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Abstract 

The IT-company Conect AB was in need of an improvement of their marketing 
communication, which involves a development of their website and a production of 
product sheets about the company’s services that will be available on the website. 
Because of the company’s already determined information channels and target group, 
an improvement of their message remained. With theories within Information 
Technology with concentration on usability, usable web design and usable graphics 
communication, the company’s message would be clarified. The appliance of the 
theories would therefore improve the communication with potential and existing 
customers.  
 
The assignment was formulated as a comprehensive question with two part questions: 
 How can Information Technology improve a company’s marketing 

communication? 
o How can a website be produced in order to act like a link between the 

company and the customer with considered theories within usability and 
usable web design?   

o How can a product sheet efficiently mediate information to the customer 
with considered theories within usability and usable graphics 
communication?  

 
The development of the product was carried out on the basis of theories which make it 
easy and understandable. Huge efforts were made on the website’s layout, navigation, 
structure, and information. With the website as a platform, the product sheets were 
developed in accordance with it. Important aspects concerning the product sheets 
were the layout that would ensemble with the website, and the treatment of the 
information, design of text, pictures, and illustrations.  
 
The result was a marketing product that uses both Internet and personal meetings as a 
information channel, i.e. the website and the vendor’s meeting with the customer 
where the product sheets become convenient. The website and the product sheets 
establish a marketing package where the user can take part of the company’s message.  
 
The product contributed with an improvement of the company’s marketing 
communication through Internet and personal meetings as information channels, 
where the website and the product sheets communicate with the customers in an 
efficient way. With informative headlines, texts and pictures that ensemble with a user 
friendly navigation and structure, the message reaches the user more efficiently. Thus 
the goal of positive marketing communication has been achieved. 
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Sammanfattning 

IT-företaget Conect AB var i behov av en förstärkning av sin 
marknadskommunikation, som innebar en utveckling av deras webbsida, samt en 
nyproduktion av produktblad om företagets samtliga tjänster, som ska finnas 
tillgängliga på webbsidan. Då företagets informationskanaler och målgrupp var 
förutbestämda, återstod en förbättring av budskapet. Med hjälp av teorier inom 
informationsteknik med inriktning på användbarhet, användbar webbdesign och 
användbar grafisk kommunikation skulle företagets budskap förtydligas. Tillämpandet 
av teorierna skulle på så sätt förbättra kommunikationen med potentiella och 
befintliga kunder.  
 
Uppdraget formulerades som en övergripande frågeställning med två delfrågor: 
 Hur kan man med informationsteknik förbättra ett företags 

marknadskommunikation? 
o Hur kan webbsidan byggas upp för att fungera som en länk mellan företag 

och kund med hänsyn till teorier inom användbarhet och användbar 
webbdesign? 

o Hur kan ett produktblad på ett effektivt sätt förmedla information till 
kunden med hänsyn till teorier inom användbarhet och användbar grafisk 
kommunikation?  

 
Utvecklingen av produkten genomfördes utifrån teorier som gör den enkel och 
lättförståelig. Stor vikt lades vid webbsidans utseende, navigation, struktur och 
information. Med webbsidan som plattform utvecklades produktbladen i enlighet med 
den. Viktiga aspekter gällande produktbladen var utseendet som skulle samspela med 
webbsidan, samt behandling av information, formgivning av texter, bilder och 
illustrationer. 
 
Resultatet blev en marknadsföringsprodukt som använder både Internet och det 
personliga mötet som informationskanal, dvs. webbsidan, samt säljarens möte med 
kunden där produktbladen kommer väl till hands. Webbsidan och produktbladen 
bildar ett marknadsföringspaket där användaren kan ta del av företagets budskap.  
 
Produkten bidrog till ett upplyft av företagets marknadskommunikation genom 
Internet och personliga möten som informationskanaler, där webbsida och 
produktblad kommunicerar med kunderna på ett effektivt sätt. Genom informativa 
rubriker, texter och bilder som samspelar med en användarvänlig navigering och 
struktur, leder det till att budskapet på ett effektivare sätt når fram till användaren. 
Därmed har målet mot god marknadskommunikation uppnåtts.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete utförs i samband med en ingenjörsutbildning inom datateknik. 
Utbildningen har Information- och Kommunikationsteknik som inriktning och täcker 
flertalet områden inom datatekniken. Kurser inom användbarhet, databasteknik och 
programmering har präglat en stor del av utbildningens innehåll.  
 
Examensarbetet lägger stor vikt vid användbarhet inom informationstekniken för att 
utveckla en användbar IT-produkt som effektivt ska nå fram med sitt budskap till 
användaren.  

1.1.1 Företagets bakgrund 

Conect är ett IT-företag i Jönköping vars mål är att arbeta som kundens externa IT-
avdelning. Företaget startades 1998 och har sitt kontor i Bauerhuset i Jönköping. 
Antalet anställda är för tillfället åtta personer. Kunderna är små och medelstora 
företag som oftast inte har någon egen IT-avdelning. Conect erbjuder ett stort urval 
tjänster som hjälper företagen att underhålla sin IT-verksamhet. Dessa kan innebära 
installation av nätverk, affärssystem och internetaccess.  
 
För att nå potentiella kunder är en informationskanal nödvändig. En av kanalerna som 
Conect använt sedan starten är Internet där en webbsida finns upprättad. Där kan 
information om företaget och deras tjänster erhållas. Därmed får besökaren en inblick 
i Conects verksamhet.  
 
Andra informationskanaler Conect använder för att nå ut till potentiella kunder är 
reklamskyltar och en nyhetstidning som delas ut till olika företag. Nyhetstidningen 
distribueras två gånger per år och anses av företaget vara den viktigaste kanalen.   
 
Det finns olika metoder för att locka kunderna och få dem att välja ett företag utifrån 
informationskanalerna. Dels ska kunden enkelt och effektivt kunna förstå företagets 
budskap utan att behöva analysera informationen flera gånger och även finna 
utseendet estetiskt tilldragande. Med andra ord måste kommunikationen mellan 
företaget och kunderna nå fram med ett jämnt flöde utan komplikationer. Uppfylls 
inte dessa kriterier riskerar företaget att vilseleda kunden som eventuellt inte förstår 
deras budskap.  
 
Conect är i behov av en uppdatering av informationskanalerna eftersom de finner dem 
bristfälliga vad gäller budskapsåtergivning, design samt utbud.  Det medför en 
förändring av Conects nuvarande webbsida, samt att utveckla produktblad så att 
kunderna på ett effektivare sätt får en överblick av företagets kapacitet.  
 

1.2 Problemformulering 
Företaget anser sin marknadskommunikation vara bristfällig på vissa punkter. De 
finner den otillräcklig och önskar en effektivare kontakt med kunden. En 
övergripande frågeställning har därför formulerats som ska fungera som huvudmål i 
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arbetet med utvecklingen av företagets marknadskommunikation. Underfrågor har 
därefter tagits fram för att mer specifikt klargöra vilka metoder som ska användas för 
att uppnå den övergripande frågeställningen.  

1.2.1 Frågeställning 

Övergripande frågeställning: 
Hur kan man med informationsteknik förbättra ett företags marknadskommunikation? 
 
Webbsida  
Hur kan webbsidan byggas upp för att fungera som en länk mellan företag och kund 
med hänsyn till teorier inom användbarhet och användbar webbdesign? 
 
Conect saknar en uppdatering av sin webbsida för att kunna jämställas med dagens 
layoutgränssnitt som präglar många liknande företag. För att uppfylla deras krav krävs 
stor fokus på användaren och hans behov vad gäller dagens användbarhet inom 
webbdesign. Deras nuvarande webbsida innehåller komplicerade termer och är 
bristfälligt strukturerad, som gör att användaren inte kan se en röd tråd i företagets 
verksamhet. Tillämpade teorier inom användbar webbdesign och användbarhet skulle 
därför behövas på deras webbsida, för att på så sätt ge korrekt och rättvis information 
om företagets tjänster.  
 
Produktblad  
Hur kan ett produktblad på ett effektivt sätt förmedla information till kunden med 
hänsyn till teorier inom användbarhet och användbar grafisk kommunikation?  
 
För tillfället har företaget inget externt säljverktyg som kan bidra till en bra 
beskrivning av de separata tjänsterna. Produktblad skulle företaget vara i stort behov 
av, framförallt för säljaren som kan ge kunden mer informativ fakta om önskad tjänst. 
Produktbladen skulle även bidra med en förstärkning på webbsidan. Eftersom detta är 
något som företaget inte har sedan tidigare, måste produktbladen byggas upp från 
grunden. De måste skapas i samspel med webbsidans design, samt vara uppbyggda 
med tillämpade regler inom användbar grafisk kommunikation och användbarhet för 
att göra produktbladen attraktiva och lättlästa. 
 
 

1.3 Syfte och mål 
IT-företaget Conect har en önskan om en utveckling som är tänkt att förbättra deras 
marknadskommunikation gentemot kunden. Detta innebär en progression av deras 
nuvarande webbgränssnitt som företaget idag anser vara bristfälligt. 
Marknadskommunikationen medför även en nyutveckling av ett säljverktyg i form av 
produktblad. De två nämnda delarna i uppdraget ska slutligen sammanställas i ett 
paket som ska hjälpa företaget att få en bättre kontakt med kunderna.  
 
En potentiell kund måste kunna förstå informationens innehåll, enkelt kunna sätta sig 
in i tjänsternas syfte och finna estetiken tilltalande. För att göra detta möjligt krävs 
utökade kunskaper inom marknadskommunikation, användbarhet, användbar 
webbdesign och användbar grafisk kommunikation.  
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Den röda tråden är dock marknadskommunikationen med kunden som ska binda ihop 
projektets alla beståndsdelar på ett logiskt och naturligt sätt.  
 
Målet är att de färdigställda produkterna ska innehålla mer preciserad information så 
att kunden lättare ska kunna förstå vad företaget erbjuder och har för syfte. 
Designmässigt ska produkterna ha en mer logisk struktur än idag, samt vara 
formgivna på ett trendigt och tilltalande vis.  
 
 

1.4 Kravspecifikation 
Under ett möte med Conect fastställdes de krav som företaget förväntar att 
produkterna ska uppfylla. Kraven ska fungera som en stomme till produkternas 
utveckling och som riktlinjer till arbetets gång. För att fastställa dessa krav måste först 
vissa faktorer konstateras: 
 
 Vilka användare är aktuella (inkludera alla tänkbara grupper)? 
 Vilka mål har dessa användare? Vad vill de uppnå? Vad vill de göra? 
 I vilka sammanhang kommer produkterna att användas?   
[1] 

 
Företaget riktar sig till små och medelstora företag med tio eller fler användare. En 
användare med lägre kunskapsnivå inom datateknik ska kunna förstå informationen 
som företaget publicerar genom sina kanaler. En vanlig hemanvändare är däremot inte 
en del av målgruppen.  
 
Användaren har som mål att få ett förtroende för IT och uppnå lönsamhet med en 
investering i Conects tjänster. Produkterna ska skapa detta förtroende genom att 
visualisera stabilitet, lättillgänglighet, säkerhet och support vid brukandet av 
tjänsterna. Produkterna ska däremot inte vilseleda användaren genom att inbjuda 
honom till en tjänst som inte är nödvändig för hans behov. Användaren ska tydligt se 
utbudet av företagets tjänster och hur man kommer i kontakt med dem.  
 
Webbsidan kommer att användas i samband med att en användare är i behov av en IT-
lösning och fungerar därför som en länk mellan användaren och företaget.  
 
Produktbladen kommer att medtas av säljaren då han besöker eventuella kunder. De 
kommer även att användas i samband med kampanjer och finnas tillgängliga på 
webbsidan för nedladdning.  
[2] 

1.4.1 Krav 

Nedanstående krav är baserade på ovannämnda faktorer och relateras till användarna, 
deras mål och sammanhang.  
 
Webbsida 
 Layoutmässigt tilltalande med beskrivande bilder  
 Lättnavigerad  
 Tydlig och inbjudande 
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 Problembelysande  
 Innehålla samtliga företagets tjänster 
 Supportanmälan 
 Behålla företagets färger (svart, vitt, rött) 
 

 
Produktblad 
 A4-format 
 Problembelysande 
 Beskrivande bilder och illustrationer 
 Möjlighet att på egen hand göra utskrift 
 Tahoma som teckensnitt  
 Behålla företagets färger (svart, vitt, rött) 

[2] 
 
Conect ser helst att inga personliga uppgifter utlämnas i produkterna, om varken 
anställda eller vilka kunder företaget har. De anser att detta kan dra till sig 
konkurrenter, som på så vis kan ”stjäla” kunder eller medarbetare. Ett sista krav som 
företaget har är att priser på tjänsterna inte offentliggörs i produkterna. 
[2] 
 
 

1.5 Avgränsningar 
Eftersom utvecklingen av produkterna kräver stor arbetskraft och är tidskrävande 
måste vissa avgränsningar göras. Motiveringen av reduceringen har sina grunder i att 
projektets fokus ligger på användbarhet, användbar webbdesign och användbar 
grafisk kommunikation. Tekniken bakom produkterna i form av programmering och 
verktygens funktionalitet anses därför vara oväsentliga i detta sammanhang. Det 
kommer heller inte tas någon hänsyn till vare sig tryckteknik eller val av papper vid 
tryck av produktbladen. På webbsidan kommer Conects webmail (Conect E-post) 
finnas tillgänglig i navigationen. Denna externa länk leder till en tjänst som redan är i 
drift och behöver inte utvecklas. 
 
 

1.6 Disposition 
En kort redogörelse av marknadskommunikation kommer att inleda den teoretiska 
delen i rapporten för att klargöra begreppets innebörd, samt att få läsaren att inse dess 
sammanknytning med produkterna. Marknadskommunikationen är den del som 
slutligen bekräftar resultatet av beställarens kommunikation med kunden. Eftersom 
produkterna och kanalerna redan är beslutade kommer större delen av teorin bestå av 
hur man får fram en användbar produkt. Av den orsaken fungerar teorin om 
marknadskommunikation som en grund i förhållande till produkterna.  
 
Efter att ha klargjort de grundläggande begreppen inom marknadskommunikation 
kommer en djupare beskrivning av användbarhet och hur man på ett optimalt sätt kan 
anpassa produkterna till användarnas behov att redogöras. Detta har en anknytning till 
efterföljande teoridelar som handlar om användbar webbdesign och användbar grafisk 
kommunikation. Teoridelarna ska ge kunskap om hur man layoutmässigt samt 
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skriftligt ska producera och placera objekt på ett underlag, vare sig det handlar om 
webbsidor eller produktblad. 

I efterföljande avsnitt beskrivs genomförandet av produkten, dvs. processen om 
webbsidans och produktbladens utveckling. Där förklaras tillvägagångssättet för 
arbetets gång och alla beslut som togs fram till den färdiga produkten.  

Efter genomförandet följer en redogörelse av resultatet där en inledande text beskriver 
hur den färdiga produkten har bidragit till god marknadskommunikation. Produkten 
visas därefter i form av skärmdumpar på webbsidan och produktbladen med 
beskrivande texter.  

Avslutningsvis diskuteras slutsatser utifrån analyser av arbetet. Diskussioner förs 
huruvida de uppsatta målen är nådda och om god marknadskommunikation har 
uppnåtts. Därefter diskuteras alternativa lösningar och hur arbetet kan följas upp i 
framtiden. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Marknadskommunikation 
Kommunikation kan i stora drag beskrivas som en interaktion mellan människor där 
olika signaler, i form av budskap, attityd och känslor utbytes mellan sändare och 
mottagare. Innehållet i en kommunikationsprocess mellan sändare och mottagare är 
informationen som utbyts. [5] 
 
För att ett företag ska kunna kommunicera framgångsrikt med potentiella kunder, dvs. 
målgruppen, krävs att vissa faktorer beaktas. Många företag förlitar sig på sitt 
varumärke som det största kommunikativa hjälpmedlet då deras tjänster och service 
kan vara svåra att uppfatta. Kunderna väljer inte alltid det självklara utan letar efter 
lösningar på sina behov. Företagen måste därför uppfylla kundernas behov och på så 
sätt precisera varumärkets löfte till mer konkreta värden.  
 
Behoven uppfylls inte utifrån all den tillgängliga informationen som företagen 
publicerar, då det bara är en del av den som är avgörande. Ibland beror det på att 
informationen kan vara för komplicerad och beskrivs med ett obegripligt språk, eller 
att den är för omfattande och inte har någon effekt på målgruppen. 
[3] 
 
Marknadskommunikation kan förklaras som aktiviteter företag engagerar sig i för att 
på något sätt påverka marknaden att indirekt eller direkt köpa mer av företagets 
produkter eller tjänster.[5] 
 
En effektiv marknadskommunikation måste erhållas för att skapa en god kontakt med 
kunden. Konsten att sälja en produkt/tjänst beror på vissa aspekter inom 
marknadskommunikation:  
 
 Vilka vill vi nå?  
 Vad vill vi säga till dem? 
 Hur ska vi säga det?  

 
För att få svar på dessa frågor måste först rätt målgrupp identifieras för att sedan 
utforma ett budskap som ska kommunicera i rätt informationskanal. Dessa 
beståndsdelar illustreras i figur 1. 
[4] 
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Figur 1 Tre beståndsdelar i marknadskommunikation 

2.1.1 Målgrupp 

När ett företag ska nå ut till sina kunder via en kanal, krävs att en analys görs av 
vilken målgrupp som det ska rikta sig till, dvs. den grupp eller de grupper man vill nå 
med sitt budskap. Det är därför viktigt att noggrant lära känna och förstå denna 
målgrupp som ska ta del av företagets budskap för att få en bas till fortsatt 
planeringsarbete. Kunskap om människors möjligheter och förmågor att ta åt sig 
information är väsentlig för att få en insikt i hur kommunikationen uppstår, samt hur 
hinder och begränsningar kan komma emellan.[5] 
 
Man kan dela in målgruppen i fem kategorier genom att ha kundens perspektiv som 
utgångspunkt, samt hans förhållande till konkurrentens produkter på marknaden. 
Dessa målgrupper som följer nedan går att tillämpa i analyser av i stort sett alla IT-
relaterade produkter på marknaden. 
 
Lojala kunder  
En tacksam målgrupp att rikta sin marknadskommunikation mot är kunder som är 
lojala och nästan uteslutande konsumerar företagets tjänster och produkter. De anses 
vara uppmärksamma vad gäller att ta åt sig budskapet. 
 
Varierande kunder 
De varierande kunderna konsumerar också andra produkter på marknaden utöver 
företagets och anses inte vara lika lojala. Likt lojala kunder är även detta en bra 
målgrupp att rikta sin marknadskommunikation mot då även de, till en viss del, är 
mottagliga för budskapet som sänds ut.  
 
Varierande icke-kunder 
Denna grupp konsumerar inte företagets produkter, utan varierar mellan andras 
produkter och har därför ingen relation till företaget. De reagerar därför inte på 
budskapet.  
 
Lojala icke-kunder 
Dessa kunder är lojala till företagets konkurrenter och köper bara deras produkter. 
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Nya kunder 
Nya kunder räknas som potentiella kunder på marknaden, vilka anses som osäkra 
kort. På sikt hamnar de i en av de andra fyra målgrupperna.  Till dess är målgruppens 
mottaglighet av företagets budskap ganska stor.  
[4] 
 

2.1.1.1 Målgruppsanalys 
Efter att ha valt målgrupp måste en vidare analys göras för att få en bättre bild av 
gruppens individer. Det rekommenderas därför att göra en sammanvägning av 
individens yttre och inre kännetecken.  
 
Yttre faktorer 
Som en grund för analysen kan det vara passande att ta fram värden om målgruppen.  
Nedan räknas de faktorer upp som är relevanta för analysprocessen.  
 
 Storlek   
 Geografisk benägenhet 
 Demografiska faktorer, dvs. bakgrundsvariabler som kön, ålder, utbildning, 

yrke, boende etc. 
 Sociala skillnader såsom religion, kultur, etnicitet etc.  
 Referensgrupper som kan påverka 
 Medietillgång och medieval  
 

Inre faktorer 
Vid kartläggningen av målgruppens individer är relevansgraden av de inre faktorerna 
lika stor som de yttre faktorerna. Faktorerna som måste beaktas följer nedan. 
 
 Behov och motivation 
 Beredskap för information, dvs. det kommunikativa tillståndet som en 

målgrupp befinner sig i vid den tidpunkt kontakten sker.  
 Förhållande till ämnet 
 Kunskaper och attityder 

[5] 

2.1.2 Budskap 

Kärnan i kommunikationen mellan företag och kund är dess innehåll, dvs. budskapet. 
Med ett väl genomtänkt och formulerat budskap kan företaget fånga kundens intresse. 
Ett budskap har sin grund i den klassiska retoriken från antiken som enligt Aristoteles 
är ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”. 
 
Budskapsutformning kan delas in i kommersiella och offentliga sektorer där det 
kommersiella budskapet normalt är kortare och enklare än det offentliga. Det 
förstnämnda kräver att man som författare har förmågan att skriva konsekvent och 
lockande. Vad gäller det offentliga budskapet är det vanligtvis mer utförligt och 
nyanserat, samtidigt som det kräver viss balans mellan intressen och förklaring av 
komplicerade fenomen. 
[5] 
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Det är viktigt att budskapet talar direkt till kunden eftersom individer oftast överlåter 
ansvar till andra i en grupp när det gäller beslutstaganden. Därför är det avgörande 
ifall budskapet är motiverande på individnivå eller inte. [4] 
 
För att välja utformningsmetod vid framställning av budskap till en vald kanal, måste 
flera aspekter beaktas. Hur ska budskapet struktureras och vilken teknik ska 
användas? Vad ska budskapet innehålla och hur får man fram begriplighet i texten? 
Detta redovisas i ett senare kapitel (se avsnitt 2.2 Användbarhet).  

2.1.3 Informationskanaler 

Målet med informationskanaler är att på ett effektivt sätt sända ut budskapet till den 
valda målgruppen. Dess inledningsfas består av att överensstämma kanalerna med 
målgruppen så att den valda kanalen får största möjliga genomslagskraft.  
 
Kanalerna kan sedan delas in i hög resp. låg genomslagskraft, där den höga 
genomslagskraften innebär att budskapet uppmärksammas snabbt av användaren. Låg 
genomslagskraft medför fler repetitioner, dvs. att användaren behöver mer tid på sig 
för att uppmärksamma budskapet.  
 
Informationskanaler kan även delas in i en aktiv och passiv kanal där den förstnämnda 
kräver att användaren är aktiv för att kunna uppmärksamma budskapet. Här 
överlämnas makten till användaren som bestämmer om han vill ta del av budskapet. 
En passiv kanal kan förklaras som motsatsen till aktiv, dvs. att användaren är 
overksam mottagare av innehållet som kanalen förmedlar. En passiv mottagare kan 
exempelvis vara någon som ser på TV eller lyssnar på radio då han ofrivilligt utsätts 
för ett budskap.  
 
Idag finns en mängd kanaler med olika genomslagskraft och aktivitetsgrad att tillgå 
inom marknadskommunikation. 
[4] 
 
Inom informationstekniken har Internet blivit en kostnadseffektiv kanal med hög 
genomslagskraft som majoriteten av befolkningen dagligen har tillgång till. Andra 
informationskanaler kan med hjälp av informationstekniken bli anslutna till Internet 
och på så sätt förmedla sitt budskap med en alternativ teknik än den traditionella. 
Exempel på sådana kanaler är trycksaker, annonser, radio etc. som kan publiceras i ett 
digitalt format på Internet. Man kan även hålla utbildningar och möten på Internet i 
form av videokonferenser. Internet har därför möjliggjort för sådana 
informationskanaler att stärka sin genomslagskraft genom att utnyttja 
informationstekniken. 
 
 

2.2 Användbarhet  
En produkts uppgift är att skapa användarupplevelser som påverkar och utvecklar hur 
människan arbetar, kommunicerar och interagerar. Man talar då ofta om begreppet 
användbarhet som innebär att designa användbara produkter som hjälper människor i 
deras vardag och arbete.[8] En användbar produkt innebär att användaren enkelt och 
effektivt ska kunna nyttja produktens funktioner. Det finns olika definitioner på 
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begreppet, men den internationella standarden ISO 9241-11 är ett krav som måste 
uppfyllas om en produkt ska anses vara användbar: 
 
"Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att 
uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 
tillfredsställande sätt."  
 
Om man utvecklar ISO-definitionen i ytterligare steg går det tydliggöra den i form av 
följande punkter:  
 Ändamålsenlighet - kan användarna uppnå det de behöver genom att använda 

produkten?  
 Effektivitet - vilken är resursåtgången (t.ex. i tid)?  
 Tillfredsställelse - vad tycker användarna om sin interaktion med produkten?  
 

De ovannämnda faktorerna kan kopplas samman med målgruppen, deras mål och 
vilket syfte de har med användandet av produkten. Användbarhet bör dock inte 
blandas ihop med produktens funktionalitet, dvs. dess funktioner och finesser 
eftersom de inte bidrar till förbättrad användbarhet.  
[9] 
 
Att skapa en användbar produkt har idag blivit en utmaning och nästintill ett krav 
p.g.a. den stora konkurrensen på marknaden, samtidigt som kunder och användare blir 
alltmer kunniga och söker efter andra kvaliteter hos produkten.[8] För att uppnå 
användbarhet krävs det att vissa mål och principer inom begreppet uppfylls. Man bör 
gå igenom fyra grundläggande steg i processen för användbarhet.  
 

1. Identifiera behov och fastställa krav  
2. Utveckla alternativ design som möter kraven 
3. Producera en version av designen  
4. Utvärdera vad som har producerats i processen 
 

Dessa steg skall informera utvecklaren som i sin tur ska upprepa processen i så 
kallade iterationer för att uppnå användbarhet. Genom dem är det viktigt att involvera 
användaren så att man verkar fram optimal användbarhet i designen. Specifika 
användbarhets- och användarcentrerade mål måste identifieras, dokumenteras och 
överensstämmas i projektets inledning.  
[10] 
 
I resterande avsnitt om användbarhet beskrivs hur man åstadkommer de fyra 
ovannämnda stegen. 

2.2.1 Användbarhetsmål 

Användbarhet kan brytas ner i ett antal delmål som en produkt bör sträva efter att nå. 
Dessa hjälper utvecklaren att anpassa produkten till användarens behov. [10] Målen är 
nödvändiga då de får oss att närmare inse användarens behov, istället för att försöka 
hypotisera kraven på egen hand. [8] 
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 Ändamålsenlighet– En produkt måste spegla de funktioner som är tillgängliga 
i gränssnittet, dvs. att man på ett effektivt sätt ser vad som kan göras.  

 Effektivitet – Användaren ska få det stöd han behöver från produkten för att 
kunna utföra sina uppgifter. 

 Säkerhet – Produkten ska förebygga fel som kan uppstå genom att ge 
användaren möjligheten till en lösning. 

 Nytta – Funktioner ska finnas tillgängliga för att stödja användarens behov när 
han vill utföra en specifik uppgift. 

 Inlärningsförmåga – Produkten ska vara lätt att lära sig på kortast tänkbara tid. 
 Minne – Användaren ska ha lätt att minnas produktens funktioner när han en 

gång har lärt sig dem. 
 
Utöver dessa mål ska produkten även ge användaren en tillfredsställande upplevelse. 
Med detta menas hur användandet av produkten känns för användaren, dvs. graden av 
underhållning, estetik och motivation.  
[10] 

2.2.2 Användbarhetsprinciper 

Om användbarhetsmål fungerar som milstolpar i utvecklandet designern eftersträvar, 
fungerar principerna som en heuristisk vägledning när de tillämpas i praktiken.  
Principerna ger en mer specifik bild av vad som bör förbättras med de satta 
användbarhetsmålen som utgångspunkt.  
 
Det finns en mängd olika principer att tillgå. Jakob Nielsen är en erkänd filosofie 
doktor som utvecklat principer vad gäller användbarhet på Internet. Hans principer 
underlättar skapandet av en webbsida.  
 
 Synlighet av systemets status – Håll användaren informerad om vad som pågår 

genom lämplig återkoppling inom en viss tidsram. 
 Överensstämmelse mellan system och verklighet – Tala användarens språk 

genom att använda ord, fraser och begrepp som är bekanta för användaren. 
  Användarkontroll och frihet – Ge användaren olika alternativ att enkelt lämna 

platser de ofrivilligt hamnar på genom att använda välmarkerade 
”nödutgångar”. 

 Konsekvens och standard – Undvik att låta användaren missförstå ord, 
situationer och åtgärder genom att vara konsekvent med valet av begrepp. 

 Hjälpa användaren att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel – 
Använd enkelt språk för att beskriva problemet och föreslå en lösning. 

 Förhindra att fel uppstår – Förebygg fel innan de uppstår, om så är möjligt. 
 Hellre igenkänning än återkoppling – Gör objekt, åtgärder och val synliga. 
 Flexibelt och effektivt att använda – Tillåt synliga hjälpmedel till ovana 

användare, medan erfarna kan tillåtas ta genvägar för att utföra uppgifter 
snabbare. 

 Estetisk och minimalistisk design – Undvik information som inte är relevant 
eller som sällan används. 

 Hjälp och dokumentation – Ge information som enkelt kan hittas och som kan 
tillföra konkret hjälp. 
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Utvecklaren måste tolka dessa principer i sammanhanget för att kunna utveckla en 
produkt som underlättar användandet. Genom att ställa frågor utifrån principerna kan 
designern tydligare få fram de problem som en användare kan stöta på. Principerna 
kan senare användas i en heuristisk utvärdering för att få feedback huruvida 
användbarheten är uppnådd eller inte i förhållande till de metoder man använt sig av. 
[10]  
 
Andra erkända filosofer som utvecklat principer och riktlinjer är Shneiderman, 
Norman, Van Welie och Dix. Deras principer överlappar varandra, men skiljer sig i 
mindre aspekter.   

2.2.3 Kognition – Att förstå användaren 

Kognition kan förklaras som den tankeverksamhet som pågår i människans hjärna när 
vi utför vardagliga aktiviteter såsom tänka, minnas, lära sig, beslutstagande, se, läsa, 
rita och prata etc. Kognition kan delas in två modeller enligt Norman (1993). Dessa är 
experimentell och reflektiv kognition: 
 
 Experimentell – ett sinnestillstånd som effektivt och obesvärat får oss att agera 

och reagera till händelser kring oss, exempelvis köra bil eller läsa en bok.  
 Reflektiv – En kreativ och nyskapande kognition som involverar tänkandet, 

jämförelser och beslutstaganden, som en kontrast till experimentell kognition. 
Att lära sig eller skriva en bok är två exempel på reflektiv kognition. 

 [10] 
 
Efter att man som utvecklare har identifierat användaren bör man ta hänsyn till deras 
kognitiva förmåga och inte belasta den så hårt att användaren får problem att utföra 
uppgifterna. Problemen kan kartläggas genom att besöka användarens arbetsplats och 
genomgå en observationsintervju (se avsnitt 2.2.4.4 Utvärdering) i syftet att analysera 
och fastställa aspekter som användaren själv kan vara omedveten om. Exempel på ett 
sådant problem kan vara orienterings- och navigeringsproblem. Användaren kan 
uppleva mängden data överflödig och får svårt att orientera sig. Därför kan någon 
form av hjälpmedel vara en designlösning som underlättar. Ett annat exempel är 
onödig kognitiv belastning. Genom att känna igen mönster av informationsstrukturen 
insamlas informationen automatiskt av användaren snarare än genom läsning. Detta 
ökar effektiviteten i hanteringen av informationen. Dock måste gränssnittet anpassas 
till en sådan avsöknings- och tolkningsmöjlighet.  
 
För att minska de kognitiva arbetsmiljöproblemen krävs det att man avgör vilka 
problem som är primära. Dock hänger många problem inte samman med gränssnittet, 
men ett dåligt designat gränssnitt kan vara en orsak till svårigheter som kan uppstå. 
Därför krävs situationsanpassade och självklara användargränssnitt så att man snabbt 
och enkelt kan avläsa den behövda informationen. 
 
Ett sätt att se på människan som informationsbehandlare är att dela in 
informationshanteringen i olika nivåer som baseras på kognitivt medvetande. När 
människan befinner sig på en hög kognitiv medvetandenivå är han relativt enkelspårig 
dvs. att belastningen är så hög att bara en process kan utföras i taget. På en låg 
kognitiv medvetandenivå kan människan dock utföra flera saker samtidigt för att 
slutligen övergå till automatisering, exempelvis köra bil eller prata i telefon etc.  
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Den kognitiva processen kan sammanfattas som en analys av människans beteende för 
att bättre förstå dess behov. Därefter kan slutsatserna bidra till förbättrad 
användbarhet vid utformning av en produkt. 
[8]  

2.2.4 Metoder i praktiken 

För att tillämpa alla analyser och teorier i praktiken krävs att vissa kategorier av 
metoder genomgås för att uppnå användbarhet i en produkt. Metoderna kan placeras 
in i fyra faser: analys, design, utvärdering och återkoppling. Dessa kan sammanfattas 
som en användarcentrerad definition där vissa grundprinciper måste följas för att en 
användbar design ska bli verklighet. Det är viktigt att se detta som en iterativ process 
där utvecklaren ständigt går igenom varje fas tills den optimala lösningen hittats. I 
figur 2 nedan illustreras denna användarcentrerade process. [8] 
 

 
Figur 2 Grundelementen i en iterativ användarcentrerad process 
 

2.2.4.1 Analys 
Genom att analysera vilka uppgifter som användaren ska utföra och hur han ska 
uträtta dem, blir möjligheten avsevärt större för utvecklaren att skapa en produkt som 
möter användarens behov och förväntningar. Detta är en nyckel till hela 
utvecklingsprocessen. Det gäller att samla in kunskaper om användaren som ger 
nödvändiga insikter i arbetsförhållanden och användarkategorier. För att få svar på 
vem användaren är och vad han vill utföra kan analysen delas in i två delar, en 
användaranalys och en uppgiftsanalys. [8] 
 
Användaranalys 
Användaranalysens uppgift är att ta reda på vilka användarkategorier som finns och 
deras egenskaper, samt mer specifikt om vem produkten skall utvecklas till. Varje 
kategori kan sedan karaktäriseras av olika egenskaper. Det kan handla om vilken 
utbildning användaren har eller vilka språk han behärskar. Andra aspekter kan vara 
vilken miljö produkten kommer att användas i, samt vilken erfarenhet han har av 
uppgifterna. Analysen kan göras via enkäter, intervjuer och observationer och 
resulterar i användarprofiler och designkriterier som en grund för en 
kravspecifikation. [8] 
 
Uppgiftsanalys 
Denna analys syftar till att kartlägga vilka uppgifter användarna utför och hur dessa 
genomförs. Uppgiftsanalysen svarar på frågor som varför användaren utför en viss 
uppgift, hur ofta han utför dem och med vilka hjälpmedel. Med svaren som underlag 
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får utvecklaren en insikt i vilka uppgifter användaren ska utföra med hjälp av 
produkten. Ett vanligt misstag en utvecklare ofta begår är att implementera alldeles 
för många funktioner. Detta leder till att användaren finner det svårt att hitta 
funktioner som han behöver för att utföra sin uppgift. Av den orsaken kan en 
uppgiftsanalys ge en bild av vilka funktioner som behövs och därmed minska både 
storlek och komplexitet i produkten. De vanligaste metoderna att tillgå är 
strukturerade intervjuer och observationsintervjuer. I samband med uppgiftsanalysen 
är det viktigt att börja formulera egna användbarhetsmål med de övergripande 
användbarhetsmålen och principerna som vägledning (se avsnitt 2.2.1 
Användbarhetsmål och avsnitt 2.2.2 Användbarhetsprinciper). Resultatet av 
analyserna bildar ett underlag för designprocessen, som kan påbörjas efter analyserna. 
[8] 
 

2.2.4.2 Prototyper 
Innan konstruktionen av produkten kan påbörjas bör en prototyp göras. Detta 
underlättar för utvecklaren som på så sätt i ett tidigt stadium beskriver hur produkten 
ska uppföra sig och hur användaren utför uppgifter med hjälp av produkten. 
Prototyper används för att få återkoppling på alternativa designförslag och kan fås 
från användare eller kollegor.  Prototyper kan indelas i två kategorier: low-fidelity och 
high-fidelity. 
[10] 
 
Low-fidelity  
Med en low-fidelity prototyp avses ett kostnadsmässigt billigare alternativ. Det 
innebär att utvecklaren med förmånliga medel såsom papper, trä och andra enklare 
objekt kan utföra ett alternativ till den kommande designen. En Lo-fi prototyp liknar 
inte den slutgiltiga produkten p.g.a. materialet och kan därför kännas primitiv och 
skall inte kombineras med den riktiga produkten. Exempel på Lo-fi prototyper är: 
 
 Storyboarding – en serie ritningar som visar hur en användare tar sig igenom 

en uppgift som den kommande produkten kan tänkas innehålla. 
 Sketching – Med hjälp av olika symboler kan utvecklaren illustrera en 

händelse ur produkten. 
 Prototyping with index cards – Kartongkort eller Post-it-lappar som 

representerar ett avsnitt eller en händelse i en uppgift. 
 Wizard of Oz – En användare får utföra uppgifter på en dator där responsen på 

en uppgift simuleras av en operatör sittandes vid en annan dator kopplad till 
användarens. 

 
Nackdelar med en Lo-fi är att den kan inneha en låg detaljnivå, begränsad 
användbarhet och navigation vid utförandet av uppgifter.  
[10]  
 
High-fidelity 
Denna prototypform är till skillnad från Lo-fi mer lik den riktiga produkten och är 
därmed ett dyrare alternativ. Prototyperna använder material som man väntas hitta i 
den slutgiltiga produkten, dvs. en webbsida kan vara nästintill färdigställd då 
testpersonen utvärderar den. Detta medför att prototypen kan innehålla fullständig 
funktionalitet och interaktion och att användaren får en känsla av hur den riktiga 
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produkten kommer att fungera. Dock kräver dessa oftast mer tid att skapa samt att 
användaren tenderar att fokusera mer på det visuella framför innehållet. Detta är 
därför inget alternativ vad gäller kravinsamling. 
[10] 
 

2.2.4.3 Användarcentrerad design 
Ett växande område för design är marknadskommunikation (se avsnitt 2.1 
Marknadskommunikation) bl.a. via webben. Detta försök att applicera design på en 
produkt faller oftast på bristande användbarhet p.g.a. att det fokuseras för mycket på 
att presentera det yttre istället för att lägga vikt på innehåll och struktur. Inom 
områden som industriell design och arkitektur har man länge lyckats förena både form 
och funktion via skicklig design. Enligt Paul Mijksenaar (professor på Delft 
University of Technology, Holland) är design en aktivitet som förenar elementen 
hållbarhet, användbarhet och skönhet eftersom design har den unika kapaciteten att 
formge information.  
[8] 
 
När man ska få fram den användarcentrerade designen i en produkt ska man koppla 
samman den teorin man införskaffat om användaren, dvs. hans mål och beteenden till 
en konceptuell modell. Denna kan sedan användas för att appliceras i praktiken. [8]  
Att ta fram interaktiva produkter som program eller webbplatser kräver designarbete 
på flera nivåer: konceptuell design, beteendedesign och gränssnittsdesign. [11] 
 
Konceptuell design 
Konceptuell design innebär att omvandla användarens mål och behov till en 
konceptuell modell, dvs. en beskrivning av hur produkten och dess integrerade idéer 
och koncept om vad den ska göra, hur den ska agera och se ut så att den blir begriplig 
för användaren. Från kraven och den konceptuella modellen får utvecklaren en bild av 
hur användarupplevelsen av produkten bör bli. Nyckelstegen vid utformning av 
konceptuell design är: 
 
 Man ska ha ett öppet sinne men inte glömma bort användarna och deras 

situation. 
 Diskutera idéerna med andra involverade. 
 Använd Lo-fi-prototyper för att få snabb respons. 
 Iterera för att få fram bästa lösningen. 

[10] 
 
Beteendedesign 
Beteendedesignen handlar om att ange hur en produkt ska uppföra sig när den 
används, dvs. hur navigationen ska utformas, hur strukturen ska se ut, vilka verktyg 
och funktioner som skall finnas tillgängliga och hur användbar produkten ska vara 
gentemot användaren.  
[11] 
 
Gränssnittsdesign  
Gränssnittsdesign är den del av produkten som användaren ser och där han har de 
funktioner som är nödvändiga för att interagera med produkten.  
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Därför måste funktioner i gränssnittet synliggöras för att ge produkten ett tilltalande 
yttre.  
[11] 
 

2.2.4.4 Utvärdering 
Något man genom hela utvecklingsprocessen måste göra är att utvärdera de idéer man 
kommer fram till, vare sig det är en prototyp eller en slutgiltig produkt. Detta ger 
utvecklaren möjligheten att hitta potentiella problem inom användbarhet. På så sätt 
kan man i ett tidigt stadium åtgärda dessa vilket minskar tidsåtgången vid 
utvecklingen av produkten. Det är vanligt att utvecklaren antar att användaren har 
samma beteenden och kunskaper som han själv och utvecklar därför efter sin egen 
uppfattning. Man ska inte anta att alla principer och riktlinjer inom design garanterar 
god användbarhet eller att man endast utifrån dessa kan utveckla en färdig produkt, 
utan några som helst användare involverade. Av den orsaken behövs utvärderingen 
för att kontrollera att användaren kan använda produkten. Bruce Tognazzini 
(användbarhetskonsult och delägare i Nielsen Norman Group) anger fem bra 
anledningar till att utvärdera med användaren.  
 

1. Problem åtgärdas innan produkten lanseras. 
2. Utvecklingsteamet kan koncentrera på riktiga problem istället för fiktiva. 
3. Programmerare kan fokusera på programmeringen. 
4. Tiden för lansering kan reduceras. 
5. Säljavdelningen har vid första releasen en säker design. 

 
Utvärdering ska ingå i en iterativ process och kan utföras på flera olika sätt. Nedan 
följer några exempel på metoder som är lämpliga att använda vid en utvärdering.  
[10] 
 
Expertutvärdering 
Det som kännetecknar en expertutvärdering är att en grupp experter med design- och 
utvecklingserfarenhet inom användargränssnitt går igenom produktens funktionalitet 
och design för att hitta problem och felaktigheter. Det är viktigt att experterna i förväg 
känner till användarens arbetssituation, bakgrund och kunskaper. Produkten 
utvärderas mot riktlinjer, checklistor och tumregler för användbarhet. Metoden är 
snabb och billig, men ger sällan fullständig information om användbarhetsproblem.  
[8] 
 
Observationsintervju 
Denna utvärderingsform är möjligtvis den mest verklighetsförankrade då den ger 
möjligheten att utvärdera en produkt i en realistisk användarmiljö. Det handlar oftast 
om produkter som redan är i drift och utförs ofta när en produkt ska nyutvecklas eller 
revideras. Intervjun utförs hos användaren där utvärderaren gör observationer av hans 
arbete med produkten. Därigenom kan utvärderaren finna problemmönster som senare 
kan åtgärdas. 
[8] 
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Scenariobaserad utvärdering 
En scenariobaserad utvärdering innebär att användaren får arbetsuppgifter som han 
utför på en produkt som håller på att utvecklas. Dessa arbetsuppgifter kallas för 
scenarier och passar bäst vid nyutveckling och prototyping. Under tiden som 
utvärderingen pågår studeras användaren när han utför scenarierna.  
[8] 
 
För att kunna välja rätt metod för en utvärdering finns vissa aspekter man bör ta 
hänsyn till. Det är olämpligt att varje gång använda samma utvärderingsmetod, då 
olika metoder kan bidra till att hitta varierande användbarhetsproblem. 
Användarmedverkan ger fördelar eftersom man på så sätt hittar ”riktiga” problem som 
experter kanske försummar.  
 

2.2.4.5 Återkoppling 
Det är viktigt att noggrant dokumentera utvärderingen som görs då man enklare kan 
se tillbaka på motiveringarna om varför olika frågor upplevdes som problem. Det är 
också lämpligt att användarna som deltagit ges återkoppling för att de ska känna 
motivation efter deltagandet. På så sätt vet utvärderaren att svaren som användarna 
angivit och de observationer som gjorts är korrekta.  
[8] 
   
Efter att en utvärdering har gjorts är det väsentligt att återkoppla och omvandla 
resultatet till förbättringsförslag i den iterativa processen, så att produkten uppnår 
optimal användbarhet.  
 
 

2.3 Användbar webbdesign 
När det handlar om att uttrycka sig i skrift för att nå fram med sitt budskap skiljer sig 
olika medier från varandra då de deras förutsättningar ser olika ut. En text ämnad för 
ett produktblad har inte samma förutsättningar som en webbsida och kan därför inte 
utformas på samma sätt. Det är därför viktigt att anpassa texten till det valda mediet så 
att användaren känner sig motiverad till att läsa vidare. Man måste förstå skillnaden 
mellan en trycksak och en Internet-baserad publicering. De tryckta medierna har fasta 
storlekar där läsaren på ett överskådligt sätt kan fånga informationen med en visuell 
användarupplevelse. Till skillnad från de tryckta medierna är en webbsida dynamisk, 
där en sida kan bestå av oändligt många rader. Eftersom laddningstiderna på en 
webbsida varierar och användaren kan utföra aktiviteter innan den är färdigladdad kan 
inte upplevelsen förutbestämmas. [6] 
 
Vid produktion av en webbsida fokuserar många utvecklare på att skapa ett 
designmässigt tilltalande gränssnitt med många ”flashiga” detaljer. Vad många 
utvecklare ser förbi är hur man applicerar användbarhet i sitt gränssnitt. I slutändan är 
det nämligen inte utseendet som har huvudrollen utan det är navigationen, strukturen 
och innehållet som är avgörande för användaren. [7] 
 
Många faktorer spelar stor roll när det handlar om att fånga användarens intresse och 
tid. Därför måste utvecklaren av det digitala mediet anpassa sig efter de funktioner 
och komplikationer som skapandet av en webbsida kan medföra. 
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2.3.1 Struktur 

Vid produktionen av en webbsida måste man ha i åtanke att det i första hand är 
användaren man publicerar sitt budskap till.  Man ska strukturera efter mottagarens 
perspektiv så att man får en tydlig och logisk uppbyggnad, som både underlättar för 
användaren och sig själv. På så vis kan användaren enkelt och effektivt hitta det han 
letar efter och utvecklaren kan på ett enklare sätt göra uppdateringar. 
 
En organisation måste tydliggöra vilka funktioner och tjänster som de anser vara 
väsentliga, vilken funktion de ska ha och vilka delar som ska sammankopplas. En 
webbsida kan styra en användares beteende beroende på vilka användare och ändamål 
som strukturen är avsedd för. 
 

2.3.1.1 Disponering 

Det finns olika dispositionsprinciper att välja mellan vid produktion av en webbsida 
som är lämpade för olika syften. Dessa principer går även att kombinera i en och 
samma webbsida. Nedan följer varianter av dispositionsalternativ.[6] 
 
Hierarkisk disposition 
Den hierarkiska dispositionen är lämpad för i stort sett alla syften vad gäller 
webbsidor. Detta beror på att webbsidans detaljnivå blir högre ju längre ner i hierarkin 
man befinner sig, dvs. att det går från det generella till det specifika. Metaforiskt 
förklarat kan man exemplifiera dispositionen som en tidningsartikel där brödtexten är 
förstasidan och resten av artikeln är undersidorna.  
 
Generellt bör man hålla sig till tre eller fyra nivåer, eller att informationen inte är 
längre än tre klick från förstasidan. Det ger webbsidan bättre överskådlighet och 
navigation, dock kan en webböversikt (se avsnitt 2.3.2.3 Webböversikt och 
brödsmulor) vara användbar då sidan kan tendera att expandera i storlek.  
 
Den hierarkiska dispositionen lämpar sig för följande ändamål:  
 
 Företagspresentationer  
 Intranätets avdelningssidor 
 Kommunens medborgarinformation 
 Texter för waptelefoner och handdatorer 
 Personliga hemsidor 

[6] 
 
Tematisk disposition 
Precis som namnet antyder behandlas varje tema separat, dvs. att varje ämne är avskilt 
från de övriga. Detta används bäst hos företag som distribuerar nyhetsbrev där 
förstasidan länkar till varje tematiskt nyhetsbrev.[6] 
 
Kronologisk disposition 
Den här typen av disposition är sällan lämplig för webbsidor, då den tillfångatar 
användarens frihet vad gäller navigation. En kronologisk struktur är uppbyggd på ett 
sätt där användaren måste läsa från början till slut för att förstå kontexten. Dock är det 
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viktigt att användaren ges möjligheten att kunna avbryta och återgå till startpunkten. 
Denna struktur fungerar bra i sammanhang då läsaren ska styras, exempelvis i: 
 
 Stegvisa instruktioner (manualer etc.) 
 Utbildningar (kurser på nätet etc.) 
 Rapporter, utredningar och uppsatser 

 
[6] 
 
Associativ disposition 
På en associativt disponerad webbsida sammanlänkas sidor som anses innehålla 
relevant information. På så sätt kan navigeringen ske fritt utan att användaren behöver 
tänka på varken kronologisk eller hierarkisk ordning. På en större webbsida är denna 
struktur emellertid inte särskilt fördelaktig om den inte innehåller någon bra 
sökfunktion eftersom navigationen blir komplicerad. Däremot lämpar sig strukturen 
mer till mindre webbsidor med spel och underhållning som tema.[6] 

2.3.2 Navigation 

För att en användare ska kunna hitta det han söker efter på en webbsida krävs en 
genomarbetad navigationsstruktur, som är anpassad till sidans budskap och 
användarens behov. Idag är bristande överblick en stor svaghet när det gäller 
produktion av webbsidor. Användaren får ingen tydlig bild av innehållet och missar 
på så sätt viktiga delar av informationen. Det är därför viktigt att förstasidan utnyttjar 
sin funktion som navigationscentrum och tydligt visar vad sidan representerar, samt 
hur den är indelad. [6] 
 

2.3.2.1 Huvudmeny 
En självklarhet är att varje webbsida ska innehålla en huvudmeny som styr 
användaren in på rätt spår i navigeringen. Menyn ska vara lättåtkomlig och 
lättillgänglig och det är därför viktigt att noggrant överväga dess placering. Praxis är 
att alla ska komma åt menyn oberoende upplösning och skärmstorlek.  
 
Det är lämpligast att placera menyn i antingen sidans huvud eller vänsterkant, men 
den ska dock inte kräva för stort utrymme. Placeras menyn i sidans högerkant blir 
navigationen helt osynlig för dem med låg skärmupplösning.  
 
Huvudnavigeringen ska vara så tydlig som möjligt. Det är därför viktigt att välja rätt 
ord i menyn så att användaren enkelt och effektivt kan hitta det han söker efter. Något 
man bör tänka på är att använda konkreta och beskrivande ord som är tydliga och 
logiska, dock inte intetsägande ord som Information, Allmänt och Övrigt. Menyorden 
skall heller inte vara tvetydiga, dvs. ord som kan vara lite diffusa i sin betydelse, t.ex. 
Instruktion eller Index. 
[6] 
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2.3.2.2 Kontaktinformation 
Något som många företag förbiser vid skapandet av en webbsida är att många 
användare endast besöker sidan för att få en adress, e-post eller telefonnummer till 
företaget. Det är därför en god idé att placera kontaktinformation på webbsidans 
samtliga sidor. Många webbdesigners förutsätter att besökaren alltid hamnar på 
huvudsidan där en del väljer att placera ut sina kontaktuppgifter, men så är inte alltid 
fallet. Som alternativ kan en separat sida som innehåller alla kontaktuppgifter länkas 
från huvudmenyn. 
[7] 
 

2.3.2.3 Webböversikt och brödsmulor 
Det kan vara en bra idé att ha någon form av webbsöversikt för att öka webbsidans 
användbarhet. Det kan exempelvis vara en navigeringslist, även sidförteckning. Den 
aktuella sidan borde markeras med en avvikande färg så att användaren enkelt kan se 
var han befinner sig.  
 
En webböversikt kan användas för att visa samtliga sidor som finns på en webbsida, 
och även vara åtkomliga från denna plats. Webböversiktens överblick kan förlora sin 
funktion om webbsidan innehåller för många undernivåer i hierarkin. Det är därför ett 
bra alternativ att enbart redovisa de översta nivåerna. En tumregel är att 
webböversikten bör få plats på en och samma skärmsida, utan att behöva scrolla, för 
att behålla överskådligheten. 
 
Det är viktigt att användaren av webbsidan vet var han befinner sig, var han har varit 
och vart han kan gå. Användning av brödsmulor kan ses som ett enkelt sätt att få svar 
på dessa frågor. Brödsmulor är en form av navigeringshjälp för användaren och 
fungerar bra i samband med en hierarkisk struktur.  
 
Den enklaste varianten av brödsmulor är att varje sida har en snitslad bana som 
beskriver var användaren befinner sig i strukturen. En användare som av en slump 
hamnat på en av sidorna på webbsidan kan på så sätt snabbt se var i strukturen han 
befinner sig. Varje del i banan, förutom den man befinner sig på, ska vara länkad så 
att man kan navigera upp och ner i strukturen.   
[6] 

2.3.3 Klarspråk på nätet 

När det handlar om en webbsidas innehåll är en av huvudfaktorerna att få användaren 
att stanna kvar på sidan och känna tillfredsställelse. Fler företag väljer idag att 
kommunicera med marknaden via Internet. Det är därför ett krav att anpassa språket 
till mediet och vara innovativ och nytänkande i sina texter. Företagen måste skapa en 
identitet med hjälp av den grafiska designen, men framförallt en god relation genom 
orden.  
 
Språket på webbsidan måste kännas nytt och uppfriskande och ge känslan av en 
personlig kommunikation mellan människor, eftersom webbsidan i stora drag ersätter 
det personliga mötet.  
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Enligt språkkonsulter och språkvårdare ökar läsförståelsen ju ledigare språket 
upplevs. Man ska hitta en ton som återspeglar företagets traditioner och värderingar 
som överensstämmer med sidans kommunikation. 
[6] 
 
En författare som skriver texter till en webbsida bör ha i åtanke att man inte bara 
påverkar innehållet, utan också att man med hjälp av texterna styr användarens 
beteende på nätet. Det är alltså viktigt att både skriva grammatiskt korrekt och på ett 
sätt som lockar användaren att läsa vidare. [12] 
 

2.3.3.1 Personligt skrivsätt 
För att få en ledig stil i sina texter finns ett antal faktorer att tänka på. Nedan ges några 
exempel på hur man med enkla råd kan förbättra en webbsidas ton. [6] 
 
Tilltal 
Den personliga stilen kan bl.a. uppnås genom att direkt tilltala användaren, framförallt 
vid en uppmaning. Detta åstadkoms vid tilltalet av pronomen Du vilket av de flesta 
föredras med ett litet d. Däremot kan Ni upplevas som stötande i vissa sammanhang. 
 
Exempel utan tilltal:  
Conect AB fungerar som en IT-lösning till företag utan IT-avdelning.  
Exempel med tilltal: 
Har du ingen IT-avdelning är Conect AB din IT-lösning.  
[6] 
 
Ordval 
Formella ord som är abstrakta och ålderdomliga skapar en distans mellan företaget 
och användaren då texten blir svårbegriplig. Även ord med ungdomlig prägel samt 
fackuttryck ska undvikas då de utestänger stora målgrupper. [6] 
 
Passiva verb 
Ett passivt verb karaktäriseras av att de slutar med ett s, t.ex. spelas, ätas och drickas. 
Passiva verb är missbrukade och överanvända, men passar dock när man, exempelvis 
i datorsammanhang beskriver när något händer automatiskt.  
 
Exempel på passiv konstruktion:  
När formuläret är ifyllt skickas uppgifterna iväg. 
 
Exempel på aktiv konstruktion:  
När formuläret är ifyllt ska du skicka iväg uppgifterna.  
 
I en passiv konstruktion behövs inget subjekt vilket resulterar i att användaren ibland 
blir osäker på vem som ska göra vad. Konstruerar man en mening aktivt framgår 
informationen tydligare. 
[6] 
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2.3.3.2 Att frambringa budskapet  
När ett budskap ska lyftas fram måste texten redan från början ha ett tydligt syfte. 
Detta åstadkommes genom att noggrant välja ut innehållet och därmed måste några 
avgränsningar göras. Genom en förstudie av användaren kan man bestämma 
kunskapsnivån och på så sätt behövs ingen upprepning av användarens kunskaper i 
texten. Däremot ska fokus läggas på vad användaren egentligen behöver veta. [7] 
 
Idag är det vanligt att författaren utelämnar viktig information, vilket tvingar 
användaren att läsa mellan raderna och själv fylla i den utelämnade informationen. 
Det är viktigt att känna till att alla inte klarar av sådan text, eftersom man får känslan 
av att innehållet i texten redan är fullständig. Det är särskilt noggrant i 
instruktionsbeskrivningar där alla steg måste finnas med för att undvika tankeluckor. 
Användaren kanske heller inte alltid kommer in via huvudsidan och missar till följd 
därav viktig information som ligger där. [7] 
 
Dela upp innehållet  
Något som gör texten svårläst är när författaren koncentrerar sig på att få med så 
mycket information som möjligt. Man ska därför undvika att ge för mycket 
bakgrundsinformation, utan istället lägga vikt på frågor som vad, varför, hur, var, när 
och vem, i texten. [7]  
 
Finner man det nödvändigt att skriva lång och detaljerad bakgrundsinformation, kan 
den placeras på sekundära sidor som man länkar till. Precis som inom journalistiken 
rekommenderas att innehållet författas enligt den upp- och nedvända pyramidens 
princip. Den går ut på att texten inleds med en kort sammanfattning med den 
viktigaste informationen för att sedan bygga på med detaljer. [12] Det är också bra om 
man som författare använder så kallade kärnmeningar i början av varje stycke, som 
sammanfattar det viktigaste i varje stycke. [7]     
 
Punktlistor är ovärderliga när det gäller att få en överskådlighet i texten. De 
underlättar när man vill skumläsa texten då ögat fäster vid varje punkt. När syftet är 
att räkna upp viktiga beståndsdelar, t.ex. Vad någon ska göra, eller vad som gäller för 
någonting, där den inbördes ordningen inte spelar någon roll, ska man använda 
punklistor. [6]    
 
Begripliga ord 
En text måste väcka användarens intresse så att han känner sig manad att läsa vidare. 
Man ska därför använda konkreta, begripliga och enkla ord. Abstrakta och ovanliga 
ord kräver mer utrymme i texten och därmed mer tid för användaren att tolka dem, då 
dessa måste förklaras i flera steg. Förkortningar, t.ex. LIA (Lärande i Arbete) och 
komprimerade fraser, såsom Den av företagets inplanerade budgetkalkylen, är även 
något som man bör överväga att inte ha med. Dessa användas oftast för att spara 
utrymme på webbsidan, men man ska inte låta utrymmet avgöra då detta inverkar på 
användbarheten. I vissa fall måste förkortningar dock användas, då de är kända och 
allmänna, t.ex. organisationer som SIDA och KFUM. Använder man förkortningar ska 
man också förklara dem. Detta betyder inte att man måste sänka webbsidans språk till 
ett barns nivå, utan man ska hålla sig på ett balanserat plan. Nya användare kanske 
inte vet något om företaget eller förstår deras fackspråk. Därmed ställs krav på 
webbsidan att använda ett vardagligt språk och att den anpassas efter användarens 
situation. [7] 
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Informativa rubriker 
Kraven på en webbsidas rubriker skiljer sig från dem i tidningar, eftersom 
användningssätten är såpass annorlunda. Rubriker på Internet hamnar ofta utanför sitt 
sammanhang, t.ex. i sökmotorers träfflistor och listor över artiklar. På en tidningssida 
är rubrikerna kopplade till underrubriker, brödtext, fotografier etc., som gör det enkelt 
att snabbt överskåda artikeln. På Internet är skärmytan begränsad, vilket gör att den 
blir svåröverskådlig och komplicerad att läsa. Många skummar igenom webbsidan 
och väljer ut informationen utifrån rubrikerna. Det är därför viktigt att rubrikerna står 
på egna ben och är begripliga utanför sitt sammanhang. Det är dock få författare som 
kan konsten att skriva rubriker som fungerar utanför sitt sammanhang.  
[12] 
 
Vid utformning av rubriker på Internet måste man beskriva hela innehållet, för att 
locka läsaren till vidareläsning av texten. Det är därför viktigt att noggrant granska 
innehållet för att få en sammanfattande rubrik och inte använda de metoder som 
löpsedlar har, dvs. ordlekar och finurligheter av olika slag.  
 
En tumregel som en webbsida kan använda, likt tryckta texter, är att rubriken inte får 
vara längre än 40-60 tecken och inte vara längre än högst två rader, men man ska 
hellre ha en lång och tydlig rubrik än en kort och otydlig.  
 
Det är en god idé att undvika för allmänna och innehållsfattiga rubriker, t.ex. Support 
för kundens IT-avdelning. Rubriken ska istället ha ett ämnesfokuserande grepp, 
samtidigt som det ger en antydan om utgången, t.ex. IT-support – ett lönsamt 
alternativ för företag utan IT-kompetens.  
[6] 

2.3.4 Läsbarhet 

Det är en självklarhet att användaren ska kunna läsa innehållet utan problem. Det 
finns därför några grundläggande regler som bör följas för att uppnå god läsbarhet. 
[12] 
 

2.3.4.1 Färg 
Med hjälp av färg kan man framhäva budskap och även öka en texts läsbarhet. Färger 
kan kombineras för att få fram olika psykologiska effekter och därför kan det vara bra 
att känna till hur människor reagerar på dessa. Exempelvis har blått och ljusgrönt en 
lugnande effekt, medan rött, likt trafikljusen, signalerar uppmärksamhet. Gult är 
positivt och stimulerar kreativiteten. Man ska inte blanda för många färger så att 
webbsidan känns splittrad. 
 
Färgerna ska ha en hög kontrast mellan text och bakgrund. De mest optimala 
färgkombinationerna är så kallade positiv text och negativ text, dvs. svart text mot vit 
bakgrund och vice versa. Dock finner många den negativa texten vara mer störande 
och läser därför långsammare då tecknens konturer blir otydliga och oroliga.[12][6] 
Andra färger som fungerar bra tillsammans är svart och gult som ger en behaglig 
känsla vid läsning.[6] Det är även viktigt att tänka på färgblinda personer som inte kan 
skilja mellan vissa färger, t.ex. rött och grönt. Man bör helst använda enfärgade 
bakgrunder eller sådana med diskret mönster. [12] 
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2.3.4.2 Formge texten 
På Internet har textens utseende stor betydelse för läsbarheten, vilket gör att dess 
utformning är ytterst angelägen. Val av typografi och layout beror mycket på tycke 
och smak, men vissa faktorer bör tas hänsyn till för att göra en text lättläst. [6] 
 
För att snabbare kunna skumma texten är det bra att ha en tydlig utgångspunkt och 
därför bör texten vara vänsterjusterad, med undantag för kortare textstycken för 
effektens skull, men aldrig hela textblock.  
 
Liten text är enklare att läsa när sanseriff-teckensnitt, också kallat linjärer, 
förekommer, t.ex. Verdana och Tahoma. Texterna ska heller inte enbart bestå av 
versaler, då detta i genomsnitt tar 10 % längre tid att läsa. Det beror på att det är 
svårare att uppfatta ordens och bokstävernas form. [12] Om läsbarheten ska bli så bra 
som möjligt krävs att avstånden mellan tecknen är större än i trycktext. Beroende på 
valet av typsnitt är lämpliga storlekar för löptext på skärm ca 8-12 punkter. [6] 
 
Radlängd 
Eftersom man inte avstavar texter på Internet som i tryckt text, dvs. när man delar av 
ett ord för en ny rad, kan raderna vara en aning längre. Man bör trots det inte 
överskriva 65 tecken per rad. Vissa besökare tenderar även att skriva ut webbsidor i 
pappersform, vilket även det är en anledning till att hålla radlängden på en rimlig 
nivå. En rad ska däremot inte vara kortare än 35 tecken eftersom det förbrukar mycket 
energi av ögat vid många radbyten. [6] 
 
Radavstånd 
På skärmen ser radavståndet något större ut än i tryckt text. För att få ett luftigt 
innehåll kan följande åtgärder vidtas: 
 
 Begränsa radlängden (mellan 35-65 tecken per rad) 
 Dela upp texten i mindre stycken 
 Gör blankrad för nytt stycke istället för indrag på första raden.  

 
Texternas storlek, längd och avstånd bör alltid testas i olika miljöer då olika 
användare har olika upplösningar på skärmen.  
[6] 

2.3.5 Bilder och illustrationer 

Ibland kan texter inte vara tillräckliga för att ge den information som ska förmedlas 
till användaren. Därför kan bilder och illustrationer tala sitt eget språk och hjälpa 
användaren att skapa sig en bild av hur någonting ser ut eller fungerar. Det förhöjer 
även webbsidan ur det estetiska perspektivet då den blir varierande och livlig. En 
webbsida med enbart textmassor kan uppfattas som tung, svårmottaglig och enformig.  
 
Man ska ha i åtanke att bilder och illustrationer med varierande filstorlek förlänger 
webbsidans nedladdningstid. De flesta föredrar kortare svarstider framför fler bilder. 
Det är därför viktigt att tänka på bildernas och illustrationernas filstorlek. Användaren 
ska också förstå vad bilderna eller illustrationerna antyder och vilken roll de spelar på 
sidan. Han ska även kunna skilja på om bilden har ett dekorativt syfte eller vara 
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klickbar. Om webbsidan har bristande utrymme eller om bilden har en låg 
betydelsegrad, kan den förminskas och göras klickbar så att användaren kan välja att 
se en förstorad version av den.  
 
Rörliga bilder eller illustrationer försämrar webbsidans läsbarhet då användaren av 
ren reflex drar blicken till de rörliga objekten. Om man väljer att använda rörliga 
objekt, ska de efter ett tag upphöra att röra sig. Dock har de effekten att fånga en 
användares uppmärksamhet.  
[6] 

 

2.4 Användbar grafisk kommunikation 
Precis som det talade ordet är grafisk kommunikation ett kraftfullt språk att sprida sitt 
budskap med, fast i visuell bemärkelse. Inom den grafiska kommunikationen är 
budskapet en förutsättning, precis som för marknadskommunikationen, att det finns 
en sändare resp. mottagare. Budskapet anpassas efter syftet och uppträder främst i 
trycksaker såsom produktblad, tidningar, annonser etc., men även på webbsidor. 
Sändarens budskap och dess typ gentemot mottagaren, har stor betydelse för 
utformningen av en trycksak. Text och bild kan här kombineras så att mottagaren kan 
ta del av ett meningsfullt innehåll.    
 
I praktiken omfattar den grafiska kommunikationen tre faser som måste koordineras 
för att få ett bra resultat. Det handlar dels om typografi, som innebär att man väljer 
och arrangerar teckensnitt för innehållet, t.ex. i brödtext, rubriker, textspalter och 
bildtexter. För att få ett samspel mellan text och bild, går man närmre in på teorierna 
om bildhantering. Avslutningsvis måste budskapet göras tydligt, begripligt och så 
lockande som möjligt. Detta görs i samband med den grafiska formgivningen, där text 
och bild sammankopplas till en helhet. 
[14]      

2.4.1 Typografi  

En kunskap som utvecklats under många århundraden är typografin, som är läran om 
bokstavsformerna och deras användning. De viktigaste beståndsdelarna i den grafiska 
kommunikationen är typografi tillsammans med bild. Bokstäver handlar inte bara om 
den information och kunskap de förmedlar, utan även den estetiska formen och 
stämningen som kan uppstå. [14]  
 
Det finns många riktlinjer och verktyg hos programvaror som automatiskt hjälper 
sättaren att utforma ett bra typografiskt arrangemang. En sättare bör dock inte förlita 
sig helt på dessa program, utan själv ha synpunkter och låta ögat avgöra vad som är 
rätt. [13] 
 

2.4.1.1 Teckensnitt 
Ett teckensnitt är en av de grundläggande byggstenarna vid typsättning i en trycksak. 
Termen förväxlas och feltolkas ofta med fonter, men i själva verket är de inte samma 
sak. Ett teckensnitt är en samling tecken, t.ex. bokstäver, siffror, symboler, 
interpunktionstecken etc., och är ett alfabet med en viss design, som är till för att bilda 
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en samordnad och en tilltalande helhet. En font är å andra sidan en beskrivning av ett 
teckensnitt i form av datakod, fotografisk film eller metall som används för att avbilda 
tecken.  
 
Teckensnitt delas in i två grupper; antikvor och sanseriffer. Antikvorna kännetecknas 
av seriffer och växlingar mellan tjocka grundstreck och tunna hårstreck. Sanseriffer, 
som tidigare kallades linjärer, utmärks av att de består helt utan växlingar i grovlek 
mellan grundstreck och grundstreck och saknar seriffer. 
[13] 
 
Teckensnitt med seriffer, dvs antikvor, används nästan alltid i samband med brödtext 
och anses vara mer lättlästa. Sanseriffer används mestadels i rubriker, 
reklamsammanhang och på Internet.  
 
Beroende på vilket sammanhang teckensnittet ska användas i, brukar de indelas i tre 
grupper; brödtextteckensnitt, rubrikteckensnitt och extremer.  
[13] 
 
Brödtextteckensnitt 
Brödtextteckensnitt används i samband med större textmängder, t.ex. i romaner och 
tidningar. Dessa kännetecknas som antikvor och har som mål med användandet att 
öka läshastigheten där användaren kan svepa blicken över texten utan problem vid 
identifiering av ord och fraser.[13] 
 
Rubrikteckensnitt 
Rubrikteckensnitt ska användas för större textstorlekar, såsom rubriker och titlar, men 
även kortare textmängder. Deras syfte är att dra blicken till sig och vara tydliga i sin 
roll. De ska dock inte konkurrera och disharmonera med brödtexten. Sanseriffer anses 
passa bäst som rubrikteckensnitt men kan även förekomma i större textmängder, i 
exempelvis på Internet.[13] 
 
Extremer 
Extremer har som syfte att dra till sig allas blickar och skiljer sig från antikvor och 
sanseriffer, då de har en mer överdriven framtoning. Dessa används mest i situationer 
såsom uttrycksfulla annonser, skyltar och CD-omslag.  [13] 
 

2.4.1.2 Använda teckensnitt 
Att välja ett teckensnitt för en trycksak handlar inte bara om att se det ur ett estetiskt 
perspektiv. Självklart ska det vara designmässigt attraktivt, men framförallt ska det 
vara läsbart och framhäva viktiga delar. Vissa teckensnitt är mer lättlästa än andra, 
frånsett hur texten är placerad. Studier som gjorts inom läsbarhet har visat att klara 
bevis inte finns huruvida antikvor är mer lättlästa än sanseriffer, vilket sedan länge har 
antytts.  Faktum tycks vara att de mesta lättlästa teckensnitten inom brödtext är de 
man är mest van vid. Eftersom böcker, veckotidningar och nyhetspress etc. använder 
sig av antikvor, blir dessa de man finner mest läsbara. I vanlig text är det därför mest 
lämpligt att använda sig av antikvor. Detta är emellertid ingen regel, utan mer en 
allmän praxis. De mest använda teckensnitten idag är i samband med brödtext 
Monotypes och Linotypes Times New Roman.  
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För att uttrycka en framhävning i en text kan man använda sig av antingen fet 
eller/och kursiv stil. Den kursiva varianten är den vanligaste och lämpar sig bäst för 
att framhäva avsnitt i brödtexten. Rubriker och underrubriker sätts oftast med fet 
variant, vilket tillför grafisk mångfald och ger större visuellt eftertryck än exempelvis 
byte av teckenstorlek.  
 
Eftersom rubriker oftast är större än brödtexten, blir de av naturligt skäl enklare att 
tyda.  I det fallet är det därför inte lika noggrant vilket teckensnitt man väljer. 
Antikvor gör sig dock inte så bra i rubriker. I en antikva förekommer mycket tomt 
utrymme som har betydelse för dess läsbarhet. När de förstoras kan de anses vara 
alltför breda och grafiskt veka. Sanseriffer är vanligen starkare, uttrycksfullare och 
mer iögonfallande, och är på så sätt mer effektiva. [13] Läsbarheten av en text kan 
påverkas av följande uttrycksmedel inom typografin: 
 
 Teckensnitt 
 Versaler eller gemena bokstäver 
 Teckenstorlek 
 Radlängd 
 Spaltarrangemang 
 Radavstånd 
 Ord- och teckenmellanrum 
 Färg  

[14] 
 
När det handlar om färgsättning av text är reglerna i princip samma som för en 
webbsida på Internet (se avsnitt 2.3.4.1 Färg). 
 

2.4.1.3 Radlängd och satsbredd 
Det är vanligt att man sätter texten i en spalt, vars bredd kallas satsbredd. 
Teckenstorlek och satsbredd står i nära förbund med varandra. En bra radlängd 
kännetecknas ofta av hur många ord som rymmer inom satsbredden, vilket bestäms av 
teckenstorleken. Om man har en given satsbredd finns det riktlinjer för hur man 
beräknar en lämplig teckenstorlek. 
 
 Den optimala radlängden är mellan en och en halv och två gånger längden, på 

det gemena alfabetet.  
 Raden bör inte vara kortare än 27 tecken, 40 är optimalt och 70 maximalt. 

 
Ett vanligt misstag är att sätta texten med en satsbredd som är för bred för 
teckenstorleken och radavståndet, eller tvärtom. Resultatet blir då att sidorna ser ut 
som anonyma grå rektanglar och rader med text som tycks fortsätta i all oändlighet.  
[13] 
 

2.4.1.4 Radavstånd 
Radavståndet har stor betydelse för läsbarheten. Läsningen försvåras avsevärt om 
avståndet är för litet, då raderna smälter samman. Är avståndet däremot för stort blir 
det svårt för ögonen att hålla ihop texten. [14] Det blir också svårare för läsarens öga 
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att hamna rätt när långa rader sätts med ett litet radavstånd. Det utrymme som finns 
mellan raderna fungerar som en ”stig” som ögat följer för att hitta rätt från den högra 
marginalen tillbaka till den vänstra. [13] 
 

2.4.1.5 Ord- och teckenmellanrum 
Mellanrummet mellan orden måste vara av rätt storlek, så att ordens karaktär 
framhävs. För stora ordmellanrum skapar nämligen problem med läsbarheten. Vad 
gäller teckenmellanrum, så får det inte vara så tätt att enskilda bokstäver överlappar 
varandra. Det får heller inte vara för glest då ordbilden upplöses.  
[14] 
 
Man kan säga att ord som vanligtvis är lätta att identifiera, blir oigenkännliga i tätt satt 
text och tvingar därför läsaren att läsa varje bokstav separat. Väljer man en sanseriff 
som teckensnitt, ska man inte ha tät sättning p.g.a. att det då kan se ut som ett ändlöst 
staket med likadana vertikala streck. Vid en glesare sättning än vid normala fall ger 
ögat större möjlighet att översätta samlingen av anonyma streck till mönster som sätts 
ihop till ord, framför allt i långa textpassager. Man ska dock inte öka eller minska 
teckenmellanrummen alltför mycket, eftersom det försämrar läsligheten genom att 
bryta upp ordmönster som är viktiga ur läsbarhetssynpunkt. I vissa fall kan 
teckenmellanrummen närma sig ordmellanrummen vilket gör att orden blir svåra att 
urskilja som fristående enheter. 
[13]    
 

2.4.1.6 Spaltarrangemang  
En text kan delas in i flera spalter för att få ett fylligare utseende. Det finns en rad 
olika spaltarrangemang att välja mellan. Vad man väljer beror till stor del på krav på 
läsbarhet, önskad typografisk form, samt själva budskapet.  
 
Vänsterställd text 
När man vänsterjusterar en text sätts den med jämn vänsterkant och ojämn högerkant. 
Vänsterställd text underlättar läsbarheten och ger ett ledigt intryck då högerkanten 
skapar konstant ordmellanrum och minskade avstavningar. Detta är den vanligaste 
och mest förekommande varianten av spaltarrangemang. 
 
Högerställd text 
Till motsatsen av vänsterställd text är den vänstra kanten ojämn och dess högra jämn 
när man använder högerjusterad text. Denna form ger dålig läsbarhet då ögat har svårt 
att hitta tillbaka till nästa rad. Det är ovanligt att använda sig av högerställd text i 
större textmängd. Dock passar det bra att placera den tätt intill en bild som ligger på 
sidans högerkant.  
 
Centrerad text 
I en centrerad text blir både höger- och vänsterkanten ojämn eftersom texten placeras 
på en gemensam mittaxel. Denna används mestadels i korta texter, t.ex. bokomslag 
och titelsidor etc. Läsbarheten försvåras kraftigt i längre texter.  
[14] 
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Man ska vara försiktig med att inte göra för smala spalter, eftersom de är fulla med 
gapande hål mellan orden, eller rader som inte tycks ha några vita utrymmen 
överhuvudtaget. Ögonen blir då lätt trötta i och med att läsaren, efter ett fåtal ord, 
tvingas förflytta sig från marginal till marginal. [13] 

2.4.2 Bildhantering 

Bilder spelar en viktig roll i den grafiska kommunikationen. Bilden används för att 
kommunicera och uttrycka känslor. Den ska samverka med och komplettera texten 
genom att framhäva budskapet. Själva bildskapandet är väldigt personligt och 
subjektivt. [14] Men som i så många andra kommunikationsfrågor krävs en 
genomarbetad strategi innan man tar itu med uppgiften. Innan man startar bör man 
redogöra för vad man vill uppnå med bilden. Man bör därför formulera följande: 
 
 Mål 
 Budskap 

 
Med hjälp av bilden fångar man ett stycke av den verklighet som ska återges. Motiv 
som berör och väcker nyfikenhet och fantasi gör användaren till en aktiv betraktare.  
[15] 
 

2.4.2.1 Mål 
En bild ska uppnå en känsla hos betraktaren. Det kan handla om att informera, visa 
eller lära ut etc. Den ska antingen påverka eller förändra målgruppen som den är 
riktad till. Målgruppen har förväntade förkunskaper, samt utbildning och attityd som 
man måste ha förståelse för, dvs. vad man vill att hon/han ska veta utifrån en bild. För 
att göra detta måste man välja ett medium som passar budskapets form och karaktär.  
 
Mål, målgrupp och medium kan hämtas bland följande bildkategorier:  
 
 Informationsbilder – Raka och enkla bilder, exempelvis en produktionsbild.  
 Journalistiska bilder – Rapportera ett visst ögonblick och händelse med 

inlevelse och ställningstagande.  
 Reklambilder – Kommersiella bilder med syfte att påverka till konsumtion.  

[15] 
 

2.4.2.2 Budskap 
Det gäller att forma och formulera ett budskap som ska nå fram till och beröra 
målgruppen. Metoderna att tillgå skiljer sig mellan medierna, men det finns dock två 
huvudkategorier av budskap.  
Instrumentella budskap påvisar eller lovar en lösning på ett visst problem, som berör 
det som känslomässigt finns lagrat i betraktarens medvetande. En bild kan bestå av en 
lösning på ett problem, t.ex. Rubrik: Trassel med bokföringarna? Bild: Conect-
anställd håller i förpackningen med Microsoft Navision´s affärssystem.  
Det instrumentella budskapet bygger på ett dramatiskt berättande där det ofta 
förekommer en räddare i nöden, dvs. produkten.  
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Relationella budskap i bilden skapar upplevelse och reflektion, samt förändrar 
attityder och ställningstaganden på sikt.  Ett relationellt budskap lämpar sig till ett 
ickedramatiskt berättande där betraktaren själv gör bilden fullständig, dvs. budskapet 
lyfts inte fram lika tydligt.  
[15] 
 
Bildretorik 
För att få fram ett tydligare och starkare budskap, används bildretorik för att stegra 
effekten av bildkommunikationen och använda ett mer övertalande och säljande 
bildval.  
 
En bild kan visa budskapet, produkten eller dess egenskaper. Det kan vara en enkel 
faktabild i form av t.ex. ett porträtt- eller produktbild, som blir tilldelad större 
inlevelse och dramatik. Bilden kan även bevisa ett budskap, dvs. närhet mellan två 
begrepp, som mellan en dator och dess användare. Bilden kan också jämföra 
budskapet eller produktegenskaper med något från ett angränsande sammanhang, t.ex. 
brandväggen är stabil som en tegelvägg. 

2.4.3 Formgivning 

Att formge en trycksak innebär att man fördelar grafiska element såsom rubriker, 
bilder, illustrationer och texter etc. på en yta. En bra form underlättar för betraktaren 
att finna budskapet. De grafiska elementen fylls med innehåll som är betydelsefullt för 
budskapet. När man ska formge materialet, måste man göra innehållet begripligt 
genom att göra en avgränsning, alltså vad som ska vara med och inte vara med. 
Därefter måste materialet struktureras och disponeras så att användaren hittar det som 
avses vara budskapet. Slutligen måste fokus bestämmas, vad man vill säga och vilken 
avsikt man har. Formen hjälper betraktarens öga att hitta rätt och innehållet hjälper 
honom att förstå budskapet. Det är sambandet mellan form och innehåll som skapar 
budskapet.  
 
Rent praktiskt handlar det om att på idéstadiet överföra och testa sina tankar vad 
gäller formen i idéskisser, som ofta utförs i datorn eller på papper. Därefter utvecklas 
idéskisserna till kundskisser, som visas upp för beställaren. Slutligen görs 
leverantörsskisser som ska ge anvisningar för den tekniska produktionen. 
[14] 
 

2.4.3.1 Gestaltlagar 
Flera aspekter inom gestaltpsykologi spelar stor roll i formgivningen. Forskningen 
talar för att hjärnan alltid försöker se gestalter eller helheter bland en mängd 
delenheter. Hjärnans syncentrum försöker alltid skapa ordning i ett slags ”kaos”. 
Denna ordningssträvan har bildat tre gestaltlagar: Närhetens lag, Likhetens lag och 
Slutenhetens lag.  
Former som befinner sig nära varandra och upplevs höra samman, stödjer närhetens 
lag. Man placerar enheter, t.ex. bilder och text som innehållsmässigt hör ihop med 
varandra och skapar ett tydligt avstånd till andra element. Likhetens lag handlar 
däremot om att liknande former upplevs höra ihop. Om man vill att vissa bilder eller 
texter ska avgränsas mot annat material, tillämpas slutenhetens lag. Texter och bilder 
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kan exempelvis placeras inuti en ram för att ge upplevelsen att de hör ihop och 
avgränsas mot annat material. 
[14] 
 

2.4.3.2 Kontraster 
Inom formgivningsspråket vill man precis som i all kommunikation framhäva och 
poängtera vissa saker mer än andra. Man kan betona vissa element i ett produktblad 
eller en annons etc. genom att förstora ett elements storlek för att öka i dominans. 
Genom att skapa dominerande element leder detta till att användaren uppmärksammar 
det allra först. Detta kallas för att man skapar kontrast och utan en sådan skulle 
formen och innehållet se ointressant och uttryckslös ut. Saknas kontrast riskerar man 
att produkten passerar obemärkt förbi. Det finns fyra olika slags kontraster: 
 
 Storlekskontrast – Man låter en stor form stå i kontrast till en liten.  
 Styrkekontrast – Man skapar kontrast med starka effekter, t.ex. mörka bilder 

mot ljusa. 
 Formkontrast – Man kan låta en rund bild kontrastera mot en kvadratisk. 
 Färgkontrast –  Färger som står i kontrast till varandra kan framhäva viktiga 

partier, t.ex. en rubrik i färg mot en i svart. 
[14] 
 

2.4.3.3 Linjering 
Linjering är ett kännetecken för bra layout, vilket innebär att t.ex. bilder är placerade 
på samma höjd på varje uppslag och att marginalerna är av samma storlek rakt 
igenom. Det innebär också att man kan utnyttja rörelseriktningen i en bild för att visa 
användaren in i materialet. Det kan handla om en signal som går i en viss riktning 
eller ett ansikte i profil som har en naturlig riktning. Genom bildriktningar kan läsaren 
hållas kvar på ett uppslag om riktningarna går åt uppslagets mitt, eller mot följande 
sidor. Horisontella arrangemang ger ett lugnt intryck hos användaren, medan vertikala 
och diagonala ger intryck av aktivitet och rörelse.[14] 
 

2.4.3.4 Samspel 
En bild kan påverkas, eller t.o.m. förändras av sammanhanget den används i, av 
antingen dess inre eller yttre kontext. Den inre avser bildens olika element och deras 
relation till varandra, medan den yttre kontexten är miljön bilden uppträder i. Dessa 
ska samspela på ett bra sätt där de inre elementen kontrasterar mot den yttre 
kontexten, som på så sätt förstärker upplevelsen och skärper betraktarens sinnen.  
 
Bild och text i samspel 
En bild kan förhöja partier i textstycken som kan ses som svårbegripliga, då den i ett 
ögonblick visar textens budskap i en visuell bemärkelse. Bild och text kan samspela 
på två sätt: 
 
 I harmoni – Bilden säger ungefär samma sak som texten. Detta är användbart 

när informationen ska vända sig till en motiverad betraktare som vill ha den 
givna informationen, t.ex. en kund med bestämt syfte.  
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 I disharmoni – En slags motsägelse där bilden och texten säger olika saker. 
Till motsats från ett harmoniskt samspel, lämpar sig detta när informationen 
vänder sig till en omotiverad betraktare som måste väckas och lockas in, t.ex. 
genom en annons.   

[15] 

2.4.4 Pdf – Publicera på Internet 

En vanlig metod att använda vid publicering av information på Internet med bevarade 
typsnitt, exempelvis ett produktblad, är att infoga ett pdf-dokument. Det står för 
portable document format, och kan sägas vara ett fotografi av dokumentet. 
Användaren måste klicka på en länk för att öppna dokumentet. För att göra detta krävs 
att man har programvaran Acrobat Reader installerat på datorn. Pdf-dokument lämpar 
sig bra för dokument som ska skrivas ut, t.ex. broschyrer, blanketter, produktblad etc. 
Navigeringen i ett pdf-dokument är dock bristande, samt att ett nytt programfönster 
alltid öppnas, vilket kan ta tid och irritera användaren. 
 
När man publicerar pdf-dokument bör man tänka på följande: 
 Innehållet bör även publiceras som en html-fil.  
 En sammanfattning av innehållet i filen bör göras, samt att varna för att 

Acrobat Reader kommer att startas i antingen webbläsaren eller ett nytt 
fönster.  

 Filen ska göras så liten som möjligt för att rensa bort onödig 
dokumentinformation. 

 Pdf-filens sidantal och storlek bör anges. 
 Spara filen på ett sådant sätt att den laddas ner sida för sida, så att användaren 

kan läsa en sida medan han väntar på att nästa sida laddas ner. 
[6] 
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3 Genomförande 
Conect AB anser sin nuvarande webbsida vara bristfällig vad gäller att nå fram med 
sitt budskap. Företaget bedömer också att sidans design är i behov av en 
modernisering. I samband med webbsidan ska ett produktblad utformas för att ge 
kunden fler möjligheter till information om företagets tjänster. Produktbladen ska 
finnas tillgängliga för nedladdning på företagets webbsida, men också för säljaren 
som ska använda tryckta produktblad som säljverktyg på kundmöten. Detta görs i 
syftet att förstärka företagets marknadskommunikation med kunderna.  
 
När Conect kommunicerar med både potentiella och befintliga kunder, använder de 
sig av särskilda kanaler för att förmedla sitt budskap om sina tjänster, t.ex. genom 
Internet och tryckta medier. Den mest inflytelserika kanalen företaget har, är för 
närvarande en nyhetstidning som sänds ut till andra företag två gånger per år och 
trycks i ca 4500 exemplar. 
 
Conect har däremot bestämt sig för att lägga större vikt vid Internet som 
informationskanal och utveckla deras befintliga webbsida, eftersom den anses vara 
lättillgänglig för kunden.  
 
Conects målgrupp är små och medelstora företag med tio eller fler användare. 
Informationen som ska finnas tillgänglig på webbsidan och produktbladen ska 
anpassas till den typiska användaren inom målgruppen. Målgruppen har generellt låg 
kunskapsnivå inom datateknik. Målet är därför att budskapet ska göras lättförståeligt, 
tydligt och lättillgängligt genom Internet och det tryckta mediet som 
informationskanaler.  
 
Samtliga är aktiva kanaler med hög genomslagskraft och anses vara tillräckliga för att 
nå ut med sitt budskap p.g.a. att den typiska kunden oftast letar efter en lösning på sitt 
problem. En vanlig hemanvändare är däremot inte en del av målgruppen.  
[2] 
 
Den teoretiska bakgrunden och företagets kravspecifikation ska fungera som en grund 
vid genomförandet av produkterna. Företagets krav (se avsnitt 1.4 Kravspecifikation) 
är bl.a. att webbsidans navigation och struktur ska kännas användarvänlig, att 
företagets färger behålls och att budskapet problembelyses. Produktbladen ska likt 
webbsidan belysa problem och kännetecknas av företagets färger. Användaren ska 
även ha möjlighet att skriva ut produktbladen till eget förfogande.   
 
Man bör gå igenom fyra grundläggande steg för att uppnå användbarhet i en produkt. 
Dessa steg är följande:  
 
1. Identifiera behov och fastställa krav  
2. Utveckla alternativ design som möter kraven 
3. Producera en version av designen  
4. Utvärdera vad som har producerats i processen 
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Metodvalet har därför varit att gå igenom dessa steg med hjälp av teorier inom 
användbar webbdesign (se avsnitt 2.3 Användbar webbdesign) och användbar grafisk 
kommunikation (se avsnitt 2.4 Användbar grafisk kommunikation). 
 
En prototyp av webbsidan och produktbladen utvecklades efter den teoretiska 
bakgrunden och fastställandet av företagets krav. Eftersom en webbsida redan fanns 
tillgänglig ansågs det vara befogat att starta utvecklingsarbetet med den. Efter ett 
godkännande av prototypen från företaget utvecklades webbsidan för att sedan 
utvärderas. Webbsidans design kunde därefter fungera som grundstomme för de 
kommande produktbladen som utvecklades efter samma steg.  
 

3.1 Utveckling av webbsida 

3.1.1 Behandling av webbsidans information 

För att webbsidans information ska ha den genomslagskraft som krävs för att hålla 
kundens intresse vid liv och vara begriplig, måste språket noggrant analyseras.  
Användaren ska lockas att välja just Conect för att lösa sina problem genom att känna 
igen sig i sina behov och att förstå informationen som finns tillgänglig. Användaren 
ska uppleva känslan av ett personligt möte vid besök av webbsidan.  
 
För att anpassa webbsidans information till användaren granskades den enligt teorier 
angående klarspråk på nätet.  
 
Analys av den gamla informationen 
Slutsatser drogs att den ursprungliga webbsidan inte uppfyllde flera av de språkliga 
rekommendationer som nämns i teoridelen (se avsnitt 2.3.3 Klarspråk på nätet). 
Rubrikerna på webbsidan var innehållsfattiga och saknade en sammanfattning av 
innehållet, då de enbart var ämnesfokuserande. Texterna var generellt opersonliga och 
skiftade mellan tilltalande och icketilltalande karaktär. Uttrycken kunde ibland vara 
svårbegripliga och formateringen var ”grötig” eftersom det förekom stora textmassor 
med dålig radlängd (se figur 3 nedan) 
 

 
Figur 3 Exempel på stora textmassor på den ursprungliga webbsidan 
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Metoder till förbättring   
Tilltal har lagts till i samtliga texter för att ge en mer personligare prägel på 
informationen och användaren kan på sätt känna att informationen är riktad mot 
honom. För att användaren tydligare ska hitta vad han letar efter och associera till sina 
egna behov, har en problemformulering lagts till under varje tjänsts huvudrubrik. 
Problemen som tjänsten löser är formulerade som frågor och används i samband med 
den ämnesfokuserande huvudrubriken. Då vissa rubriker har bestått av svåra 
facktermer, har en längre förklaring lagts till för att tydliggöra rubrikens utgång.    
 
Språket har förenklats och innehåller generellt inga avancerade facktermer. Undantag 
har gjorts i de fall där en förenkling inte varit möjlig, eftersom vissa termer inte varit 
möjliga att bytas ut. Passiva konstruktioner har medvetet undvikits p.g.a. att de kan 
leda till missförstånd då en användare kan bli osäker på vem som ska göra vad.  

3.1.2 Skiss av webbsidedesign 

Designarbetet av webbsidan kan underlättas genom att göra en skiss av hur den ska se 
ut. Detta kan enkelt och kostnadseffektivt genomföras med hjälp av en lo-fi-prototyp, 
genom att t.ex. skissa på ett papper etc. En lo-fi-prototyp kan dock ge en primitiv 
känsla och visar inte hur den färdiga produkten kan komma att se ut.  
 
En skiss gjordes därför med datorn som verktyg, eftersom man bättre kan avgöra 
webbsidans visuella intryck, både när det gäller struktur, form och färg.  
 
Programmet som användes var Adobe Photoshop CS. Det ansågs vara förträffligt i 
detta syfte för att snabbt få fram en passande designlösning. En skiss framställdes av 
företagets huvudsida och företagssida som utgick från företagets logotyp och färger. 
Denna skiss kunde sedan användas som en mall för utveckling av webbsidans fullt 
funktionsdugliga hi-fi-prototyp.     

3.1.3 Utveckling av webbsidan  

Utvecklingen av en nästintill färdig prototyp kallas för hi-fi-prototyp och tillverkas 
med material som kan tänkas finnas i den färdiga produkten. Den innehåller alla 
nödvändiga funktioner som den slutgiltiga produkten ska bestå av.  
 

3.1.3.1 Val av verktyg 
En webbsida kan produceras på flera sätt med flera olika verktyg parallellt med 
varandra. Ofta kodas webbsidor direkt med programmeringsspråk, såsom html, 
JavaScript, php och asp etc. Det finns också så kallade WYSIWYG-programvaror 
(What You See Is What You Get) dvs, där man ritar upp och placerar objekt direkt på 
skärmytan till skillnad från kodning. Ett exempel på sådana är Macromedia 
Dreamweaver och Microsoft Frontpage. I dem kan man även skriva direkt i koden. 
 
Då Dreamweaver är ett utav marknadens ledande webbverktyg och förenklar 
framställningen av en webbsida layoutmässigt, ansågs detta vara ett självklart 
alternativ. I detta fall användes Dreamweaver MX 2004. Man kan med programmets 
funktioner enkelt skapa kompletta lösningar i form av serversystem med 
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databaskopplingar etc. Dock kan många program av den här typen lägga till onödig 
kod som man inte är i behov av och som gör sidan trögladdad. Dreamweaver har 
fördelen att inte lägga till någon sådan kod.  
 
Webbsidan har valts att byggas upp i html-kod  i Dreamweaver. Den är gjord med 
hjälp av tabeller i applikationens Layout-läge. Många utvecklare använder tabeller 
idag p.g.a. kompatibiliteten med många webbläsare. Layout-läget förenklar arbetet 
med webbsidan då man kan rita upp och placera objekt utan några större 
begränsningar. Ett annat alternativ hade varit att bygga upp sidan med hjälp av lager, 
men uteslöts då sidor med lager ser annorlunda ut i olika webbläsare.  
 
Sidan är för övrigt en statisk informationssida som inte kräver någon större dynamik 
och har därför inte varit i behov av andra programmeringsspråk. Dock är 
Internetstatus-sidan en asp-sida som Conect själva ska administrera, och innehåller 
programmeringskod skriven sedan tidigare av företaget. Sidan med virusinformation 
innehåller ett kopierat Javascript som hämtar värden från tillverkaren F-Secures 
databas.   
 
Det har varit nödvändigt att parallellt använda bildbehandlings- och 
illustrationsverktyg, som i detta fall var Adobe Photoshop CS och Adobe Illustrator 
9.0. Programmen användes för att redigera och anpassa bilder, illustrationer och 
logotyper till webbsidan.   
 

3.1.3.2 W3C-standard 
Webbsidan följer W3C-standarden vilket innebär att den följer alla riktlinjer för hur 
en webbsida ska vara utformad. Alla webbläsare ska kunna visa sidan för användaren 
som den är tänkt och en W3C-validering garanterar att det målet uppnås.  
 

3.1.3.3 Skärmupplösningar 
Upplösningen på webbsidan har satts till 1024x768 pixlar efter majoritetens 
skärmupplösningar. Många användare har idag nämligen denna upplösning eller 
högre. Att sidan ska vara scrollfri för att uppnå högre användbarhet är något som har 
tagits hänsyn till. Användaren behöver därför aldrig tänka på att bläddra på varje sida. 
Upplösningar under 1024x768 pixlar är dock inte scrollfria, men ändå fullt 
fungerande.  
 
Det förekommer att en sida innehåller mer text än vad den satta upplösningen tillåter. 
En teknisk lösning har därför varit att endast ha en scroll-funktion på textavsnittet som 
kräver mycket utrymme. Lösningen var en s.k. I-frame, som innebär att texten 
placerades på en separat sida som länkas till sidan som texten är tänkt att visas på. 
 

3.1.3.4 Förarbete 
För att förenkla arbetet med webbsidan gjordes ett underlag för själva designen vad 
gäller texternas typsnitt, storlek och färg i form av en CSS-mall (Cascading Style 
Sheets). CSS-mallen ligger i ett eget dokument, där alla attribut sparas och länkas till 
alla sidorna. Detta är en fördel för utvecklaren som med hjälp av mallen snabbare kan 
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göra förändringar genom att enbart ändra i mallen. På så sätt ändras alla sidor där man 
använt sig av attributet i mallen.  
 

3.1.3.5 Val av struktur 
Den givna målgruppen är viktig att ta hänsyn till vad gäller struktur på en webbsida. 
Den ska vara logiskt uppbyggd, där användaren enkelt ska kunna hitta det han söker 
efter.  
 
Analys av den gamla webbsidans struktur 
Eftersom webbsidan var i mindre storlek var det redan enkelt att hitta bland sidorna, 
men den saknade en logisk struktur och upplevdes vilseledande. Webbsidan hade inga 
huvudsidor för resp. hierarki, exempelvis att länken Affärsområden inte ledde till en 
generell huvudsida, där information skulle kunna fås om affärsområdena. Detta skulle 
förenkla för användaren när han ska göra sitt val. Affärsområdena saknade även en 
hierarki för varje område dvs. att resp. område bestod av text om samtliga tillhörande 
tjänster (se figur 4 nedan). 
 

 
Figur 4 Ursprungliga webbsidans struktur 
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Metoder till förbättring  
Webbsidan har i det stora hela utvecklats med en hierarkisk struktur, som är lämpad 
för alla typer av webbsidor där informationen måste struktureras i undernivåer. Varje 
huvudlänk i navigationen leder till en generell huvudsida, där användaren får 
information om vad dess undersidor består av. På sidan Tjänster får exempelvis 
användaren övergripande information om varje tjänst. Man kan sedan klättra ner i 
hierarkin för att läsa mer om varje tjänst (se figur 5 nedan). 
 
Utöver den hierarkiska dispositionen har webbsidan byggts upp med en associativ 
disposition. Med det menas att sidor kan nås från andra om det anses vara relevant för 
användaren. Förstasidan består av en reklamtext som följs av en sammanlänkning 
med sidorna om Tjänster och Filarkiv, eftersom man vill att användaren ska gå dit. 
Denna uppbyggnad leder till att sidans struktur blir mer lättillgänglig för användaren 
som bättre förstår webbsidans logik och budskap. Det leder till minskad frustration 
som i sin tur gör att användaren känner sig motiverad att utforska sidan. På så sätt 
förbättras användbarheten.  
 

 

Figur 5 Nya webbsidans struktur 
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3.1.3.6 Val av navigation 
Det är viktigt för användaren att tydligt få en bild av innehållet så att han enkelt kan se 
var man kan ta vägen. Länknamnen ska vara tydliga och flera vägar ska finnas 
tillgängliga till samma destination.  
 
Analys av den gamla webbsidans navigation 
Den gamla webbsidan saknade stora delar av vad som gör en navigation bra. 
Förstasidan kunde endast nås via logotypen, som egentligen inte indikerade att det var 
en klickbar länk. Detta är något som många webbsidor bryter mot, då det enligt teorin 
och logiken alltid bör finnas en länk till förstasidan från samtliga sidor som lämpligast 
kallas för Hem.  
 
Många av sidans länknamn såsom Affärsområden och IT-infrastruktur etc., var 
otydliga och ansågs kunna förvirra användaren som på så sätt får svårt att navigera (se 
figur 6 nedan). Somliga länkar låg under fel kategori och borde istället ha placerats 
under en separat kategori.  
 
Eftersom många användare endast letar efter kontaktinformation är det väsentligt att 
ha kontaktinformation på samtliga sidor, vilket var något som webbsidan saknade. Det 
är särskilt viktigt om användaren via en sökmotor hamnar på en av webbplatsens 
undersidor. Många utvecklare förutsätter att man alltid besöker förstasidan direkt. 
Conect hade istället valt att endast ha informationen på en dropdown-meny i 
huvudmenyn.  
 

 
Figur 6 Ursprungliga webbsidans navigation med dropdown-menyer 
 
Metoder till förbättring 
För att göra länkarna tydligare har många av de komplicerade länknamnen bytts ut 
och förenklats. Detta hjälper användaren att förstå var han kan hitta det han söker. 
Dessutom har en hem-länk lagts till på huvudmenyn, vilket tydliggör att förstasidan 
alltid är tillgänglig från alla sidor.   
 
Affärsområden som har döpts om till det mer passande namnet Tjänster, valdes att 
delas upp. Varje område består nu av flera undersidor där information ges om varje 
tjänst. Lösningen blev att skapa en sidomeny som finns tillgänglig under kategorin 
Tjänster. Samma form av sidomeny har applicerats på Support. En dropdown-meny 
var till en början i åtanke istället för sidomenyn, men uteslöts då man som användare 
måste trycka fram den varje gång man vill se en ny tjänst. En sidomeny ger bättre 
överskådlighet, eftersom man hela tiden kan se tjänsterna som finns. Denna lösning 
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förbättrar användbarheten, med tanke på att användaren snabbt kan bläddra mellan de 
tillhörande sidorna (se figur 7 nedan). 
 

 
Figur 7 Sidomenyn som ger bra överskådlighet 
  
Likt den gamla webbsidan har brödsmulor valts att användas, eftersom de återkopplar 
användarens placering på webbsidan. Brödsmulorna länkas vanligtvis, vilket gör det 
möjligt att navigera med hjälp av dem. På den gamla sidan fanns inga sådana länkar 
applicerade på brödsmulorna, vilket heller inte har gjorts på den nya sidan, då det 
ansågs vara oväsentligt med tanke på sidans storlek. Istället lades fokus på att endast 
uppdatera användaren om var han befinner sig. 
 
Navigationen på den gamla webbsidan var bristfällig, p.g.a. , som tidigare nämndes att 
viss information placerades under fel kategori eller saknades. Företagets logotyper 
och nyhetstidning har istället placerats under en ny kategori med namnet Filarkiv. I 
filarkivet kan användaren hitta det som är nedladdningsbart på webbsidan.   
 
Istället för att placera kontaktinformation på en dropdown-meny i navigationen 
gjordes en ny sida. Där lades företagets kontaktuppgifter, samt en karta som hjälper 
användaren att lokalisera företaget. För att vara extra tydlig finns kontaktuppgifter 
även tillgängligt längst ner på samtliga sidor. Det maximerar användbarheten och 
uppfyller användarens behov att kunna kontakta företaget utan att behöva leta efter 
uppgifterna. 
 
Enligt teorin bör man inkludera en webböversikt om webbsidan är svåröverskådlig 
och djup. Användaren kan genom webböversikten navigera mellan alla sidor med 
hjälp av länkarna som är samlade på sidan. Conects webbsida innehar inte något 
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större djup och sträcker sig inte långt ner i hierarkin vilket lade grund till beslutet att 
utesluta den idén.  
 

3.1.3.7 Val av färg  
Analys av den gamla webbsidans färger 
Tidigare har företaget använt sig av mestadels svart och vitt när det gäller färgvalet. 
Läsbarheten var här optimal då den svarta texten var placerad mot en vit bakgrund, 
s.k. positiv text. Länkarna hade röd färg på samtliga sidor, vilket är den tredje färgen i 
Conects varumärke. Sidan var fåfärgad vilket gav ett enhetligt och organiserat intryck. 
Dock kunde den upplevas som färglös och monoton. Den kunde därför anses vara 
livlös och gav ingen större visuell upplevelse (se figur 3, avsnitt 3.1.1 Behandling av 
webbsidans information). 
 
Metoder till förbättring 
Färgvalet på webbsidan har anpassats efter företagets krav, vilket innebär svart, rött 
och vitt. Den röda färgen, som på den nya webbsidan innehar en större roll, avspeglar 
uppmärksamhet och gör att användaren direkt drar blicken dit. Detta blir effekten då 
logotypens bakgrund är röd. Detta är särskilt viktigt eftersom logotypen är företagets 
varumärke. Eftersom huvudmenyn placerades mot en röd bakgrund passade enbart vit 
färg till länkarna. Detta skapade stor kontrast och tydliggjorde länkarnas existens.  
 
Positiv text behölls i brödtexten då detta är optimalt för läsbarheten på en datorskärm. 
Skillnaden är att den svarta texten sattes mot en silvergrå bakgrund p.g.a. visuella och 
estetiska skäl. För att kontrastera text och kategoriska rubriker, exempelvis under 
Tjänster, har vit text satts mot en svart bakgrund, s.k. negativ text. En del anser att 
sådan text är störande, men det togs inte hänsyn till då textmängden i detta fall inte är 
avsevärt stor.  
 
Av konsekventa skäl har samma färgschema valts på samtliga sidor för att inte 
förvirra användaren eller ge en splittrad känsla. Undantag gjordes däremot på Tjänster 
och Support där ytterligare en färg introducerades. Sidornas sidomeny fick en svagt 
ljusblå färg som harmoniserade väl med övriga färger. Då sidomenyns färg hade svag 
nyans, valdes en svart länkfärg, för att likt huvudmenyn ge stor kontrast mellan 
bakgrund och text.  
 
Övriga fristående länkar som inte ingår i en meny fick en starkare nyans av 
sidomenyns ljusblåa färg. Blå färg är sedan länge standard vad gäller länkar för att 
lättare kunna särskilja mellan vanlig text och länkar.  
 
Brödsmulor har lyfts fram till skillnad från den gamla webbsidan där de smälter 
samman med den vanliga textens rubriker. Genom att istället använda en vit text mot 
en svart bakgrund, kan användaren tydligt avgöra brödsmulornas distinktion.  
 

3.1.3.8 Formatering av texter 

Analys av den gamla webbsidans textformatering 
Den gamla webbsidan bröt mot en del av de regler som kännetecknar god läsbarhet på 
en datorskärm. Webbsidans radlängder var alldeles för långa, då det rekommenderas 
att hålla sig mellan 35-65 tecken per rad. Skriver man rader utanför dessa gränser 
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leder till att det blir tröttsamt för ögat att läsa texten. Raderna höll sig konsekvent över 
65 tecken per rad. Dessutom var textmängden ofta för stor på sidorna vilket bidrar till 
minskad läsbarhet (se figur 3, avsnitt 3.1.1 Behandling av webbsidans information). 
Däremot vägde webbsidans styckeindelningar upp detta något, då sådana användes 
flitigt på samtliga sidor. 
 
Metoder till förbättring 
Ett av företagets krav var att behålla Tahoma som teckensnitt på webbsidan, vilket är 
anledningen att webbsidans text enbart består av det teckensnittet. Tahoma är en 
sansseriff och rekommenderas på Internet för ökad läsbarhet. Rubrikstorleken har med 
fet stil satts till 14 punkter och underubrikerna till 12 punkter. Brödtextens storlek 
sattes till 11 punkter. Detta gjordes för att särskilja dem åt utan att gå till överdrift.  
 
Texternas radlängd på webbsidan har anpassats efter den norm som är 
rekommenderad, och ligger mellan 35-65 tecken. Undantag har däremot gjorts på 
Tjänster och Filarkiv där korta beskrivningstexter är satta med radlängder under 35 
tecken. Detta ansågs vara tillåtet eftersom utrymmet var litet och att texternas syfte är 
att med sin lilla textmängd locka användaren till vidare läsning.  
 
Textmängden har begränsats så att den inte överskrider sidans satta skärmupplösning, 
dvs. att scroll har undvikits. Effekten av detta blev ökad läsbarhet och minskad 
ansträngning för användaren att läsa. Som tidigare, har även styckesindelning 
prioriterats högt, för att uppnå bättre läsbarhet. Detta får positiv inverkan på 
radavståndet som är viktigt för att ge ett luftigt intryck.  
 

3.1.3.9 Val av bilder 
Analys av den gamla webbsidans bilder 
Första intrycket som den gamla webbsidan gav vad gäller bilder, var att de var få och 
saknades på många sidor där de skulle ha bidragit med nytta för budskapet. De bilder 
som däremot fanns, hade ett budskap som enkelt kunde kopplas samman med texten. 
Förstasidan innehöll majoriteten av bilderna som istället kunde positionerats på andra 
sidor för att jämnt fördela dem. Många av förstasidans bilder var nämligen 
osammanhängande och fyllde ingen större funktion i sammanhanget och budskapet.  
 
Metoder till förbättring  
I syftet att få fram bilder som anknyter till teorin och undgå köp, producerades 
bilderna på egen hand. Dock användes även en av företagets bilder där en anställd 
klättrar på en mast och en bild på ett spindelnät från Internet utan upphovsrätt. Dessa 
ansågs inte var möjliga att framställa.  
 
Bilden ska framkalla en känsla hos användaren, som i sin tur kan relatera till något i 
omgivningen. Syftet med bildvalen till den nya webbsidan var att framhäva både 
texternas och bildernas budskap så att det tydligare framgår till användaren vad som 
vill sägas. Genom att enbart beskåda bilderna ska det vara möjligt att utifrån dem 
avgöra deras mål, dvs. att de ska avspegla den tillhörande textens innehåll. Flertalet 
bilder är s.k. informationsbilder, vilket innebär raka och enkla bilder som inte kräver 
någon större eftertanke. Informationsbilder passar oftast bra ihop med texter vars syfte 
är att informera. Deras budskap är instrumentella vilka påvisar ett problem med 
lösning, t.ex. när någon hjälper en person med datorn, som i sin tur signalerar support.  
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Alla bilder är dock inte instrumentella i sina slag, utan har en metaforisk karaktär som 
ger upphov till eftertanke och reflektion. Sådana bilder har ett relationellt budskap och 
är bra då man vill skapa en större upplevelse och ett konstnärligt intryck, t.ex. en bild 
med ett spindelnät (Web) som är en metafor för Internet (se figur 8 nedan). 
 

 
Figur 8 Spindelnät – metafor för Internet 

3.1.4 Utvärdering av webbsidan 

För att få återkoppling på de idéer man har tagit fram i prototypen, samt bekräftelse på 
god användbarhet, bör man ständigt utvärdera webbsidan under utvecklingens gång. 
Under utvecklingen publicerades därför färdiga delar regelbundet på en temporär 
webbadress. Företaget ombads att vid utvalda tillfällen granska och utvärdera idéerna. 
På så sätt bekräftades att de mål och krav företaget ställt uppfylldes, samt att designen 
godkändes.  
 
När prototypen var klar och godkänd av företaget publicerades den på Conects FTP-
konto. En enkät framställdes med frågor som är kopplade till en del av de 
användbarhetsmål- och principer som finns nämnda i teorin. Målen var att webbsidan 
effektivt skulle avspegla vad som kan göras på den och att navigationen och 
strukturen är logisk. Utöver dessa mål var det viktigaste målet att göra informationen 
begriplig och tydlig så att budskapet når fram till målgruppen.  
 
Enkäten skickades ut till fem av företagets befintliga kunder som ansågs vara 
lämpliga utvärderare. Utvärderingen gav svar på om de uppsatta målen vad gäller 
webbsidans användbarhet uppfylldes, samt om användarens behov blev tillfredställda. 
Utvärderingen resulterade i en övergripande god respons på samtliga frågor i enkäten. 
Navigeringen och språket på webbsidan ansågs vara positivt utmärkande och 
mängden information bedömdes inte vara överflödig. Kommentarer förekom dock om 
att personlig information om medarbetarna kunde ha funnits tillgänglig på webbsidan.  
(se bilaga 1 Utvärdering av webbsida). 
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3.2 Utveckling av produktblad 

3.2.1 Behandling av produktbladens information 

Då produktbladen inte sedan tidigare existerade, var det nödvändigt att ta fram 
lämplig text som ska ge en utökad redogörelse av webbsidans information. Samma 
språkregler som användes på webbsidan tillämpades även på produktbladen, med 
huvudsyftet att locka läsaren till att anlita företaget och utnyttja deras tjänster. 
Informationen erhölls av företaget för att sedan förbättras och kommunicera 
effektivare med marknaden. Produktbladen skulle dock få en reklamkänsla där 
rubrikerna och bilderna spelar en stor roll för att skapa eftertanke hos läsaren. Detta 
gjordes för att skapa ett layoutmässigt attraktivare intryck.  

3.2.2 Skiss av produktblad 

Likt webbsidans utveckling skapades en prototyp av ett produktblad. Prototypens 
utseende skulle samspela med webbsidans design och ge intrycket av samhörighet. 
Idéskissen gjordes i programmet Adobe Indesign som även användes för att göra de 
slutgiltiga produktbladen. Anledningen är det effektiva arbetssätt som programmet 
tillåter, då man enkelt kan placera om objekt och hantera bilder. Prototypen skulle 
fungera som en mall för resterande produktblad. Mallen innehöll en layout dit man 
placerade tillhörande objekt för respektive produktblad.  

Idéskissen blev senare en fullständig kundskiss som visades upp för företaget. Efter 
avstämningar och ett slutligt godkännande kunde framställningen av produktbladen 
påbörjas. 

3.2.3 Utveckling av produktblad 

3.2.3.1 Val av verktyg 
Som tidigare nämndes var Adobe Indesign det program som användes vid 
utformningen av produktbladen. Ett annat liknande verktyg är QuarkXpress, men det 
uteslöts då Adobe Indesign var det program som ansågs vara enklast att använda och 
har flest användare. Det gör det enklare att följa upp arbetet om ändringar måste göras 
från företagets sida.  
 
Att framhäva budskapet är en väsentlig del i en effektiv marknadskommunikation och 
därför måste obegriplig information tydliggöras så att den tänkta målgruppen enkelt 
ska kunna förstå innebörden. Vissa otydliga texter kompletterades därför med 
illustrationer. Indesign ger fördelen att kunna arbeta med vektorer och möjligheten att 
direkt i programmet rita illustrationer, utan att parallellt behöva arbeta i ett 
illustrationsprogram. 
 
För att hantera bilder var återigen Adobe Photoshop det självklara valet eftersom det 
är det mest erkända fotoredigeringsprogrammet på marknaden. En oredigerad bild kan 
tydliggöras och förstärka dess budskap med olika funktioner i programmet.   
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Ett av företagens krav var att inkludera symboler på samtliga produktblad som skulle 
symbolisera tjänsten. Symbolerna hade innan produktbladens utveckling tillverkats 
med hjälp av verktyget Adobe Illustrator som effektiviserar arbetet med vektorer. 
Illustrator var ett självklart val p.g.a. kompatibiliteten mellan Indesign, Photoshop och 
Illustrator. Alla dessa är från samma tillverkare, vilket förenklade möjligheten att 
exportera och importera objekt mellan programvarorna. 

3.2.4 Val av typografi    

3.2.4.1 Teckensnitt 
En optimal läsbarhet i större textmängder uppnås enligt teorin när man använder sig 
av seriffer. Produktbladens syfte är att informera, men även att fungera som reklam 
för företagets tjänster. Dessa blad ska man kunna nå från webbsidan för att antingen 
läsa dem på skärmen eller skriva ut dem på papper. Produktbladens text har därför 
utformats med sansseriffer då det i reklamsammanhang och på webben är mer 
passande att använda sådana i större textmängder. Dels fungerar inte seriffer särskilt 
bra på webben p.g.a. minskad läsbarhet och ger inte en lika iögonfallande effekt, samt 
att texter med seriffer i reklam kan ge en känsla av tidsskrifter, romaner etc. För övrigt 
har inga bevis talat för att teckensnitt med seriffer är mer lättlästa än sansseriffer.  
Eftersom webbsidan består av teckensnittet Tahoma valdes även detta till 
produktbladen. På så sätt samspelar produktbladen och webbsidan med varandra och 
fungerar därmed som en enhetlig produkt. Teckensnittet tillämpades både på brödtext 
och rubriker. För att inte underrubrikerna skulle disharmonera med brödtexterna sattes 
samma storlek på teckensnittet på både underrubrik och brödtext.  

3.2.4.2 Radlängd och spaltarrangemang 
Läsbarheten kan förbättras avsevärt genom att ta hänsyn till radlängden. Radlängden 
bör ligga på optimalt 40 tecken och maximalt 70 tecken men ska självklart alltid 
anpassas efter teckensnittet och dess storlek. Texternas radlängd i produktbladen är 
smala och ligger runt 40 tecken, maximalt 50 tecken. Använder man en för kort eller 
lång radlängd påverkar detta läsbarheten eftersom läsaren måste anstränga sig mer för 
att ta in budskapet.  
 
Vänsterställd text är vanligast vid längre textmassor. Det förbättrar läsbarheten och 
ger ett ledigare intryck. Spalterna på samtliga produktblad har därför konsekvent 
delats upp i två stycken vänsterställda spalter, förutom kontaktinformationen som 
valdes att centreras längst ner på produktbladet för att särskilja informationen från 
övrig.  

3.2.5 Val av bilder och illustrationer 

3.2.5.1 Bilder 
Det är viktigt att noggrant tänka igenom vilken bild som passar bra till en text för att 
avspegla innehållet. Bilden ska kommunicera och framhäva ett budskap som väcker 
mottagarens intresse. Ett mål och ett budskap för bilden bör därför formuleras. Målet 
med produktbladens bilder är att informera mottagaren om innehållet och samtidigt ge 
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en känsla som ska påverka honom att reflektera över bildens innebörd i samband med 
texten.  
 
Några bilder har en enklare och rakare framtoning som direkt informerar budskapet. 
Dessa s.k. informationsbilder ansågs sakna en metaforisk motsvarighet som 
mottagaren kan förstå. Andra bilder har utformats som reklambilder med en 
metaforisk ton, för att ge eftertanke och spänning. Dessa bilder förenklar även 
kopplingen till tjänsten på ett sätt som informationsbilder inte klarar av. 
 
Bildernas budskap kan delas in i instrumentella och relationella budskap som används 
för att nå fram och beröra målgruppen. Produktbladens reklambilder har ett 
relationellt budskap som skapar en upplevelse och reflektion hos mottagaren. Dessa 
bilder gjordes inte fullständiga för att ge plats för betraktaren att göra den fullkomlig.  
 
Det instrumentella budskapet framhävs i produktbladens informationsbilder och har 
en bra koppling till de satta rubrikerna och visar en lösning på problemet som beskrivs 
i texten.  
 

3.2.5.2 Illustrationer 
För att ytterligare tydliggöra några av produktbladens problembeskrivningar och 
lösningar har man valt att illustrera lösningen. Detta gör att frågeställningar som kan 
uppstå minskar hos mottagaren. Några av produktbladen innehåller inga illustrationer 
p.g.a. att texten var tydlig och inte behöver någon förstärkning. Därmed har enbart 
produktblad med svårbegripliga problem med hög teknisk grad valts att kompletteras 
med illustrationer.  

Illustrationernas objekt är konsekvent använda på samtliga produktblad, då detta 
minskar risken för missförstånd. En text har satts under varje objekt för att förstärka 
innebörden.  

Produktbladen ska, som tidigare nämnts, vara möjliga att skriva ut på kundens 
skrivare för att sedan arkivera i en mapp eller pärm och kanske ta fram vid ett senare 
tillfälle. Stor möda har i detta syfte lagts på att nå fram med budskapet på kortast 
möjliga tid. Det har därför placerats illustrationer längst upp till vänster bredvid 
tjänstens rubrik. Illustrationerna är symboler som bildligt beskriver den intilliggande 
rubriken. Läsaren ska på detta sätt kunna bläddra bland produktbladen och snabbt 
hitta det han letar efter (se figur 9 nedan). 

 

Figur 9 Symbol som beskriver Säkerhet 

3.2.6 Val av färg och formgivning 

3.2.6.1 Färg 
Färgvalet har baserats på webbsidans färgschema så att de ska samspela väl med 
varandra i syftet att ge användaren känslan av att det handlar om samma företag, 



Genomförande  

53 

produkter och tjänster. När man öppnar ett produktblad från webbsidan ser man 
omedelbart färgerna svart, vitt och rött. Färgerna är viktiga för att kontrastera objekt, 
fånga uppmärksamhet och ge produktbladen harmoni. Stor vikt har lagts vid att lyfta 
fram specifika grafiska element som man vill att läsaren ska uppmärksamma snabbt.  
 
Företagets rödvita logotyp drar mottagarens ögon direkt till sig. Därefter är tjänstens 
rubrik inspirerad av logotypen och satt i röd färg. Denna rubrik är det andra väsentliga 
elementet efter logotypen som prioriterades vad gäller att fånga läsarens 
uppmärksamhet. Slutligen ville man att den eventuella illustrationen skulle vara det 
tredje elementet som läsaren ska uppmärksamma. Färgen är dock svagt röd, men 
fångar ändå uppmärksamhet, och ger tack vare den milda färgen, en harmonisk ton.  
 
En svart rektangel placerades som bakgrund till tjänsteområdets rubrik som är satt i 
vitt. Även detta färgval, som ger bra kontrast mellan text och bakgrund, gör att 
mottagaren fäster sin blick just där. 
 
Brödtexten och tillhörande rubriker är satta i svart mot vit bakgrund. Detta alternativ 
övervägdes för att öka läsbarheten vid eventuella utskrifter. Valet var självklart 
eftersom det fungerar bra även när man läser produktbladen på en datorskärm.  
Dessutom sticker texten inte ut i jämförelse med övriga element som är tänkta att dra 
till sig uppmärksamhet. När mottagaren har granskat de nämnda prioriterade 
elementen i rött och svart, dyker han in i brödtexten för att fördjupa sig i innehållet. 
Produktbladet Virusskydd har undantagsvis kompletterats med en faktaruta med text 
satt mot en silvergrå bakgrund för att särskilja den från övrig textmassa.  
 

3.2.6.2 Formgivning 
Att noggrant tänka igenom hur man ska fördela de grafiska elementen är viktigt då ett 
bra format produktblad underlättar för betraktaren att hitta rätt och förstå budskapet. 
En god struktur och disposition är därför väsentlig i syftet att framföra budskapet.  
 
Linjering 
För att ge mottagaren förståelsen om att produktbladen hör ihop med varandra, har 
man valt att konsekvent linjera alla element på samma höjd. Samtliga bilder, 
huvudrubriker och brödtexter har placerats på samma koordinater, både horisontellt 
och vertikalt. Marginalerna är därmed likadana på alla produktblad, vilket gjordes för 
att ge en enhetlig känsla. Illustrationerna är dock anpassade efter brödtextens slut och 
det är därför logiskt sett inte möjligt att linjera dem på samma höjd. 
 
Kontraster 
Något som man ville åstadkomma vid utvecklingen av produktbladen var att de skulle 
se enkla och stilrena ut, men samtidigt vara intressanta och uttrycksfulla. På det sättet 
skulle produktbladet och dess innehåll inte gå obemärkt förbi lika lätt. För att lyckas 
med sin marknadskommunikation krävs det att man överväger kontraster i 
formgivningen för att få fram ett budskap till kunden.  
 
Färgkontraster har noggrant tillämpats, som beskrevs ovan i valet om färg (se avsnitt 
3.2.6.1 Färg), för att framhäva prioriterade element. När man sätter en stor rubrik mot 
en liten brödtext handlar det mer om storlekskontrast. Detta förekommer i 
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produktbladen då huvudrubrikerna sattes med en storlek som kontrasterar mot 
brödtexterna (se figur 10 nedan). 
 

 
Figur 10 Exempel på storlekskontrast mellan huvudrubrik och brödtext 
 
Samspel 
Bild och text kan samspela genom att antingen harmonisera bilden med texten dvs. att 
de säger samma sak, eller i disharmoni, en slags motsägelse där bilden och texten 
säger olika saker. I produktbladen är samtliga bilder och texter harmoniserade med 
varandra eftersom läsarna är motiverade och intresserade av informationen. Ett 
disharmoniskt samspel hade istället valts om läsaren varit omotiverad och måste 
lockas in i texten. De bilder med metaforisk utformning i produktbladen kan vara 
svårare att tyda och anses därför inte harmonisera lika bra som övriga bilder, men har 
inte valts för att locka läsaren utan för att samspela med texten.  

3.2.7 Utvärdering av produktbladen 

Under utvecklingens gång mottogs synpunkter från företaget för att få återkoppling på 
om arbetet gått i rätt riktning och att kraven som ställts av företaget har uppnåtts. En 
utvärdering gjordes däremot inte på samma vis som med webbsidan. Produktbladen 
fanns dock tillgängliga för utvärderarna av webbsidan, då de ingår i en helhet 
tillsammans med webbsidan. Enkäten (se bilaga 1 Utvärdering av webbsida) bestod 
inte av frågor som berörde produktbladens användbarhet.  
 
Målet var att uppnå god användbarhet med hjälp av de riktlinjer som beskrivits i 
teorin om användbar grafisk kommunikation (se avsnitt 2.4 Användbar grafisk 
kommunikation). Utvärdering om god användbarhet har både gjorts självständigt och 
av företaget. Företaget gav god återkoppling på produktbladen och att deras krav hade 
tillgodosetts.  

3.2.8 Publicering av produktbladen 

Det bästa sättet att göra en trycksak tillgänglig på webben är genom att konvertera den 
till ett pdf-dokument. Funktionen att kunna konvertera finns tillgänglig i de flesta 
layout-applikationer, men måste däremot öppnas med programvaran Acrobat Reader 
som måste finnas installerad på datorn.  
 
Produktbladen har placerats som pdf-dokument under varje tjänst på webbsidan samt 
under fliken Filarkiv. De filer som ligger under tjänsterna har kompletterats med en 



Genomförande  

55 

pdf-symbol för att klargöra att ett pdf-dokument kommer att öppnas genom att trycka 
på länken. I fliken Filarkiv har däremot en text placerats ovanför länkarna som 
förklarar länkarnas innebörd och vad som händer när man klickar på dem.  
 
Enligt teorin bör man ange pdf-dokumentets sidantal och storlek. Då produktbladen 
endast består av en sida och är av liten storlek, har beslut tagits att avstå från dessa 
rekommendationer. Det rekommenderas även att publicera innehållet som en html-fil, 
men eftersom majoriteten av användare idag har programmet Acrobat Reader 
tillgängligt ansågs detta inte vara nödvändigt.  
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4 Resultat 
En utveckling och förbättring av Conects marknadskommunikation gjordes så att 
företaget bättre kan nå ut med sitt budskap till befintliga och potentiella kunder. En 
webbsida på Internet hade tidigare agerat som en av de informationskanaler som utgör 
företagets marknadskommunikation. Då webbsidan bedömdes vara otillräcklig i syftet 
att kommunicera med kunden har en revidering genomförts.  
 
I samband med revideringen av webbsidan skapades ett säljverktyg för säljaren att 
lämna över till kunden vid ett möte. Säljverktyget producerades i form av produktblad 
som även finns tillgängliga under tillhörande tjänster på webbsidan.  
 
Målet med produkterna var att uppnå god marknadskommunikation med 
användbarhet i centrum och att tillgodose företagets krav. Samtliga av företagets krav 
och de teoretiska aspekterna om användbarhet har bildat en marknadsföringsprodukt. 
Denna förbättrar möjligheten för befintliga och potentiella kunder att ta del av 
företagets budskap.  
 
De uppsatta målen och kraven som har uppnåtts enligt utvärdering av både kunder, 
utvecklare och företag påvisar att denna produkt har positiva chanser att åstadkomma 
en bra marknadskommunikation. Produkten är lättillgänglig och innehåller ett tydligt 
budskap. Navigeringen och strukturen är logisk och vilseleder inte användaren in på 
spår som är oväsentliga gällande hans behov.  
 
På följande avsnitt redogörs resultatet av webbsidan och produktbladen i form av 
skärmdumpar och beskrivande text. I webbsidans navigering finner man länken 
Conect E-post som är en tjänst för kunder som använder Conects webmail. Eftersom 
denna tjänst inte var i behov av utveckling finns inte den tillgänglig som skärmdump.  
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4.1 Webbsida 

4.1.1 Förstasidan 

 
Figur 11 Webbsidans förstasida 
 
På företagets förstasida får användaren en kort beskrivning om vad företaget har att 
erbjuda och vad de vill uppnå vid ett samarbete med en kund. Texten avslutas med en 
länk som tar användaren direkt till tjänstesidan.  
 
En uppmaning om att ladda ner företagets produktblad och nyhetstidning ges även på 
förstasidan, med en länk till filarkivet där samtliga nedladdningsbara filer finns 
tillgängliga. 
 
En metaforisk bild på en bro symboliserar en koppling mellan kund och företag, som 
samspelar med reklamtexten ”gör IT lönsamt” (se figur 11). 
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4.1.2 Om företaget 

 

 
Figur 12 Information om företaget 
 
På sidan om företaget ges information om deras tjänster, affärsidé och deras syn på 
miljön. Den personliga bilden på sidan ger användaren en välkomnande känsla från 
företaget (se figur 12). 
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4.1.3 Tjänster 

 

 
Figur 13 Övergripande information om samtliga tjänster  

På sidan om tjänster får användaren en inblick i vad företaget har att erbjuda för 
tjänster. Korta beskrivningar om varje tjänst ska hjälpa användaren att hitta det han 
söker. Länkarna som finns under de beskrivande texterna inbjuder användaren att läsa 
vidare om den specifika tjänsten.  
 
Navigationslisten till vänster ger användaren möjlighet att navigera genom samtliga 
tjänster (se figur 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat  

60 

4.1.4 Internet- och kommunikationslösningar 

 

 
Figur 14 Tjänsten Internet- och kommunikationsanslutningar 

 
På sidan om Internet och kommunikationsanslutningar ges information om tjänsten 
och möjlighet att ladda ner produktblad i form av pdf-dokument (se figur 14). 
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4.1.5 Fysiska nätverk 

 

 
Figur 15 Tjänsten Fysiska nätverk 

 
På sidan om Fysiska nätverk ges information om tjänsten och möjlighet att ladda ner 
produktblad i form av ett pdf-dokument (se figur 15). 
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4.1.6 Systemdrift 

 

 
Figur 16 Tjänsten Systemdrift 
 
På sidan om Systemdrift ges information om tjänsten och möjlighet att ladda ner 
produktblad i form av ett pdf-dokument (se figur 16). 
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4.1.7 Systemhosting 

 

 
Figur 17 Tjänsten Systemhosting 
 
På sidan om Systemhosting ges information om tjänsten och möjlighet att ladda ner 
produktblad i form av ett pdf-dokument (se figur 17). 
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4.1.8 Webbhotell & E-post 

 

 
Figur 18 Tjänsten Webbhotell och E-post 
 
På sidan om Webbhotell och E-post ges information om tjänsten och möjlighet att 
ladda ner produktblad i form av ett pdf-dokument (se figur 18). 
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4.1.9 Webbsideutveckling 

 

 
Figur 19 Tjänsten Webbsideutveckling 

 
På sidan om Webbsideutveckling ges information om tjänsten och möjlighet att ladda 
ner produktblad i form av ett pdf-dokument (se figur 19). 
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4.1.10 Rådgivning 

 

 
Figur 20 Tjänsten Rådgivning 

 
På sidan om Rådgivning ges information om tjänsten och möjlighet att ladda ner 
produktblad i form av ett pdf-dokument (se figur 20). 
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4.1.11 Hård- och mjukvara 

 

 
Figur 21 Tjänsten Hård- och mjukvara 

 
På sidan om Hård- och mjukvara ges information om tjänsten och möjlighet att ladda 
ner produktblad i form av ett pdf-dokument (se figur 21). 
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4.1.12 Microsoft Business Solutions -Navision 

 

 
Figur 22 Tjänsten Microsoft Business Solutions – Navision 

 
På sidan om Microsoft Business Solutions - Navision ges information om tjänsten och 
möjlighet att ladda ner produktblad i form av ett pdf-dokument. Sidan särskiljer sig 
layoutmässigt från övriga p.g.a. informationsmängden (se figur 22). 
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4.1.13 Installation, utbildning och support 

 

 
Figur 23 Tjänsten Installation, utbildning och support 
 
På sidan om Installation, utbildning och support ges information om tjänsten och 
möjlighet att ladda ner produktblad i form av en pdf-fil (se figur 23). 
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4.1.14 Support 

 

 
Figur 24 Övergripande information om support 
 
På supportsidan får användaren information om möjligheterna till support. Från sidan 
kan man nå respektive supporttjänster via antingen texternas länkar eller 
navigationslisten till vänster. Genom navigationslisten kan användaren navigera 
genom samtliga supportsidor. Bilden ger en känsla av frustration med behov av 
support (se figur 24). 
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4.1.15 Felanmälan 

 

 
Figur 25 Formulär för felanmälan 

 
På sidan med felanmälan kan kunden fylla i ett formulär och beskriva ett problem som 
är relaterat till en specifik tjänst. Kunden kan via en rullningslist välja vilken tjänst 
problemet gäller (se figur 25). 
 
Formuläret saknar dock felhantering, vilket innebär att kunden kan skicka iväg ett 
tomt formulär eller lämna vissa rutor tomma utan att få ett felmeddelande. Eftersom 
syftet med arbetet var att utveckla företagets marknadskommunikation med en 
avgränsning gällande tekniska lösningar i form av programmering, lades ingen stor 
vikt på att göra en fullständig lösning. 
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4.1.16 Meddelande med återkoppling 

 

 
Figur 26 Återkoppling på skickad felanmälan 

 
I samband med sidan Felanmälan ges en återkoppling i form av ett meddelande som 
talar om att felanmälan har skickats till företaget. Meddelandet visas när kunden 
trycker på knappen ”skicka mail” på sidan Felanmälan (se figur 26).  
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4.1.17 Internetstatus 

 

 
Figur 27 Driftsinformation 

 
På sidan Internetstatus får kunden information om vad som gäller för att alltid kunna 
få åtkomst till driftsinformationen som står till höger. Kunden får på höger sida 
driftsinformation om störningar angående anslutning till Internet eller servern. 
 
Driftsinformationen ligger i en I-frame som möjliggör en scroll-funktion för just den 
specifika texten, eftersom en vertikalt längre sida annars hade eliminerat målet mot en 
scroll-fri webbsida. Informationen hämtas från företagets databas med hjälp av 
programmeringskod skriven sedan tidigare av företaget (se figur 27). 
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4.1.18 Virusinformation 

 

 
Figur 28 Virusinformation från F-secure 

 
På sidan Virusinformation har användaren möjlighet att med hjälp av företaget F-
secure testa sitt antivirusprogram. Genom att ladda ner en applikation via en länk görs 
en kontroll om antivirusprogrammet är rätt konfigurerat. Användaren kan även göra 
en virussökning online med hjälp av en länk som tar användaren till F-secures Online 
Virus Scanner. Till höger på sidan ges uppdaterad statistik med hjälp av ett kopierat 
skript, från F-secures databas om de vanligast förekommande virusen vid 
besökstillfället (se figur 28). 
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4.1.19 Kontaktuppgifter 

 

 
Figur 29 Företagets kontaktinformation 

 
På kontaktsidan får användaren uppgifter om företagets adress, telefon- och 
faxnummer, samt e-postadresser till företagets avdelningar. En karta med utplacerad 
punkt med företagets lokalisering gör det tydligt för användaren hur man hittar till 
företaget (se figur 29).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat  

76 

4.1.20 Filarkiv 

 

 
Figur 30 Filarkiv med företagets produktblad, nyhetstidning och logotyper 

 
På sidan Filarkiv kan användaren ladda ner företagets samtliga produktblad i pdf-
format som även finns på alla tjänstesidor. Användaren informeras om att Acrobat 
Reader kommer att öppnas när man klickar på någon av länkarna. Företagets 
nyhetstidning och logotyper finns även tillgängliga för nedladdning. Bilden ger 
användaren känslan av att befinna sig i ett arkiv (se figur 30).  
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4.2 Produktblad 

4.2.1 Internetaccess 

 

 
Figur 31 Information om tjänsten Internetaccess 

 
Produktbladet Internetaccess är en del av Internet- och kommunikationsanslutningar 
på webbsidan. I produktbladet får läsaren mer information om 
kommunikationsmöjligheter. Illustrationerna på produktbladet ska hjälpa användaren 
att förstå tekniken bakom en uppkoppling (se figur 31). 
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4.2.2 Punkt-till-punktförbindelse 

 

 
Figur 32 Information om tjänsten Punkt-till-punktförbindelse 

 
Produktbladet Punkt-till-punktförbindelse kan läsaren hitta under Internet- och 
kommunikationsanslutningar på webbsidan. I produktbladet får läsaren mer 
information om hur man kan utöka sitt företags nätverk med alternativa lösningar. 
Lösningarna illustreras i produktbladet för att klargöra för användaren hur de olika 
anslutningarna fungerar (se figur 32). 
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4.2.3 Fysiska nätverk 

 

 
Figur 33 Information om tjänsten Fysiska nätverk 

 
Produktbladet Fysiska nätverk ger läsaren en grundligare förklaring av informationen 
som finns tillgänglig på webbsidan under tjänsten med samma namn. Läsaren får 
information om hur man får hjälp med att införa ett eget nätverk på företaget (se figur 
33).   
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4.2.4 Systemdrift 

 

 
Figur 34 Information om tjänsten Systemdrift 
 
Produktbladet Systemdrift ger läsaren en utökad redogörelse för webbsidans 
information under tjänsten med samma namn och beskriver möjligheterna för drift, 
underhåll och support av sitt företags IT-system (se figur 34). 
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4.2.5 Systemhosting 

 

 
Figur 35 Information om tjänsten Systemhosting 

 
Produktbladet Systemhosting beskriver för läsaren att hans företag kan erbjudas ett 
pålitligt och kostnadseffektivt serversystem. Läsaren får information om olika 
alternativ för hur anslutningen kan gå till, som även visas i en illustration. 
Produktbladets innehåll är en fortsättning av webbsidans information under tjänsten 
med samma namn (se figur 35). 
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4.2.6 Webbhotell och E-post 

 

 
Figur 36 Information om tjänsten Webbhotell och E-post 
 
Produktbladet Webbhotell och E-post ger läsaren information om möjligheterna att 
publicera sin webbsida på Internet, samt upprätta ett e-postkonto. Delar av 
produktbladets information finns även tillgänglig på webbsidan under tjänsten med 
samma namn (se figur 36). 
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4.2.7 Webbsideutveckling 

 

 
Figur 37 Information om tjänsten Webbsideutveckling 

 
Produktbladet Webbsideutveckling innehåller samma information som webbsidans 
tjänst med samma namn och beskriver för läsaren om hur han får hjälp att 
marknadsföra sig via en webbsida på Internet på ett kostnadseffektivt sätt (se figur 
37). 
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4.2.8 Rådgivning 

 

 
Figur 38 Information om tjänsten Rådgivning 

 
Produktbladet Rådgivning upplyser läsaren om hur han kan få hjälp med sitt företags 
IT-planering, hur utvecklingen av IT-miljön kan ske och hur man sätter upp en policy. 
Produktbladet är en utökad version av informationen som finns tillgänglig på 
webbsidan under tjänsten med samma namn (se figur 38). 
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4.2.9 Dokumentation 

 

 
Figur 39 Information om tjänsten Dokumentation 

 
Produktbladet Dokumentation ger läsaren information om att han kan få hjälp med 
kontroll av sitt IT-system. Produktbladet finns enbart tillgängligt under Filarkiv på 
webbsidan eftersom tjänsten nyligen har tillkommit (se figur 39). 
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4.2.10 Hård- och mjukvara 

 

 
Figur 40 Information om tjänsten Hård- och mjukvara 

 
Produktbladet Hård- och mjukvara är en längre beskrivning av webbsidans 
information under tjänsten med samma namn. Läsaren får information om att han kan 
få hjälp med att införskaffa eller förnya hård- och mjukvaran i sitt företag (se figur 
40). 

 



Resultat  

87 

4.2.11 Virusskydd 

 

 
Figur 41 Information om tjänsten Virusskydd 

 
Produktbladet Virusskydd har nyligen placerats som en egen tjänst under kategorin 
Säkerhet och kan enbart hittas under Filarkiv på webbsidan. Läsaren får genom 
produktbladet information om olika virushot som kan påträffas, samt hur han kan få 
hjälp med att skydda sig mot dem med olika produkter (se figur 41). 
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4.2.12 Övervakning 

 

 
Figur 42 Information om tjänsten Övervakning 

 
Produktbladet Övervakning är placerat under kategorin Säkerhet och ger läsaren 
information om hur han kan få support med att få sitt IT-system övervakat och 
uppdaterat. Likt Virusskydd har tjänsten nyligen placerats som en egen tjänst och 
finns därför endast under Filarkiv på webbsidan. Illustrationen beskriver för läsaren 
hur övervakningsprocessen går till (se figur 42).    
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4.2.13 Microsoft Business Solutions – Navision 

 

 
Figur 43 Information om tjänsten Microsoft Business Solutions – Navision 

 
Produktbladet Microsoft Business Solutions – Navision är en sammansättning av 
webbsidans tjänst med samma namn och tjänsten Installation, Utbildning och Support. 
Informationen på produktbladet har utökats och ger läsaren ytterligare information om 
affärssystemet Navisions innebörd, samt hur han kan få det installerat och få 
utbildning och support (se figur 43). 
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5 Slutsats och diskussion 
 
Den övergripande frågeställningen var: 
Hur kan man med informationsteknik förbättra ett företags marknadskommunikation? 
 
Informationsteknik är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats 
genom framsteg inom datateknik. Företagets önskemål var att utveckla och förbättra 
marknadskommunikationen. Den del av informationstekniken som nyttjades var 
webbdesign och hur man applicerar användbarhet på en webbsida för att 
kommunicera med kunden på ett effektivt sätt. Då företaget även var i behov av 
produktblad som ska finnas tillgängliga för kunderna, användes informationstekniken 
som verktyg. Genom teorier inom användbarhet och användbar grafisk 
kommunikation framställdes produktbladen för att integreras med webbsidan till en 
enhetlig produkt.  
 
Eftersom webbsidan och produktbladen finns på Internet som är en tillgänglig 
informationskanal för majoriteten av Conects målgrupp, kan produkterna med god 
användbarhet kommunicera med den på ett effektivt sätt. Reklam för webbsidan bör 
dock göras genom andra kanaler, t.ex. med hjälp av annonser, radioreklam, 
nyhetstidningar, rekommendationer från befintliga kunder osv. Målgruppen letar efter 
en lösning på ett problem och vill få ett förtroende för IT. Genom andra 
informationskanaler än Internet kan potentiella kunder ledas in på företagets webbsida 
och produktblad. Därigenom kan de potentiella kunderna få detta förtroende, men 
även skapa ett större beslutsunderlag för ett eventuellt samarbete med Conect. 
Informationstekniken möjliggör ett alternativ för företag att synas p.g.a. 
lättillgängligheten på Internet. Marknadskommunikationen kan förbättras avsevärt 
med informationsteknik om produktens budskap har potential att nå fram.  
 
Nedan diskuteras frågeställningarna för respektive produkt och hur de stärker 
marknadskommunikationen.  
 
 

5.1 Webbsida 
Frågeställningen för webbsidan var:  
Hur kan webbsidan byggas upp för att fungera som en länk mellan företag och kund 
med hänsyn till teorier inom användbarhet och användbar webbdesign? 
 
Webbsidan har utvecklats utifrån teorier om användbar webbdesign och användbarhet 
med avsikten att uppnå god marknadskommunikation. Teorierna har fungerat som 
riktlinjer som till stora delar har följts under utvecklingens gång. Arbetet har resulterat 
i en omstrukturering av webbsidans layout, dvs. utseende, navigering, struktur, bilder 
och information.  
 
Eftersom företaget ville behålla sin logotyp och sina färger har webbsidans utseende 
utgått från dem. Webbsidans färger, i synnerhet rött, svart och vitt, karaktäriserar 
företagets profil och fångar kundens uppmärksamhet som på så sätt kopplar ihop 
webbsidan med företaget.  
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Webbsidans navigering och struktur har omarbetats i samspel med utseendet för att 
utgöra en känsla av enhetlighet. Navigeringen har utvecklats med användbarhet i 
fokus och gör att användaren nu enkelt kan finna det han söker. Strukturen är jämfört 
med den på tidigare webbsidan mer logisk och gör att användaren känner motivation 
att ta del av företagets budskap. 
 
Informationen på webbsidan har förbättrats för att på ett begripligare sätt nå ut med 
sitt budskap till kunden. Med hjälp av regler inom språkvetenskap anpassade för 
webben, fångar texterna läsarens intresse som känner igen sig i textens innehåll. På så 
sätt bidrar texten till att läsaren vill få sina behov uppfyllda. Texterna kompletteras 
även med genomtänkta bilder som avspeglar innehållet.   
 
Slutsatsen är att webbsidan byggdes upp med en modern prägel, lättnavigerad 
struktur, fräscht utseende och ett övertygande budskap som bidrar till god 
marknadskommunikation. Utvärderingen som gjordes av webbsidan styrker denna 
slutsats (se bilaga 1 Utvärdering av webbsida) 
 
 

5.2 Produktblad 
Frågeställningen för produktbladet var: 
Hur kan ett produktblad på ett effektivt sätt förmedla information till kunden med 
hänsyn till teorier inom användbarhet och användbar grafisk kommunikation?  
 
Produktbladen utformades efter teorier inom användbar grafisk kommunikation och 
användbarhet med avsikten att uppnå god marknadskommunikation. Utseendet på 
produktbladen står i samspel med webbsidans layout som kunden naturligt sätter ihop 
med varandra och bildar en enhet. Stor vikt lades på produktbladens utseende, dvs. att 
bilder och texter talar samma språk, samt att färger på olika element kontrasterar mot 
varandra på ett genomtänkt sätt. Texterna är omarbetade enligt samma språkregler 
som tillämpades på webbsidan, och fungerar som en utökad redogörelse för 
webbsidans texter.  
 
Produktbladens utseende är stilrent och enkelt där man med hjälp av färg- och 
storlekskontraster kan särskilja olika delar och sammankoppla övriga på ett logiskt 
sätt. Bilder och illustrationer spelar även stora roller för budskapet, då de förstärker 
och tydliggör texternas innebörd. På så sätt når budskapet fram till läsaren på ett 
effektivare sätt. 
 
Slutsatsen är att en utökning av företagets befintliga marknadsföring har gjorts i form 
av en ny informationskanal, samt en förstärkning av webbsidans kanal. Detta gör det 
möjligt för företaget att vid ett personligt möte överlämna produktbladen och/eller 
ladda ner dem på webbsidan för att skriva ut eller läsa på skärmen. Eftersom detta ger 
dubbel effekt, kan företagets budskap förmedlas på ett effektivt sätt och bidra till 
avsevärt förbättrad marknadskommunikation. 
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5.3 Alternativa lösningar och förbättringar 
Conect anser den färdiga produkten som tillfredsställande och uppnår de krav som 
ställts. Företaget bedömer webbsidan och produktbladen hålla hög kvalitet och 
planerar att sätta produkterna i drift. En diskussion om alternativa lösningar och 
förbättringar kan diskuteras inför ett eventuellt uppföljningsarbete av företaget.  
 
Något som webbsidan saknar är mängden information under samtliga tjänster och på 
sidan om företaget. Detta kan ge en känsla av att företaget är mindre än i verkligheten 
och kommunikationen med marknaden når inte fram fullt ut. Genom att öka 
tjänsternas information skulle budskapet kunna bli tydligare om fokus läggs på 
relevant information. För att optimera läsningen skulle man därför behöva dela in 
texterna i fler underkategorier i hierarkin. Ett alternativ är då att expandera 
navigationslisten med ett växande träd och även länka brödsmulorna för att underlätta 
navigeringen mellan alla sidor. I nuläget är en webböversikt inte nödvändig, men med 
en expanderad webbsida med större hierarki bör en sådan ingå om användbarhet ska 
ligga i centrum.  
 
I nuläget behöver dock inte användaren ta in lika mycket information och webbsidan 
känns lättsam och mer inbjudande. Användaren måste på så sätt ta kontakt med 
företaget för att få mer information. Utökad information kan även förvirra användaren 
som på egen hand måste filtrera det viktigaste. Men att få tillgång till mer information 
om tjänsterna på flera sidor skulle förstärka företagets budskap och webbsidans 
upplevelse utan att göra den för massiv.  
 
På sidan Felanmälan finns för närvarande ingen felhantering i formuläret, vilket 
innebär att en kund kan skicka en felanmälan med tomma fält till företaget. Detta blir 
missvisande för kunden som då får ett återkopplande meddelande om skickad 
felanmälan. Störst frustration uppstår dock hos företaget som får meningslösa 
felanmälningar. Lösningen är att varje fält istället måste vara ifyllt för att kunna 
skicka formuläret. Vid utelämnade fält varnas då kunden via ett meddelande på 
skärmen att alla fält måste vara ifyllda.  
 
Eftersom företaget inte vill exponera sig själva eller sina kunder får inte användaren 
någon personligare kontakt med företaget. Webbsidan saknar inte i nuläget en 
personlig prägel, då information och bilder talar direkt till användaren. Alternativet att 
infoga information om medarbetare, personligare e-postadresser och kunder skulle 
dock medföra att webbsidan känns som en personligare länk mellan företaget och 
användare. 
 
Utvecklingen av produktbladen resulterade i att några tjänster som inte finns 
tillgängliga på webbsidan placerades på egna blad. Eftersom varje tjänst på webbsidan 
länkas till respektive produktblad, var de överblivna tjänsterna betvingade att placeras 
i webbsidans filarkiv. Detta kan leda till att användaren förbiser de tjänsterna och 
måste kontakta företaget för att få informationen. En framtida lösning är att addera de 
överblivna tjänsterna i navigationslisten med information på egna sidor. 
  
Precis som webbsidan är produktbladen i brist på mängden information. Några av 
produktbladens texter är även snarlika de som finns på webbsidan. Därmed fyller 
berörda produktblad inte någon funktion, förutom möjligheten att skriva ut och 
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arkivera dem. I framtiden skulle det därför vara fördelaktigt för både kund och företag 
att öka detaljgraden i produktbladens texter. 
 
Vissa av bilderna i produktbladen är återanvända från webbsidan, men skulle i 
framtiden alternativt kunna bytas ut till nya så att de blir unika på samma vis som 
övriga produktblad. Produktbladens illustrerade symboler förekommer på flera blad 
och skulle även kunna ersättas med särskilda symboler.  
 
Utvärderingen som gjordes av företagets befintliga kunder gav en indikation på att det 
som har åstadkommits har uppnått god användbarhet och att webbsidan 
kommunicerar väl med dem. Enligt teorin har en förbättring gjorts i jämförelse med 
den gamla webbsidan, då den inte följer många av användbarhetsteorierna. Eftersom 
en utvärdering av den gamla webbsidan inte utfördes, är det inte möjligt att påstå att 
en förbättring av den är ett faktum. En sådan utvärdering skulle bevisa en eventuell 
förbättring av marknadskommunikationen. Befintliga kunder som genomgår en 
utvärdering är redan väl insatta i verksamheten. En utvärdering av potentiella kunder 
skulle vara ett alternativ för att få fram om företagets budskap når fram till hela 
målgruppen.  
 
En ytterligare förbättring av företagets marknadskommunikation med 
informationsteknik vore en företagspresentation i form av en film. En kort 
sammanfattning om företaget, deras affärsidé och tjänster skulle kunna ingå i en film 
producerad i programvaran Flash. Genom att göra filmen åtkomlig på webbsidan blir 
det möjligt för potentiella kunder att få en visuell och auditiv upplevelse som stärker 
användarens beslutsunderlag om ett eventuellt samarbete med företaget. Filmen skulle 
även kunna fungera som ett verktyg för säljare från företaget att visa upp på 
kundmöten.  
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Bilaga 1 Utvärdering av webbsida 



 

 

Bilaga 1 Utvärdering av webbsida 
 
Utvärdering av Conects webbsideprototyp 
 
Vi är två studenter som är anlitade av Conect AB för att utveckla deras befintliga 
webbsida. Detta innebär både en visuell och kommunikativ förändring för att 
förstärka företagets budskap mot kunden. 
 
Genom en utvärdering kan vi se hur du som kund uppfattar sidan som helhet och 
avgöra om de uppsatta målen har nåtts. På så sätt kan vi förbättra sidan så att den 
bättre uppfyller kundens behov och mål.   
 
Börja först med att gå igenom webbsidans alla sidor och läs noga igenom 
informationen på dem. Svara sedan på frågorna genom att ringa in siffran på skalan 
som du tycker överensstämmer med dina synpunkter. För att vara ännu mer tydlig kan 
du ge en kort kommentar om vad du tyckte var bra resp. dåligt, men detta är inget 
krav.  
 
Prototypens adress: http://www.conect.se/exjob  
 
Med vänliga hälsningar 
Sebastian och Christian - Ingenjörshögskolan i Jönköping 
 
Frågor 
 
1. Hur bra och tydligt kan du se vad som kan göras på webbsidan?  
 
 1 2 3 4  5 
Väldigt otydligt    Väldigt tydligt 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Hur stor risk är det att du hamnar fel i navigeringen på webbsidan? 
 
 1 2 3 4 5 

Stor    Liten  
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

http://www.conect.se/exjob


 

 

3. Hur bra och tydliga är webbsidans stöd i form av funktioner, länkar, navigation 
etc.? 
 
 1 2 3 4  5 
Väldigt dåligt    Väldigt bra 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Hur lätt upplever du det att minnas vad som finns tillgängligt på webbsidans? 
 
 1 2 3 4  5 
Väldigt svårt    Väldigt lätt 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Hur enkelt kan du se var du befinner dig på en av webbplatsens sidor och hur du 
kan ta dig vidare därifrån till en annan? 
 
 1 2 3 4  5 
Väldigt svårt    Väldigt lätt 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Hur enkelt är språket som används på webbsidan?  
 
 1 2 3 4  5 
Väldigt svårt    Väldigt lätt 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Hur effektivt går företagets budskap fram till dig som användare? 
 
 1 2 3 4  5 
Väldigt svårt    Väldigt lätt 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

8. I vilken grad är valet av ord och begrepp i texter, rubriker och länkar konsekventa?  
 
 1 2 3 4  5 
Väldigt låg    Väldigt hög 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. I vilken grad ges den information till dig för att du ska veta vart du ska navigera på 
sidan, t.ex. med hjälp av korta beskrivningstexter, sidnavigeringar osv.? 
 
 1 2 3 4  5 
Väldigt låg    Väldigt hög 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Hur bra går bildernas budskap fram till dig som användare?  
 
 1 2 3 4  5 
Väldigt dåligt    Väldigt bra 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Hur lätt kan du hitta produktbladen till varje tjänst? 
 
 1 2 3 4  5 
Väldigt svårt    Väldigt lätt 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tack för ditt samarbete! 



 

 

Utvärderingsresultat  
 
Resultatet baseras på en utvärdering utförd av fem av Conect AB´s befintliga kunder. 
Kunderna fick svara på frågor om webbsidan och fick även möjligheten att ge 
tydliggörande kommentarer. Frågorna är formulerade med användbarhetsmål- och 
principer från rapportens teoretiska bakgrund som utgångspunkt. 
 
Nedan följer resultatet i form av staplar med en genomsnittssiffra och en 
genomsnittlig procentsiffra utifrån kundernas inringade gradering på skalan.  
 
 

 
 



 

 

 
 
Slutsats 
 
Samtliga utvärderare fick ett övergripande positivt intryck av webbsidan och gav 
återkoppling på vad som var bra, resp. mindre bra. Resultatet ligger stadigt över ett 
medelvärde och många av siffrorna är nära maximum. Webbsidans navigering och 
språk är de punkter som utmärker de starkaste resultaten, och det framgår tydligt att 
användarna finner webbsidan användarvänlig och lättförståelig. Vissa av utvärderarna 
kommenterade dock att webbsidan saknade information i form av medarbetarnas 
personliga e-postadresser, samt att namnen på medarbetarna inte framgick i några 
bilders alternativa text. Eftersom företaget hade tydliga restriktioner angående 
utelämnande av personlig information på webbsidan, uteslöts alternativet att inkludera 
sådan information.  
 
Generella kommentarer från utvärderarna var att informationen inte kändes överflödig 
eller för omfattande, vilket gjorde att webbsidan kändes lättare att motta. Även fast 
webbsidan innehåller betydligt fler bilder än den föregående, gavs positiv 
återkoppling om att webbsidan inte var tungladdad för somliga med 
modemuppkoppling.  
 
Sammanfattningsvis kan resultatet av utvärderingen användas som ett försäkrande 
bevis på att de uppsatta målen mot god användbarhet har uppnåtts med goda 
marginaler. Webbsidan har god kommunikation med kunden och 
marknadskommunikationen genom denna kanal upplevs därmed som 
tillfredsställande.  

 


