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Abstract 

Gotime is a private firm whose business is to import and sell GPS devices, which 
in turn generates electronic driver logs. Gotime's motto is that the costumer 
should be able to spend their time on other things than writing mileage logs. 

 

We wanted to find out how we could increase Gotime's credibility by creating a 
visual identity following current trends in logotype design and web design. Our 
goal was to develop a brand new website that follows the trends that occurs in 
2013. We also wanted to create a uniform image for all components such as 
packaging, business cards, social media etc. 

The issues we have assumed in the work are: 

• Can we enhance the company's credibility through a modern trend graphic 
profile? 

• Which web trends should be followed? 

• How can we create a red thread through the graphical profile? 

 

The methods we used are literature studies, observational studies and client 
meetings. 

We made trend analysis in order to pinpoint what’s modern today, and we have 
been able to produce a result that follows today's trends but also to all its parts are 
interrelated. 

The work resulted in a new trend strong visual identity to Gotime, containing a 
logo, website, packaging, stationery, business cards and drivers log template. By 
creating a visual identity and website following today’s trends we believe that we 
can increase a company's credibility. The site is based on four trends, large 
photography background, a fixed menu bar, one page layout structure and 
responsive design. 

Our conclusions does concern the importance of having a good plan for how to 
answer our issues and the importance of using the right methods to answer them. 
It also discusses how important it is to stick to the theoretical basis and not to 
answer the questions with our own assumptions. 
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Sammanfattning 

Gotime är en enskildfirma vars syssla är att importera och sälja GPS: er som i sin 
tur genererar elektroniska körjournaler. Gotime’s motto är att man ska kunna 
lägga sin tid på annat än att skriva körjournaler.  
 
Vi ville ta reda på hur vi kunde öka Gotime’s trovärdighet genom att följa dagens 
trender inom grafisk design och webbdesign. Vi hade som mål att utveckla en helt 
ny webbplats som följer de trender som borde följas år 2013. Vi ville också skapa 
en enhetlig profil för alla olika komponenter såsom förpackning, visitkort, sociala 
medier m.m.  

De frågeställningar vi utgått ifrån i arbete är:  

• Kan vi öka företagets trovärdighet genom en modern trendmässig grafisk 
profil? 

• Vilka webbtrender bör följas? 
• Hur kan man skapa en röd tråd genom den grafiska profilen?  

 
De metoder vi använt oss av är litteraturstudier, observationsstudier och 
kundmöten.  

Genom att vi gjort trendanalyser för att kunna sätta fingret på vad det är som är 
modernt idag, har vi kunnat ta fram ett resultat som följer dagens trender men 
också att alla företagets delar hänger samman. 

Arbetet resulterade i en helt ny trendstark grafisk profil till Gotime som innehåller 
en logotyp, webbplats, förpackning, brevmall, visitkort och körjournalsmall. 
Genom att skapa en trendenlig grafisk profil och webbplats kan man öka ett 
företags trovärdighet. Webbplatsen utgår ifrån fyra stycken trender, stor 
fotografibakgrund, fast menyrad, one page layout och responsive design. 

Våra slutsatser berör hur viktigt det är att ha en bra plan för hur man ska möta 
sina frågeställningar och vikten av att använda rätt metoder för att besvara dessa. 
Den tar även upp hur viktigt det är att hålla sig till teoretiskt underlag och inte att 
besvara sina frågeställningar med egna antaganden.  

 

Nyckelord 
Webbdesign, grafisk profil, webbtrender, logotyptrender, trovärdighet, profilering. 
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1  Inledning 
För att kunna sälja en produkt eller tjänst måste man som företag framstå som 
trovärdig och seriös inför kunden. Att följa trender inom grafisk design i både 
tryck och på webben kan bidra till att uppnå detta och få kunden att uppfatta 
företaget som modernt och framåtsträvande. I detta arbete tänker vi definiera 
trender och skapa en trendstark grafisk profil.   

Vårt arbete är skrivet i samband med vår utbildning Kandidatpåbyggnad i 
teknikens tillämpning med inriktning grafisk design och webbutveckling på 
Jönköpings tekniska högskola och är vårt examinationsprojekt. 

1.1  Bakgrund och problembeskrivning 
Bakgrunden till detta examensarbete ligger i att vi blev kontaktade av företaget 
Gotime som importerar GPS: er för elektroniska körjournaler och ville ha en helt 
ny profil på webben samt ny förpackning för produkten. Gotime ville dessutom få 
en grafisk profil att använda sig av. Idag har allt det grafiska arbetet på 
förpackningen gjorts i Taiwan, men det håller inte en europeisk designstandard 
och detta kan resultera i att Gotime framstår som oseriöst.  

Gotime grundades år 2011 av Gustaf Göransson och är en enskild firma som 
startades för att det är alldeles för krångligt för bilförare att göra sina körjournaler. 
Tanken är att ge företag ett alternativ till den tidskrävande körjournalen som skrivs 
för hand. Anställda kan sätta av mer tid till mer vinstgenerande arbete som gynnar 
företaget då den anställde kan plocka hem den där stora viktiga ordern på 
fredagseftermiddagen istället för att försöka fylla i sin körjournal i sista minuten, 
eller helt enkelt för att ta bort ett onödigt och tidskrävande moment från det 
vardagliga arbetet.  

Den elektroniska körjournalen har vunnit stort intresse på marknaden och Gotime 
kommer att expandera ytterligare inom den närmaste tiden. Gotime har valt att 
arbeta med den största tillverkaren av elektroniska körjournaler och arbetar 
ständigt för att förbättra produkterna för att kunden ska känna sig så uppskattad 
och nöjd som möjligt med sitt köp. 

Att man inte har en genomtänkt grafisk profil och webbplats innebär att man kan 
förlora potentiella kunder. Gotime vill öka försäljningen av sin produkt, och har 
kommit till insikt att en ny profilering är ett första steg för att uppnå denna 
ökning. Då näst intill all marknadsföring sker genom företagets webbplats och 
Google, så måste det se seriöst och professionellt ut, vilket det inte gör idag. 
Kunden måste känna att företaget är trovärdigt. Webbplatsen innehåller väldigt 
mycket information i form av text, och detta skapar förvirring för den som 
besöker webbplatsen och gör att många inte orkar läsa igenom all den information 
som står. Företaget har ingen genomgående grafisk profil, och detta gör att kunder 
inte känner en koppling mellan vara/tjänst och webbplatsen. Om de ser en 
annons i exempelvis en tidning ska man direkt känna igen artikeln på de grafiska 
element som finns med. Man ska hela tiden se kopplingen till företaget i de olika 
medier som finns. 
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1.2  Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att skapa en trendstark och tidsenlig grafisk 
profil och webbplats med möjlighet till direktköp av produkten. Målet med den 
grafiska profilen är att på sikt öka Gotime’s trovärdighet och försäljning. Vårt eget 
syfte med arbetet är att fördjupa våra befintliga kunskaper inom grafisk design och 
webbutveckling samt ta reda på hur vi kan skapa en trendenlig grafisk profil. 
 
Frågeställningar 
Vi har valt att ha en övergripande frågeställning som bryts ner i två mindre 
frågeställningar.  
 
Kan vi öka företagets trovärdighet genom en modern trendmässig grafisk 
profil? 

• Vilka webbtrender bör följas? 
• Hur kan man skapa en röd tråd genom den grafiska profilen?  

1.3  Avgränsningar 
Vi kommer inte skriva texterna på webbplatsen. Vi kommer inte heller utforma 
mall för annonser. Vi kommer inte göra några undersökningar om ökad 
försäljning.  

Det vi kommer arbeta fram är; 

• Grafisk profil 

• Logotyp 

• Webbdesign 

• Webbshop 

• Visitkort 

• Brevmall i Microsoft Word 

• Förpackningsdesign inkl. designen av CD-skivan 

• Körjournalsdesign 

• Exempel på trycksaker 

• Grafik för sociala medier 
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1.4  Disposition 
Rapporten börjar med den teoretiska bakgrunden som beskriver de olika områden 
vi berör och som vi kommer att återkoppla till senare i rapporten. Efter detta 
beskriver vi våra metodval och varför vi valt att använda oss av dessa. Hur vi har 
genomfört arbetet beskrivs efter metodvalet. Efter det presenteras vad arbetet 
resulterat i samt en analys av arbetet. Näst sist har vi en diskussion om de metoder 
vi valt att använda oss av, hur vi tycker resultatet blev och vad vi kunnat göra 
bättre. Avslutningsvis kommer referenser, sökord och bilagor. 
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2  Teoretisk bakgrund 
Utifrån litteraturstudier inom de olika ämnena som rörs i detta examensarbete har 
vi kunnat få fram relevant information och underlag för att utföra arbetet och få 
fram önskvärda resultat. Litteraturen som vi undersökt är böcker och artiklar 
tagna från internet. Den teoretiska bakgrunden berör två huvudämnen där det ena 
handlar om grafisk design och det andra handlar om webbprogrammering/design. 

2.1  Färgharmonier 
Färglära täcker en hel del saker, men den mest grundläggande nivån är det samspel 
av färger i en design genom komplement, konstrast och färgmättnad. 
Komplement syftar på det sätt vi ser färger i termer av dess relationer med andra 
färger. När färger upptar motsatt sida av färgspektrat, får det oss människor att 
uppfatta ett visuellt mönster genom att upprätta en gyllene medelväg som ögat kan 
vistas i. Två vanliga användningsområden för komplement är Triadic- och 
Compound color scheme. (Cannon, 2012) 

2.1.1 Triadiskt färgschema 

Ett triadiskt färgschema består av tre stycken färger på separata ändar av 
färgspektrat. För att enkelt skapa ett färgschema efter denna princip ska man börja 
med en grundfärg. Utefter grundfärgen ritar man sedan upp en liksidig triangel, 
där de tre punkterna i triangeln utgör färgschemat (se figur 1). Tack vare att 
triangeln är liksidig får färgerna lika stor färgmättnad och kompletterar varandra 
väl. (Cannon, 2012) 

2.1.2 Compound color scheme 

Compound color bygger på att tillhandahålla ett utbud av kompletterande färger: 
två färger valda från motsatta ändar av färgspektrat (se figur 1). Genom att göra på 
detta sätt får formgivaren större frihet i sin design och kan samtidigt dra nytta av 
det visuella intrycket de kompletterande färger ger. (Cannon, 2012) 

 

 
Figur 1. Triadisk & Compound color scheme. (Cannon, 2012) 
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2.2  Vikten av läsbarhet 
För designerns syfte hänvisar läsbarhet till hur lätt det är att läsa igenom ett 
textstycke, vilket är nära relaterat till hur ögonen ansträngs. Detta handlar inte om 
läsbarheten av enskilda tecken, det handlar om samspelet mellan textens läsbarhet 
och användarens upplevelse. För att skapa en design som har en bra 
användarupplevelse (UX) krävs det också att man lyckas skapa en bra 
läsupplevelse för användaren. Detta fungerar även åt andra hållet då man måste 
skapa en bra läsarupplevelse för att kunna skapa en bra användarupplevelse. 
Teknikerna för detta påverkar varandra både när de är bra utformade men även 
när det mindre bra utformade. Dålig läsbarhet på en webbplats kan leda till 
förvirring, frustration, och till slut att användaren lämnar webbplatsen, medan en 
bra läsupplevelse är osynlig, den stödjer användaren och skapar engagemang. 
(Ford, 2012) 

Precis som att alla webbplatser behöver en bra design för att skapa en bra 
användarupplevelse, skulle varje webbdesign dra nytta av en viss omsorg när det 
kommer till läsbarhet av webbplatsens texter. Till exempel skall texttunga 
webbplatser såsom bloggar och tidningar värna och prioritera läsbarheten, medan 
webbsidor för till exempel evenemang och e-handel kanske bara behöver justera 
linjehöjder och teckenstorlekar. Oavsett i vilken grad du prioriterar läsbarheten på 
en webbplats bör du hela tiden sträva efter en så enkel läsupplevelse som möjligt. 
(Ford, 2012) 

2.2.1 Textstorlekar och radlängder 

När man arbetar med textstycken måste man överväga dess mått. Måttet definieras 
av antingen antalet tecken per rad eller antalet ord. Jan Tshichold’s principer 
grundade sig på att hålla sig mellan 8 till 12 ord per rad, eller 45-85 tecken per rad. 
Efter att marginaler och textens bredd har ställts in kan två attribut inom CSS 
(2.4.2 CSS) användas för att återge korrekt antal ord eller tecken per rad, font-size 
och word-spacing.  

När man ska besluta om textens storlek skall man skapa en balans mellan att göra 
texten tillräckligt stor att man inte blir distraherad när man hoppar till nästa rad, 
men inte så liten att läsaren ska behöva luta sig fram mot skärmen för att läsa den. 
För de flesta typsnitten är 16 pixlar en bra utgångspunkt att börja ifrån, men andra 
faktorer kan leda dig till att göra en större eller mindre textstorlek. Word-spacing 
är det attribut som bestämmer avståndet mellan alla ord, detta sköter de flesta 
webbläsare på ett hyggligt sätt. (Ford, 2012) 

 

2.3  Logotyptrender 2012 
Bill Gardner har skrivit en artikel där han analyserat cirka 32,000 logotyper från 
hela världen. Han har kartlagt vilka olika trender som fanns under år 2012 inom 
logotypdesign.  
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Enligt Gardner finns det tre huvudkategorier inom logotypdesign. I den första 
kategorin hamnar de logotyper som smälter in i mängden och inte gör något starkt 
intryck på åskådaren. I denna kategori hamnar majoritet av dagens logotyper. Här 
speglas inte någon särskild kreativitet i designarbetet. Detta fungerar dock för 
många företag då det är en “säker” väg att gå, men tar inte designtrenderna framåt 
i utvecklingen.  

I den andra kategorin hamnar de logotyper som är överarbetade, eller som 
skribenten skriver “done to death”. Denna kategori logotyper som föreställer 
transparenta böcker, träd som liknar människor, dinosaurier, monster och mycket 
annat som är väldigt detaljerat.  

I den tredje kategorin hittar man logotyper som är kreativt nyskapande och sticker 
ut från mängden. Dock återfinns inte allt för många logotyper här, men det är 
potentiella designtrendskapare. Den tredje kategorin är vad som visar de nya 
trenderna för år 2012. (Gardner, 2012) 

Det har blivit väldigt viktigt när man designar en logotyp att den ska passa i flera 
olika digitala format då allt fler använder sina smartphones, tablets och mer 
frekvent datoranvändande. Logotypen ska passa som en ikon då det används 
väldigt mycket på framförallt internet. Detta gör att detaljrikedomen i logotyper 
inte får vara allt för hög och det har blivit mer vanligt att logotypen ska passa som 
en app-ikon. Fler och fler logotyper innehåller transparens och det finns ofta en 
närhetsrelation mellan illustrationer och text i en logotyp.  (Gardner, 2012) 

Bill Gardner hittade 15 olika trender inom logotypdesign för år 2012. 
Trenderna är: (För exempel på de olika logotyptrenderna, se Figur 2.) 

1. Icon cluster - Här är flera individuella grafiska element väldigt nära 
varandra. 

2. Transparent links - Flera objekt som utgör någon form av “kedja” och 
kopplas samman genom att ligga på varandra med transparens. 

3. Watercolor - Logotyper som ser ut som att de är gjorda med vattenfärger, 
fast digitalt gjort.  

4. Potato chip - Den geometriskt korrekta termen är hyperbolisk paraboloid, 
och innebär egentligen att logotypen har samma form som ett potatis 
chips. Innehåller ofta gradienter för att ge en effektfull finish. 

5. Anaglyphs - Från början användes detta för att skapa en stereografisk 3D-
effekt med en röd bild och en blå bild liggandes på varandra och är något 
förskjutna. Men används inte för att ge 3D effekt i logotyperna utan bara 
för att ge en färgeffekt genom att ha två bilder med två färger på varandra 
med en aning opacitet.  

6. Selektiv skärpa - Man har en punkt i logotypen som är skarp, medan det 
som är runt omkring är suddigt/ ur fokus.  

7. Woven - Grafiska element som är “vävda” i varandra.  

8. Twined - Det grafiska elementet ger intrycket att det har snöre runt sig. 
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9. Sprout - Ger känslan av en nyknoppande växt. 

10. Peel - Ger intrycket att logotypen är ett klistermärke som man drar av. 

11. Sphere carving - Ser ut som någon ristat eller karvat i en sfär. 

12. Apps - Logotypen är formad som mobila applikationsikoner. 

13. Tessellation - Det grafiska elementet påminner om mosaik. Den utgörs av 
flera geometriska former samlade i en serie för att täcka ett område med ett 
repeterbart mönster. 

14. Arc twists - Geometriska bågar som är vridna och har ofta inslag av 
gradienter för att ge effekt.  

15. Cousin series - En logotyp som är utfärdad i olika varianter. Exempel på 
det är att logotypen består av en text, men som är fylld med olika mönster. 
(Gardner, 2012) 

 
Figur 2. Exempel på de olika logotyptrenderna. (Gardner, 2012) 
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2.4  Webbdesign 

2.4.1 HTML 

HTML är ett formateringspråk för att visa text, grafik, ljud och film över internet. 
HTML språket skrivs i ett textdokument med filändelsen .html och ligger som 
grund för det som kallas en webbsida. En webbsida innehåller oftast 
hypertextlänkar som används för att kunna navigera mellan olika sidor på en 
webbplats. HTML står för hypertext markup language och språket använder sig av 
så kallade taggar för att definiera olika element som rubriker, paragrafer och 
tabeller, men även bilder, ljud och filmer. För att visa dessa html-filer används en 
webbläsare som tolkar filens taggar och visar sedan webbsidans innehåll för 
användaren. (Hemmendinger, D. 2012) 

2.4.2 CSS 

CSS är ett språk som används enbart för att presentera semantiken av ett 
dokument skrivet i språket HTML. CSS står för Cascading style sheets och är 
enbart avsett för att layouta och visuellt utforma hemsidans design. Med hjälp av 
CSS kan man sätta upp regler för hur olika HTML-element ska presenteras, till 
exempel vilken färg och typsnitt en rubrik ska ha. (Cascading Style Sheets, 2013).  

CSS kan användas till mycket mer än att bara ge olika element färger eller 
storlekar, det kan även användas för att skapa till exempel animationer vilket kan 
ersätta animerade bilder, flashanimationer och även javascript. 
(W3Schools, 2013). 

Med hjälp av CSS kan man skapa regler över hur olika element ska hanteras 
visuellt och presenteras. Man kan även göra det möjligt för flera sidor att dela 
formatering och på så sätt minska upprepningen av CSS-kod. 
(Cascading Style Sheets, 2013) 

 

2.4.3 Planering och standarder 

Ofta när man ska utveckla och ta fram en webbplats vill man påbörja 
programmeringen väldigt snabbt. Det kan dock ofta bli kostsamt och tidskrävande 
om man stressar in i ett projekt där man inte lagt ut en väl planerad plan för.  

När man ska planera upp en webbplats, börjar allting alltid med en idé som sedan 
följs åt av vilka funktioner webbplatsen ska innehålla för att sist bestämma 
layouten. (Grahl, 2010) 
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För att kunna komma fram till dessa tre delar på webbplatsen krävs det att man 
lyckas koppla samman webbdesign och webbplatsens informationsarkitektur. Det 
är då viktigt att ha en grundläggande förståelse av samspelet mellan design och 
informationsstruktur då dessa går ihop med varandra. Informationsarkitekturen är 
en fundamental hörnsten i en framgångsrik webbplats, och genom att tillämpa 
dessa principer säkerhetsställer man att användaren kommer uppleva 
funktionalitet, enkel navigation och enkelt kunna upptäcka websidans innehållet. 
(Zorzini, 2010) 

Strukturen och klassificeringen av innehåll kommer direkt påverka en användares 
förmåga att hitta och hantera information på webbplatsen. Oavsett om man gör 
en re-design eller en ny design bör man ha ett bra grepp om vilka typer av innehåll 
som kommer att ingå i webbsidan innan man börjar med layoutarbetet. Valet av 
hur innehållet ska organiseras bör göras först efter en grundlig inventering 
genomförts. Efter att en sitemap, en så kallad webbplatskarta har skissats upp ger 
den designern en god visuell bild över hur möjliga scenarion för webbplatsens 
innehåll kan byggas upp. (Zorzini, 2010) 

 Webbplatsen måste ha ett konkret syfte och man måste vara väl medveten om 
vilken målgrupp webbplatsen ska vända sig mot. Målgruppen måste vara väl 
kartlagd innan man börjar utveckla webbplatsen då det blir betydligt lättare för 
designern att utforma layouten om man vet vilka det är som kommer att använda 
sig av den och vilka behov som behöver tillfredsställas. (Grahl, 2010) 

 

Något man måste ha i åtanke vid skapandet av en webbplats är: 

• “Utvecklaren av webbplatsen måste hela tiden sätta sig in i besökarens situation 
och utveckla hemsidan utifrån hur användaren tänker.” 

• “Webbplatsen måste i sitt färdiga skick kunna dra till sig och sedan hålla kvar 
användarens uppmärksamhet.” (Molich, 2002, s.30) 

När man ska planera upp layouten för webbplatsen är det viktigt att följa vissa 
webblayoutstandarder, och detta för att inte skapa förvirring hos användaren.  

Logotyp: Bör finnas överst till vänster av layouten och vara en länk till startsidan. 

Rubrik: Viktigt att ha överst på sidan för att skapa en snabb översikt åt 
användaren vad webbplatsen handlar om. 

Global meny: En horisontell meny på sidans överkant och innehåller 
huvudlänkarna på webbplatsen. Finns ofta en kombination innehållandes 
undermenyer.  

Huvudmeny: Är i form av en spalt och placerad till vänster på sidan.  

Sökknapp och sökfält: Bör ligga uppe i höger hörn av sidan. 

Kontaktuppgifter: Bör ligga längst ner på sidan i en sidfot, också kallad “footer”. 
Denna bör också vara statisk för alla sidorna så användaren hela tiden vet var 
kontaktuppgifterna finns. 
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I en menyrad bör det inte finnas fler än sju stycken länkar. Om detta överskrids 
blir det svårt för användaren att få sig en snabb överblick för vad som finns på 
webbplatsen. (Grahl, 2010) 

  

2.4.4 Responsive webbdesign 

Under de senaste åren har nya surfvanor utvecklats som tillsammans med ny 
teknologi ställer högre krav på webbplatserna. För att möta dessa krav använder 
sig utvecklare och designer sig av responsive, eller anpassningsbar, webbdesign. 
Den nya tekniken för med sig en mängd nya plattformar för digitalt innehåll och 
idag är mobiler, surfplattor och datorer ett naturligt tillvägagångssätt i användarnas 
mediekonsumtion. Detta leder till att webbplatserna måste vara anpassningsbara 
och fungera bra i på alla olika plattformarna. Att sajterna ska vara anpassningsbara 
till alla de olika plattformarna är en trend som allt fler och fler blir medvetna om. 
De anpassningsbara sajterna ersätter de tidigare sätten att bygga webbsidor på då 
man byggde separata sidor för de olika enheterna. Anpassningsbar webbdesign 
ställer höga krav på dels den nya tekniken men främst på formgivare och 
interaktionsdesigners som tvingas att arbeta på ett nytt sätt för att deras design 
skall fungera i alla format. (Hammarberg, 2012) 

 

 
 

Figur 3. Anpassningsbar webbdesign. (Strateg, 2013) 
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2.4.5 Wordpress 

Wordpress startade 2003 som ett verktyg för att förbättra typografi vid vardagligt 
skrivande och hade då enbart ett fåtal användare som du kunde räkna på fingrarna 
och tårna. Sedan dess har Wordpress växt till att bli världens största bloggportal 
för egen hostade sidor av miljontals webbplatser som ses av tiotals miljoner 
människor varje dag. Till en början användes Wordpress främst som ett 
bloggsystem men har idag växt till ett fullt flexibelt innehållshanteringssystem för 
webbsidor och mer därtill. (About Wordpress, 2013) 

 

2.4.6 Twitter Bootstrap 

Twitter Bootstrap är ett gratis bibliotek av verktyg för att skapa webbplatser och 
webbapplikationer. Biblioteket innehåller HTML, CSS-baserade desigmallar för 
typografi, formulär, knappar, diagram, navigering och en hel samling av andra 
värdefulla komponenter och JavaScripttillägg. Exempel på stora företag som 
använder Bootstrap är NASA och NBC. En väldigt viktig funktion som Bootstrap 
erbjuder är deras struktur att bygga upp hemsidor på, där de tillhandahåller en 
stödrasterlayout som med andra ord är en rutnätsstruktur. Med hjälp av detta 
system kan man skapa anpassningsbara webbdesigner, så kallad responsive design. 
(Twitter Bootstrap, 2013) 
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3  Metod och genomförande 
 

I detta avsnitt beskriver vi vilka metoder vi använt oss av för att kunna besvara de 
olika frågeställningarna samt beskriva arbetsprocessen för de olika delarna. Vi 
börjar med att beskriva vilka metoder vi använt oss av i arbetet för att sedan 
beskriva hur vi genomfört de olika delarna i arbetsprocessen. 

 

3.1  Metod 

3.1.1 Datainsamling 

Kundmöte 

Vi valde att göra ett kundmöte för att få en bättre bild av företaget och 
förväntningarna på projektet. Dessa kundmöten skedde kontinuerligt under 
projektets gång. Anledningen till dessa kontinuerliga möten var för att hela tiden 
få med Gotime’s åsikter och synpunkter.   

Litteraturstudier 

Litteraturstudierna vi genomfört omfattar böcker, tidskrifter samt webbartiklar. 
Anledningen till valet av denna metod är att vi tycker det är viktigt att ha en stabil 
teoretisk grund, för att kunna genomföra vårt arbete. Med litteraturstudierna 
kunde vi fördjupa våra kunskaper inom de ämnen som berörts och implementera 
detta under arbetets gång. Webbartiklar har vi använt oss av för att det är mer 
uppdaterat än vad böckerna är. Då vi har fokuserat mycket på trender, finns det 
inte mycket tryckt litteratur om detta för att det kan ändras hela tiden. Därför 
valde vi oss av pålitliga källor från webben.  

Observationsstudier 

För att få en vetenskapling grund till vilka webbtrender som utmärker sig 2013, 
valde vi att göra en observationsstudie över tio nylanserade webbplatser, se bilaga 
6. Anledningen till att vi valde att göra en observationsstudie i stället för en 
litteraturstudie är för att det inte finns uppdaterad litteratur över webbtrender.  

Webbenkät 

För att kunna få underlag till att besvara ena frågeställningen valde vi göra en 
webbenkät. Applikationen vi använde är SurveyMonkey som erbjuder gratis 
webbenkäter. Anledningen till att vi valde just en webbenkät är för att man snabbt 
kan få ut enkäten till många personer.  
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3.1.2 Kan vi öka företagets trovärdighet genom en modern 
trendmässig grafisk profil? 

För att kunna besvara denna frågeställning har vi använt oss av en webbenkät som 
går ut på att jämföra Gotime’s tidigare webbplatsdesign med den nya vi skapat, 
samt Gotime’s tidigare förpackningsdesign med den nya. Undersökningen går till 
så att deltagaren besvarar två frågor som visar vilken design som anses vara mest 
trovärdig.  

3.1.3 Vilka webbtrender bör följas? 

Denna frågeställning har vi besvarat genom en observationsstudie av nylanserade 
webbplatser. Detta för att kunna göra ett diagram över de största webbtrender 
som finns inom webbdesign.  

3.1.4 Hur kan man skapa en röd tråd genom den grafiska profilen?  

För att besvara denna frågeställning har vi använt oss av litteraturstudier. 
Litterturstudierna har legat till grund för kunskaper inom färgharmonier, typografi 
och designtrender.  

3.1.5 Mediaverktyg 

För att skapa webbplatsen, de olika grafiska komponenterna samt layouter har vi 
använt oss av olika datorprogram. Webbplatsen är programmerad i programmet 
Notepad++, som är ett textredigeringsprogram. Notepad++ är ett väldigt enkelt 
utformat program där man har ett textdokument som man skriver i sin kod i för 
att sedan testköras i exempelvis en webbläsare.  

För de grafiska komponenterna och layouterna har vi använt oss av Adobe 
Photoshop samt Adobe Illustrator. Photoshop är ett oerhört kraftfullt 
bildredigeringsverktyg som är passar till att redigera bilder men också för att ta 
fram webbplatslayouter/skisser. Illustrator används för att skapa logotyper och 
andra grafiska komponenter.  

Vi har också använt oss av Microsoft Word för att kunna skapa brevmall åt 
Gotime. Vi valde Word för att det är det mest använda 
ordbehandlingsprogrammet på marknaden och därav kan användas av i stort sätt 
alla som har en dator. 

3.1.6 Adobe kuler 

Adobe Kuler är ett webbaserat program för att generera färgteman som kan 
inspirera alla projekt. Oavsett vad du skapar, med Kuler kan du experimentera 
snabbt med färgvariationer och bläddra bland tusentals teman från Kuler’s 
medlemar. Vi valde att använda detta verktyg då det erbjuder flertal olika tekniker 
för att skapa färgharmonier.  
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3.2  Designprocessen  
I detta avsnitt beskriver vi kort hur vi genom våra metoder framställt arbetet i 
kronologisk ordning. 

3.2.1 Planering och uppstart 

Efter att ha blivit kontaktade av Gotime bokades ett möte för att gå igenom 
projektet. Vi träffade grundaren av Gotime där en kravspecifikation togs fram 
som skulle komma att ligga till grund för arbetet. Kravspecifikationen gällde 
framförallt den nya webbplatsen, alltså inte de andra designdelarna såsom 
logotypen och förpackningen. 

Vi planerade upp vilka delar som skulle ingå i projektet för att sedan försöka 
uppskatta tidsåtgången för varje enskild del. Vi insåg att webbplatsen skulle 
komma att ta upp näst intill hela projekttiden och därför delades detta upp, 
webbplatsen blev en del och det grafiska arbetet blev den andra delen. Vi delade 
upp detta oss emellan för att kunna jobba parallellt genom hela projektet. I början 
av projektet arbetade vi ihop för att kunna få en gemensam bild av helheten. En 
informationsstruktur skapades för webbplatsen. Detta behövdes göras tillsammans 
då det var ett stort jobb att få en bra struktur på all den information som skulle 
finnas med på webbplatsen. Sedan togs det fram en layoutskiss av webbplatsen. 
Efter detta togs det också fram en logotyp för Gotime som skulle komma att ligga 
till grund för designen av resterande grafiska komponenter.  

3.2.2 Webbplats 

Enligt vår tidsplanering blev webbplatsen den största praktiska delen i projektet, 
och sträckte sig därför över hela projektets gång. Webbsidans arbete innefattar 
många olika delar och stadier som var oerhört viktiga för arbetets resultat. För att 
strukturera upp vårt arbete gjorde vi ett flödesschema som innefattade hur 
webbplatsen skulle byggas upp och i vilken ordning de olika arbetsmomenten 
skulle falla, figur 4.  

 

Figur 4. Flödesschema. 
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Analys av kravspecifikation 

Det första momentet i processen var att analysera och sammanställa den 
informationen vi fått i kravspecifikationen av Gotime (Se bilaga 1). Detta gjordes 
gemensamt för att få ut all vital information som kravspecifikationen innehöll. 
Informationen sammanställdes på papper detta för att enkelt kunna strukturera 
upp webbplatsens innehålla. 

Analys av befintl ig webbplats och dess information 

För att få en bild av vilken information den tidigare webbplatsen innehöll och 
vilken information som skulle finnas kvar kontra tas bort gjorde vi en 
observationsstudie av Gotimes tidigare webbplats. Denna information delades 
upp i olika kategorier med prioritetsordningar utefter Gotimes krav och 
informationens syfte.  

Strukturering av information 

Analysen över webbplatsens information kom att ligga till grund för den nya 
webbplatsens struktur och design. Informationen delades upp på webbplatsen 
olika undersidor, för att få en bättre informationsstruktur. Med ett flertal skisser 
på sidans struktur av information kunde vi gå vidare till det grafiska designarbetet 
(Se bilaga 2). 

Skisser för hand 

För att komma på designens uppbyggnad och struktur samt design idéer använde 
vi oss av de litteraturstudier samt observationsstudier som berör 2013 års 
webbtrender. Vi skissade fram en grundmall som användes till samtliga sidor på 
webbplatsen (Se bilaga 9).  

Visual design brief 1 

Vi gav en grafisk presentation av de skisser och idéer vi hade och argumenterade 
för våra idéer genom de designtrender vi använt oss av. Vår plan var att ge en 
pitch som kunde kopplas till faktiskt data och på så sätt sälja sig själv. Efter en 
lyckad pitch diskuterades designen och vi tog emot konstruktiv kritik från Gotime. 
Det vart en mycket konstruktiv dialog som fick båda parter att se både styrkor och 
svagheter i designen, som vi senare kom att utveckla till det färdigställda resultatet. 

Photoshopskiss 

Med utgångspunkt från vår skiss började vi konstruera sidan i Adobe Photoshop 
för att kunna få en exakt bild över hur designen skulle se ut. 

Visual design brief 2 

Den färdiga designen av webbplatsen lades fram till kunden för granskning och 
för ett godkännande. Här diskuterades en del ändringar om färdigställdes efter 
mötet.  
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Kodning av webbplats 

För att börja det praktiska arbetet, kodning av webbplats, var vi tvungna att veta 
vilka metoder, verktyg och språk vi skulle använda oss av. Utifrån våra tidigare 
kunskaper hade vi valt att bygga webbplatsen i Wordpress, som närmare beskrivs i 
2.4.6 Wordpress. Utöver CMS verktyget Wordpress använde vi CSS och 
JavaScript biblioteket Bootstrap. 

3.2.3 Logotyp 

Efter att ha läst om 2012 års logotyptrender och vilken väg trenden skulle komma 
att ta, bestämde vi oss för att fortsätta att studera olika logotyper genom 
observationer. Vi kom ganska snabbt fram till att vi vill skapa en logotyp där 
ikonen ska fungera utan företagets namn bredvid.  

Då företaget bara säljer en produkt, ville vi framhäva denna produkt i logotypens 
design. Vi tänkte också försöka hålla en ren och enkel stil på logotypen. Vi valde 
ett relativt tunt typsnitt som också är licensfritt. Vi tänkte hela tiden att vi ville ha 
stilen och formen av en applikationsknapp (Figur 2. Logotyp nr 12). Allt skissande 
och skapandet av det slutliga resultatet gjordes i Adobe Illustrator.  

3.2.4 Färgschema 

I samband med att logotypen togs fram, började vi bygga upp ett färgschema som 
ligger till grund för hela Gotime’s grafiska profil. Färgschemat togs fram genom 
webbapplikationen Adobe kuler, där vi använde oss ut av två färgschematekniker 
för att få fram dessa färger, Triadiskt färgschema och Compound color scheme.  

3.2.5 Förpackningen & CD-skiva 

Förpackningen har formen och storleken av ett DVD-fodral. Vi fick inte ändra 
själva formen på förpackningen, utan det gällde bara att designa om på den yta 
som redan fanns tillgänglig. Den gamla designen kan du se i Figur 5.  

 
Figur 5. Gamla förpackningsdesignen. 
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Vi bestämde att förpackningen skulle följa samma stil som webbplatsen. Gotime 
bestämde att förpackningen skulle rensas på onödig information och göras mindre 
rörig. Vi valde att använda samma fotografi som också används på webbplatsens 
startsida, som bakgrund på förpackningen. På insidan av förpackningen finns det 
en steg-för-stegguide, som innehåller olika illustrationer som visar 
tillvägagångssättet av installation och användandet av produkten. Dessa gjorde vi 
nya illustrationer av. De gamla illustrationerna kan du se i Figur 6. Allt arbete med 
layouten och de nya illustrationerna till förpackningen gjordes i Adobe Illustrator.  
 
Vi valde att ta fotografiet på framsidan av förpackningen och lade denna på CD-
skivan med produktlogotyp och en kort text. Layouten gjordes i Adobe 
Photoshop, då en mall för CD-skivan fanns i Photoshopformat. 

 
Figur 6. Gamla steg-för-stegsidan. 

3.2.6 Visitkort 

Tanken med visitkortet var att återspegla vad Gotime arbetar med, samt att 
designen skulle passa in med resterande material i den grafiska profilen. Genom 
att skissa på lite olika idéer för både form av visitkortet och upplägget av den 
information visitkortet skulle innehålla, kom vi fram till att vi ville ha rundade 
hörn. Idén om de rundade hörnen kommer från formen av själva produkten 
Gotime säljer. Då logotypen redan bygger på detta designtänkande, skapade vi en 
skiss av visitkortet i form av logotypen. Själva logotypen visas på framsidan, 
medan baksidan innehåller kontaktinformation. Det andra förslaget blev i 
standardformat för visitkort, som är 85mm x 55mm, fast med rundade hörn. 
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Gotime’s GPS är kopplat mot Google Maps och detta ville vi illustrera. Vi valde 
ut en plats i Jönköping från Google Maps för att sedan skapa en illustration av 
detta samt lägga en platsmarkering på kartan med logotypen som plats.  

3.2.7 Brevmall 

Vi började med att skissa upp en layout i Adobe Illustrator. Vi ville skapa en 
brevmall med mycket fri yta på, men samtidigt koppla samman mallen med resten 
av profilen. När detta var gjort började vi arbeta med layouten i Microsoft Word, 
där vi lade in grafiska element som vi skapat i Adobe Illustrator. Vi formaterade 
textfält i dokumentet på ett sätt så att användaren av dokumentet inte behöver 
tänka på typsnitt, storlek, radavstånd och tjocklek. Allting sköts automatiskt i 
mallen genom att vi tillämpade regler för hur texten skulle formateras vid olika 
lägen i textfältet. De olika textfälten är låsta så att varje brev ser likadant ut.  

3.2.8 Körjournal 

Genom att tillämpa en liknande stil på Gotime’s gratisversion av körjournal, som 
på brevmallen kunde vi hålla samma stil som i resterande material. Vi tog 
informationen från den gamla körjournalen(se Figur 7) och formaterade denna till 
rätt typsnitt för att sedan göra ett liknande upplägg av den grafiska layouten, fast 
med den grafiska profilen i åtanke. Genom detta kunde vi skapa oss en färdig 
körjournalsmall som följer den grafiska profilen.  

 

 
Figur 7. Gamla körjournalsmallen. 
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3.2.9 Sociala medier 

Genom att använda oss av samma fotografi som finns på webbplatsens startsida, 
på förpackningen och CD-skivan, tänkte vi att detta skapar en tillhörighet. Den 
röda tråden följdes även när vi skapade en omslagsbild för Gotime’s 
Facebooksida. Logotypen tänkte vi skulle vara i fokus och användas som 
profilbild.  Den gamla omslagsbilden kan du se i Figur 8. 

 
Figur 8. Gamla omslagsbilden på Facebook. 
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4  Resultat och analys/ 
Designprocessen 
I detta kapitel kommer vi att visa upp och beskriva de resultat vi kommit fram till i 
de olika delarna av examensarbetet. Vi kommer även besvara de frågeställningar 
som legat till grund för examensarbetet. Designprocessen för de olika delarna 
kommer också att beskrivas här.  

4.1  Grafisk profi l  
Här delas varje enskild del i den grafiska profilen upp och beskrivs.  

4.1.1 Logotyp 

Vi ville förmedla vad Gotime’s sysselsättning är med hjälp av en så enkel logotyp 
som möjligt. Innan själva designprocessen kunde sätta igång var vi tvungna att 
förstå hur och till vad logotypen skulle komma användas. Detta för att kunna 
optimera logotypen på ett vis så att den kunde användas till i stort sätt alla medier 
och trycksaker.  

När vi började med designprocessen, var det första vi gjorde att tänka ut hur vi 
kan symbolisera Gotime. Vi ville till en början på något vis representera företaget 
genom att koppla samman logotypen med exempelvis vägvisare, kartor eller något 
i form av en kartnål, se Figur 9. 

 
Figur 9. Kartnål. 

En annan tanke vi hade var att visa hur liten själva GPS: en egentligen är. Något vi 
hela tiden hade i bakhuvudet var att på något sätt göra logotypen modern och 
trendstark som beskrivs i 2.3 Logotyptrender 2012. Efter att diskuterat olika 
förslag och idéer på logotypen bestämde vi oss för att börja skissa ner de olika 
idéerna vi kommit fram till, se Bilaga 3. Under tiden vi satt och skissade kom vi 
fram till att vi ville använda oss av produktens form på något sätt. Vi tog fram ett 
par skisser på logotyper som hade formen av en kvadrat med rundade hörs, samt 
innehöll den knapp som finns på GPS: en. Vi började finslipa på denna idé för att 
sedan ta fram slutresultatet som du kan se i Figur 10. Som typsnitt valde vi ett som 
heter Lane narrow, som är ett relativt tunt och lättanvänt typsnitt. Vi tyckte det 
passade bra in med själva symbolen, dessutom är det också licensfritt. Den färdiga 
logotypen togs sedan fram i olika varianter, för att kunna passa in i olika medier 
och på olika bakgrunder. 
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Figur 10. Resultat av logotyp. 

4.1.2 Färgschema 

Resultatet av arbetet med färgschemat ledde till fem stycken färger: svart, lila, 
ljusblå, mörkblå och röd. Den röda färgen används som huvudfärg medan de två 
blåa och den lila färgen används som komplementfärger. se Figur 5. 

 

 
Figur 11. Färgschema. 
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4.1.3 Förpackning & CD-skiva 

Förpackningen fick inte ändras i form, men behövdes en total omformning i tal 
om layout för att följa den grafiska profilen. Utgångspunkten för arbetet var den 
gamla förpackningslayouten som du kan se i Figur 5 och 6. Från den kunde vi ta 
nödvändig information som skulle finnas med på den nya förpackningen. Det 
första vi gjorde var att sålla ut och bestämma vad som skulle finnas med och vad 
som skulle bort från den gamla förpackningen för att sedan applicera detta på den 
nya. Baksidan av den gamla innehöll onödig information, och för att kunna hålla 
den grafiska profil vi tänkt oss, så var det tvunget att göra allting mer luftigt i form 
av färre bilder och texter. Det första vi gjorde var att utgå från att lägga fotografiet 
som används på webbplatsens startsida, som framsida på förpackningen. Utifrån 
detta hade vi en grund att arbeta med.  

Vi tänkte först lägga ett fotografi av produkten på framsidan, men insåg att detta 
inte riktigt blev bra. Vi bestämde oss istället för att göra en enkel illustration av 
den och utöver det lägga in en bild över illustrationen som indikerar på att det är 
en GPS. Detta passade bättre in, än att ha två fotografier på varandra. Gotime’s 
logotyp lades högst upp på framsidan i en vit list, för att denna inte skulle 
försvinna in i den övriga layouten. Produktlogotypen lades stort på framsidan med 
tillhörande förklarande text, för att man snabbt ska kunna se vad det är för något. 
Vi valde dessutom att lägga ett sigill med texten ”Ingen månadskostnad!” i 
Gotime’s röda färg för att fånga kundens uppmärksamhet. Detta gjorde vi för att 
Gotime har planer på att lansera sin produkt i diverse butiker inom en snar 
framtid. 

Baksidan ville vi hålla ganska ren, till skillnad från den gamla förpackningen. Vi 
valde att lägga in fakta om hårdvaran samt säljande texter om varför man bör välja 
just denna produkt. För att gör en enkel förklaring på vad produkten används till, 
gjorde vi in en illustration av en bil och en GPS-satellit som kommunicerar med 
varandra. Vi försökte hela tiden hålla det väldigt enkelt layoutmässigt.  

Insidan innehåller en installations- och användningsguide, men består av korta 
steg-för-stegtexter samt illustrationer för varje steg. Detta var viktigt att ha kvar, 
men illustrationerna behövde göras om så att de passar in i resten av layouten. 
Den första och mest tidskrävande illustrationen som gjordes var datorn, se Figur 
12. 

                
Figur 12. Illustration av en dator, till steg-för-stegguiden. 
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För att spara tid, använde vi oss av produktillustrationen från framsidan och lade 
till på insidan. Vi använde dessutom illustrationerna från baksidan i guiden. 
Texterna behövde inte ändras, mer än färg och formatering. Slutresultatet av 
förpackningen kan du se i Figur 13.  

 
Figur 13. Resultat av förpackningsdesign och CD-skiva. 

 



 Resultat och analys/ Designprocessen  
 

 
28 
 

4.1.4 Visitkort 

Första idéerna var att gå ifrån den traditionella stil och form som visitkort brukar 
ha, alltså med kantiga hörn och standardstorlek. Den första skissen vi gjorde på 
visitkortet hade formen av Gotime’s nya logotyp. Vi insåg att denna form blev 
aningen opraktisk. Vi fortsatte att använda oss av de rundade hörnen, för att 
fortsätta påminna om formen av både logotypen och av produkten. Vi ändrade 
från att ha haft en kvadratisk form, 55mm x 55mm, till att ha 85mm x 55mm. På 
framsidan lade vi den vita versionen av logotypen på en röd bakgrund, medan vi 
behöll baksidan vit. Vi lade logotypen ännu en gång på baksidan för att ge en bra 
balans i layouten, se Bilaga 4. Efter diskussioner oss emellan kom vi fram till att vi 
skulle fortsätta designarbetet för att få en mer unik design på visitkortet. Då 
Gotime’s produkt arbetar mot Google Maps, tänkte vi att man kunde påminna om 
detta genom att illustra det på visitkortet. Det gjordes en illustration av ett utsnitt 
från Google Maps, rättare bestämt området där Gotime har sin adress. Vi ville 
genom detta påminna om att Google Maps fungerar med GPS: en. Vi behöll 
upplägget av informationen på baksidan. Resultatet kan du se i Figur 14. 

 
Figur 14. Idéer för visitkort. 
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4.1.5 Brevmall 

Då Gotime ofta skickar med information till kunder som beställt produkten, 
behövdes det en brevmall som alltid skulle se likadan ut. Arbetet började i Adobe 
Illustrator, där layouten skapades. Vi tänkte igenom vad det mest fundamentala 
som behövdes i form av information och grafiska komponenter. Vi skapade de 
olika grafiska komponenterna för att sedan fortsätta arbetet i Microsoft Word, där 
själva mallen kom att skapas. Vi började med att infoga de grafiska 
komponenterna i sidhuvudet och sidfoten. I sidhuvudet bestämde vi att det enbart 
skulle infogas logotyp samt adressfält. I sidfoten lades Gotimes 
kontaktinformation samt en röd linje. Vi började sedan med att formatera de olika 
textfält som skulle finnas med i brevmallen genom att skapa regler för de olika 
texterna. I adressfältet skrivs företagsnamnet i fet stil, som sedan direkt efter 
skapar själva adressen i en tunnare stil. Ungefär samma sak applicerades i 
brödtexten, då rubrik är fet, brödtext är tunn och signatur är kursiv. Allt detta görs 
automatiskt i de olika textrutorna eftersom vi satt olika regler för de olika 
texttyperna. Detta sparades sedan ut som en Wordmall och du kan se denna i 
Figur 15. 

 
Figur 15. Resultat av brevmall. 

 

   

 

Gustaf Göransson 

+46.722.004.004 

Gustaf@gotime.se 

Företag 
Anders Andersson 
Företagsgatan 1 
553 33 Jönköping 

www.gotime.se 
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Sverige 

Hej Mr. Andersson, 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tempus 
nisi nibh, eget ornare dui. In porttitor commodo neque, id pretium 
quam auctor ac. Phasellus porta iaculis massa sit amet pulvinar. 
Vestibulum nec tortor sit amet arcu mattis eleifend. Morbi in sagittis 
ipsum. Aliquam erat volutpat. Suspendisse ligula eros, ultricies vel 
commodo eu, posuere quis eros. Fusce tempor accumsan metus non 
hendrerit. Pellentesque quis dolor erat, ac dignissim eros. Maecenas 
et urna in metus ullamcorper rutrum. Sed semper urna non lectus 
rhoncus vel vulputate lacus vehicula. Integer enim velit, ornare eu 
pharetra quis, euismod ut lectus. Sed ac augue et lacus cursus ornare. 
Nam dignissim nulla nec purus volutpat lacinia. Vivamus molestie 
posuere nibh a tincidunt. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Gustaf Göransson 
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4.1.6 Körjournal 

För att knyta samman denna med resten av den grafiska profilen behövdes den att 
göras om. Vi utgick från att den skulle hålla ungefär samma stil som brevmallen.  
Då det är mycket information som ska in på en sida, blev det svårt att hålla det 
luftigt. Vi började med att lägga in den nödvändiga information som skulle vara 
med för att sedan skapa ett rutnät som användaren kan skriva in sina data i. I 
sidhuvudet lade vi in den grafik som behövdes, och för att ge en koppling till 
resten av materialet i den grafiska profilen. Den färdiga körjournalsmallen kan du 
se i Figur 16. 

 

 
Figur 16. Resultat av körjournalen. 

4.1.7 Sociala medier 

Vi skapade en omslagsbild och profilbild för Gotime’s Facebooksida. Vi använde 
oss av det återkommande fotografiet som använts på både förpackningen och 
startsidan på webbplatsen. Detta för att skapa en koppling mellan de olika delarna, 
så att kunderna känner igen sig. Utöver fotografiet lade vi produktlogotypen samt 
ett sigill med texten ”Ingen månadskostnad!”, som också finns på förpackningen. 
Som profilbild användes den nya logotypen. Omslagsbild med tillhörande 
profilbild finns att se i Figur 17.  
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Figur 17. Resultat av Facebookmaterial. 

 

 

4.2  Webbplatsen 

4.2.1 Analys av kravspecifikation 

Analysen av kravspecifikationen gav oss en klar bild av vad Gotime var ute efter 
och vi kunde själva greppa vad arbetet handlade om, tidsaspekter, nödvändiga-, 
och önskade funktioner. Kravspecifikationen ligger till grund för Webbplatsens 
alla funktioner, grafiska utseende och karaktär (Se bilaga 1). 

4.2.2 Analys av befintlig webbplats och strukturering dess information 

Analys är viktigt när det kommer till sambandet mellan information och design. 
Med hjälp av observationsstudien vi gjorde på Gotime’s tidigare webbplats kunde 
vi få en överblick över vilken information den nya webbplatsen skulle komma att 
innehålla. Detta analysarbete tillsammans med struktureringen av informationen 
ligger till stor grund och är en fundamental hörnsten för det designarbete som 
gjordes för att ta fram webbplatsens design.  

Informationen från analysen av den tidigare webbplatsen strukturerades upp och 
delades in i kategorier, detta för att ge en klarare bild över vart den befintliga 
informationen skulle placeras på den nya webbplatsen. Med hjälp av 
informationsstrukturen som delats upp över de olika undersidorna på webbplatsen 
(se bilaga 2) kunde vi se vilka olika designtyper som skulle fungera för 
informationen. Varje undersida fick sin egen information tilldelad till sig utefter 
dess syfte och prioritering.  
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4.2.3 Designuppbyggnad 

Tack vare en väl strukturerad information underlättade vårt skissarbete av 
webbplatsen, och vi kunde då designa webbplatsen på ett sådant sätt att all 
information vart överskådlig och lättläst.  

Det första besökaren möts av är startsidan, denna sida innehåller mycket 
information och är därför uppbyggd med hjälp av en one page layout. Om man 
ska bryta ner sidan i olika designdelar hittar vi, headern som innehåller sidans 
navigering och logotyp och som är placerad längst upp i webbläsarfönstret. Detta 
element är fixerat eller låst så att det hela tiden följer med när användaren scrollar 
igenom webbplatsen. Detta för att hela tiden ge användaren möjlighet att navigera 
till olika delar av webbplatsen och underlätta användandet av webbplatsen. Detta 
grundar vi på vår observationsstudie.  

Utöver headern möts vi av en stor fotografibakgrund som används för att sätta en 
stämning och skapa känslor hos användaren. Vårt mål med denna teknik var att 
fånga användarnas uppmärksamhet för att kunna marknadsföra och få upp 
användarnas ögon för Gotime’s produkt X-route. Ovanpå den stora 
fotografibakgrunden ligger en rubrik och underrubrik som ska fungera som en 
kort säljtext för X-route samt en bild på produkten så att man vid ett tidigt stadie 
presenterar produkten.  

För att underlätta för besökarna har även två knappar lagts till, en för att direkt 
kunna köpa produkten som då leder besökaren till webbplatsens sida där man kan 
beställa produkten och den andra knappen som hänvisar användaren att läsa mer 
om produkten. Knapparnas syfte är att enkelt kunna engagera besökaren och göra 
det så lätt som möjligt för dem att lära sig mer eller köpa produkten. Längst ner i 
webbläsarfönstret finns även en vit pil som vid ett klick får tar besökaren till nästa 
sektion av webbsidan. Se figur 18. 

 
Figur 18. Startsida. 
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Produkt presentation – startsida 

Här presenteras produkten med hjälp av både text och bild, se Figur 19. Denna 
del, precis som större delen av webbplatsen, är uppbyggd med hjälp av Twitter 
Bootstraps rutnätssystem som även gav oss möjligheten till att på ett enkelt sätt 
göra webbplatsen responsive. Till vänster på sidan presenteras X-Route med en 
rubrik och en underrubrik samt en kortare text om produkten. Vi vill här sälja in 
produkten till kunden och ta fram produktens alla positiva sidor. För att 
besökaren inte ska belastas med all text samtidigt har vi delat in texten i tre olika 
delar. För att navigera mellan de olika delarna använder besökaren de tre röda 
runda grafiska elementen, som genom ett klick visar nästa del i informationsflödet.  

Även på denna del av startsidan använder vi oss av en länk för att besökarna 
enkelt ska kunna navigera sig vidare för att läsa mer om X-Route samt en pil som 
pekar neråt i webbplatsens flöde för att indikera att det finns mer information 
längre ner på sidan.  

 

 
Figur 19. Startsida, andra sektionen. 
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Färgavdelare med säljtext – startsida 

Denna sektion på webbplatsen delar av de två stora informationsdelarna genom 
att bryta av sidan med en färgad bakgrund, se Figur 20. Sektionen innehåller tre 
spalter som vardera består av ett piktogram, en rubrik och en kort text som 
beskriver rubriken. Syftet med denna del av webbsidan är att dels som tidigare 
nämnt bryta av informationsflödet så att besökarna inte ska bli överbelastade med 
enbart långa texter. Samt att ta upp tre säljande argument till varför X-Route är en 
bra produkt och genom det fånga besökarnas uppmärksamhet ytterligare. 
Anledningen till att sektionen är röd är för att vi hela tiden vill hålla en röd tråd 
genom webbplatsen och hela tiden använda oss av Gotime’s färgschema. Efter 
denna sektion fortsätter webbsidans upplägg som tidigare beskrivet i startsidans 
produkt presentation. 

 

 
Figur 20. Färgavdelare med säljtext. 

 

 

 

Footer – Startsida 

Längst ner i webbplatsens flöde finner vi webbsidans footer, sidfot. Footern är 
den del som avslutar webbsidans flöde och med tanke på det är den också väldigt 
viktig. Footern är uppdelad i två delar, den översta delen som är till för 
marknadsföringen av produkten där vi återigen trycker på att besökaren ska köpa 
produkten, se Figur 21. Tanken bakom denna del är att besökaren nu tagit sig till 
slutet av webbsidan och att det i och med det är dags att köpa produkten som en 
avslutande process. Den nedre delen av footern begrundar sig väldigt mycket på 
de observationsstudier vi gjort på övriga webbplatser där en kort text om Gotime, 
en sitemap och ett kontaktformulär blev de centrala delarna. Denna information 
är statisk för samtliga undersidor på webbplatsen och gör det möjligt för 
besökarna att snabbt kunna ta kontakt med Gotime, men gör det även möjligt för 
besökarna att få en överblick över samtliga undersidor webbplatsen består av och 
på så sätt underlätta navigeringen av webbplatsen.  
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Figur 21. Footer – Sidfot. 

 

4.2.4 Responsive design 

Vi har under hela arbetet inriktat oss mot 2013 års webbtrender och i och med det 
responsive design. Detta har resulterat i att webbplatsen är anpassningsbar för 
samtliga plattformar för att inte missa potentiella kunder och besökare. Tack vare 
Twitter Bootstrap’s rutnätsystem har vi på ett enkelt sätt kunna få webbplatsen 
anpassningsbar utan webbplatsens information blir lidande.  

4.2.5 Webbtypografi 

Att hantera texter på webben är inte helt lätt, speciellt när det handlar om stora 
textmängder som är viktiga för besökarna att läsa. Gotime’s tidigare webbplats 
innehöll väldigt mycket text som vart väldigt svårläst. Detta har vi försökt att lösa 
med olika metoder. Tack vare våra studier i webbtypografi har vi lyckats bygga 
upp webbsidans struktur så att inte allt för stora textstycken visas samtidigt. Om 
man lyckas skapa en bra läsarupplevelse bidrar det till att designen på webbplatsen 
upplevs som mer användarvänlig. Att läsarupplevelsen uppfattas som bra är inget 
man som person direkt tänker på då en bra läsarupplevelse i stället är osynlig, men 
samtidigt stödjer den besökaren och lyckas då också skapa ett engagemang hos 
besökaren. Vi valde även att använda oss utifrån en viss princip när vi designade 
texten för webbplatsen. Genom att hålla varje rad av text mellan åtta till tolv ord 
detta tillsammans med textens radavstånd och storlek gör att texten blir mer 
lättläst samt att man inte tappar bort sig i texten när man byter rad.   
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4.2.6 Undersidor 

Utöver webbplatsens startsida som är uppbyggd med en one page layout struktur 
innehåller webbplatsen ett par undersidor, se Figur 22. Samtliga undersidor har 
samma strukturella upplägg i hur informationen ställts upp som startsidan, 
bortsett från att de inte använder sig av en one page layout princip. Den enda 
undersidan som inte följer samma struktur är undersidan om Skatteverket, se 
bilaga 5.  

 
Figur 22. Om Gotime. 

4.3  Observationsstudie av webbtrender 
Efter vår observationsstudie kunde vi se fyra stycken tydliga trender som var 
återkommande i större delen av de utvalda webbplatserna. I diagramet nedan 
presenteras återkommandet av de olika trenderna för de tio webbplatserna. 
Staplarna i diagramet representerar hur många av de utvalda webbplatserna som 
använder sig av den specifika trenden, se figur 23.  
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Figur 23. Diagram över webbtrenders återkommande. 

 

Responsive design 

En webbplats ska fungera lika bra i smartphones och tablets som i datorn. Med 
responsive design menar man att sidan skalas och anpassas på olika sätt beroende 
på de olika plattformarnas storlek.  

Fixerad menyrad 

Med fixerad menyrad menas att man låser menyraden så att den helatiden följer 
med överst på sidan när använderen scrollar ner. Detta gör att använderen hela 
tiden har snabb tillgång till webbplatsens navigering.   

Stora fotografibakgrunder 

Med trenden stora fotografibakgrunder menas det att det första man bemöts av 
när man besöker en webbplats, är en stor bild som täcker större delen av 
webbläsarens yta. 

One page layout 

One page layout bygger på att sidans innehåll presenteras i ett långt flöde som är 
uppdelat i olika sektioner. En one page layout har oftast en egen navigering, som 
används för att navigera mellan de olika sektionerna. 

   

4.4  Webbenkät 
Resultatet av vår enkätundersökning visar att bild nr.2 i båda frågeställningarna har 
fått flest antal röster. I undersökningen svarade 100 personer på den första frågan, 
medan bara 92 personer svarade på fråga två. Den procentuella skillnaden mellan 
de olika frågorna är marginell med endast en differens på mindre än en procent på 
vardera svarsalternativ. För att se bild nr.1 och bild nr.2 se bilaga 7 och bilaga 8. 
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Figur 24. Fråga 1 - Vilken webbdesign är mest trovärdig? 

 
Figur 25. Fråga 2 - Vilken förpackningsdesign är mest trovärdig? 
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4.5  Frågeställningar 

4.5.1 Kan vi öka företagets trovärdighet genom en modern 
 trendmässig grafisk profil? 

Genom enkätundersökningen ser vi tydligt att den nya och moderna 
webbdesignen och förpackningsdesignen ger en ökad trovärdighet gentemot de 
tidigare designerna. I och med detta resultat kan vi fastställa att vi kan öka 
företagets trovärdighet med en trendmässig grafisk profil.  

4.5.2 Vilka webbtrender bör följas? 

Utifrån den observationsstudie vi gjort såg vi fyra distinkta trender. Dessa trender 
användes mellan 60-80% av fallen, vilket ger oss en stark indikation om att dessa 
trender används i stor utsträckning bland nylanserade webbplatser. De trender 
som bör följas utifrån vår observationsstudie är responsive design, fixerad 
menyrad, stora fotografibakgrunder samt one page layout.  

4.5.3 Hur kan man skapa en röd tråd genom den grafiska profilen? 

Att vi frekvent använder oss av samma typer av grafiska komponenter, kan vi med 
enkelhet återkoppla samtliga individuella delar till företagets grafiska profil.  Vi har 
använt oss av samma fotografi på webbplatsens startsida, förpackningen samt på 
Facebook. Vi har dessutom använt oss av den röda färg som togs fram i 
färgschemat och som används till logotypen. Denna röda färg används sedan 
frekvent genom det grafiska materialet samt på webbplatsen.  
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5  Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel kommer vi att avrundra arbetet och summera genom diskussioner 
kring resultatet vi fått fram. Vi kommer diskutera de val av metoder vi gjort och 
de slutsatser vi kommit fram till och rekommendationer om hur arbetet kunnat 
fortsättas.  

 

5.1  Resultatdiskussion / Diskussion av 
designprocessen 

5.1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att skapa en trendstark och tidsenlig grafisk 
profil och webbplats. Målet med den grafiska profilen är att på sikt öka Gotime’s 
trovärdighet. Vårt eget syfte med arbetet är att fördjupa våra befintliga kunskaper 
inom grafisk design och webbutveckling samt hur vi kan skapa en trendenlig 
grafisk profil.  

Enligt de resultat vi fått fram i föregående kapitel kan vi se att vi lyckats skapa en 
trendstark grafisk profil och webbplats, som förhåller sig till de designtrender vi 
studerat. De trender vi studerade i observationsstudien har vi försökt sammanfoga 
till en webbplats vars design förhåller sig till de trender vi fastställt. 

För att den grafiska profilen och webbplatsen hela tiden skulle följa en röd tråd 
återkopplade vi samtliga delar i arbetet mot designtrenderna i observationsstudien. 
Vi försökte även att hålla en stark koppling mellan samtliga delar så att det slutliga 
resultatet skulle bli enhetligt. Detta för att alla enskilda delar ska fungera 
individuellt men också tillsammans med varandra. 

5.1.2 Frågeställningar 

Kan vi öka företagets trovärdighet genom en modern 
trendmässig grafisk profil? 

Genom observationsstudien vi gjorde fick vi fram ett resultat som vi anser vara 
pålitligt och som vi sedan följde i vårt praktiska arbete, vilket fick oss att skapa en 
webbdesign och grafisk profil som gett ett ökat intryck av trovärdighet.  
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Den enkät undersökning vi gjorde visar starkt mot att vår nya design mer 
trovärdig enligt den målgrupp vi undersökt. Enkätundersökningen lyckades vi 
dock inte nå ut med till den faktiska målgruppen för produkten. Den undersökta 
målgruppen består mestadels av studenter och vänner. Medan den faktiska 
målgruppen är småföretag eller enskilda firmor. Detta tror vi kan ha påverkat 
resultatet en aning, men inte så att vi skulle få det motsatta resultatet. Det vi kunde 
gjort bättre är att ah gjort en mer grundlig undersökning riktad mot den egentliga 
målgruppen. Vi kunde även ha gjort en undersökning mot en större population 
för att få ut ett mer pålitligt resultat.  

Vilka webbtrender bör följas? 

Vi tycker vi fått ett bra resultat utifrån den undersökning vi gjort. Vi valde bara ut 
tio webbplatser för undersökningen, men har sett samma trender på webben efter 
undersökningen avslutats. Vi anser att det resultat vi fått fram är tillräckligt 
tillförlitligt för att användas som resultat på vår frågeställning. Det vi hade kunnat 
göra annorlunda är att ha gjort en bredare och större undersökning där vi kunde 
analyserat fler webbplatser samt trender.  

Hur kan man skapa en röd tråd genom den grafiska profilen?  

Genom att studera färgharmonier, typsnitt och trender, samt våra tidigare 
kunskaper har vi bildat oss en uppfattning om hur man skapar en röd tråd genom 
en grafisk profil. Problemet med vårt resultat ligger i att vi inte har en konkret 
grund för hur man skapar en röd tråd, då den bygger mycket på våra tidigare 
kunskaper. Detta medför i sin tur en svacka i trovärdigheten av resultatet.  

Vi tycker själva att vi har lyckats skapa en röd tråd i det praktiska arbetet, dock har 
vi svårt att bevisa detta på ett vetenskapligt sätt. Det vi kunde gjort annorlunda för 
att besvara denna frågeställning är att gjort en djupare och mer omfattande 
litteraturstudie kring just företagsprofilering. Anledningen till att vi inte gjorde det 
var helt enkelt att vi tog på oss ett väldigt stort praktiskt arbete.  

 

5.2  Metoddiskussion 

5.2.1 Kundmöte 

För att få en god start på arbetet kändes det viktigt att få en nära kontakt med 
kunden. Därför var ett tidigt möte viktigt för att dels förstå exakt vad det var som 
skulle göras, samt få en bättre uppfattning av vad företaget arbetar med. Vi tycker 
här att vi fick en bra kontakt med kunden och dess vision. Detta tillvägagångssätt 
för att starta arbetet tycker vi har varit väldigt givande och har underlättat vårt 
arbete. Om man ska ta med sig något till ett senare projekt är det att man skall 
försöka läsa in sig om företaget så att man redan innan mötet vet vad företaget 
sysslar med.   
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5.2.2 Litteraturstudier 

Den litteraturstudie vi gjort grundar sig till stor del av viktiga delar inom en grafisk 
profil, så som färgharmonier, typsnitt och trender. Men det den inte tar upp är hur 
en grafisk profil ska utformas för att bli enhetlig. Vi anser i efterhand att i stället 
för teorierna om färgharmonier, typsnitt och trender ska ligga till grund för hur en 
grafisk profil ska skapas, borde de ha varit ett komplement i teorin om hur en 
grafisk profils utformas. 

5.2.3 Observationsstudier 

Vi anser att vår observationsstudie har spelat en stor roll i uppbyggnaden av 
webbplatsen och resultaten till våra två första frågeställningar. Metoden gav oss 
möjlighet att kartlägga genomgående webbtrender, och vi tror inte att någon 
annan metod skulle kunna ersätta detta tillvägagångsätt.  

5.2.4 Enkätundersökning 

Vi tycker att enkätundersökning har varit en bra metod för den undersökning vi 
velat genomföra. Vi lyckades få 100 svar på enkäten vilket enligt oss är ett 
ansenligt antal deltagare, vilket kunde ge oss ett pålitligt resultat. Att vi gjorde en 
webbenkät underlättade för oss att få ut undersökningen till många respondenter.   

 

5.3  Slutsatser och rekommendationer 
Efter avslutat arbete har vi lärt oss mycket kring trender inom design och hur de 
kan användas för att öka ett företags trovärdighet. Vi har också lärt oss vikten av 
att göra grundliga undersökningar och litteraturstudier då en bra grund hjälper en 
att besvara ens frågeställningar. I och med våra litteraturstudier har vi insett att det 
är viktigt att välja ut relevant litteratur för arbetets syfte, då det är lätt att ta med 
för mycket data om som inte har direkt koppling till arbetets frågeställningar.  

I projektet gäller det att ha en genomgående planering så att man vet hur lång tid 
varje del räknas ta, och hur lång tid man kan lägga åt varje enskilt moment. Detta 
för att man inte ska ta på sig för stort arbete, vilket kan leda till att andra moment 
kommer att lida. Att välja rätt metoder för sitt arbete förenklar arbetsprocessen, 
samt ökar reliabiliteten och validiteten.  

För fortsatt arbete skulle vi rekommendera att man gör en undersökning kring hur 
försäljningen har påverkats av den nya grafiska profilen och webbplatsen. Detta 
för att kunna se vikten av en modern och trendenlig grafisk profil.  

Både vi och Gotime är väldigt nöjda med slutresultatet av den grafiska profilen 
samt webbplatsen. En nylansering med det nya materialet kommer att äga rum 
under sommaren 2013.  
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7  Bilagor 
Bilaga 1 Kravspecifikation för Gotime 

Kravspecifikation	  för	  GoTime	  

1.	  Vad	  är	  målet	  och	  syftet	  med	  webbplatsen?	  

Sälja,	  visa	  produkten,	  kontakt,	  snabb	  info	  
	  
Kunden	  skall	  enkelt	  kunna	  hitta	  informationen	  som	  eftersöks,	  helst	  direkt	  från	  
sökmotorn.	  

Det	  skall	  vara	  lätt	  att	  navigera	  till	  andra	  undersidor	  och	  ta	  del	  av	  informationen	  när	  
kunden	  hamnar	  på	  en	  undersida	  från	  Google.	  
	  

2.	  Vilka	  målgrupper	  ska	  webbplatser	  kommunicera	  med?	  
	  
Alla	  företag	  med	  en	  bil	  är	  potentiella	  kunder.	  Största	  målgruppen	  finns	  hos	  mindre	  
företag.	  
Personerna	  som	  besöker	  hemsidan	  har	  olika	  sätt	  att	  ta	  in	  information	  så	  det	  krävs	  att	  
det	  är	  bilder	  som	  förklarar,	  skrift	  och	  möjligtvis	  en	  förklarande	  video.	  
	  

3.	  Vilka	  kärnvärden/värderingar	  ska	  webbplatsen	  förmedla?	  

Kompetens,	  kvalitet,	  service,	  struktur	  samt	  ordning	  och	  reda.	  
	  

4.	  Vilka	  funktioner	  har	  webbplatsen	  i	  dag?	  	  

Kontaktformulär,	  nedladdning	  (genom	  länkar	  till	  dropbox),	  inloggning	  för	  editering,	  
film,	  ”nyheter”	  	  
	  

5.	  Vilka	  funktioner	  vill	  man	  ha	  på	  kommande	  webbplats?	  	  

-‐Kontaktformulär	  
-‐Inloggning	  för	  editering	  
-‐En	  intern	  sökfunktion	  för	  sidan	  (ej	  Google	  sök)	  –	  Ej	  prioriterat	  
-‐Ett	  lättuppdaterat	  nyhetsflöde	  med	  möjlighet	  att	  lägga	  upp	  allt	  från	  små	  nyheter	  till	  
pressreleaser	  och	  möjligtvis	  nyhetsbrev.	  
-‐Integrerat	  stöd	  för	  Youtube.	  
-‐Shop	  med	  enkel	  utcheckning	  (exempelvis	  klarna)	  
-‐Modul	  för	  nedladdning	  och	  uppladdning	  av	  filer	  (annars	  länk	  till	  dropbox)	  
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6.	  Vilka	  språk	  ska	  webbplatsen	  vara	  på?	  

Svenska,	  Engelska?	  
	  
	  

7.	  Vet	  man	  i	  dag	  hur	  fördelningen	  ser	  ut	  mellan	  nya	  och	  befintliga	  kunder	  
i	  användandet	  av	  webbplatsen	  och	  hur	  man	  skulle	  vilja	  att	  det	  såg	  ut,	  och	  vad	  är	  
realistiskt	  i	  %	  av	  fördelningen?	  

Nu	  ca	  70-‐90	  besök	  per	  dag.	  	  
1831	  besökare	  under	  januari.	  

80	  %	  av	  de	  som	  besöker	  hemsidan	  är	  nya	  besökare	  och	  de	  kommer	  främst	  genom	  
Google.	  

Vill	  driva	  ny	  trafik	  till	  hemsidan.	  Skall	  vara	  enkelt	  för	  en	  befintlig	  kund	  att	  finna	  
information	  också.	  
	  
KONVERTERING	  –	  vill	  kunna	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  följa	  upp	  hur	  bra	  vår	  sida	  konverterar	  
besökare.	  
	  

8.	  Hur	  ser	  Försäljningsprocessen	  ut?	  Hur	  långa	  är	  leadtiderna	  till	  affär?	  

Majoriteten	  är	  kort,	  kunden	  besöker	  hemsidan	  och	  lägger	  en	  beställning	  genom	  
formuläret.	  	  
Vissa	  ringer	  eller	  mejlar	  först	  och	  ställer	  en	  fråga,	  de	  hänvisas	  sedan	  till	  hemsidan	  för	  
beställning	  genom	  formuläret.	  
När	  kunden	  har	  hittat	  oss,	  då	  finns	  det	  ett	  behov	  och	  en	  affär	  kommer	  i	  de	  flesta	  fall	  
att	  göras.	  	  
	  
	  
9.	  Hur	  mycket	  internt	  vill	  man	  kunna	  administrera	  på	  webbplatsen?	  

Allt,	  finnas	  i	  olika	  nivåer	  från	  ändra	  i	  html	  kod	  till	  What	  you	  se	  is	  what	  you	  get.	  

Vi	  vill	  kunna	  lägga	  till	  nyheter	  och	  ändra	  h1,	  h2	  etc.	  
	  

10.	  Hur	  ser	  verksamheten	  ut	  i	  dag?	  

Ca	  0-‐3	  order	  per	  dag.	  Skickas	  per	  post	  samma	  dag.	  
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11.	  Vilken	  övrig	  digital/marknadskommunikation	  gör	  man	  i	  dag?	  

Nyhetbrev	  (sällan),	  annonser	  i	  tidskrifter,	  register,	  länkkataloger,	  produktblad,	  
tidning/broschyr,	  köp	  av	  leads,	  forum	  

12.	  Hur	  ser	  det	  ut	  med	  sociala	  medier?	  Har	  man	  jobbat	  något	  med	  det	  ex	  satt	  upp	  en	  
social	  media	  pilot?	  (Linkedin,	  FB,	  Twitter,	  Blogg	  osv)	  

Finns	  ett	  antal	  olika	  konton,	  idag	  fungerar	  de	  mest	  som	  en	  boost	  för	  SEO	  och	  
används	  varken	  som	  forum	  för	  kunder	  eller	  som	  ett	  sätt	  att	  hitta	  nya.	  
	  
Det	  finns	  konton	  hos	  dessa	  sociala	  medier:	  FB,	  Twitter,	  Google+	  
	  

13.	  Hur	  följer	  man	  upp	  sina	  marknadsaktiviteter?	  	  
	  
Google	  Analytics	  används	  för	  att	  se	  hur	  många	  besök	  vi	  har	  och	  var	  de	  kommer	  ifrån.	  	  
Kollar	  på	  www.gserp.se	  för	  punkmarkeringar	  av	  sökordord.	  
	  

14.	  Vad	  är	  unikt	  med	  GoTime?	  Vilka	  konkurrenter	  finns	  på	  marknaden?	  

Kvalitet,	  funktion,	  kunden	  får	  mervärde.	  	  
Ingen	  månadsavgift	  för	  den	  elektroniska	  körjournalen.	  (finns	  1	  konkurrent	  med	  
liknande	  produkt	  men	  marknaden	  är	  extremt	  stor)	  
Gör	  det	  lilla	  extra.	  	  

http://se.abax.no/	  	  
http://www.carsmart.se/	  
http://www.northtracker.com/se/faq/company/vard/	  	  
http://www.adteknik.se/swedish/bobriklogger.htm	  (konkurrenten	  med	  liknande	  
produkt,	  ingen	  vidare	  hemsida	  men	  har	  hyfsad	  placering)	  
http://www.2ma.se/	  	  
http://www.addmobile.se/index.php/produkter/koerjournal	  	  
http://www.ctrack.se/ctrack-‐sverige-‐ab/hem/elektroniska-‐koerjournaler/	  
http://www.telliq.com/produkter/trip-‐tracker	  	  
	  

15.	  Hur	  jobbar	  GoTime	  geografiskt?	  

Hela	  Sverige.	  Finns	  potential	  i	  utlandet,	  därav	  tankarna	  på	  en	  Engelsk	  version.	  
	  

18.	  Hur	  ofta	  uppdateras	  nyheterna?	  

För	  sällan.	  Mål	  är	  en	  nyhet	  på	  hemsidan	  i	  månaden.	  
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Bilaga 2 Strukturering av information, funktioner, layout och . 
Funktioner 

• Kontaktformulär 

• Intern sökfunktion 

• Nyhetsflöde 

• Stöd för Youtube 

• Webbshop med enkel utcheckning 

• Modul för nedladdning 

• Wordpress 

 

• Hem 

• Om X-Route 

• Beställ -> Pop-up 

• Användarmanual 

Layout 

• Fixed navigation – Vit 

• Background-size: cover 

 Gå vidare till nästa del av sidan(pil) 

 Köp direkt-knapp 

 ”Läs mer”-knapp 

• Kontaktformulär i sidfoten 

• Färgblock/avdelare med kort säljande information 

 Lättanvänd 

 Ingen månadskostnad 

 Batteritid 

Sidfot 

• Om Gotime (kortinformation) 

• Kontaktformulär 

• ”Köpblock” ovanför sidfoten 

 



Bilagor 

 
48 
 

 
Layout för förstasidan 
1. Storbakgrundsbild(Helskärm) 

1.1. Slogan 

1.2. Köpknapp 

1.3. ”Läs mer”-knapp 

1.4. Produktbild 

2. Produktpresentation 

2.1. Informationskarusell, tre slides 

2.2. Produktbild (illustration eller fotografi?) 

2.3. ”Läs mer”-knapp 

3. Färgblock/avdelare med ikoner 

3.1. Lättanvänd 

3.2. Ingen månadskostnad 

3.3. Batteritid 

4. Fortsatt sälj (Enkelhet) 

4.1. Bild: Dator med excelscreenshot 

4.2. Karusell, tre slides 

4.2.1. Körjournal på två klick 

4.2.2. Körjournaluppdateringar, ingen månadskostnad 

4.2.3. Gratis körjournal(Mall) 

Layout för undersidan ”Om X-Route” 

1. Stor bakgrundsbild(Halvskärm) 

1.1. Produkten används(bil/väg) 

1.2. Slogan 2 

1.3. Köpknapp 

2. Specifikation/ Förklaring 

2.1. Illustration av produkten 

2.2. Konkret data(siffror, användning, laddning etc.) 

3. Vad en körjournal ska innehålla 

3.1. Kort information(skrivas ut i punktform?) 

4. Skatteverket 

4.1. Mindre storlek på text 

4.2. Ljusare grå färg på texten? 
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Layout för undersidan ”Användningsguide” 

1. Information om GPS: en 

2. Hur man använder produkten 

3. Installtionsguide i sex steg 

4. Bilder av programvaran 
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Bilaga 3 Logotyp i olika utföranden 
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Bilaga 4 Visitkortsskisser 
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Bilaga 5 Skatteverket 
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Bilaga 6 Observerade webbplatser 
 
https://yourkarma.com/ 

http://www.geeksphone.com/ 

http://scandiweb.com/ 

http://greatcoffeeapp.com/ 

http://www.believeinart.it/ 

http://www.multimedium.be/ 

http://thresholdrecordingstudio.com/ 

http://www.kickoffapp.com/ 

http://www.lightenink.com/ 

http://www.allamardesign.com/ 
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Bilaga 7 Fråga 1 - Vilken webbdesign är mest trovärdig? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Bild nr.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bild nr.1 
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Bilaga 8 Fråga 2 - Vilken förpackningsdesign är mest trovärdig? 
 

 
 

Bild nr.1 
 

 

 
Bild nr. 2  
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Bilaga 9 Skiss på webbplats 
 

 
 


