt. Hur startsidan upplevs kan vara avgörande för resten av upplevelsen på 

webbplatsen. Det är viktigt att startsidan ger ett stabilt intryck och att den inte är rörig utan hålls enkel. 

Det är av betydelse att webbplatsen känns sammanhållen genom en tydlig grafisk linje. Användaren 

får inte bli osäker på vilken information som går att finna vart, webbplatsen ska vara hjälpande och 

leda användaren på rätt väg. Talande etiketter som är konkret namngivna efter vad de presenterar för 

typ av innehåll är därför centralt. Att det finns lättillgängliga kontaktuppgifter som användaren inte 

behöver leta efter är viktigt. De kursiverade orden skapade tillsammans värdegrunden för 

webbplatsens koncept. Dessa har varit centrala genom webbplatsens designprocess.  

  

Definition av målgrupp 

När man designar ett interaktivt system är det viktigt att veta för vem man designar, vad designen ska 

användas till, när designen ska användas och varför, samt hur och var designen ska fungera (Benyon, 

2010 s. 27). PACT är ett verktyg för att bena ut detta. Syftet med att genomföra en PACT-analys var 

för att definiera webbplatsens strukturbehov utifrån de potentiella användarna. Genom att förstå 

användarna går det att se till att designen främjar korrekta mentala modeller för användarna redan i ett 

tidigt stadie. Utifrån PACT-analysen skapades sedan tre personas (se Bilaga 4 Personas). Syftet med 

detta var att ha fiktiva användare att skapa för, då dessa skulle ge en realistisk bild av 

användargruppen.  

 

Sammanställning av PACT-analys 

Målgruppen för webbplatsen är i första hand företagets kunder, både befintliga och blivande. Bland 

dessa finns exempelvis författare utan förlag, både mindre och större företag med behov av 

trycksaksproduktion samt förlag. Kunskapsnivån hos besökarna kring grafisk produktion kommer vara 

väldigt varierande. Det kommer finnas användare som inte kan någonting själva, de som besitter en 

viss kunskap genom tidigare erfarenhet av trycksaksbeställning samt de som är nischade på ett 

specifikt område och erhåller både kunskap och erfarenhet gällande olika led inom grafisk produktion. 

Även företagets leverantörer kommer att använda webbplatsen, men dessa är inte huvudmålgruppen. I 
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förlängningen när webbshoppen implementerats kommer kunder till företagets kunder även vara 

målgrupp för webbplatsen.  

Det går inte att identifiera en typisk användare av sidan vad gäller kön, ålder, etnisk tillhörighet, 

kognitiv förmåga eller utbildningsnivå då det är ett brett spann som passar inom ramen för potentiella 

användare. Företaget jobbar internationellt och har inte enbart svenska kunder och samarbetspartners. 

Detta kräver en genomtänk språklig bearbetning av innehållet på webbplatsen samt en lösning för 

detta. Gällande kulturella skillnader är dessa av mindre uppenbar karaktär då samarbetet främst sker 

inom Europa.  

Användarna kommer att ha olika mål när de besöker sidan beroende på vilka de är. Potentiella 

kunder kommer vilja bilda sig en uppfattning om företaget och deras tjänster. Befintliga kunder 

kommer besöka sidan för att smidigt kunna lämna in material. Båda dessa grupper samt företagets 

leverantörer kan komma att använda sidan för att snabbt komma i kontakt med någon i företaget. 

De aktiviteter som definierats för webbplatsen är följande: 

• Både blivande och befintliga kunder samt leverantörer ska kunna söka information om företaget 

samt hitta kontaktuppgifter.  

• Kunder ska direkt på sidan kunna skicka en offertförfrågan vid intresse för snabb kontakt med 

företaget.  

• Befintliga kunder ska kunna lämna in tryckfärdiga original samt annat material direkt via 

webbplatsen.  

• Företaget själva ska kunna administrera webbplatsen via ett admingränssnitt där de kan hantera 

distributionen av original från kund till leverantör. De ska även kunna uppdatera sidan med aktuell 

information vid behov.  

• I förlängningen ska det vara möjligt att handla via en webbshop som administreras av ett separat 

gränssnitt.  

• Sociala medier ska dra trafik till webbplatsen och fungera som marknadsföringsmetod.  

Huvudmålgruppen för webbplatsen är som tidigare nämnt företagets kunder, både befintliga och 

potentiella. Troligast är att dessa befinner sig i någon form av kontorsmiljö, antingen på ett företag 

eller hemma. De användare som befinner sig i en kontorsmiljö där andra behöver tas hänsyn till, 

exempelvis användare som sitter i kontorslandskap, har behov av att yttre störningsmoment som 

exempelvis ljud inte slås på när de besöker sidan. De användare som befinner sig på språng och 

besöker sidan via en mobil enhet som exempelvis en surfplatta eller smartphone har behov av att 

laddningstiden av sidan inte blir för lång. Detta bör beaktas vid laddning av tunga filer på sidan i 

mobilversionerna.  

I huvudsak kommer användarna använda sig av datorer för att nå webbplatsen men viss hantering 

kommer troligtvis även att ske via surfplattor och mobiltelefoner. Framförallt då potentiella kunder 

kan komma till webbplatsen via ett socialt medium som exempelvis en smartphone applikation. Detta 
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måste tas hänsyn till gällande responsiv anpassning av webbplatsen. Gällande implementering 

kommer webbplatsen läggas upp med WordPress som CMS (content management system).  

 

Motivering av designval 

En grafisk profil med tre komponenter som grund skapades; logotyp, färgschema och typografi. Dessa 

tre element utgör grunden och går enkelt att bygga vidare på utifrån de designval som motiverats. 

Arbetet skedde iterativt mellan dessa tre komponenter. På så sätt växte de tre elementen fram ur 

varandra i en sammanlänkad process.  

 

Mood board 

En mood board är ett designverktyg där ett antal bilder i ett collage är menade att återspegla en viss 

känsla, exempelvis under profileringsarbete (Bergström, 2009 s. 43). Mood board är en användbar 

metod för att genomföra visuell research inom grafisk design. Ofta väljer designern ut bilder baserade 

på utmärkande element utifrån exempelvis en färg, karaktäristiska bokstavsformer eller ett mönster. 

En mood board hjälper till att hitta kärnan i designarbetet. Genom att fastställa karaktären av den 

design som ska skapas är det lättare att identifiera vilka delar som måste finnas med (Lucero, 2012 s. 

441). Målet med den grafiska profilen var att hitta uttryck som skulle representera företagets 

värdegrund. Först skapades en mind map (se Bild 1) över vad företaget står för och hur de vill bli 

representerade. Därefter letades inspirationsbilder upp för en mood board. Mood boarden (se Bild 2) 

skapades på Pinterest som är en webbplats för att samla inspirationsbilder på olika “anslagstavlor”.  

 

 

Bild 1: Mind map över företagets verksamhet  
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Bild 2: Exempel på bilder från digitalt mood board på Pinterest 

 

Utvecklingsprocessen av den grafiska profilen 

Logotypen utvecklades i nära samarbete med projektets beställare. Tillsammans med två testpersoner 

reviderades logotypens utformning återkommande i designprocessen. Målet var att utforma en logotyp 

med ett enkelt och stilrent uttryck, samtidigt som den skulle vara unik och kännas väl genomtänkt i sin 

design. Testpersonerna fick utkast löpande skickade till sig. Därefter gav de respons, antingen i person 

eller över telefon, på de ändringar som genomfördes.  

 

 

Bild 3 & 4: Skisser på logotypen  
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Inom människocentrerad design är det viktigt att våga vara kreativ och gå utanför boxen, för att hitta 

nya vägar i sitt designarbete (+Acumen, 2015 s. 8). Därför började designprocessen med 

pappersskisser för att släppa loss kreativiteten. Många delar av de olika alternativen från skisserna 

kunde plockas ut då logotypen sedan vidareutvecklades i Adobe Illustrator.   

 

 

Bild 5: Ett första utkast utvecklat i Adobe Illustrator 

 

Logotypen formgavs med typsnittet Futura i centrum. Det fanns önskemål från beställaren att använda 

just Futura. Paul Renner designade Futura år 1927 (My Fonts, 2015). I det första utkastet på logotypen 

som skapades i Adobe Illustrator användes Futura i varianten Condensed Medium tillsammans med en 

svart och en grönblå färg. Det första utkasten upplevdes som ganska platta och tråkiga av 

testpersonerna. Som Testperson 1 uttryckte det:  

“Det händer inte så mycket, det enda som ger någon form av karaktär är prickarna över i:na. Jag 

får inga direkta associationer till trycksaksproduktion eller grafisk produktion då ett sans serift 

typsnitt för mig är är starkare sammankopplat med digitala medium.”  

 

 

Bild 6: Reviderat utkast utvecklat i Adobe Illustrator  

 

Då Futura är ett typsnitt med mycket raka och dominerande linjer kan det upplevas som platt och 

endimensionellt. För att motverka detta användes ett serif typsnitt för att konkurrera ut de stela linjerna 

och på så sätt lätta upp logotypen och få den att kännas mindre stram. För ändamålet valdes Century 

Expanded som är ett serift typsnitt. Century Expanded utvecklades av Morris Fuller Benton 

tillsammans med Linn Boyd Benton runt år 1900 (ibid). Utifrån de genomförda revideringarna gav 

Testperson 1 följande respons: 

“Jag gillar att logotypen känns mer som en enhet nu med väldigt enkla medel. Det var smart att 

kombinera två typsnitt på det sättet, de kompletterar varandra fint. Jag tycker dock att graphic AB är 

väldigt spärrat, nästan som att bokstäverna inte hänger ihop med varandra. Det drar ner 

helhetsintrycket.” 
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Testperson 2 uttryckte: 

“Logotypen blev genast mer levande efter ändringarna. Typsnittet på graphic AB är tilltalande 

och fungerar bra ihop med det andra typsnittet som var Futura va? Det enda jag tycker drar ner 

intrycket är att g:et på Finborg känns så ihoptryckt. Sen är färgen lite väl trendig, jag tror inte den 

kommer hålla över tid.” 

 

 

Bild 7: Slutgiltig reviderad version av tidigare utkast på logotypen  

 

Arbetet med färgschemat löpte parallellt med arbetet med logotypen. Primärfärgerna testades på 

logotypen innan det fastslogs vilka färger som skulle bli de primära i färgschemat. Logotypen ska ju 

bära de primära färgerna, därför var det en viktig del i processen att hitta färger som fungerade med 

den. Blått är en färg som vanligtvis förknippas med värdighet och representativitet (Bergström, 2009 s. 

272). Färgen signaleras traditionellt även med auktoritet, balans, ärlighet samt intelligens och står även 

för stabilitet och logik. Det är en av de vanligaste färgerna företag väljer som logotypfärg 

(COLORlovers, 2010).  

Då den grönblå färgen inte upplevdes som representativ för företaget bestämdes i samråd med 

beställaren att en mörkare blå färg skulle väljas ut. G:ets släng på “Finborg” förlängdes så att den 

skulle ligga i linje med “graphic AB” och på så sätt ge intrycket av att vara mer sammanhängande. 

Bokstäverna i “graphic AB” kneps även ihop för att ge ett mer sammanhållet intryck. Denna 

slutgiltiga version användartestades i intervjuer med totalt fem svarande (se bifogad Bilaga 5 

Intervjufrågor samt Bilaga 6 Sammanställning av intervjusvar). Intervjufrågorna baserades på 

Bergströms (2009) kriterier en bra logotyp bör uppfylla (s. 271). Semistrukturerade intervjuer 

användes för att generera feedback på logotypen.  

Alla svarande tyckte bra om logotypen och svarade ja på frågan om de tyckte att den stack ut och 

om de skulle känna igen den i ett annat sammanhang. De svarande tyckte även att företagsnamnet 

tydligt framgick. En av fyra tyckte att logotypen var aningen svårläst i den mindre versionen. En 

annan svarande påpekade att äldre kanske hade svårare än vad den svarande hade att tyda den mindre 

versionen. Ytterligare en annan svarande uppgav att personen fastnade på “graphic” vid den lilla 

versionen även om det gick att tyda. Två av fem ansåg att logotypen behöll sin karaktär även i svart 

även om den blev “tråkigare” utan färg. Tre av de fem svarande höll inte med om att logotypen gjorde 

sig speciellt bra i svart. Ett förslag om att istället använda logotypen i gråskalor kom upp från en av de 

svarande. Alla svarande höll med om att logotypen var tidlös och skulle fungera över tid med enbart 
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mindre förändringar. En av de svarande påpekade att den i dagsläget känns tidlös, “men hur länge 

man tycker det är subjektivt för betraktarens sätt att se över tid”. 
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Genomförande  

Under detta avsnitt beskrivs hur resultatet från de teoretiska modellerna och metoderna tillämpats samt 

vad de har genererat för resultat övergripande till arbetet. Här beskrivs arbetsprocessen i utformningen 

av företagets webbplats med fokus på att ta fram en användbar struktur. Denna fas har utgått från den 

andra fasen inom människocentred design som handlar om tanke, test och iteration vilket har varit 

centralt i denna del av genomförandet.  

 

Webbplatsens struktur 

 

Bild 8: Skärmdump från den tillfälliga installationen av webbplatsen 

 

Den struktur som fanns på den tillfälliga webbplatsen arbetades om (se Bild 8). Tillsammans med 

beställaren formulerades de sidor som behövde finnas på webbplatsen och vad dessa skulle komma att 

innehålla. Utgångstpunkten i att formulera vilka sidor som skulle finnas med utgick från 
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aktivitetslistan som skapats i PACT-analysen. Sidorna presenterades i form av en site map för att få en 

bra överblick.  

 

Bild 9: Site map 

 

Site mapen ovan (se Bild 9) beskriver hur sidorna förhåller sig till varandra och synliggör hur 

navigationsstrukturen kan komma att se ut. De enkla boxarna beskriver en sida och de boxar där fler 

ligger på varandra beskriver en sida med flera undersidor på samma ämne. Hem högst upp är 

startsidan som alla undersidor utgår från. Boxarna under beskriver menyn och de undersidor man 

kommer till om man klickar på dessa. En trädkarta används för att beskriva strukturen till Finborg 

Graphic’s webbplats. Dessa är perfekta för att beskriva en sidas hierarki (Wodtke & Govellas, 2009 s. 

172). 

Inledningsvis gjordes handskisser av hemsidan. Utifrån skisserna togs sedan wireframes fram. 

Dessa skapades med hjälp av mockingbird som är ett online verktyg för digitala wireframes. Syftet 

med att skapa wireframes var att få en bild av hur webbplatsen skulle komma att se ut. Det är viktigt 

att i designprocessen visualisera sina idéer och visioner för att kunna arbeta vidare och förfina 

resultaten (+Acumen, 2015 s. 5). 
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Bild 10: Wireframe 1 — Hem 

 

Startsidan är tänkt att innehålla en kort välkomsttext samt ett rullande bildspel. Till höger ska det 

finnas ett nyhetsflöde som kontinuerligt uppdateras. Det ska alltid vara möjligt att se hela footern med 

kontaktuppgifter när användaren befinner sig på webbplatsen.  

 

 

Bild 11: Wireframe 2: Om oss — Företaget 
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Bild 12: Wireframe 3: Om oss — Personalen 

 

Inledningsvis var tanken att Om oss skulle innehålla två sidor, en undersida för att beskriva företaget 

och verksamheten samt en undersida för att presentera personalen (se Bild 11 respektive Bild 12).   

 

 

Bild 13: Wireframe 4: Våra tjänster — Entreprenad 
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Bild 14: Wireframe 5: Våra tjänster — Förlag 

 

 

Bild 15: Wireframe 6: Våra tjänster — Grafisk produktion 
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Bild 16: Wireframe 7: Våra tjänster — Utbildning 

 

Våra tjänster är en sida som ska kunna utökas med djupare navigationer beroende på var användaren 

befinner sig och är intresserad att veta mer om. Bild 13 beskriver en undersida där 

entreprenadverksamheten ska presenteras. Där kommer det gå att läsa mer om hur verksamheten 

bedrivs samt gå att finna externa länkar till de företag som använder sig av tjänsten. 

Förlagsverksamheten kommer också ha en egen undersida som illustreras av Bild 14. Här kommer det 

gå att fördjupa sig mer om hur processen att skriva och ge ut en bok ser ut. Det kommer även finnas 

praktisk information och tips för hur man som författare kan gå tillväga och vad man bör tänka på om 

man vill ge ut sin bok. Under Grafisk produktion (se Bild 15) kommer allt material som har med 

grafisk produktion samlas i form av ett antal undersidor där de användare som är intresserade av att 

lära sig mer om specifikt material kan fördjupa sig. Sist kommer utbildningsverksamheten som 

illustreras på Bild 16 beskrivas. Där kommer det även gå att hitta mer information kring företagets 

kompetenser för den användare som vill fördjupa sig. Dessa länkar kommer kopplas till sidorna om 

grafisk produktion.  
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Bild 17: Wireframe 8: Inspiration — Bildbank 

 

 

Bild 18: Wireframe 9: Inspiration — Portfolio 

 

Inspirationssidan är menad att ge kunderna mervärde i form av inspiration till deras egna idéer. Under 

denna sida kommer det finnas en bildbank (se Bild 17) där det går att välja olika album utifrån 
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kategorier beroende på vad användaren söker. På portfoliosidan (se Bild 18) kommer tidigare arbeten 

samlas i form av en portfolio som kategoriserats tillsammans med beskrivande text.  

 

Bild 19: Wireframe 10: Nyheter — Senaste nytt 

 

 

Bild 20: Wireframe 11: Nyheter — Arkiv 
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Under Nyheter kommer nya och gamla nyheter samlas. Nyhetsflödet (se Bild 19) presenteras löpande i 

form av inlägg som även kommer visas på startsidan. Dessa kommer vara klickbara för den som vill 

läsa mer. I ett arkiv kommer äldre nyheter arkiveras (se Bild 20).  

 

 

Bild 21: Wireframe 12: Kontakt 

 

Under sidan Kontakt kommer kontaktuppgifter samt vägbeskrivning att finnas (se Bild 21). Kartan ska 

vara interaktiv och kopplad till en karttjänst för mer detaljerad vägbeskrivning till den som önskar.  

 

Användartest 

När strukturen definierats enligt beställarens önskemål var det dags att testa hur väl den fungerade i en 

användarstudie. För detta ändamål tillverkades pappersprototyper utifrån de wireframes som redan 

skapats. Pappersskisserna möjliggjorde många revideringar utan speciellt stora resurser, vilket gjorde 

de både tids- och kostnadseffektiva. Genom att testa pappersprototyperna kunde både jag och 

beställaren skaffa oss en bättre bild av hur gränssnittet skulle kunna förbättras. 

Till att börja med definierades de uppgifter som skulle testas med pappersprototyperna. Dessa 

handlade i stor mån om tydligheten i gränssnittet. Uppgifterna formulerades med hjälp av de tre 

personas (se Bilaga 4 Personas) som skapats för att säkerställa att dessa kändes verklighetsförankrade. 

Genom att utgå ifrån de behov Annika, Joakim och Agnes skulle kunna tänkas ha när de besöker 

webbplatsen blev uppgifterna realistiska. Här kom även PACT-analysen ytterligare till användning 

gällande de definierade aktiviteterna.  

Uppgifterna som formulerades var följande: 
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Du vill snabbt kontakta företaget för mer information om deras verksamhet. Hur gör du? Denna 

uppgift hade som syfte att undersöka om kontaktuppgifterna låg på rätt plats och var enkla att finna för 

användaren. Feedbacken som genererades från denna fråga visade på att testpersonerna inte hade 

några problem med att finna kontakt informationen varken i footern eller under huvudmenyn. Det 

enda som ifrågasattes var den lilla mailikonen då en mailadress redan fanns utskriven i footern alldeles 

intill. Detta reviderades därför i hi-fi prototypen.  

Den andra uppgiften som formulerades löd: Du vill ta reda på mer om företagets verksamhet. Vad 

som speciellt intresserar dig är grafisk produktion. Var hittar du information om detta? Syftet med 

denna uppgift var att se om etiketten Våra tjänster var tydlig. När detta moment testades prövades 

flera idéer gällande utformningen av någon typ av “startsida” som skulle förklara Våra tjänster innan 

användaren klickar sig vidare. Detta för att ge de användare som inte har lika stor kunskap mervärde i 

form av en introduktion till de olika tjänsterna. Resultatet av denna sida går att finna i nästa avsnitt där 

hi-fi prototypen presenteras i sin helhet.  

Den sista uppgiften som formulerades fanns inte med i de wireframes som skapats då tanken var 

att testa lite olika lösningar innan strukturen för vad den sidan skulle innehålla fastslogs. Det enda som 

var bestämt var att någon form av inloggningsfunktion skulle användas. Anledningen till detta är på 

grund av att denna funktion endast erbjuds företagets befintliga kunder och då är det onödigt att ha den 

synlig för alla på webbplatsen. Uppgiften formulerades följande: 

Du ska lämna in tryckfärdigt material i form av en zippad mapp på webbplatsen. Hur går du 

tillväga? Syftet med denna uppgift var att se hur det rent praktiskt skulle fungera i gränssnittet. 

Tanken var att den även skulle ge en hint om testpersonernas reaktion över att gå via en 

inloggningsfunktion. Denna fråga testades i flera versioner, både med och utan inloggningsfunktionen. 

Båda testpersonerna var positivt inställda till att gå via en inloggningsfunktion. Testperson 2 uttryckte:  

“Jag upplever det som säkrare för mig att gå via inloggningen istället för att lämna in materialet 

direkt på webbplatsen via någon undersida som alla har tillgång till. Även om det tar längre tid i form 

av att det är flera steg för mig som användare tycker jag att det ger ett säkrare och mer professionellt 

intryck.” 
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Resultat 

Genomförandet av arbetet, processen, har genererat slutprodukter i form av grafiska element samlade i 

en grafisk profil samt designförslag på en webbplats i form av en hi-fi prototyp. Dessa båda 

presenteras under detta kapitel.  

 

Grafisk profil 

Här presenteras de element som utgör den grafiska profilen.  

Logotyp 

 

 

 

Bild 22: Slutgiltigt resultat av logotypen 

  

Finborg typograferades i Futura Condensed Medium och graphic AB i Century Expanded. På detta 

sätt lades fokus på Finborg med Futura som stabil grund i centrum. Century beskriver effektivt den 

grafiska verksamheten då typsnittet är ett traditionellt serift typsnitt med starka rötter som förknippas 

med det tryckta ordet. Genom att lägga olika fokus på typsnitten men samtidigt sammanlänka dem till 

en enhet genom att förlänga g:ets släng på Finborg konkurrerar inte typsnitten ut varandra. De 

kompletterar istället varandra och skapar tillsammans harmoni.  

 

Färgschema 

 

Bild 23: Färgschema 

 

En mörkblå och en svart färg valdes till primärfärger, en vit och en ljusgrå till komplementfärger, en 

mörgrå och en beige till sekundärfärger samt en ljusblå och en ljusgrön till accentfärger. Dessa färger 
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lyfter varandra och fungerar bra som en enhet eller utifrån olika kombinationer med varandra (se Bild 

23).  

Typografi 

Då både Futura och Century Expanded används i logotypen föll det sig naturligt att välja även dessa 

typsnitt som profiltypsnitt till företagets extrena kommunikation. Futura (se Bild 24) används för 

rubriksättning och Century Expanded (se Bild 25) används för brödtext. Digital kommunikation sker 

med Verdana och Georgia. Verdana (se Bild 26) används för rubriksättning och Georgia (se Bild 27) 

används för brödtext.  

 

 

 

 

 

 

         

Bild 24 & 25: Futura respektive Century Expanded 

 

 

                

 

 

 

 

 

Bild 26 & 27: Verdana respektive Georgia 

 

Designförslag av webbplats 

Här nedan presenteras det slutgiltiga designförslaget av webbplatsen i form av skärmdumpar tagna av 

den hi-fi prototyp som tillverkades i Axure RP.  
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Hi-fi prototyp 

 

 

Bild 28: Hi-fi prototyp: Startsida  

 

Så här blev slutligen startsidan utformad. I hi-fi prototypen rullar ett bildspel (närbilden på boken) 

med olika bilder på material företaget producerat. Längst upp till höger går inloggningsfunktionen att 

finna. Till höger om bildspelet rullar de senaste nyheterna som även är klickbara. Footern sitter alltid 

“fast” längst ned på sidan och innehåller kontaktuppgifter, länkar till sociala medier samt en 

sökfunktion. I enlighet med feedbacken från pappersprototyperna togs mailikonen bort från ikonerna 

bland de sociala medierna då denna inte gav något mervärde eftersom att kontaktuppgifterna som 

ligger längst till vänster i footern redan är klickbara.  
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Bild 29: Hi-fi prototyp: Inloggningsfunktionen 

 

Denna skärmbild illustrerar inloggningsfunktionen på webbplatsen. I bakgrunden går även att se hur 

bildspelet på framsidan rullar och byter bild. 

 

 

Bild 30: Hi-fi prototyp: Om oss 
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Sidan Om oss gjordes om till att omfatta endast en sida istället för två separata undersidor. Detta för att 

undvika alltför många klick då informationen på dessa sidor inte kommer vara så omfattande och i 

stora drag hör samman med varandra. Detta var även något som framkom vid användartesterna av 

pappersprototypen då sidebaren på denna undersida ifrågasattes då den endast innehåll två undersidor.   

 

 

Bild 31: Hi-fi prototyp: Våra tjänster 

 

Introduktionssidan till våra tjänster kom att utformas på detta sätt. De fyra rutorna kommer innehålla 

information gällande de tjänster företaget erbjuder prioriterat i den ordning som är viktigast för hur 

företaget profilerar sig. Grafisk produktion är företagets huvudverksamhet, därför ska den komma 

först. Därefter följer övriga tjänster i fallande ordning, Förlag, Entreprenad samt Utbildning.  
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Bild 32: Hi-fi prototyp: Våra tjänster — Entreprenad 

 

Under denna sida illustreras hur entreprenadverksamheten skulle kunna presenteras. Övriga undersidor 

till Våra tjänster kommer presenteras på liknande sätt med undantag för sidan om grafisk produktion 

som kommer innehålla länkar till fler undersidor där det kommer gå att fördjupa sig i visst material.  

 

 

Bild 33: Hi-fi prototyp: Kontaktsida 
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Kontaktsidan kommer innehålla en interaktiv karta som är kopplad till en kartjänst vilken tillåter 

användaren att enkelt hitta vägbeskrivningar.  

 

 

Bild 34: Hi-fi prototyp: Materialinlämning 

 

Denna sida beskriver materialinlämnings funktionen. Här ska inloggade användare kunna lämna in 

material via dropbox. Genom att klicka på knappen Välj fil att ladda upp kan användaren ladda upp 

önskad fil till Finborg Graphic’s dropbox.  
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Diskussion & Slutsatser 

Att skapa en webbplats från grunden kan vara en enkel sak för den som besitter kunskap om 

webbdesign och har förmågan att visualisera sina kreativa idéer och lösningar. Men för att en 

webbplats ska dra besökare och fungera för sitt syfte krävs ett gediget förarbete där användaren sätts i 

centrum, då det är denne som ska behagas och få användning för den slutgiltiga designen. Arbetet har 

gett en inblick i vad detta innebär i praktiken då fokus genomgående legat på att ta fram material 

baserat utifrån ett användarperspektiv.  

Detta projekt har påvisat vikten av god planering för att skapa ett bra resultat i form av ett 

välarbetat koncept. Det är den viktigaste lärdomen jag tar med mig från detta projekt, att förstå vikten i 

att lägga tid på konceptframställning, då det är detta som ger avkastning i resultatet. Det finns ett värde 

i att komma ihåg att ett välarbetat koncept i slutändan är mer värdefullt än en slarvigt genomförd 

produkt. Genom att lägga fokus på konceptet skapas mervärde för användaren till den webbplats som 

utvecklas.  

Frågor som har fått mig att fundera under processens gång har framförallt handlat om vad som är 

användbart. Det finns många teorier som syftar till att främja användbarhet inom interaktionsdesign 

och begreppet i sig har olika betydelse och innebörd beroende på vem man frågar. Det centrala är att 

designa för god interaktion och för att få den slutgiltiga användaren att vilja använda systemet. 

Människocentrerad design är ett förhållningssätt inom design som framförallt är applicerat för att lösa 

konkreta problem som människor står inför.  

Ett människocentrerat designperspektiv ligger nära till hands med de teorier som framförallt 

Benyon (2010) pratar om gällande användarvänlighet. Han tar i sin bok Designing interactive systems 

upp vikten av att ha ett människocentrerat förhållningssätt i framställningen av interaktiva system. 

Genom att involvera användaren i designprocessen är chansen större att användarupplevelsen blir 

positiv. Benyon menar även att det är en investering att ha ett människocentrerat förhållningssätt, då 

mindre resurser kommer behöva läggas på utbildning och underhåll när systemet väl är färdigt 

(Benyon 2010, s. 22). Detta synsätt har i detta arbete varit en av utgångstpunkterna. Användarna är det 

centrala och det är för användaren man ska designa.  

Även om det förarbete som lades ned i början av projektet inte gav en omedelbar utdelning har jag 

under processens gång kunnat knyta ihop de lösa trådar som funnits ju närmare slutprodukten jag 

kommit i arbetet. Ju närmare målet jag har kommit desto större insikt i värdet av förarbetet till ett 

koncept har jag tagit till mig. Jag har märkt att de användartester som genomfördes på 

pappersprototyperna egentligen inte gav några helt revolutionerande insikter gällande problematik i 

gränssnittet. Jag tror att detta i stor mån beror på det förarbete som lagts ned vilket har hjälpt 

designprocessen på rätt väg samt att hålla rak kurs genom hela projektet.  

Som jag upplevt det genom detta arbete påverkar ett människocentrerat förhållningssätt 

konceptutvecklingen positivt. De verktyg och metoder som använts för att definiera alltifrån 

målgrupper, värdegrunder till visuella element och strukturer har varit nödvändiga för att få ihop ett 
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sammanhållet koncept. Precis som Benyon (2010) menar tror jag att ett välarbetat koncept med 

användaren i fokus i längden sparar resurser, såväl ekonomiska som tidsmässiga. Benyon (2010) 

diskuterar även vikten av att skapa hållbara system (Benyon, 2010 s. 23). I detta tror jag att ett 

människocentreat designperspektiv har en stor roll att spela. Så länge man designar med sin 

slutanvändare i åtanke kommer systemet vara hållbart över tid, med enbart mindre justeringar och 

bearbetningar.  

 

Metodkritik 

Konceptdesign omfattar alltifrån visuella aspekter till struktur och en värdegrund. Genom 

omvärldsanalys går det att effektivt skapa en bild av hur verkligheten ser ut. Utifrån denna verklighets 

bild är det sedan lätt att visualisera de idéer man själv vill förvekliga och få en bild av om de är 

realistiska eller inte. De metoder som använts i detta arbete för att utarbeta strategier för 

marknadsanalys har varit nödvändiga för processen, om än tidskrävande. Genom att få en god bild av 

vilka de potentiella användarna är har det också varit lätt att hålla en rak linje i skapandet av 

webbplatsens koncept.  

I efterhand har jag insett att jag skulle ha kunnat vända på ordningen i genomförandet av vissa 

arbetsmoment. Exempelvis skulle jag ha gjort wireframes efter det att pappersprototypen 

användartestas, då hade jag haft bättre skisser att utgå från när jag skapade hi-fi prototypen. Som det 

såg ut hade jag inte tid att revidera de wireframes som redan tagits fram efter genomförda 

användartester, annars hade jag gjort det för att skapa en tydligare bild av hur innehållet skulle 

struktureras på webbplatsens olika sidor. Som det såg ut nu utgick jag både från pappersskisser och 

wireframes samt de kommentarer användartesterna genererat i skapandet av hi-fi prototypen vilket 

gjorde arbetet med denna en smula ostrukturerat. Detta är dock något jag tar med mig till framtida 

liknande projekt. Anledningen till att jag valde att göra wireframes innan jag genomförde testerna med 

pappersprototyper var för att kunna presentera ett förslag till beställaren. Jag gjorde de också för min 

egen skull då de är ett konkret sätt att måla upp hur en webbplats kan komma att se ut i ett tidigt 

stadie.  

Det var intressant att samarbeta nära två användare gällande det grafiska materialet. Det går dock 

att ifrågasätta värdet av den feedback detta genererade. Jag ser det som att jag fick bekräftelse på ett 

moment jag själv kände mig osäker på, då det är första gången jag på egen hand tar fram en grafisk 

profil. Den feedback intervjuerna genererade gav mig således ett mervärde då jag inte hade ett 

designteam bakom mig, något jag är van vid att ha tillhands från tidigare projekt. Genom att bolla 

tankar och idéer i den kreativa processen tillsammans med andra kunde jag få bekräftelse på vad som 

fungerade respektive inte fungerade med det material jag tagit fram. 

Hade jag haft tid inom ramarna för detta projekt hade jag valt att även användartesta hi-fi 

prototypen. Detta fanns det inte utrymme till då den inte hann bli helt färdigställd gällande all 

funktionalitet. Det hade varit intressant att se hur testpersonerna som genomförde användartesterna 
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med pappersprototyper reagerat på att interagera med hi-fi prototypen, gällande såväl utseende som 

funktionalitet, då de varit med genom hela utvecklingsprocessen av de designbeslut som lett fram till 

denna. Användartester av hi-fi prototypen kommer vara något som genomförs i det fortsatta arbetet 

med framställningen av webbplatsen.  

 

Utvärdering av projektarbete som arbetsmetod 

Ett projekts begränsningar omfattas av fyra förhållanden vilka berör tid, kostnad, funktionalitet och 

kvalitet. Om en av dessa faktorer rubbas blir övriga tre också påverkade (Hydén, 2011 s. 153). Jag fick 

erfara att tidsaspekten påverkade såväl kvalitet som funktionalitet på hi-fi prototypen.  

På grund av att jag fick ont om tid mot slutet av projektet valde jag att göra hi-fi prototypen 

mindre omfattande än vad jag från början tänkt mig. Detta påverkade framförallt den grafiska 

framställningen och viss funktionalitet av prototypen. Istället lades fokus på att visa strukturen i sin 

helhet reviderade utifrån användartesterna.  

Under arbetets gång har jag insett att många av de metoder jag ägnade tid åt i början både var 

nödvändiga för processen men också mycket tidskrävande. Projektarbete är en dynamisk arbetsmetod, 

det är därför omöjligt att i förväg förutse alla eventuella avvikelser från den ursprungliga planen. Trots 

god tidplanering och väl övervägd riskanalys kan det inträffa händelser som trots allt riskerar att 

äventyra projektet. Jag insåg att jag trots god planering där jag även räknat in buffertdagar fick tänka 

om i vissa avseenden som gällde projektets tidplanering. Trots att jag inte höll tidplanen mot slutet 

gjorde jag mitt bästa för att in i det sista få ihop de delar jag utlovat i leveranslistan för företagets 

räkning. Detta fick dock följden att rapporteringen av projektet blev lidande.  

Denna faktor hade jag tagit upp i min riskanalys (se Bilaga 2 Riskanalys) “rapportskrivandet 

halkar efter till förmån för projektets genomförande” med åtgärden “skriva rapporten då det finns 

utrymme för detta, varva rapporterandet med det praktiska genomförandet, se till att skriva några rader 

varje dag”. Trots att jag skrev på rapporten vid varje ledigt tillfälle jag kunde hitta insåg jag att jag lagt 

ner alldeles för lite tid i tidsplanen till denna. Rapporteringsarbetet visade sig vara mycket mer 

omfattande än vad jag räknat med och därför fungerade inte heller den tänkta åtgärden så sent i 

projektets slutskede. Jag hade kunnat undvika denna situation genom att sätta in en åtgärd tidigare än 

mot projektets avslutande vecka, vilket är något jag har kunnat se tydligt i efterhand. Jag fick 

användning av risken “tidplanen spricker” med tilltänkt åtgärd “prioritera vad som är absolut 

nödvändigast att färdigställa och lägga fokus där” vilket jag också gjorde när det blev tajt om tid. Jag 

lade ner fokus på att i största möjliga mån få klart hi-fi prototypen så att det skulle gå att visa upp ett 

designförslag i sin helhet, även om alla funktioner och undersidor inte kom att finnas med.  
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Slutsats 

Ett koncept beskriver helheten av de idéer som ligger till grund för hur ett företag profilerar sig. Att 

skapa en framgångsrik webbplats kräver därför mycket mer än en lösryckt idé, det krävs ett hållbart 

koncept. Resultatet av detta arbete har stärkt min teori kring att ett bra koncept är mer värdefullt än en 

slarvigt utförd produkt. 

Det är viktigt att alltid sätta användaren först och designa för den slutgiltiga användaren så att 

man inte bara börjar skapa något utan en grund att utgå från. Genom att använda ett människocentrerat 

designperspektiv håller man användaren central genom hela designprocessen, vilket också främjar de 

produkter man tar fram. Genom att tidigt definiera målgruppen underlättas väl avvägda designbeslut 

då man vet vem man designar för och varför.   
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Appendix 

Bilaga 1 

Tidplan: Konceptdesign för Finborg Graphic 
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Bilaga 2 

Riskanalys: Konceptdesign för Finborg Graphic  

 

Definierade risker  

1. Dålig kommunikation mellan beställare och projektledare 

2. Sjukdom/personlig kris 

3. Beställaren är missnöjd med leveranserna 

4. Material levereas inte som avtalat 

5. Tekniska problem med programvara 

6. Tidsbrist/tidsoptimism 

7. Tidplanen spricker 

8. Projektet blir för stort i förhållande till kursens omfattning 

9. Projektet blir för litet i förhållande till kursens omfattning 

10. Otydlig målsättning 

11. Rapportskrivandet halkar efter till förmån för projektets genomförande 

12. Projektets genomförande halkar efter till förmån för rapportskrivande 

 

Åtgärdslista  

1. Extra insatt projektmöte för att diskutera eventuella problem 

2. Sänka ambitionsnivån och fokusera på det egna måendet 

3. Upprätta en åtgärdsplan för att rätta till det beställaren eventuellt är missnöjd med 

4. Använda eget material/det material som redan finns tillhands 

5. Undvika att detta händer genom regelbundna uppdateringar och om det händer, använda annan 

programvara eller sitta på skolans datorer med tillgänglig programvara 

6. Vara strikt med tidsplaneringen och ge utrymme för buffertdagar  

7. Prioritera vad som är absolut nödvändigast att färdigställa och lägga fokus där 

8. Skala ner projektet och sänka ambitionsnivån 

9. Lägga till delar som är rimliga och höja ambitionsnivån 

10. Visualisera målbilden för projektet och ha i åtanke att det leder till examen för extra motivation 

11. Lägga rapporten på is till förmån för praktiskt genomförande, varva rapportering med praktik 

12. Skriva rapporten då det finns utrymme för detta, varva rapporterandet med det praktiska 

genomförandet, se till att skriva några rader varje dag  
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Matris  

 

Påverkan 

    

1, 12 9, 11 2, 6, 7, 

8 

3, 5 4, 10  

   

 

    

Låg        Mellan            Hög  Sannolikhet 
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Bilaga 3 

SWOT-analys: Konceptdesign för Finborg Graphic 

 

 Positiva faktorer Negativa faktorer 

Interna faktorer Styrkor 

Nybyggd plattform 

Hållbart koncept   

Svagheter 

Okänt företag 

 

 

 

Externa faktorer Möjligheter 

Ouppfyllda kundbehov 

Sociala medier 

Hot 

Trendförändringar  

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor 

• Nybyggd plattform 

Fördelen med en nybyggd plattform är möjligheten för fortsatt utveckling för företaget. Genom att 

använda plattformen som en kommunikations yta mellan sig och kunderna stärker företaget sitt 

varumärke och befäster sig på ännu en plats där de kan nå ut till såväl potentiella som existerande 

kunder.  

 

• Hållbart koncept 

Ett hållbart koncept ökar utsikterna för att webbplatsen når rätt målgrupp. Det lägger även grunden 

för att webbplatsen ger ett genomtänkt helhetsintryck.  
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Möjligheter 

• Ouppfyllda kundbehov  

Det finns ett behov för kunderna att på ett enkelt och smidigt sätt kunna lämna in tryckfärdiga filer 

och annat material. Webbplatsen kommer även att generera snabbare och säkrare kommunikation 

mellan företaget och kunden.  

 

• Sociala medier 

Genom att tillämpa väl ut tänkta strategier för användningen av sociala medier kan mer trafik dras 

till webbplatsen. Detta bör med regelbundna mellanrum följas upp för att säkerställa att de 

strategier man tillämpar ger lämplig utdelning i proportion till den tid som läggs ner på att 

underhålla de olika kanalerna.  

 

Svagheter 

• Okänt företag 

Då företaget ännu är en liten aktör på en stor global marknad finns det en risk i att inte bli sedda. 

Sökträffar listas exempelvis lägre och kunder kanske vänder sig till mer välkända företag i första 

hand.  

 

Hot 

• Trendförändringar 

Den grafiska branschen kämpar ofta i motvind vilket innebär att större och mer väl etablerade 

företag har ett övertag på marknaden. De som har mer pengar har lättare att ändra inriktning och 

följa de marknadssvängningar som råder. Även webbdesign är mycket trendkänsligt. Lika snabbt 

som en trend blossat upp är den omodern igen. Det gäller att ta hänsyn till detta i arbetet med 

webbplatsen och vara lyhörd för rådande marknadsmässiga trender.  
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Bilaga 4 

Personas: Konceptdesign för Finborg Graphic  

Persona 1 

Annika Bergström  

Ålder: 41  

Yrke: Administratör/inköpare på ett mindre företag 

Familj: Maken Jens och barnen Alfred 9, och Saga 7.  

 

Teknisk profil: God datorvana  

Internet vana: God internetvana 

 

“Jag har ingen erfarenhet av grafisk produktion så jag behöver någon som kan hjälpa mig 

med alltifrån offert till färdig produkt.” 

 

Annika behöver hitta information som kan stödja hennes beslut gällande inköp av trycksaker till 

företaget hon arbetar på. Hon har en bild av vad hon vill ha men hon vet inte hur hon ska få fram det 

på egen hand. Hon vill bilda sig en egen uppfattning och få en klar bild av vad företaget sysslar med 

och vad de kan innan hon tar kontakt. Hon är nyfiken och ambitiös och vill gärna lära sig mer på 

vägen. Innan hon ringer och beställer vill hon känna sig säker på att hon vet vad hon pratar om och 

vad hon vill ha. Hon avskyr att känna sig ”dum” och vill gärna bekanta sig med begrepp och 

terminologi i förväg.  

 

Favorit hemsidor: 

På sin fritid surfar Annika främst på sidor som Facebook och LinkedIn där hon aktivt nätverkar. Hon 

är mycket medveten om vad hon lägger ut på dessa sidor och har alltid en plan för sina uppdateringar. 

När hon slösurfar kollar hon helst in Sköna Hem eller Aftonbladets nöjessidor.  
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Persona 2 

Joakim Carlsson 

Ålder: 36  

Yrke: Grafisk formgivare 

Familj: Nej, lever ungkarlsliv.  

 

Teknisk profil: Mycket god datorvana 

Internet vana: Mycket god internetvana 

 

“Jag har varit i branschen sedan jag startade min karriär. Det jag inte vet om grafisk 

produktion är inte värt att veta.”  

 

Joakim är utbildad på Berghs och har jobbat med reklam och formgivning på olika mindre byråer 

sedan han gick ut. Han tar sig inte till hemsidan för att han aktivt har letat utan för att han har blivit 

rekommenderad. Han har hört utav andra att Finborg gör bra jobb och har nu ett projekt han tror skulle 

passa perfekt för Finborgs expertis. För Joakim är det viktigt att snabbt kunna komma i kontakt med 

rätt person.  

 

Favorit hemsidor: 

På fritiden besöker Joakim sidor som Resume, AGI och Cap&Design där han håller sig uppdaterad om 

aktuella trender i branchen. Han anser att sociala medier är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på och 

väljer dessa med omsorg. Instagram och Twitter använder han dagligen för att kommunicera med sin 

relativt stora följarskara. Facebook är han mer selektiv med, han har ett konto men han använder det 

inte aktivt.  
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Persona 3 

Agnes Lindström  

Ålder: 28  

Yrke: Författare  

Familj: Sambo med pojkvännen Magnus och katten Sigge  

 

Teknisk profil: Okej datorvana, inte speciellt tekniskt lagd.  

Internet vana: Mycket god internetvana. 

 

“Jag har precis avslutat mitt bokmanus och nu vill jag ge ut det. Men jag har ingen aning om 

hur jag ska gå tillväga utan ett förlag.” 

 

Agnes behöver hjälp för att få sitt bokmanus utgivet. Hon saknar förlag men har resurser och är beredd 

på att investera i produktionen själv. Hon vill komma i kontakt med någon som hon kan lita på och 

som kan hjälpa henne med allt det hon inte kan på vägen, som att välja om hon vill ha hårdband eller 

mjukband, hur omslaget ska se ut och vilket omfång på upplaga som är mest lönsamt att starta med. 

Agnes behöver främst hjälp med förlagsbiten, som exempelvis ISBN nummer och pliktexemplar. 

 

Favorit hemsidor: 

På sin fritid är Agnes väldigt aktiv på sociala medier. Hon lägger framförallt upp bilder på Instagram 

och uppdaterar sin microblogg via Tumbler. Pinterest tycker hon är det bästa stället att hämta 

inspiration på och hon använder helst mobilapplikationen för att pinna alltifrån söta djur till poetiska 

citat. När hon surfar på mer traditionella hemsidor är det framförallt några utvalda bloggar hon följer. 

Både Sandra Beijer (niotillfem) och Elsa Billgren är bloggerskor hon med jämna mellanrum håller 

koll på.  
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Bilaga 5 

Intervjufrågor: Konceptdesign för Finborg Graphic  

 

Intervju X 

Kön, XX år.  

 

 

 

• Tycker du logotypen sticker ut och skulle du känna igen den i ett annat sammanhang 

om du såg den? 

• Tycker du företagets namn tydligt framgår? 

• Tycker du att den lilla storleken är lika enkel att läsa av som den större? 
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• Tycker du att logotypen behåller sin karaktär i svart? 

• Tror du den här logotypen kommer hålla över tid med endast mindre förändringar? 
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Bilaga 6 

Sammanställning av intervjusvar: Konceptdesign för Finborg Graphic  

 

Totalt antal svarande: 5 

Män: 2  

Kvinnor: 3 

Åldrar: 27, 25, 25, 51, 54  

 

Tycker du logotypen sticker ut och skulle du känna igen den i ett annat sammanhang 

om du såg den? 

1. Ja skulle absolut känna igen den, den är tydlig och bra! 

2. Ja den är superbra, den håller. Lite “svår”, jag tycker den är genomtänkt. Den är 

speciell men jag kan inte sätta fingret på vad som gör den speciell utom att den känns 

väldesignad.  

3. Ja, det känns som en genomtänkt logga.  

4. Jag tycker den ”sticker ut”. Jag skulle nog känna igen den, om jag såg den på ”stan”. 

Den ger ett intryck att vara välarbetad och genomtänkt, särskilt att få ihop de två 

orden som bildar företagsnamnet. Man blir nyfiken på vad namnet betyder och vad 

det innebär. 

5. Ja, det skulle jag. Tycker sådär om den svarta pricken över i.  

 

Tycker du företagets namn tydligt framgår? 

1. Ja. 

2. Ja det tycker jag.  

3. Ja.  

4. Ja. Det ser ut som om det har med grafisk produktion att göra. 

5. Absolut.  
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Tycker du att den lilla storleken är lika enkel att läsa av som den större? 

1. Ja. 

2. Den lilla texten känns lite ihoptryckt vilket gör att intrycket blir lite fyrkantig.  

3. Ja, men om man är äldre kanske det är svårare? 

4. Ja, men man fastnar på Finborg, graphic AB ser man när man tittar lite närmre. 

5. Japp.  

 

Tycker du att logotypen behåller sin karaktär i svart? 

1. Ja. 

2. Den ter sig inte lika bra i svart, den blir nästan lite mainstream tycker jag.  

3. Ja man ser att det är samma men den blir tråkig utan färg.  

4. Den ser mer slätstruken ut, lite enklare, lite plattare. Ha den i gråskalor? 

5. Nej, den blir mer slätstruken. 

 

Tror du den här logotypen kommer hålla över tid med endast mindre förändringar? 

1. Ja, den känns tidlös.  

2. Ja det tror jag nog! Känns ganska modern och enkel. Med små förändringar skulle 

man kunna göra den “flashigare” om man vill.  

3. Ja det tror jag, den känns stilren.  

4. Den känns i dagsläget ”tidlös”, men hur länge man tycker det är subjektivt för 

betraktarens sätt att se över tid. 

5. Ja, för att den känns tydlig med en trevlig font, inte smetig och megamodern.  

 

 

 

 


