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Abstract 
This report describes a practical exam work on creating a new website for the printed maga-
zine Maskinentreprenören. The project resulted in detailed sketches for an online magazine 
designed for desktop, tablet and mobile. Theoretical frame work in the project are the con-
cepts of usability, User Experience, design principles, theories of multi-channel publishing 
and norm critical design. A Design Thinking process has been applied during the project, 
where methods such as survey, interview, user test and personas were used to create an un-
derstanding of the users and the service to be developed. These methods have also been 
linked to a ”norm creative” practice. The purpose of this has been to understand the current 
users, but also understand the potential users that previously might have been excluded. !
Keywords: Magazine ”Maskinentreprenören”, online magazine, multi-channel publishing,  
responsive design, User Experience, norm critic design, norm creativity, Design Thinking. 

Sammanfattning 
Denna rapport beskriver ett examensarbete som gått ut på att skapa en ny hemsida till den 
tryckta tidningen Maskinentreprenören. Projektet resulterade i detaljerade skisser för en 
webbtidning anpassad för desktop, surfplattor och mobiler. Teoretiska ingångar till projektet 
är begreppen användbarhet, användarupplevelse, designprinciper, teorier om flerkanalspub-
licering samt normkritisk design. Stor vikt har lagts på en process enligt modellen Design 
Thinking, där metoder som enkät, intervju, användartest och personas använts för att skapa 
förståelse för användarna och tjänsten som skall utformas. Dessa metoder har även kopplats 
till en normkreativ praktik. Syftet med detta har varit att förstå de nuvarande användarna, 
men även förstå de potentiella användare som tidigare eventuellt uteslutits.  !
Nyckelord: Webbtiding ”Maskinentreprenören”, flerkanalspublicering, responsiv design, an-
vändarupplevelse, normkritisk design, normkreativitet, Design Thinking.   !!!!!!!!!!!!
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Inledning 
Detta examensarbete går ut på att designa en ny redaktionell hemsida till den tryckta tid-
ningen Maskinentreprenören. Tidningen har en existerande hemsida vilken skall göras om 
helt. Examensarbetet utförs på designbyrån Spektra design som tidigare fått uppdrag att göra 
om layout och grafisk profil för den tryckta tidningen. En utmaning för projektet är att tolka 
och överföra den tryckta tidningens innehåll och form för webben. Användaren skall känna 
igen den grafiska profilen från tidningen samtidigt som nya former och funktioner behövs i 
en digital version. För att stödja arbetet med konvertering av tryckt tidning till dynamisk 
webb redogörs för teoretisk bakgrund om flerkanalspublicering i rapporten.  !
Maskinentreprenörbranschen är mansdominerad och i projektarbetet påvisas att många 
normer finns underförstådda i tjänster inom branschen, vilket i sin tur påverkar användare, 
beställare och utformare av maskinentreprenoren.se. Tydligast är olika könsnormer, vilket re-
flekteras av innehåll och form i både tidningen Maskinentreprenören och hos des konkurren-
ter. Examensarbetet fokuserar därför på normkritisk eller normkreativ design. Begreppen 
normkritik och normkreativitet kommer fördjupas i rapportens teoridel.  

Bakgrund 

Maskinentreprenören – Sveriges bullrigaste tidning  
Maskinentreprenören är en tidskrift grundad av bransch- och arbetsgivareförbundet Maski-
nentreprenörerna år 1957 och är Sveriges äldsta tidskrift för maskinentreprenörer.  
Maskinentreprenören är idag ett månadsmagasin utkommande tio gånger per år och hade 
enligt Tidningsstatistik (TS 2015) en upplaga på 8 600 exemplar år 2015. För typiska uppslag 
ur tidningen se bilaga 1.  

Spektra Design 
Spektra (spektradesign.se) startades 2004 som ett samarbete mellan frilansande formgivare. 
Idag är de en etablerad designbyrå med bred kompetens inom visuell kommunikation och 
levererar helhetslösningar för idé och konceptarbete, grafisk form och kommunikation för 
både tryck och webb. De tar helhetsgrepp om produktionerna och har ett stort kontaktnät 
med fotografer, illustratörer och skribenter. Den största delen av Spektras projekt är tryckta 
tidningar. För flera av dessa tidningar har Spektra i ett senare stadie fått i uppdrag att skapa 
webb-versionen av tidningen, vilket nu är fallet med Maskinentreprenören.    

Syfte och mål med projektet  
Examensarbetet: Målet för examensarbetet är att leverera detaljerade skisser för slutgiltig 
form och funktion för samtliga undersidor anpassat för mobila skärmar, surfplattor och desk-
top. Skisserna skall ligga till grund för utvecklare med programmeringsreferenser och upp-
märkta klasser i InDesign.  !
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Projektet på Spektra Design: Målet för hela projektet är lansering av en fungerande redaktio-
nell hemsida för tidningen Maskinentreprenören. !
Beställaren: Kundens mål är att sidan skall bli den ledande huvudsajten i branschen, med ca 
300 besökare om dagen. !
Normkreativ ansats: Syftet med normkreativitet är inte att skapa en form och funktion som 
går tvärt emot rådande normer. Att bryta designprinciper och andra normer är inget självän-
damål i sig. Tvärt om är målet en välfungerande produkt uppfyllande både beställarens öns-
kemål och användarnas behov. Strävan är att ett normkritiskt perspektiv och tillförande av 
nya normkreativa arbetssätt gör den slutgiltiga produkten bättre.     
    

Teoretisk bakgrund 

Användbarhet & användarupplevelse 
Användbarhet är begrepp inom webbdesign ofta använt synonymt med exempelvis använ-
darvänlighet eller tillgänglighet. Vad begreppet egentligen betyder kan vara olika beroende 
på vem som använder det, men definieras enligt ISO-normen 9241-11  (ISO 1998) översatt av 
Usability Partners (2016) som “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 till-
fredsställande sätt.”. Detta är en fungerande definition som inte behövts ändrats sedan 1998. 
Däremot är den mindre bra ifall användbarhet skall användas som ett designverktyg. Defini-
tionen förklarar helt enkelt inte vad som gör en produkt användbar. !
Begreppet användbarhet behöver alltså fördjupas för att vara verkligt meningsfullt i ett de-
signsammanhang. Exempelvis menar Steve Krug (2006) att det viktigaste måttet på använd-
barhet på webbtjänster är att användaren slipper tänka för att hitta det den söker efter, “Don’t 
make me think”. Krug menar att användaren navigerar genom att snabbt scanna av sidan och 
att användaren oftast är intresserad av en väldigt liten del av sidans information. Har använ-
daren svårt att hitta upplevs sidan rörig och tidsödslande (Krug 2006).  !
Detta sätt att utgå från användaren har under senare år mynnat ut i begreppet användarupp-
levelse eller UX (User Experience), vilket innebär att designern går utanför ramen för “an-
vändbara interaktiva system” och istället i större utsträckning designar för användarens posi-
tiva upplevelse av ett system (Benyon 2013). Begreppet har blivit utbrett inom det medietek-
niska fältet då fokus skiftat från det mätbara till det upplevda (Hassenzahl 2013). Aspekter av 
begreppet användarupplevelse är exempelvis engagemang (eng. “engagement”) och estetik 
men också kontext och syfte i vilken artefakten används. Detta innebär att tidigare högt vär-
derade begrepp som effektivitet kan falla undan för begrepp som välbehag. Idealen från an-
vändbar design skall dock inte glömmas bort då dessa ofta ligger till grund för en behaglig 
användarupplevelse vilket exempelvis illustreras av Krug (2006). 
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Designprinciper 
Benyon (2013) beskriver tio designprinciper som kan användas för att skapa användbara in-
teraktiva system. Nedan beskrivs kort tre designprinciper som varit extra viktiga för arbetet 
med Maskinentreprenören. Dessa designprinciper är också viktiga att förhålla sig till i den 
genomgående diskussionen om normkerativ design i detta examensarbete, då designprinci-
per även kan uppfattas som designnormer.  !
Consistensy – konsekvens: Var konsekvent i användande av formelement. Följ standard och 
konventioner.  !
Familiarity – igenkänning: Använd språk och symboler som målgruppen känner igen. Ta reda 
på vilka tjänster målgruppen använder och följ konventioner i dessa system !
Affordance – affordans: Vad ett objekt eller formelement inbjuder till att göra. Formge desig-
nelement på ett sådant sätt att användare förstår vad som skall göras med dem. En knapp 
skall se ut som en knapp och en länk skall se ut som en länk. Enligt Benyon är affordanser 
kulturellt betingade, vilket blir intressant ur ett normkritiskt perspektiv, då följande fråga kan 
ställas: För vem är en designlösning självklar? 

Kritisk design 
Begreppet kritisk design myntades av Dunne & Raby (2001) och innebär ifrågasättande av rå-
dande konventioner inom design. Enligt forskarna kan design delas in i bekräftande respek-
tive kritisk design vilka står i motsats till varandra. Endast en liten del av dagens design anses 
vara kritisk enligt modellen. Bardzell & Bardzell (2013) menar dock att en design kan vara kri-
tisk samtidigt som den är bekräftande. Vidare menar de att ifall en design är kritisk eller be-
kräftande beror mycket på vem som bestämmer vad som är normativt. I följande kapitel 
kommer begreppet fördjupas genom att redogöra för normkritisk design och hur det kan an-
vändas i en designpraktik.  

Normkritisk design – normkreativitet 
De sociala och estetiska normer som existerar i samhället finns och reproduceras även i de-
sign. Normkritisk design kan ses som en gren inom kritisk design där fokus ligger på att iden-
tifiera normer i design för att kunna ifrågasätta eller bryta mot dessa normer. Exempelvis har 
Ehrberger (2006) visat hur normer kring genus reproduceras genom formgivningen av pro-
dukter för kvinnor respektive män, fast de har liknande funktioner. Ehrberg menar att könad 
formgivning upprätthåller vår gemensamma uppfattning om hur människor delas upp i de 
motsatta kategorierna män och kvinnor, där det manliga ofta värderas högre än det kvinnliga. !
Falagara (2012) beskriver hur arbetet med formgivningen av den feministiska svenska kultur-
tidningen Bang systematiskt ifrågasätter och bryter mot normer inom grafisk design genom 
att ständigt undersöka och omformulera sin designpraktik. Ett nyckelbegrepp inom denna 
praktik är “att gestikulera”. Detta kan exempelvis ske genom att medvetet välja typsnitt ska-
pade av kvinnor. Genom att göra detta bryts underrepresentationen av kvinnor i den mans-
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dominerade typografibranschen. Typsnitten i sig är inte feministiska utan det är själva gesten 
att lyfta kvinnliga typografer som blir normbrytande eller feministisk. Falagra menar att en 
normkritisk designpraktik inte behöver betyda att normer aktivt bryts. Inte heller betyder det 
att en design är normkritisk eller feministisk per automatik bara för en designnorm brytits. 
Istället handlar det om den normkritiska handlingen – gesten – att ha med sig frågor om 
“Vem syns?” och “Vem prioriteras?” !
Vinthagen och Zavalia (2014) diskuterar i sin bok något de kallar normkreativitet. För att 
kunna arbeta för ett jämställt samhälle menar de att vi först och främst måste erkänna att 
människor idag delas in i olika kategorier genom exempelvis kön, funktionsvariation eller et-
nicitet samt att denna uppdelning får konsekvenser. När dessa kategorier blivit erkända kan 
vi välja att jobba bort från dem. Enligt Vinthagen och Zavalia (2014) handlar normkreativt ar-
bete om att hantera balansen mellan att synliggöra människors olika villkor samtidigt som 
inga specifika idéer om hur människor är eller känner inom olika “kategorier” läggs in. Denna 
tanke kan vara nyttig att ha med sig vid utformning av exempelvis personas (se s.11). !
I begreppet normkreativ ligger också en kritik mot “-kritisk” i begreppet normkritisk. Begrep-
pet “kreativ” har en mer positiv konotation och uppmuntra till att utveckla lustfyllda och 
framåtsyftande metoder för att ifrågasätta normer (Vinthagen & Zavalia 2014). I denna rap-
port kommer både “normkritisk” och “normkreativ” användas och de kan då anses ha samma 
grundläggande betydelse, men med nyansskillnaden att “normkritisk” används vid kritiska 
analyser av omvärlden, medan “normkreativ” används för teori och praktik som syftar till att 
jobba medvetet med normer inom det praktiska examensarbetet. Normkreativitet används 
alltså i examensarbetet för att syfta till handling medan normkritik används för att syfta till 
analys.   

Flerkanalspublicering 
Flerkanalspublicering är ett begrepp syftande till redaktioner som publicerar samma eller 
liknande material/innehåll i flera kanaler, så som tryckt tidning, webbsida, TV, radio eller so-
ciala medier. Denna rapport kommer fokusera på flerkanalspublicering för tryck, webb och 
sociala medier då dessa kanaler är av relevans för projektet. !
Enligt Stephen Quinn (2005) kan flerkanalspublicering användas som en affärsmässig strate-
gi samt som en journalistisk strategi. Det vill säga som ett sätt att tjäna pengar eller som ett 
sätt att förbättra det journalistiska budskapet. Ekonomiska fördelar med flerkanalspublice-
ring kan exempelvis vara att produktiviteten ökar utan att antalet anställda behöver göra det, 
då en journalist kan samla information till flera kanaler samtidigt. Antalet annonsplatser 
ökar också genom att använda flera medier, vilket även öppnar för möjligheten att sälja in 
kampanjer i flera format och medier. Journalistiska fördelar med flerkanalspublicering kan 
vara att den journalistiska kvalitén höjs genom att journalisten kan publicera i det medie och 
format som passar informationen bäst. Ett exempel på detta kan vara möjligheten att publice-
ra artiklar med video vid webbpublicering, något som inte går att göra i en tryckt tidning. !
Det har visat sig att korta informationstäta videoklipp är tacksamma för att få spridning på 
sociala medier (Smith 2015). Produktionstiden för video brukar dock vara längre än för text 
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och bild vilket gör att redaktioner måste väga fördelarna med videoklipp mot ökade produk-
tionskostnader. Fördelarna med video är dock många: en undersökning (Kolowich 2015) har 
visat att sidor innehållande video har i genomsnitt 2 minuter längre besökstid än sidor utan 
video. Vidare uppger 75 % av företagsledarna i undersökningen att de tittar på arbetsrelatera-
de videoklipp minst en gång i veckan. Att använda ordet ”video” i ämnesraden till ett mailut-
skick ökade också öppningsfrekvensen med 19% (ibid). 
  
Tillsammans med de ekonomiska fördelarna med publicering på internet i form av sparade 
utgifter följer dock en ekonomisk nackdel i form av minskade intäkter via prenumerationsav-
gifter eller sålda lösnummer. Den brittiska mediejätten The Guardian har exempelvis byggt 
upp en enorm genomslagskraft för sina digitala nyheter, men kämpar samtidigt med stora 
ekonomiska problem då deras betalande prenumeranter av papperstidningen är mycket få i 
förhållande till redaktionens storlek (Wolodarski 2016). En teknisk lösning för denna proble-
matik kan vara att göra visst innehåll på sidan endast tillgängligt för betalande prenumeran-
ter, eller nåbart för en mindre engångssumma. Att omvandla besökare från gratiskonsumen-
ter till betalande kunder har dock visat sig svårt, om än nödvändigt för att lyckas som företag 
(Oestreicher-Singer & Zalmanson 2011). Konsumenternas betalningsvilja ökar dock när de 
klättrar på den så kallade ”engagemangsstegen” inom en hemsida. Parametrar som bidrar till 
engagemang kan vara en social kontext, intressant innehåll och stegvis inslussning mot be-
taltjänsten. Engagemang är ett begrepp högt värderat inom teorier om användarupplevelse 
(UX), det kan alltså hävdas att ju positivare användarupplevelsen är, desto mer engagerad bli 
användaren och därigenom mer villig att betala för tjänsten.  !
En tredje anledning till flerkanalspublicering är att användarna/prenumeranterna idag fak-
tiskt förväntar sig att komma åt innehåll även digitalt. Idag sker publicering på webben ofta 
på ett medvetet sätt utefter olika strategier. Enligt Hvitfeldt och Nygren (2002) räcker det ex-
empelvis inte att föra över papperstidningens innehåll till webben rakt av (kloning) för att 
göra konsumenten/användaren nöjda. Olika medier har olika roller och det kan därför vara 
bra att anpassa innehållet för tryck, webb respektive delning på sociala medier. Sabelström 
och Möller (2005) presenterar tre versioner av redaktioners förhållning till flerkanalspublice-
ring: !
1. Innehållet skapas oberoende av kanal och alla distributionskanaler är symmetriska och lik-
värdiga. 
2. Innehållet skapas för ett primärt medium, innehållet kan sedan göras om och publiceras 
igen i de sekundära medierna.  
3. Medierna arbetar parallellt, och publicerar och producerar eget material för respektive me-
dium. Redaktionerna kan byta material sinsemellan. !
I fallet Maskinentreprenören gäller både förhållandena 2 och 3. Det primära mediet i dagslä-
get är den tryckta tidningen och det är innehållet från denna som skall flyttas över till en  
webbversion. Samtidigt finns en existerande hemsida för Maskinentreprenören där kortare 
nyheter läggs upp nästan dagligen. Av dessa nyheter kommer inte alla med i tidningen. I det-
ta fall gäller alltså förhållande 3. Vidare lägger Maskinentreprenören upp både egna och and-
ras material på sin Facebooksida, vilken kan uppfattas som redaktionens tredje kommunika-
tionskanal.  
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Responsiv design  
Teorier rörande flerkanalspublicering berör publicering av innehåll i olika medier, men på 
webben tillkommer ytterligare en aspekt då samma innehåll skall visas på olika enheter inom 
samma medie. Responsiv webbdesign innebär att sidan anpassar sig efter olika skärmstorle-
kar och enheter. Att tänka responsivt är nödvändigt för webbdesigners idag exempelvis då en 
undersökning 2014 visade att 60% av tiden för konsumtion av media skedde på mobila platt-
formar, samt att denna tid ständigt ökade (Lipsman 2014). Mobilvänliga hemsidor premieras 
dessutom av söktjänster som Google där de hamnar högre upp i resultatlistan (Ohye 2015).  !
Enligt Kadlec (2012) är ett bra sätt att designa responsivt att tänka mobile first, vilket innebär 
att man designar för en mobil enhet i första hand, och därefter skapar formen för övriga  
plattformar. Att tänka mobile first hjälper att ta fram det viktigaste innehållet och elementen 
på sidan. Den huvudsakliga kommunikationen skall få plats både på en liten skärm och en 
stor. Formelement och innehåll möjliga att lägga till på en större skärm skall då bara ses som 
en bonus.  

Design Thinking 
Design Thinking kan sägas vara en metod eller ett förhållningssätt för hur en designer kan 
tänka i en designprocess (Brown 2009). Designprocessen delas här in i fem steg: Empathize, 
Define, Ideate, Prototype och Test. På svenska ungefär ”lev dig in”, “definiera”, “kom på 
idéer”, “skapa prototyper” och “testa”. Modellen är iterativ (upprepande) vilket innebär att 
processen kan repeteras cyklist både i sin helhet men även mellan en eller flera enskilda steg. 
Detta iterativa förhållningssätt gör att teorin lättare går att applicera på verkligheten då ett 
projekt sällan löper längst en rak linje, men det finns även en inbyggd poäng i det iterativa då 
metoden bygger på att testa många idéer och prototyper och förbättra dem för varje gång. !

  
Figur 1: En skiss över hur Designthinking-processen kan se ut; källa Guido Kovalsky (2013). 
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Empathize: Skapa förståelse för designutmaningen genom att ta reda på vem användaren är. 
Exempelvis genom att ta reda på vad användaren har för åsikter, känslor, motiv, problem och 
behov kring det aktuella området tjänsten skall beröra. Enligt Brown (2009) är detta projek-
tets kanske viktigaste steg, då det är nästan omöjligt att designa en tjänst om behoven tjäns-
ten skall uppfylla inte klargjorts. I detta projekt har enkäter, intervju och personas används 
för att ta reda på användarnas behov.  !
Define: Definiera användarnas behov och dina insikter om dem. Kom fram till en point of 
view (POV). En point of view innebär att omformulera en designutmaning till ett konkret på-
stående som kan användas för att generera idéer  En bra POV möjliggör konkreta idéer, men 
framför allt förkroppsligar en point-of-view projektets designvision. En mall för att skapa bra 
point-of-views kan vara ” [ANVÄNDARE] behöver [ANVÄNDARENS BEHOV] eftersom [ÖVER-
RASKANDE INSIKT]” !
Ideate: Kom på så många idéer och lösningar som möjligt. Säg inte “Ja men […]” till förslag, 
säg “Ja och […]”. !
Prototype: Få ner idéer genom att skapa prototyper. Tanken är att “bygga för att lära” inte 
“bygga för att hålla”. I detta projekt har site maps, wire-frames och designskisser med detalje-
rat utseende och riktigt innehåll använts för att skapa prototyper.  !
Test: Utför användartester på dina prototyper. Ett ledord i Design Thinking är att “visa, inte 
berätta”, det vill säga låta användaren interagera och utforska prototypen utan att designern 
förklarar hur testpersonen skall göra eller hur den tänkt. På detta vis blir interaktionen med 
artefakten så realistisk som möjligt och testresultatet blir då mer relevant.   

Designtekniker och metoder 

Persona 
Personas är en alternativ metod för att representera och kommunicera användares behov. 
Genom att skapa en fiktiv person presenteras genom bild och namn med tillhörande berättel-
se, innehållande exempelvis personlighet, mål och frustrationer, skapas en levande represen-
tation av vem designen är till för (Miaskiewicz 2011).  !
Personas kan vara ett bra alternativ när det av praktiska skäl som tidsbrist och ekonomi inte 
finns tillgång till riktiga användare att testa designlösningar på. Personas tvingar också de-
signers att överväga sociala och politiska aspekter av design som annars ofta går outforskade 
(Rudin 2002). Denna aspekt av personas är något som i examensarbetet kommer utnyttjas för 
att utöva normkreativ praktik.  !
Cooper (Nox 2014) har tagit fram en metod som de kallar Persona Empathy Maping. Proces-
sen utgår från att designern försätter en persona i en specifik situation relevant för produkten 
som medvetet gjorts extrem utan att vara orealistisk. Därefter ringas tre olika delar in, vad 
kommer personan “tänka”, “känna” och “göra”? Denna metod avslöjar det underliggande 
“Varför” bakom användares handlingar, val och beslut, vilket innebär att verkliga behov kan 
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designas för. Metoden har använts för att utvärdera projektets designlösningar. För projektets 
personas se bilaga 5. 

!
Kvalitativ enkät 
Enkäter är en datainsamlingsmetod som kan ta reda på personers upplevelse om exempelvis 
hur ofta de utför en handling, eller hur mycket de äger av något (Ejlertsson 2005). Det går 
även att ställa kvalitativa frågor i en enkät om exempelvis upplevelser eller åsikter. I detta fall 
är det extra viktigt att inte ställa ledande frågor samt att inte redovisa kvalitativa data som 
kvantitativa siffror (Ejlertsson 2005). Det är också viktigt att enkätfrågorna är formulerade i 
enlighet med Thuréns (2007) teorier om validitet och reliabilitet, det vill säga att frågorna är 
relevanta, tillförlitliga och uppfyller sitt syfte.  !
I examensarbetet används en enkät som en metod att skapa förståelse (Empahty), för mål-
gruppen. Enkätresultatet kan styrka enskilda designbeslut, men även ligga till grund för att 
nyansera projektets personas och göra dem mer realistiska.    !
Intervju 
För att fördjupa förståelsen (Emphaty) och komplettera användarperspektiven med beställa-
rens perspektiv används även intervju av beställaren som metod i examensarbetet. !
Designarbete med fokus på användarupplevelse (UX) innebär ofta någon form av intervju för 
att grunda något på riktiga användare. Wilson (2014) tar i sin bok upp tre intervjuformer: 
strukturerad intervju, semistrukturerad intervju och ostrukturerad intervju, med fokus på 
hur de kan användas inom användarcentrerad design. !
I examensarbetet har en semistrukturerad telefonintervju används, vilken spelades in för kor-
rekt analys. En semistrukturerad intervju innebär att frågor förberetts på förhand, men att 
följdfrågor som ”hur” och ”varför” kan användas för att fördjupa förståelsen. Inom användar-
centrerad design är syftet med följdfrågorna främst att skapa förståelse för problem, koncept 
och processer inom området som designas för.  !
Användartest 
Användartester är en möjlighet att lära sig om sitt designförslag samt om sin användare 
(Brown 2009). Idealt testas förslaget i en riktig kontext i användarens vardag. Detta är dock 
inte alltid möjligt, men går delvis att simulera genom att be testpersonen anta en roll eller 
specifik uppgift. Testtillfället är en chans att omformulera lösningar och göra dem bättre.  !
I examensarbetet har användartest utförts på existerande tjänster för att utvärdera olika en-
skilda interaktionsmekanismer och lösningar för dessa. Lo-Fi-användartest har även utförts 
på examensarbetets skisser för att utvärdera dess design. 	  !
Normkritisk designanalys 
För att göra en normkritisk analys av en webbsida är det viktigt att granska både innehåll och 
formgivning (Pauwels 2012) då normer finns inbäddade i webbsidors symboler såväl som tex-
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ter och bilder. För en helhetsbild måste sidan alltså analyseras från flera perspektiv. Jonsson 
och Lundmark (2014) argumenterar för behovet av en metod för normkritisk analys av webb-
sidor och föreslår en analysmodell som grundar sig på Pauwels (2012) multimodala  
analysmodell för webbsidor som kulturella uttryck. I denna modell görs en analys utifrån de 
fyra perspektiven kulturell representation, interaktivitet, teknologi, och kontext för använ-
dande. Nedan redogörs mycket kortfattat för de olika perspektiven. Viktigast för examensar-
betets designanalys är de kritiska frågor som hör till varje kategori.   !
Kulturell representation: Refererar till innehållet: bilder, text, filmer och ljud. Kritiska frågor 
för analys är: vem/vad visas upp i innehållet? Vem/vad lämnas utanför? Vilka möjligheter till 
identifikation med innehållet finns?   !
Interaktivitet: Fokus ligger på användarupplevelsen genom systemets funktioner och flöden. 
Kritiska frågor för analys är: Vilken typ av interaktivitet och kommunikation lämnar sidan 
utrymme för? Vilka handlingar kan utföras och vilka kan inte utföras? !
Ett exempel på normer inom interaktionsdesign är like-funktionen på Facebook, som inte 
bara används för att visa uppskattning på nätet, utan också förkroppsligar en struktur i sam-
hället som säger att våra handlingar bör värderas, recenseras och kommenteras (Jonsson & 
Lundmark 2014). !
Teknologi: Fokus ligger på hur existerande teknologiska egenskaper och mekanismer stödjer 
och hindrar mänskliga värden och normer. Kritiska frågor för analys är: Vilka normer an-
vänds tekniken till för att upprätthålla? Vilka normer skulle kunna brytas med tekniken? !
Exempel på teknik som upprätthåller normer kan vara programvara för skönhetsretuschering 
av foton, medan ett exempel på teknik som bryter normer skulle kunna vara ett “mångfalds-
filter” som för att belysa skevheter i representation automatiskt ger mörkare hudton till några 
personer på ett foto ifall alla på bilden är vita (Jonsson & Lundmark 2014).  !
Kontext för användande: Refererar till den tekniska och sociala miljö där webbsidan an-
vänds. Detta innefattar också vilka handlingar som skall utföras med tjänsten. Kritiska frågor 
för analys är: Vilka är användarna? Var och när använder de artefakten? Vad ska de använda 
artefakten till? !
Syftet med en normkritisk designanalys i detta examensarbete är att synligöra rådande nor-
mer inom branschen och därefter låta personas, enkätsvarande och intervjupersoner förhålla 
sig till dessa normer. Detta för att ta reda på när normer är positiva och när de är negativa.  !
Sitemap, innehållsanalys och kategorisering 
En sitemap ger en överblick av sidans struktur och innehållets hierarki (Nielsen, 2008). Att 
göra en sitemap kan användas som designverktyg för att ge designern en bättre uppfattning 
om hur hemsidan skall byggas upp och information struktureras.  !
För att kunna rita upp en sitemap behövs först information om vad webbplatsen skall inne-
hålla, vilket kan göras genom en innehållsanalys. Därefter kan innehållet kategoriseras ge-
nom exempelvis en card sort-metod där innehållet skrivs ut på lappar och sorteras tematisk 
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(Spencer 2009). Ofta kan samma innehåll sorteras efter olika teman och det är därför upp till 
designern att avgöra vilken sortering av innehållet som blir bäst. Till detta tas med fördel stöd 
av beställare och användare som kan anses besitta “expertkompetens” om innehållet.  !
Wireframes 
Genom att visualisera och konkretisera designen blir det lättare att diskutera dess fördelar 
och nackdelar (Benyon 2013). Därför är det bra att så tidigt som möjligt få ner designförslag i 
visuella representationer, exempelvis genom wireframes. Wireframes är skisser utan in-
blandning av grafisk design som visar var innehåll och grafiska element skall placeras på si-
dan. Dessa skisser kan även visa hur interaktion skall ske. Wireframes är en typ av lo-fi-proto-
typ (Benyon 2013). Med Lo-fi menas att prototypen är “lågupplöst” det vill säga att den saknar 
detaljer och att förhållandevis lite arbetstid lagts ner på att skapa prototypen, vilket i sin tur 
innebär att designern kan förkasta och komma med nya idéer, vilket är till fördel i en Design 
Thinking-process.  

Hi-fi-prototyper och skisser 
När grundläggande layout och funktion fastställts är nästa steg att skissa fram den fullständi-
ga formen och grafiken. Nackdelar med hi-fi prototyper är att de tar förhållandevis lång tid att 
skapa vilket kan innebära att designers är motvilliga att ändra något som de ägnat tid åt att 
utarbeta (Benyon 2013). Granskare och testpersoner tenderar dessutom att ge kommentarer 
om ytliga aspekter istället för om innehåll när de testar hi-fi prototyper. Det är därför bra att 
först användartesta på wireframes för att få input om grundläggande koncept och sedan testa 
på högupplösta prototyper för att få åsikter om form och detaljer. Ett projekt baserat på De-
sign Thinking kan därför skifta mellan att skissa i lo-fi och hi-fi.   

Metod och genomförande 

Riktlinjer 
Spektra har skapat interna riktlinjer för webbprojekt vilka är avsedda att underlätta utveck-
lingen av en webbplats och förenkla för fler personer att arbeta med samma projekt. Exa-
mensarbetet har följt dessa riktlinjer, vilket exempelvis underlättat vid handledning och tids-
planering. För riktlinjer över designfasen se bilaga 2.  

Tidsplan 
En preliminär tidsplan skapades vid projektets start. Tidsplanen kan delas in i tre huvuddelar 
där vecka 1 huvudsakligen bestod av research, planering och uppstart, vecka 2-8 bestod av 
konkret arbete med projektet och vecka 9-10 bestod av avslutning och sammanfattande av 
projektet i examensrapporten. För fullständig tidsplan se bilaga 3.  !
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Kravspecifikation 
Spektra hade innan examensarbetets start haft ett möte med beställaren av webbplatsen.  
Anteckningarna från detta möte har fungerat som en kravspecifikation för projektet.  

Research och normkritisk analys av marknaden 
Konkurrerande tjänster som uppdragsgivaren angett har analyserats, denna research presen-
teras nedan under “Konkurrerande tjänster”. Vidare har en egen undersökning gjorts för att 
ytterligare vidga perspektiven, vilken tas upp under “Liknande tjänster” och delvis presente-
ras utifrån en normkritisk analysmodell. För att förstärka det normkritiska perspektivet har 
även en kvalitativ analys gjorts av huvudkonkurrenten entreprenad-supply.se enligt Jonsson 
& Lundmarks (2014) normkritiska analysmodell.  

Konkurrerande tjänster 
Maskinentreprenören har i huvudsak tre konkurrerande tjänster av vilka två har en större 
upplaga. Dessa tjänster är Entreprenadaktuellt med en gratis upplaga på 29 600 ex., Entre-
prenad med en upplaga på 71 500 ex. (TS 2015) samt Entreprenad Supply.  Entreprenad Supply 
är enligt beställaren huvudkonkurrenten när det kommer till nätupplagan med en stor sida 
med mycket innehåll, däremot har de ingen papperstidning. 

Analysen som beställaren gjort är att maskinentreprenören.se kan konkurrera genom att bli 
huvudtjänsten för nyheter och reportage. Känslan skall vara lyxigare och ligga i spannet mel-
lan en nyhetssida och ett magasin. All övrig information eller tjänster som branchförbundet 
Maskinentrepenörerna vill tillhandahålla finns istället på förbundets hemsida me.se  

Liknande tjänster 
Som en inspiration och exempel på möjlig framtoning, funktion och form ligger e-tidningar-
na Volvo Magazine (Volvo Personvagnar) och Legend Magazine Scania (Scania Lastvagnar). 
Dessa är inga konkurrerande tjänster då de endast har som syfte att marknadsföra respektive 
varumärke. Däremot ringar de in en större målgrupp av motorintresse samt en ”lyxigare” 
känsla, vilket är ett av Maskinentreprenörens mål för att konkurrera.  !
Genomförs en normkritisk designanalys kan Volvo Magazine (fig. 2, nedan) sägas ha en mer 
normbrytande approach med representation av kvinnor och en grafisk känsla närmande ett 
modemagasin. Anledningen till detta kan möjligen vara anpassning till målgruppen då Volvo 
signalerar att de är “vardagsbilen för den medvetna allmänheten” medan Scania signalerar 
att de gör “potenta lastbilar”. Bildanalys av en artikelingress (fig. 3) i Legend Magazine Scania 
påvisar en manlighet vilken uttrycks genom den medelålders vita mannen fotad underifrån 
med korslagda armar. Detta är ett perspektiv som insinuerar ett överordnat maktförhållande 
till den betraktade. En hög kontrast med skuggor och stora ljusskillnader är också något som 
traditionellt används för att signalera manlighet. En vit linje på marken binder också ihop 
mannen och den knallröda lastbilen och skapar en känsla av att de ”hör ihop”. Detta förstär-
ker ytterligare textens budskap ”Holger feels a strong connection to Scania”. 
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Figur 2: Bild använd i analysen av liknande tjänster föreställande en presentationsbild  
skapad av och för Volvo Magazine.  

 
Figur 3: Bild använd i analysen av liknande tjänster föreställande ingress till den digitala tid-
ningen Legend Magazine Scania. En medietekniskt intressant detalj är att utvecklarna valt att 
skriva ut hur interaktionen med tidningen skall ske i nedre vänstra hörn. Vilket indikerar att 
de inte lyckats formge något med tillräcklig affordans att visa grafiskt hur interaktionen skall 
ske. 
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!
Målbilden för Maskinentreprenören bör kanske vara en hybrid av båda dessa tjänster. Genom 
att exempelvis behålla kontraster och perspektiv från Legend Magazine Scania som i sig är 
effektgivande och passande i sammanhanget, men samtidigt låta fler olika personer bli repre-
senterade som i Volvo Magazine. Varför inte låta exempelvis en kvinna stå framför en lastbil 
på samma sätt som mannen i Scanias tidning? !
Research designelement 
För design- och interaktionslösningar har även en omfattande research gjorts på onlinetid-
ningar och magasin. Detta i en ansats att hitta “best practice” eller “state of  the art” d.v.s de 
”bästa” eller mest vedertagna lösningarna för interaktion i dagsläget. Genom att utvärdera 
andra tidningstjänster utrönades vilka funktioner som var användbara och åtråvärda, vilket 
bidrog till att upprätthålla designprinciper om igenkänning. Exempelvis var ett vanligt grepp 
på tidningars hemsidor att presentera innehållet på översiktssidor/startsidor genom ”bildpuf-
far”. !
Normkritisk designanalys 
Genomgående i research-arbetet och konkurrentanalysen har den normkritisk analysen ap-
plicerats. Nedan presenteras en skriftlig normkritisk analys gjord på sidan entreprenad-supp-
ly.se den 11:e maj 2016. 

!  
Figur 4: Skärmavbild av entreprenad-supply.se från analystillfället 2016.05.11 !
Kulturell representation: På startsidan fanns 64 st bilder varav 36 st representerade män och 2 
st representerade kvinnor. Övriga bilder representerade fordon. Ingen av personerna på bil-
derna hade någon annan hudfärg än vit eller någon synlig funktionsvariation. De represente-
rade på sidan är vita män i olika olika åldrar, vilket gör att en stor del av målgruppen kan 
identifiera sig med innehållet. Samtidigt lämnas kvinnor nästan helt utanför och personer 
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med annan hudfärg än vit utesluts helt. För dessa grupper som tillsammans faktiskt är en ma-
joritet av befolkningen finns mindre möjlighet till identifikation med innehållet på sidan.  !
Interaktivitet: I huvudmenyn kan besökaren läsa nyheter, läsa och lägga upp annonser på köp 
och sälj samt jobbannonser, hitta kurser, söka i en databas av företag, samt läsa om komman-
de mässor. !
I sidans stödjande meny kan besökaren logga in, bli medlem och upprätta abonnemang på 
prenumeration av pdf-tidningen.  !
Sidan erbjuder främst tjänster för icke medlemmar/ej inloggade som att läsa nyheter, jobban-
nonser och ”köp och sälj”. Det är dessa tjänster som drar besökare till sidan och skapar värde 
för de betalande medlemmarna eftersom besökarna då kommer i kontakt med deras annon-
ser. Ett maktförhållande kan sägas finnas mellan den betalande och icke-betalande besöka-
ren, då den betalande besökaren styr innehållet medan den icke-betalande endast kan kon-
sumera innehållet. Dock finns en kommentarsfunktion vid alla artiklar vilket öppnar upp för 
en möjlighet för alla besökare på sidan att föra sin talan, även om en enskild kommentar inte 
kommer få samma framträdande plats på sidan som exempelvis annonsen om att bli med-
lem.  !
Teknologi: Sidan använder fixed position för att fästa annonsen i högerspalten vilket gör att 
denna ständigt visas i läsarens fönster. Denna annons leder till en samlingssida för “Jobb”, 
“kurser”, “företag” och “mässor” det vill säga innehåll betalande medlemmar lagt upp. På 
detta sätt används tekniska lösningar för att lyfta fram innehåll som betalats för. Den inbäd-
dade normen kan tolkas att vara: den som betalar har rätt att synas.  !
Sidan är inte mobilanpassad vilket premierar besökare från desktop. Detta försvårar också att 
besöka hemsidan i en kontext där målgruppen ofta befinner sig, exempelvis i sätet på en ma-
skin eller utomhus.  !
Kontext för användande: På startsidan finns en stor header som uppmanar till att bli med-
lem. Headern listar fördelar med medlemskapet som att öka synligheten för sitt företag. Med-
lemskapet kostar 6 800:- kr per år. Sättet på vilket medlemskapet marknadsförs och priset an-
tyder att medlemskapet är ämnat företag och inte något en privatperson skaffar. Detta styrks 
även av att företag kan göra skatteavdrag på kostnader för ”facktidskrifter”.  !
Interaktionen på sidan tycks syfta till att enskilda personer skall komma i kontakt med före-
tag inom maskinentreprenörsbranschen. Kopplas detta till den kulturella representationen 
på sidan kan en möjlig risk utläsas: företagen kommer inte i kontakt med potentiella medar-
betare, kunder och samarbetspartners annat än vita män, eftersom deras hemsida inte repre-
senterar någon annan än vita män. Här skapas en ond cirkel: sidan speglar den homogena 
gruppen som jobbar i branschen och påverkar i sin tur vilka som jobbar i branschen, vilket 
upprätthåller den skeva representationen. !!
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Sidan kan delas in i två huvudsakliga användningsområden: ”läsa artiklar” och “läsa annon-
ser”. Artiklarna är det redaktionella innehållet på sidan skapade av tjänstens anställda, me-
dan annonserna är skapade av betalande användare ex. jobbannonser eller ”köp och sälj”. En 
tolkning är att artiklarna har ett underliggande syfte att locka besökare till sidan så att de i 
nästa steg går in och läser annonserna och genererar klicks, vilket är direkt bundet till sidans 
ekonomi.  

Enkät 
För denna uppsats skapades en enkät genom verktyget Google Forms och spreds i forumen 
maskinisten.net, bondeliv.se och skogsforum.se. För fullständiga enkätfrågor se bilaga 4. Syf-
tet med enkäten var att utröna tendenser på vilka typer av designelement eller innehåll mål-
gruppen uppskattar. Enkäten bestod av två delar där den första delen samlade in information 
om respondenterna så som kön, ålder, koppling till branschen och hur ofta de besökte existe-
rande sidor för maskinentreprenörer.  !
Den andra delen bestod av nio bilder där respondenterna fick bedöma hur tilltalande utseen-
de respektive innehåll på bilden var från en skala från 1 till 10, där 1 stod för “Inte alls tillta-
lande” och 10 stod för “mycket tilltalande”.  Uppdelningen på ”innehåll” respektive ”utseen-
de” möjliggjorde en urskiljning i analysen av enkätresultatet om hur användare reagerade på 
utformning frånsett innehållet och vice versa.  !
Sju av bilderna var hämtade från konkurrerande och liknande tjänster medan två bilder var 
tagna från examensarbetets prototyper. Detta innebar också att enkäten kunde ses som ett 
enklare användartest då prototypernas innehåll och utformning utvärderats av riktiga an-
vändare.  !
Bild 1 och 2 (fig. 2 & 3) i enkäten var utvalda utifrån resultatet av den normkritiska designana-
lysen av liknande tjänster som exempel på utformning och innehåll bärande på extra mycket 
könsnormer, detta för att ta reda på hur användarna reagerade på könsnormativa uttryck.   !
Enkätresultat & analys 

Enkäten hade 10 svarande vilket gör att resultat från enkäten inte kan betraktas statistiskt 
signifikant. Detta var dock inte syftet med enkäten. Istället betraktas enkäten som enskilda 
användarundersökningar där störst tonvikt läggs på fritextsvar och analys av enskilda åsikter. 
De enskilda svaren är intressanta utifrån metoden Persona Empathy Maping (Nox 2014) då 
man genom att förstå olika individuella användare och situationer enklare kan skapa en lös-
ning som passar många i det flesta fallen. Viktigare än ett stort antal svarande var också att 
informanterna faktiskt tillhörde målgruppen. Åtta enkätsvarande jobbade som maskinentre-
prenörer, en (1) jobbade inom strömförsörjning och en (1) jobbade inom skogsnäring. Sex en-
kätsvarande angav att de läste nyheter som rörde branschen varje dag medan fyra enkätsva-
rande angav att de läste nyheter som rörde branschen flera gånger i veckan. Alla enkätsva-
rande var alltså att betrakta som frekventa användare av nyhetstjänster inom maskinentre-
prenad. Samtliga respondenter var män. Datan i sin helhet kommer inte presenteras i denna 
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rapport då syftet inte är att skapa en statistisk överblick. Nedan presenteras enkätsvar som 
varit relevanta för examensarbetet. För enkätfrågor och bildreferenser se bilaga 4. !
På frågan vilken sida respondenten föredrog för att läsa branchnyheter svarade en (1) person 
”maskinisten.net”, en (1) person ” www.entreprenad-supply.se”, en (1) person ”www.entrepe-
nad.com”, en (1) person ”ATL.se, ja.se eller youtube”, två personer ”skogsforum.se” och fyra 
personer ”Vet ej/vill ej svara”. Dessa svar tycks indikera att det inte finns någon självklar hu-
vudaktör på marknaden, vilket innebär att en välutvecklad tjänst har stora möjligheter att 
vinna marknadsandelar. Värt att påpeka är också att ingen enkätsvarande valde ”maskinent-
reprenoren.se” som sin föredragna tjänst. !
Generellt reagerade respondenterna positivt på bild 1 “Scania Legend Magazine” (fig. 3 s. 16) 
med ett medelvärde på 6 av 10 i hur mycket de uppskattade bilden. Användarna reagerade 
övervägande negativt på bild 2 “Volvo Magazine” (fig. 2 s.1 6) med ett medelvärde på 3.2  av 10 
vilket var det lägsta resultatet av samtliga nio bilder. En slutsats kan vara att målgruppen rea-
gerade positivt på manliga uttryck och neutralt eller negativt på kvinnliga uttryck. Denna 
slutsats behöver dock fördjupas exempelvis då respondenternas fritextsvar till bilden med 
Volvo Magazine är följande: !
 “Ser varken glädje eller värme. Texten säger vinter och håret som blåser över ansiktet ser 
 fuktigt ut. Vind och regn, den sämsta möjliga av vintrar.” 
   Fritextsvar enkät, man 31-40 år !
Detta citat illustrerar att andra parametrar så som avsaknad av “glädje eller värme” sågs som 
negativa, snarare att en kvinna var med på bilden. Det andra fritextsvaret är dock lite mer 
svåranalyserat: !
 “säger mig ingenting” 
   Fritextsvar enkät, man 51-60 år !
Här kan teorier om kulturell representation (Lundmark & Jonsson 2014) appliceras då möj-
ligheter till identifikation verkar vara anledningen till att respondenten reagerar negativt på 
bilden. Respondenten gav 3 av 10 för både innehåll och utseende, vilket indikerar att han var-
ken kunde relatera till utformningen av Volvo Magazine eller dess innehåll. En annan re-
spondent gick så långt som att ge 1 av 10 till bilden på båda parametrarna. En anledning till 
att identifikationen minskar kan vara att Volvo Magazine är mer inriktad på personbilar och 
Scania Legend magazine är mer inriktat på arbetsfordon. Det går alltså varken att bekräfta 
eller utesluta att målgruppen reagerar negativt på kvinnlig representation eller “kvinnliga 
uttryck”.  !
Det tredje fritextsvaret på bild 2 är avvikande från övriga svar då respondenten gav “Volvo 
Magazine” 10 av 10 i utseende med motiveringen: !
 “mina tidigare erfarenheter gällande Volvo är att dom kommer med ett tydligare  
 budskap om visioner och målsättning. De har kommit väldigt långt vad gäller att  
 leverera en känsla med faktiskt innehåll, och därefter försöka motivera och beskriva 
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 vad de försöker leverera” 
  Fritextsvar enkät, man 25-30 år !
Respondenten menar att Volvo har ett tydligt budskap och vision vilken de kommunicerar 
med det kommunikationsmaterial de skapar. Skall detta kopplas till examensarbetet är en 
tydlig profil och vision viktig, samt att denna kommuniceras till användarna i det faktiska in-
nehållet. 
  
Högst resultat fick bild 4 (se bilaga 4, s. 58) vilken av respondenterna i medelvärde gavs 7 av 
10 till innehåll och 5,8 till utseende. Bild 4 visade på flest interaktionselement och olika typer 
av innehåll. När resultatet analyseras tillsammans med fritextsvaren för denna bild tycks an-
vändarna vilja ha en sida med mycket innehåll som också skall vara snabbt överblickbar: 
 
 “I "Marknad"-remsan i överkant drar ner intrycket, varför finns de med på sidan? Är  
 man intresserad av nån av siffrorna kollar man väl upp dessa specifikt (man kommer  
 inte kolla på den sidan). De är säkert rullande så man får vänta en evighet ( flera  
 sekunder) om man vill se  just vad just den siffran man ville veta ligger på. Är man inte 
 intresserad har de bara tagit skärmhöjd från (det värdefulla) innehållet på sidan.  
 övrigt luftig, modern design. Den där lilla nedåtpilen där det står "Annons" kommer  
 ir[r]itera  många användare när annonsen trillar ner, men det är bra att det finns nån  
 distinktion mellan annons och vad som är redaktionellt material. 
  Fritextsvar enkät, man 31-40 år !
Respondenten reagerar här negativt på en rörlig remsa med innehåll som inte handlar om ar-
tiklarna på sidan, vidare reagerar han negativt på sidans annonsutrymme. Denna användare 
verkar alltså föredra när sidans fokus ligger på de artiklar som skall läsas och att övrigt inne-
håll tar så lite utrymme som möjligt på sidan. Respondenten beskriver annars hemsidans 
form som ”luftig” och ”modern” vilket innebär att hemsidan som låg till grund för bild 4 kan 
användas som referens för ”god form” i examensarbetet. En annan enkätsvarande menar 
dock att hemsidan kanske ändå är lite svår att överblicka:  !
 “Svår att bedöma. Kanske en aningens svåröverblickbar. Det första jag gör är att vänta 
 på den förhatliga annonsen som ska dyka upp. Om man inte väntar tills sidan laddat  
 färdigt så hamnar troligen annonsen precis där en intressant artikel nyss befann sig, och 
 man råkar i stället klicka på den. Mycket irriterande och därför faller denna typ av  
 internetsajt under kategorin "skräp-slask med en massa skitannonser”, som jag bara går 
 in på om jag blir länkad hit för en specifik artikel" 
   Fritextsvar enkät, man 25-30 år !
Även denna respondent väljer att kommenterar annonsen, och reagerar negativt på att an-
nonsen är något som ska “dyka upp”. Båda respondenterna vill att annonsen inte skall riske-
ras att blandas ihop med innehållet och menar vidare att denna typ av annonsering drar ner 
intrycket över hur seriös sidan uppfattas. En tolkning av båda fritextsvaren kan vara att även 
om sidan har en god form, räcker det inte för att sidan skall vara lätt att överblicka. Det gäller 
även att sortera bland innehållet och kanske plocka bort ”pynt” som remsan med statistik, 
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samt fundera över annonsplatser och istället låta sidans viktigaste innehåll – artiklarna – ta 
stor plats.  !
En annan bild som fått intressant respons är bild 3 (se bilaga 4 s. 57) föreställande två på 
varandra följande artikelutdrag med porträtt av medelålders män, en respondent gav 3 av 10 
till både innehåll och form med motiveringen: !
  “bara gubbar…”.  
  Fritextsvar enkät, man 51-60 år !
Detta indikerar att respondenten uttryckligen upplever överrepresentation av äldre män, 
”gubbar”, som problematisk, trots att han själv kan sägas tillhöra denna grupp. En annan 
 respondent använder också uttrycket ”gubbar” för att kommentera bilden, men på ett mer 
positivt sätt: !
 ”Glada gubbar. Trevligare ljussättning än bild 2.” 
  Fritextsvar enkät, man 31-40 år !
Respondenten reagerar positivt på ”gubbarnas” glada ansiktsuttryck och använder uttrycket 
”gubbar” närmast självklart på kommentarer även till andra av enkätens bilder. Vidare sätter 
respondenten bilden i kontrast till bild 2 där han reagerat negativt på mörk ljussättning som 
enligt respondenten signalerar dåligt väder, medan fotona på bild 3 tycks vara tagna i solsken.  
En tredje respondent kommenterar bid 3 på detta vis: !
 ”Svårt att tycka någo[t] om dessa bilder, då det bara verkar vara bilder på personer som 
 artikeln i fråga behandlar. Helt relevant och svårt att göra annorlunda.” 
  Fritextsvar enkät, man 25-30 år !
Detta citat illustrerar grundproblemet med skev representation på sidan. Bilder och annat 
innehåll på sidan motsvarar det artikeln behandlar. När branschen består till största delen av 
män, behandlar de flesta artiklar män – om inte medvetna val görs– vilket i sin tur bidrar till 
att nästan bara bilder på män syns på hemsidan. Den enkätsvarande menar att det är svårt att 
göra annorlunda, bild och innehåll måste ju höra ihop, vilket stämmer överens med design-
principen om konsekvens. Vill designer och beställare ändra den visuella representationen av 
personer på hemsidan måste alltså det redaktionella innehållet väljas ut så att det represente-
rar fler olika personer.  !
Följande fritextsvar behandlar bild 5 (se bilaga 4 s. 58) som är ett utdrag ur examensarbetets 
designskisser. !
 “Svårt med rubrikerna "delat", "läst" och "senast". Jag förstår inte vad som finns under 
 de olika rubrikerna eller varför dom hamnat där/…./ Varför tror de som skapat den här 
 hemsidan att jag  är intresserad av det? Blir inte allt extremt likriktat och omöjligt att 
 urskilja ur det stora hela, om jag bara ska få se det som någon annan råkat se före mig? 
 Är det inte bättre om en professionell nyhetsredaktion samlar all[t] sitt redaktionella  
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 material under några övergripande begripliga ämnesrubriker, som jag sedan själv får 
 välja bland, utifrån mina egna intressen och preferenser?” 
  Fritextsvar enkät, man 25-30 år !
Respondenten ifrågasätter valet att presentera nyheter utefter olika parametrar vilka kan in-
dikera populäritet. Istället vill respondenten presenteras för artiklar utvalda av en redaktion 
under överskådliga ämnesrubriker. Respondenten såg i detta fall endast delen av hemsidan 
vilken hänvisar till populära artiklar och hade inte tillgång till hela startsidans kontext där ett 
flöde med samtliga nyare artiklar presenteras i form av bildpuffar med ämnesord, vilket hade 
kunnat dämpa respondentens kritik. Viktigt att ta med sig från denna åsikt är dock att funk-
tionerna ”mest delat” och ”mest läst” inte får konkurrera ut sidans huvudflöde av innehåll. !
På bild 6 (se bilaga 4, s. 59) föreställande en bylinebild och kort text till en ledare svarar en 
respondent på följande vis:  !
 “Det här känns som en kort förklaring på vad hela ledaren innehåller. Det kan vara en 
 bra info, om jag är intresserad av ämnet så kan jag gå vidare och läsa hela ledaren. Men 
 en startsida för en hemsida kan inte innehålla för många små urklipp ur större artiklar, 
 då jag tror att det lätt kan bli svårt med överskådligheten” 
  Fritextsvar enkät, man 25-30 år !
Respondenten menar att det är bra med presentation av korta utdrag ur artiklar, då dessa 
väcker intresse för att läsa hela artikeln. Samtidigt uttrycker han en oro över att startsidan blir 
svåröverskådlig ifall den innehåller för många utdrag. För examensarbetet innebär detta att 
det är viktigt att presentera rikligt med innehåll på sidan utan att den blir rörig. 

Intervju 
En telefonintervju utfördes med beställaren Micael Appelgren, Chefredaktör på tidningen 
Maskinentreprenören, för att fördjupa förståelsen om hur Maskinentreprenören tänker kring 
sociala medier, representation inom branschen och annonsering. !
Sociala medier: Micael berättar att Maskinentreprenören har en Facebooksida med ca 2 600 
följare samt ett Twitterkonto i Micaels namn som används för att sprida ”arbetsrelaterat” in-
nehåll. Facebooksidan har tre redaktörer vilka dels sprider Maskinentreprenörens nyheter, 
men även till lika stor del sprider innehåll skapat av andra. Detta innehåll brukar ofta vara 
globalt och avsikten med att sprida detta innehåll är att roa, exempelvis i form av roliga vide-
oklipp med maskiner. Maskinentreprenören själva skapar inget innehåll med huvudsyftet 
underhållning. Båda typer av innehåll delas ganska lika, men antal likes på underhållningen 
är högre. !
Micael upplever vidare inget behov av Instagram, då det saknas ”tryck” från läsarna där. 
Dessutom finns inget särskilt innehåll passande endast Instagram, utan allt redaktionellt kan 
läggas upp på Facebook. Micael menar att ett Instagramkonto egentligen skulle bli samma 
sak som Facebook och att det inte är värt arbetsinsatsen. !
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Facebooksidan uppdateras dagligen och Micael har ett redigeringsverktyg på mobilen som 
bidrar till att Facebooksidan inte bara uppdateras på arbetstid. Detta gör att han snabbt kan 
dela något när en paus dyker upp i hans vardag, eller något riktigt intressant att dela upp-
kommer. Micael menar att följarna får lite specialservice då han tror att det inte är vanligt att 
redaktioner delar saker utanför arbetstid. !
Representation: Branschen består klart övervägande av män enligt Micael som tror att det är 
ca 5% kvinnor i branschen. Han berättar dock att antalet kvinnor i branschen ökar men inte 
särskilt fort. En anledning till detta menar han är att maskinerna blir mer lätthanterliga, be-
kväma och arbetsmiljömässigt bra. Maskinerna av idag är som att sitta i en fin bil med teknik 
som bluetooth, telefoner och musik. Detta menar han gör att kvinnor i alla åldrar kan köra de 
nya arbetsmaskinerna och säger att det nu gäller att få upp intresset från tjejernas sida. !
Annonsering & ekonomi: Micael är intresserad av att ta betalt för vissa artiklar då han tror att 
alla måste börja ta betalt på internet för att journalistiken inte skall gå under. Han är dock 
osäker på hur det ska lösas rent praktiskt. !
Vidare menar Micael att Maskinentreprenören gärna vill ha annonser på sidan, då sidan be-
höver finansiera sig själv. Han tror att det kan vara svårt att tjäna pengar på internet, men 
menar att målet är att hemsidan går plus minus noll. !
Sponsrade inlägg verkar intressant enligt Micael, men han tror inte att annonsörerna/företa-
gen är beredda att betala för det. De sänder nämligen redan ut mycket pressutskick och räk-
nar med att det är tillräckligt intressant att branschtidningarna ändå skriver om det. Mikael 
menar att än så länge finns inte marknaden för sponsrade inlägg, men att den kanske kom-
mer.  

Personas 

Tre personas skapades för att förhålla sig till användbarhet och användarupplevelse, samt 
som ett normkreativt verktyg. Till primär persona skapades Bengt 45 år med egenskaper, mål 
och frustrationer som följer den bild av användarna enkäten kommit fram till. Som motvikt 
till detta skapades  den sekundära personan Amina 30 år som en realistisk, men antagligen 
ovanlig och avvikande person i maskinentreprenörsbranchen. Tanken med att använda per-
sonan Amina är att ständigt få med ett normkritiskt perspektiv i designarbetet. Även den se-
kundära personan David 26 år skapades för ytterligare användarperspektiv. Tanken med att 
skapa en primär respektive två sekundära personas är att ge större tonvikt till den persona 
som representerar största delen av målgruppen, men samtidigt lämna rum för mindre vanliga 
perspektiv. För samtliga personas se bilaga 5. !
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!  
Figur 5: Samtliga personas hängdes upp väl synligt vid arbetsplatsen för att vara en ständig 
påminnelse om vilka användarna är.  

Point-of-view 

Designteknikerna ovan har syftat till att få insikt om användarna och den kontext i vilken 
tjänsten skall användas. Dessa insikter har smalnats ner till följande point-of-views: !
- Bengt behöver få tillgång till ny intressant läsning från Maskinentreprenören varje gång 

han besöker sidan eftersom han läser nyheter inom branschen varje dag.  !
- Amina behöver känna sig representerad på hemsidan eftersom hon är framtidens aktör 

inom branschen. !
- David behöver känna att Maskinentreprenören är den självklara tjänsten för branschnyhe-

ter och en sida han gärna delar inlägg ifrån eftersom flera sidor inom branschen finns men 
ingen ännu tagit över marknaden. !

- Den betalande prenumeranten behöver känna att prenumerationen ger exklusivitet på 
webbtjänsten eftersom det inte finns någon poäng att betala för en prenumeration om allt 
innehåll finns tillgängligt gratis.  !

-  Personer som kommer till sidan länkade från sociala medier behöver förstå vart de hamnat 
och gärna fås att stanna kvar på sidan eftersom de flesta användare idag läser artiklar som 
de fått länkat till sig på sociala medier. 
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Site map  
Hur innehållet från tidningen skulle överföras och presenteras på hemsidan var inte helt 
självklart. Under arbetets gång testades flera olika lösningar för site map och meny. Slutligen 
bestämdes dock i samråd med beställaren att menyn och därmed site map skulle följa struk-
turen i den tryckta tidningen i så högsta möjliga grad. !

!  
Figur 6: Den slutgiltiga informationsarkitekturen på hemsidan. Huvudkategorierna är Fokus, 
Ekonomi och Teknik. Under dessa huvudkategorier finns underkategorier motsvarande tid-
ningens. I en stödjande navigation kommer användaren åt sidorna kontakt, annonsera och 
prenumerera.  

!
!
!!
!
!!!!
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Wireframes  
För att materialisera tankar och få diskussionsunderlag skapades Wireframes i In-design.  
Nedan presenteras några exempel på hur denna process har sett ut.  !

!  
Figur 7: Tidig wireframe över hur artiklar skulle kunna presenteras på startsidan. !
Tanken att presentera innehållet i form av bildpuffar fanns tidigt i projektet. Detta då resear-
charbetet visat att de flesta magasin presenterade sitt innehåll med någon form av bildpuff. I 
figur 7 används ett gridsystem om fyra spalter. Denna layout fick efterhand falla bort till för-
mån för att visa fler typer av innehåll på startsidan. I detta skedet var tanken att kategorin 
skulle presenteras på ett färgat fält i övre hörnet av bildpuffarna. Denna lösning fick dock fal-
la bort till förmån för slutproduktens mer flexibla och tidningslika ämnes-/ingångsord. Detta 
då det visade sig att mycket av innehållet på maskinentreprenören.se passade bättre att delas 
in efter fria ämnestaggar snarare än fasta kategorier. Alla artiklar är fortfarande tilldelade en 
kategori vilken går att komma åt via huvudmenyn, men på bildpuffarna hade användarna lät-
tare att navigera när innehållet markerades med ämnes-/ingångsord.  
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!  
Figur 8: Tidig wireframe över layout för enskilt reportage !
En tidig tanke var att bakgrundsfärgen på sidan skulle bytas utefter vilken huvudkategori (se 
s. 33 för kategorier) användaren befann sig på likt de färgade kanterna på papperstidningen. I 
slutprodukten blev kategorifärgerna mindre framträdande, och syns exempelvis vid hoovring 
av respektive meny. Figur 8 har även en mer fast och inrutad layout än slutproduktens mer 
flödande design byggd på längden där bilder och faktarutor presenteras en och en allt ef-
tersom användaren scrollar ner. !
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Prototyper i processen Design Thinking 
Projektet har till stor del gått ut på att skapa och utvärdera prototyper med fullt grafiskt utfö-
rande och innehåll i en process enligt Design Thinking (jmf. Brown 2009). !
När prototyper skapats och utvärderas i några versioner digitalt skrevs den senaste versionen 
ut och hängdes upp på väggen (fig. 9). Prototyperna satt uppe under flera dagar vilket möjlig-
gjorde för medarbetare från Spektra  att enkelt kunde komma med tankar och synpunkter om 
prototyperna. !

!  
Figur 9: Prototyper för desktop, mobil och platta utskrivna och uppsatta på vägg för respons 
av medarbetare. !
Det skulle vara för omfattande att bifoga alla olika designförslag skapade under projektarbe-
tet. Som ett illustrativt exempel på hur olika funktioner, element och utseenden testats följer 
på nästa sida olika versioner av sidans bildpuffar (fig 10). !!!!!!!!!!
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Figur 10: Illustration av den iterativa processen i form av olika versioner av sidans bildpuffar. 
Olika placering av kategori och ämnesord har testats, samt vilken typ av ämnesord som fun-
gerar bäst för navigering. Färg, format och typsnitt har även testats i flera versioner 

Användartest 
Det sista steget i Design Thinking är användartest. Expertutvärderingar genomfördes löpan-
de med Spektras medarbetare på olika prototyper under projektets gång. Kollegorna fick då 
gärna anta någon personas perspektiv för att efterlikna ett riktigt användartest. Fokus har va-
rit på snabba återkommande utvärderingar med konkret feedback för att kunna iterera proto-
typerna i flera varv. !
Under projektets näst sista vecka genomfördes ett mer strukturerat användartest på en per-
son utanför Spektra. Denne person fick utvärdera den prototyp som närmast ansågs ”färdig”. 
En sammanfattning av användartestet presenteras nedan. Användartestet kan vara lättare att 
förstå för en läsare ifall denne läst beskrivningen av den slutgiltiga webbplatsen i examensar-
betets resultatdel (s. 35 ff).  !
Testpersonen upplevde sidan i stort lättförstådd och tyckte att designen var ”professionell” 
samt ”anpassad för målgruppen”. Särskilt greppet med faktarutor som kan expanderas sågs 
positivt av användaren. Positiv feedback anses bekräfta designen men redogörs inte här då 
det saknar konstruktiv relevans. I rapporten kommer fortsättningsvis endast redogöras för 
det motstånd testpersonen upplevde i designen. !
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Testpersonen reagerade på menystrukturen och hade exempelvis svårt att förstå vad han 
skulle förvänta sig att hitta under fliken ”fokus”. Testpersonen föreslog själv att flera av kate-
gorierna kanske skulle flyttas upp istället och underkategorier skippas helt. Detta var en tan-
ke delvis testad tidigare i projektets gång. En ny version på meny/informationsarkitektur 
gjordes utefter detta (se fig. 11). Denna struktur är dock ganska informationstung och svår att 
anpassa till mindre skärmar. Ett annat förslag är att döpa om ”fokus” till ”branschfokus” för 
ökad tydlighet. Beställaren valde dock att behålla informationsarkitekturen liknande den i 
tidningen.  

Figur 11: En ny version av meny/informationsarkitektur utefter testpersonens förslag.  !
Testpersonen hade två förslag på rubrikändringar för startsidans högerspalt och föreslog att 
”Top 5” kanske skulle döpas om till ”Mest:” (delat/läst) samt att rubriken ”Facebook” skulle 
göras om till exempelvis ”Maskinentreprenörens delningar på Facebook”. Det senare förslaget 
blir dock för långt när det skrivis ut och det första förslaget blir semantiskt felaktigt då 
”Mest:” även skulle komma att syfta på ”senast” !
På sidan med maskintest hade testpersonen svårt att förstå att maskintestets speciella fak-
tarutor kunde expanderas. Framförallt hade han svårt att förstå vad han skulle förvänta sig 
när respektive huvudrubrik expanderades. Testpersonen föreslog att faktarutornas under-
meny skulle synas även då rutan ej var expanderad, vilket bidrar till att visa vad faktarutan 
innehåller.  !
Testpersonen ansåg också att den svarta rutan placerad i nederkant av bilder i artiklar var 
onödig och sa att det räcker med att bildtexten kommer upp när pekaren förs över bilden. 
Den lilla symbolen ”i” tyckte informanten dock kunde vara kvar för att ”målgruppen inte är så 
van vid greppet”. Att bildtexter är dolda och dyker upp över bilder när pekaren förs över är ett 
allt mer frekvent grepp på webbplatser, men då ofta med någon sorts markör att en bildtext 
finns. I examensarbetet bedöms att dolda bildtexter inte är en sådan vedertagen interak-
tionsprincip att de kan införas utan visuellt stöd som påvisar att bildtext finns dold.  

!
!
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Grafisk profil 

Typsnitt 
!
Maskinentreprenören använder 3 typsnittsfamiljer. Samtliga finns att köpa som webblicen-
ser.   !
Tiempos är tecknat av Kris Sowersby och är ett modernt seriftypsnitt (fig. 12). 
Det erbjuder både specialritade rubrikvarianter med karaktär, och mer diskreta varianter 
framtagna för löpande text. I den tryckta tidningen används typsnittet till artiklarnas bröd-
text, rubriker och ingresser. Även på hemsidan kommer Tiempos användas till detta för att 
bevara tidningskänslan samt behålla en grafisk konsekvens. !!
     Tiempos headline, Tiempos Text 
!
Figur 12: Exempel på typsnittet Tiempos. !
Graphik är ett sanseriftypsnitt tecknat av den amerikanske typtecknaren Christian Schwartz 
(fig. 13). Det finns i en stor uppsättning vikter och varianter och passar både till rubriker, fak-
tatexter och notistexter. På hemsidan används typsnittet till menyer, metadata, faktarutor 
och bildtexter, det vill säga interaktionselement eller kringinformation. !!
           Graphik: faktaruta, brödtext i faktaruta 
!
Figur 13: Exempel på typsnittet Tiempos. !
Countach är Maskinentreprenörens karaktärsskapande typsnitt och bidrar starkt 
till tidningens grafiska identitet (fig. 14). De i ögonfallande mekaniska bokstavsformerna 
refererar till innehållet och subtilt säregna detaljer förmedlar samtidigt kvalité. Typsnittet 
utvecklades ursprungligen för Ubisoft's racing tv-spel av Jean-Baptiste Levée, Sandra Carrera 
och Irina Smirnova. På hemsidan används typsnittet sparsamt då det har sämre läsbarhet i 
mindre storlek och därför inte bör vara ett interaktionsbärande typsnitt (ex. meny). Typsnit-
tet används konsekvent i versal form för att ange artikeltyp, i siffergrafik, samt rubriken till 
artikelsidor, taggsidor och sökresultat (archives). Typsnittet skapar genom dessa element ka-
raktär utan att innehållet blir svårläst.  !!
  COUNTACH: KATEGORI,  ARTIKELTYP 
!
Figur 14: Exempel på typsnittet Countach. 
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Färger 
I den grafiska manualen för tidningen har huvudkategorierna Fokus, Ekonomi och Teknik 
sex olika färger var. För webben har detta förenklats till att Fokus är röd, Ekonomi är blå och 
Teknik är gul (fig. 15). Kategorifärgerna går igen i dropdownmenyn samt färgar citat och an-
fang på enskilda artiklar utefter vilken kategori de tillhör.  !
Ständigt återkommande är menyn och logotypens svarta, samt den ljusgrå bakgrunden. 
Vidare valdes den brandröda färgen från manualen ut som webbsidans huvudfärg, vilken an-
vänds på länkar, ikoner, diagram, knappar, ingångsord samt kategorin ”Fokus” vilken funge-
rar som sidans allmänna kategori. Sekundär sidfärg är footerns blågröna färg vilken åter-
kommer sparsamt på sidan. !

  
Figur 15: Färgpaletten för maskinentreprenören.se. Röd (rgb 239, 72, 35), blå (rgb, 139, 189, 90) 
gul (rgb 250, 165, 25) 

Designlösningar som inte kommit med i slutprodukten  
Progress bar och tidsangivelse 
Research av tidningstjänster och magasin online påvisade en trend att inkludera en progress 
bar vid längre artiklar. Det vill säga en mätare som visar hur långt på sidan användaren scrol-
lat. Hur långt användaren scrollat kan då anses vara ungefär ekvivalent med hur långt denne 
läst i texten. Ett annat återkommande element var tidsangivelse i artikelns ingress vilken 
anger hur lång tid artikeln beräknas ta att läsa, ex. ”4 min”. !
Anledningen till dessa designlösningar är att behålla och hjälpa läsaren i en kontext där de 
flesta artiklar läses genom att de har blivit delade på sociala medier och användarna klickar 
sig direkt in på dem. Användaren ”kastas” då in på sidan från en helt annan kontext och kan 
därför behöva hjälp att orientera sig, samt få en fingervisning ifall denne har tid att läsa arti-
keln. !
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Examensarbetets användartest visade dock att effekten blev negativ. Att ha en progress bar 
upplevdes störande då ett element rörde sig på en annan del av sidan samtidigt som använda-
ren försökte läsa sidans text. Dessutom kände några användare sig stressade av att ha en mä-
tare över hur fort de läste. !
Att ange hur lång tid artikeln tar att läsa för att behålla besökaren visade sig ha motsatt effekt. 
Användarna valde oftare att inte läsa en artikel ifall tidsangivelsen stod med. Det verkar alltså 
bättre att låta användarna läsa texten ovetande om hur lång den är. Fångar texten läsarnas 
intresse kommer de läsa den till slutet oavsett textens längd. Artikelns innehåll verkar alltså 
vara viktigare att låta ta plats än att ange hur lång tid artikeln eventuellt tar att läsa.  !
Filter-funktion för maskintest 
Olika filterfunktioner för sidans maskintest skapades (fig. 16). Tanken var att maskintesten 
skulle kunna sorteras och presenteras utefter maskinernas specifikationer samt betyg. Av 
kostnads- och tidsskäl kommer denna funktion inte implementeras på sidan i ett första 
skede.  

  
Figur 16: Skiss på filterfunktion till maskintesten. 

Att förbereda för html och css i InDesign 
När formen för alla sidor var satt blev det sista steget att markera upp alla textelement med 
styckeformat och teckenformat i InDesign. I detta skede skapas konsekvens då exempelvis 
samma rubriknivåer kunde ges samma form. Formen finjusterades även genom exempelvis 
indrag, marginaler och radavstånd. Huvudanledningen till att skapa formatmallar är dock att 
förklara för utvecklaren vilka klasser som kommer behövas på sidan samt vilka egenskaper 
som skall anges i css för dessa. Genom detta kan också anges vilka storlekar element skall ha 
på olika enheter. I teorin kan ett sådant Indesign-dokument exporteras direkt till webben. I 

�34



praktiken finns dock mycket som utvecklaren måste skriva till i html, css och framför allt 
programmeringspråk som exempelvis PHP då inga funktioner finns inskrivna i dokumentet.  

Resultat 

Nedan följer en beskrivning av webbplatsen maskinentreprenören.se. För fullständiga skisser 
se bilaga 6. 

Navigation	

Huvudmeny: Överst på alla sidor i webbplatsen finns en dropdown-meny enligt informa-
tionslogiken i tidningen (fig. 17). I denna meny kommer besökaren åt alla artiklar på sidan. 
Huvudkategorierna är fokus, ekonomi och teknik med tillhörande underkategorier (se fig. 6, 
s.26 för underkategorier).	
!
Sök: I övre vänster hörn finns ett förstoringsglas, klickar man på detta kommer en sökruta 
upp för sökningar på sidan.	


Stödjande meny: I övre högra hörn finns en mindre meny för innehåll på sidan som inte rör 
artiklar, vilken innehåller ”kontakt, ”annonsera” och ”prenumerera”. Denna meny återkom-
mer även i sidans footer. I ett senare skede kan ”logga in” tillkomma i denna meny för beta-
lande prenumeranter. 	


Footer: Längst ned på alla sidor i webbplatsen finns en footer. Den innehåller call to action- 
knappar för att prenumerera på tidningen samt nyhetsbrev. Samtliga knapptexter i footern 
blir svarta när muspekaren förs över dem. Knappar för att följa Maskinantrepenören på socia-
la medier finns också i footern samt en meny för allt på sidan som inte rör artiklar.	


Meny mobil: I mobilversionen finns i övre vänster hörn, en ikon för att klicka fram menyn. 
Överst i denna meny placeras de sidor som inte rör sidans artiklar (Kontakt, annonsera, pre-
numerera mm.) 
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Figur 17. Ovan visar hur huvudmenyns form skiljer sig åt mellan mobil (vänster) samt desk-
top. Det färgade fältet nederst visar webbplatsens footer som tillåts ta plats och innehålla 
marknadsförande funktioner.  
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Sidor 
Startsida	

Strukturen på startsidan består av tre spalter (fig. 18, 19). Allt redaktionellt material från tid-
ningen presenteras i de två vänstra spalterna utom ledaren och krönikan. I den högra spalten 
finns plats för: ett facebookflöde, en 5 i top lista (med det mest lästa, mest delade och de 5 se-
naste publiceringarna) och annonsutrymme. Här ligger också ledaren och krönikan. Den 
högra spalten finns endast på startsidan. !
Bild- & textpuffar	

Startsidans 2 vänstra spalter, där största delen av det redaktionella materialet finns, presente-
rar innehållet i bild- & textpuffar som består av: Bild, rubrik, ingångs-/ämnesord och ingress. 
Bild- & textpuffarna finns i följande format (a,b,c): !
a. Stor bildpuff (2 spalters bredd)	


•  Täcker två spalter och är alltid ett reportage eller maskintest från senaste numret. 
•  Lyfter de viktigaste innehållet och bilden ges stort utrymme.  
•  Text centrerad under bild för att skapa luft och markera de stora puffarnas ställning  
• Texten markeras, utöver ett ingångs-/ämnesord, med en vinjett: ”Reportage” eller Maskin-

test”  !
b. Stående bildpuff (1 spaltbredd)	


• Innehåller valfritt redaktionellt material från det senaste numret. 
• Bredden motsvarar en (1) spalt vilket innebär att innehållet kan flödas responsivt för olika 

skärmstorlekar. På mobiler visas puffarna i en rad, på läsplattor i två rader och på större 
skärmar i tre rader !

c. Liggande bildpuff (2 spalters bredd)	


• Innehåller äldre material i kronologisk ordning. 
• Bredden motsvarar två spalter. Detta innebär att de tre formaten för bild- & textpuffar kan 

kombineras fritt. !!

�37



  
Figur 18. Till vänster det stora puff-formatet (a). Till höger ledare och Top 5.  !

  
Figur 19. Till vänster det stående puff-formatet (b). Till höger syns facebookflödet.  
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Bild: De olika formaten för bild- & textpuffar tar hänsyn till varierande bildkvalitet och öpp-
nar även för bildlösa alternativ. Alla bildformat kommer att ha bestämda proportioner som 
delvis styr bildernas beskärning. !
Rubriker: Bild- & textpuffarnas rubriker kan vara samma som tidningens rubriker. !
Ingresser: Bild- & textpuffarnas ingresser inleds alltid med ett ämnesord (se nedan). Ingres-
sen klipps efter ett visst antal tecken beroende på bildpuffens storlek. !
Ingåns-/ämnesord: Ingångs-/ämnesordet inleder ingressen och hjälper läsaren att orientera 
sig och anger vilken typ av innehåll det rör sig om. Ingångsordet är antingen fast eller förän-
derligt. Detta betyder att vissa ämnesord alltid motsvarar en kategori, det vill säga är samma, 
medan andra kan förändras. Ämnesord som är fasta: Branschpricken, På gång, Byggstarter, 
Index, Produktnytt, Jag och min maskin. Kategorier som har föränderliga ämnesord beroen-
de på den specifika textens vinkel är: Fokusnyheter, Ekonominyheter, Tekniknyheter, Repor-
tage och Maskintest. !
Startsida, höger (1 spalt) 
Top 5: Här visas de fem mest delade artiklarna i en lista. Användaren kan också i fältets in-
terna meny välja att visa de fem mest lästa och de fem senaste artiklarna. När musen förs över 
menyn blir text och linje svart. Aktuell visning indikeras genom att text och understryking 
blir orange samt får en pil pekande neråt. Siffra vid artiklarnas rubriker anger antalet del-
ningar.	


Ledaren: En bild & textpuff för ledaren inleder högerspalten och välkomnar läsaren !
Krönikan: En bild & textpuff för krönikan. Bylinebild. !
Facebook: Efter ”Top 5” i högerspalten visas ett flöde med utdrag ur Maskinentreprenörens 
senaste inlägg på Facebook. !
Annons: Annonser kan visas på startsidan i högerspalten med valfri höjd. Att placera annon-
sen i högerspalten efter allt innehåll gör att användaren inte direkt störs av annonsen. Att inte 
bli störd av annonser var något som respondenterna i examensarbetets enkätundersökning 
fann viktigt.  !
Kategoriarkiv, taggarkiv & sökresultat	

Använder läsaren huvudmenyn, sökfunktionen eller klickar på en tagg presenteras bild- & 
textpuffar tre i bredd på desktop (fig. 20), och flödas om efter skärmstorlek. På mobil visas 
bild- och textpuffarna en och en, i vertikal lista. Allt eftersom sidan scrollas neråt animeras 
fler artiklar in från en opacitet på 0 till 100 (så länge artiklar finns inom det aktuella området). 
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Figur 20. Artikelpuffar på en arkivsidas som animeras in genom opacitetsändring. !
Reportagesida	

Som reportage räknas kategorierna: Ekonomireportaget/profilen, och Arbetsplatsreportaget. !
• Börjar alltid med en stor bild som fyller ut hela sidans/fönstrets yta. Under bilden följer    

rubrik, ingångsord, ingress, taggar och ikoner för att dela på sociala medier (fig. 21). När 
muspekare förs över ikoner för delning blir dessa orangea. Efter dessa visas                          
publiceringsdatum.  !

• Spaltbredden för texten är konstant oavsett skärmstorlek och följer rekommendationen för 
antalet tecken per rad för bäst läsbarhet.  !

• Reportagens liggande bilder är alltid större än textspalten. Bildstorleken anges i procent 
vilket gör att stora skärmar får stora bilder medan små skärmar visar mindre bilder. Stående 
bilder har samma bredd som textspalten. !

• I samma format som bilderna går även video att presenteras.  !
• Citat visas insprängt i den löpande texten med tomma rader före och efter.  
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!!
• I slutet av artikeln visas ikoner för delning och publiceringsdatum igen. Här visas också 

taggar samt information om vem som står bakom artikelns text och bild. !
 • Efter avslutat reportage visas flödet av tidigare reportage i kronologisk ordning. !
• Möjlighet att låsa vissa reportage för endast prenumeranter finns.  !

  
Figur 21. Början av ett reportage på desktop. En stor inledande bild tagen av professionell    
fotograf följs av ingressen, delningsfunktion och artikelns metadata. Insprängd i textspalten 
kommer reportagets andra bild som vid hovring visar en bildtext. 	
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Maskintest	

 • På sidan ”Maskintest” finn en rullmeny där besökaren kan välja bland alla maskintest. Varje 
maskintest börjar med presentation av betyg och maskinens specifikationer (fig. 22). 
  
• Efter presentationerna av betyg och specifikationer kommer en bild på den recenserade 

maskinen. Därefter kommer själva artikeln om maskinen, vilken följer mallen 
för reportage.  !

• Ett förslag är att specifikationerna ligger dolda från början och klickas fram enligt principen 
från artiklarnas expanderbara faktarutor.    !

  
Figur 22. Presentation av betyg och specifikationer för ett maskintest.  !
Övriga artikelsidor !
I stort sett samma mall som reportage men med några skillnader: 
 • Mindre startbild som tar hänsyn till bilder av sämre kvalitet. 
 • Möjligt att publicera korta snabba artiklar utan bild.  
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!
Interaktivitet!
• Hover. När muspekaren förs över en bildpuff förstoras bilden en aning (3%) . 
• Hover. Förs muspekaren över en rubrik i menyerna lyses dess bakgrund upp i respektive  

kategorifärg.  !
• Trycker användaren någonstans på bild- och textpuffen hamnar användaren på en ny sida 

som visar bild & textpuffens innehåll i sin helhet. Innehållet följs av nya bild- och textpuffar 
i samma kategori. Klickar läsaren på bild- & textpuffen för en Ekonomispaning kommer lä-
saren till en sida där texten kan läsas i sin helhet, följt av fler bild- och textpuffar för fler 
ekonomispaningar.  !

• Bildtexter markeras med bokstaven ”i” för info på en svart platta i bildens nederkant.      
Plattan med bildtexten åker upp när muspekaren förs över undre delen av bilden.  !

• Till vissa artiklar finns faktarutor som visas i högerspalten på desktop (fig. 23). På mobil och 
plattor ligger faktarutorna i textspalten och fyller ut denna till fullbredd. Klickar man på 
”visa faktaruta” expanderas rutan i höjdled och visar allt innehåll. Rutan går sedan att 
stänga genom att trycka på ”dölj faktaruta”. !

          
Figur 23. Till vänster en faktaruta som expanderats. Till höger en stängd faktaruta. !
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Diskussion och slutsatser  

Normkreativ praktik 
Syftet med en normkritisk designanalys i detta examensarbete är att synligöra rådande nor-
mer inom branschen och därefter låta personas, enkätsvarande och intervjupersoner förhålla 
sig till dessa normer. Detta för att ringa in positiva respektive negativa normer. I ett första steg 
bryts normer kring genus eftersom de är extra tydliga i nuvarande design och interaktion. Ett 
nästa steg kan se över vilka andra normer kring exempelvis etnicitet, funktionsvariationer, 
ålder eller ekonomisk bakgrund som finns inbäddade i branschens tjänster. !
Samtliga svarande på examensarbetets enkät var män. Innebär detta att tjänsten skall skapas 
bara för män? Appliceras oreflekterat många av designteorierna om att ”designa för målgrup-
pen” blir svaret: ja. Det kan dock argumenteras för ett nästa steg: Vilka vill vi att designen 
skall vara till för. Vill vi att maskinentreprenörbranschen skall ha en bred representation av 
olika människor måste vi börja någonstans och då kan en bra start vara att formge verktyg 
och tjänster som är mer inkluderande. Tidningen Maskinentrepenören har en position att på-
verka branschen som medieaktör och kan anses ha ett ansvar för vilka normer de väljer att 
spegla och sprida. Efter som tidningar ofta är opinionsbildande kan ett norm-medvetet per-
spektiv sägas vara ”viktigare” på maskinentrepenören.se än exempelvis en sida för försäljning 
av reservdelar till bandlastare. !
Ett av syftena med grafisk formgivning är att signalera vilken typ av innehåll som presenteras 
genom att spela på kulturella referenser. Normativa grafiska uttryck är inte alltid ett problem 
i sig, de signalerar i detta fall exempelvis att hemsidan tillhör “maskinbranschen”. Problemet 
uppstår i nästa steg när grafiken som skall symboliserar “maskiner” även värderas till att stå 
för “manligt”. Här hamnar utformningen i konflikt med visionen om en bred representation. 
Genom att använda grafiska uttryck för “maskin” signaleras samtidigt “manligt” och kanske 
ännu viktigare att uppmärksamma – utesluts “kvinnligt”. Bara grafiken i sig minskar alltså 
den kvinnliga representationen. Grafiska normer om vad som är manligt och kvinnligt kan 
vara väldigt starka och svåra att förändra. Det klassiska exemplet är pojkarnas blå och flickor-
nas rosa, eller mäns mörka färgskala och kvinnors färgglada. På maskinentreprenören.se har 
taktiken för att tackla denna problematik varit att blanda uttryck. Exempelvis får en tung 
svart header och kantiga typsnitt ta plats, medan footern har en ljusare framtoning. !
Designen av sidans element påverkar dock inte innehållet på sidan, vilket den normkritiska 
analysen kommit fram till är den främsta normbäraren. Däremot kan formgivare och utveck-
lare rekommendera vilka bilder som bör produceras för att sidan som helhet skall bli lyckad. 
Detta är något som redan idag görs på Spektra med tryckta tidningar, där formgivarens upp-
gift ofta är att föreslå och redigera bilder. Något som också går i linje med Pauwels (2012) teori 
om att en analytisk designer måste tänka på både innehåll och form.  !
En strategi i projekt för att synligöra innehållets normbärande betydelse var att ur gamla 
nummer av Maskinentreprenören medvetet välja innehåll att skissa med på ett sådant sätt att 
representationen av män och kvinnor blev jämnare. Användning av bildbanksbilder med sök-
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termerna “maskin” och “kvinna” hade antagligen inte gett samma effekt då dessa bilder sak-
nar förankring i verkligheten. Att använda innehåll som redan publicerats i tidningen ger en 
mer realistisk skiss, men är också ett sätt att lyfta fram den mångfald som redan idag finns i 
tidningen i form av exempelvis kvinnliga krönikörer samt att frågor som rör kvinnlig repre-
sentation i branschen ibland lyfts. Strategin fungerade bra för att utjämna representationen 
kvinnor/män på skisserna, men fungerade sämre för annan typ av representation då studiens 
urval av tidningar saknade bredare representation, exempelvis olika etnicitet.  !
Ytterligare ett grepp föra att utjämna representationen var att placera krönikan med kvinnlig 
byline-bild i den fasta högra spalten. Detta innebär att trots ett stort och föränderligt nyhets-
flöde med nästan bara män, finns ständigt en kvinna representerad på sidan då krönikan lig-
ger fast i högerspalten och bara byts ut en gång i månaden. !
En designteknik som examensarbetet testade för en normkreativ praktik var att skapa en 
normbrytande persona. Personan fungerade bra som en symbol för det normkreativa tanke-
sättet, men det är svårt att säga på vilket sätt personan bidragit till konkreta designlösningar. 
I ett större designteam kan en normbrytande persona tänkas vara ett bra sätt att snabbt 
kommunicera en normkreativ ingång, vilket annars kan vara svår att göra utan att bryta på-
gående arbetsprocess. !
Den grafiska profilen var redan satt i den tryckta tidningen vilket gjorde det svårt att gestiku-
lera (jmf. Falagara 2012) i typsnittsval. Ett av Maskinentreprenörens typsnitt är dock skapat av 
två kvinnor och en man. I detta fall fanns en slumpmässig representation av kvinnor med 
bland typsnittskaparna, vilket kan anses positivt, men inte som en medveten gest. Denna typ 
av gestikulering är ett sätt att skapa en mer jämställd bransch, men för den sammanlagda 
jämställdheten på sidan spelar typsnittskaparna en marginell roll då de egentligen inte har 
något att göra med de normer sidan speglar utåt. Något som däremot är en viktig gest är själ-
va ansatsen att ha en normkritisk ingång till projektet. Vidare lämnas prototyperna över till 
en kvinnlig utvecklare vilket också har en betydelse då själva produktionen av sidan blir jäm-
ställd. !
Här kan synliggöras vilken maktposition designer och utvecklare har. Den största faktorn för 
vilka normer sidan innehåller är kanske designern själv. Detta gäller inte endast sociala nor-
mer utan även normer om interaktion (vilket innehåll som prioriteras, hur mycket bilder 
tillåts ta plats, vilka element som grafiskt framhävs osv). Ur denna synvinkel är det även vik-
tigt att beställare och användare inte upplever att designern har en ”dold agenda”. Istället bör 
en god designer lyssna och skapa så mycket ”Empathy” som möjligt, men samtidigt argumen-
tera för hur en normbrytande lösning kanske är bättre. Hade inga designnormer brutits sedan 
internets barndom hade hemsidor kanske fortfarande varit uppbygga utefter ett enkelt text-
dokuments principer.   !
Maskinentreprenörens chefredaktör hävdar att eftersom arbetsmiljön i maskinerna blivit 
bättre, lätthanterlig och mer bekväm lockas fler kvinnor till branschen. Enligt samma logik 
skulle kunna hävdas att skapas en ”lättare och bekvämare” utformning av hemsidan kan fler 
kvinnor lockas till att läsa nyheter om branschen. Samtidigt är det kanske annat än fysiska 
specifikationer i utformningen av maskiner och tjänster som hindrar kvinnor att delta i bran-
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schen. Det ligger dock något i att det finns olika design som anses passa män och kvinnor. 
Ehrberger (2006) har för att påvisa könsnormer inom design utformat en stavmixer enligt 
traditionellt manliga designprinciper, till att närmast likna en slagborr. Hon berättar att 
många män blivit intresserade av att köpa och använda produkten, trots att den bara är en 
prototyp vars syfte är att påvisa normer. En manlig design lockar män till ett traditionellt 
kvinnlig domän. Skall en kvinnlig design skapas på exempelvis maskinentreprenören.se för 
att locka kvinnor till en traditionellt manlig domän? Det kan vara en väg att gå, men detta ex-
amensarbete har istället valt att fokusera på att blanda eller neutralisera så mycket könsut-
tryck som möjligt för att syfta till att vara inkluderande för alla. Det kan till exempel handla 
om att hitta den gemensamma nämnaren för de som skall använda tjänsten, i detta fall ett 
maskinintresse. Då kan en ”neutral” färg vara den klassiska ”grävskopeorange” som blivit si-
dans huvudfärg. !
Om syftet med grafisk formgivning  är att signalera vilken typ av innehåll som presenteras 
genom att spela på kulturella referenser – normer – så är det viktigt att vara medveten om vil-
ka referenser som spelas på. Vissa normer kan vara av godo: som konventioner om var en hu-
vudmeny placeras på sidan, eftersom detta förenklar för användare att använda tjänsten. 
Andra normer kan vara begränsande: som ensidig representation, eftersom detta minskar 
igenkänningen för många grupper, vilket i förlängningen bidrar till ett minskat engagemang 
på sidan.  !
Det kan vara lätt att skapa ett fiktivt eller konstnärligt projekt och däri fritt bryta normer och 
designnormer i stor utsträckning. Att genomföra ett sådant projekt är intressant rent koncep-
tuellt, men har dock mindre påverkan på utvecklingen av verkliga tjänster och beställare. Det 
är därför intressant att i ett skarpt projekt i en förmodat normsnäv bransch försöka arbeta 
med en normkreativ medieteknisk praktik. Det normkreativa förhållningssättet märks 
kanske inte uppenbart för en användare, men varje element har hamnat på sidan efter ett 
(norm)medvetet val. 

Sammanfattning och utvärdering 
Det konkreta målet med examensarbetet var att skapa skisser för fullständig design till samt-
liga undersidor på maskinentrepenören.se anpassat för mobil, surfplatta och desktop. Projek-
tet har också resulterat i detta (bilaga 6). Ett mer övergripande mål var dock att skapa en sida 
som verkligen fyller användarnas behov. I projektet skapades Point of Views (PoV) för att påvi-
sa användarnas behov. En bra utvärdering för att se om examensarbetet lyckats kan därför 
vara att ställa dessa PoV (s. 25) mot skisserna: !
- Bengt kommer snabbt och lätt åt de senaste artiklarna på startsidan genom menyn         

”Senast” i fältet ”Top 5”. Artiklarna är nästan alltid nya eftersom redaktionen uppdaterar 
dagligen. !

- Amina känner sig representerad på sidans skisser då bilder på flera kvinnor finns på start-
sidan och även ämnen om kvinnlig representation tas upp. Dessutom känner hon sig inte 
utesluten av sidans form eftersom den exempelvis inte spelar på några tydliga könsnormer.  !
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- Den grafiska designen och informationsarkitekturen är mer genomarbetad än de konkurre-
rande tjänsterna, men framförallt är sidan fullständigt artikel-orienterad. Därför känner 
David att sidan är hans huvudtjänst för branschnyheter. Dessutom finns ikoner för delning 
i både början och slutet av enskilda artiklar, vilket påminner David om att han kan dela nå-
got han finner intressant.  !

- Den betalande prenumeranten känner att prenumerationen ger exklusivitet på webbtjäns-
ten eftersom det finns innehållsrika reportage som bara en inloggad prenumerant kan 
komma åt. Artiklar med video skapar även extra värde på hemsidan som inte går att få i en 
tryckt tidning.  !

- Personer som kommer till sidan länkade från sociala medier förstår vart de hamnat tack 
vare den karaktäristiska headern med tydlig logotyp. Många stannar också kvar på sidan 
eftersom det under varje enskild artikel rekommenderas fler liknade artiklar. !

Sammanfattningsvis har specifika användarbehov baserade på en riktig omvärldsanalys upp-
fyllts i skisserna. Det återstår nu att utveckla sidan samt bibehålla en medvetenhet i driften 
av den. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Bilagor  

Bilaga 1: Typiska sidor ur den tryckta tidningen Maskinentreprenö-
ren

!  

! !  
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Bilaga 2: Utdrag Spektras riktlinjer för webbprojekt (designfasen) !
Spektra gör webb 
Här är riktlinjer för hur vi på Spektra arbetar med en ny webbplats. Självklart är 
alla projekt unika men det är viktigt för oss att så långt det bara går vara 
konforma i denna process. Då kan fler vara involverade i ett och samma projekt 
och vi kan i efterhand lätt gå in och göra nödvändiga modifikationer. !
Designfasen 
1. Research 
2. Skiss (checklista) 
• Startsida 
• Innehållssida 
• Specialsida, t ex projekt, föreställning osv 
• Sidhuvud/sidfot 
• Stor skärm (kvadratiskt fönster) 
• Laptop (liggande fönster) 
• Tablet, stående 
• Smartphone, stående !
3. Grafiska underlag (checklista vid överlämning) 
• Skapa underlag för olika skärmstorlekar, där det behövs. Använd 
gärna denna InDesign-fil som grund: Spektra Projekt - 
\Spektra\Webb\Webb standardfiler, startdokument mm\InDesign 
starter.indd 
• Alla olika grafiska element, t ex sidtyper, ska finnas med i 
underlaget. 
• Skapa konsekvens genom att använda “Paragraph styles”, 
swatches mm genom hela underlaget i InDesign. 
• Kolla att typsnitten finns tillgängliga för webb. Vi har idag licenser 
på: Fonts.com, Typekit.com och Fontdeck.com (använd fontdeck i  
sista hand, dyrare). Google webfonts är också en bra resurs med 
fria typsnitt. 
• Kontrollera mått i InDesign genomgående så att de är konsekventa 
och logiska. Flytta gärna origo för linjalerna och skriv in hela 
pixelvärden. Då sparar vi tid på frågor och misstag i 
utvecklingsfasen. !
4. Finjustering 
• Detta sker på sidan under utvecklingsfasen innan den publiceras. 
Kolla igenom typografi, färger, avstånd mm och genomför 
nödvändiga justeringar. Helst med korrekt bild och text på 
webbplatsen. 
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Bilaga 3: Preliminär Tidsplan  
V 1: Omfattande research av liknande hemsidor, sökning på vetenskapliga artiklar samt program-
meringsreferenser för designlösingar. Parallelt med detta skall enklare skisser med olika design-
förslag skapas utefter research. Ett dokument för projektrapport skall även skapas så att pro-
jektrapporten kan skrivas löpande. !
V 2-3. Generera fler design-idéer. Göra enklare prototyper av dessa som skall utvärderas, testas 
på användare/beställare och sedan utvecklas. Vid periodens slut skall förhoppningsvis en genom-
tänkt grundlösning för hemsidan på alla skärmstorlekar vara klar. Parallelt kan referenssökning 
fortfarande ske.    !
V 4: Skissa ut förslaget i ett utseende näramare den slutgiltiga produkten. I detta skede kommer 
antagligen en del designlösningar behöva ändras/göras om då nya “problem” som man inte tänkt 
på ofta uppstår när man applicerar formen och riktigt innehåll.  !
V 5-7: Göra alla hi-fiprototyper som behövs utefter den lösning som förarbetet kommit fram till fun-
gerar bäst. !
V 8: Leverera slutgiltig hi-fi-prototyp till kodaren. Målet för en färdig prototyp ligger två veckor innan 
projektarbetets slut eftersom detta ger tid för programmeraren att koda hemsidan samt ger en del 
spelutrymme om något skulle bli försenat under processen. Dessutom kräver alltid skrivandet av 
en bra projektrapport mycket tid, vilket resten av tiden under examensarbetet kan ägnas åt.  !
V 9-10: Slutföra projektrapport och kommunicera med programmeraren om designlösningar som 
inte tydligt framgår på skissen ex. animationer och scrolling mm. Gå igenom sidan och korrigera 
css ifall det behövs. Med största sannolikhet hinner programeraren inte skriva hela sidan innan ex-
amensarbetets slut. Förbereda presentation av projektarbetet. !!!!!!!!!!!!
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Bilaga 4: Enkätfrågor 

!

!
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  !
Följdfrågorna till kommande bilder är formulerade enligt samma princip som följdfrågorna 
till bild 1, alltså ”jag finner utseendet på bild x:”, ”jag finner innehållet på bild x” samt ”Moti-
vering och reflektioner (bild x)”. Den enda skillnaden är att frågorna hänvisar till den aktuella 
bilden. Av platsskäl skrivs dessa frågor inte ut i rapporten. 
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Bilaga 5: Personas
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Bilaga 6: Representativa skärmdumpar av slutgiltiga skisser 
Startsida desktop: 
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Reportage desktop:
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Artikel desktop:
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Startsida surfplatta: 
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Reportage surfplatta: 
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Reportage Mobil: 
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Reportage Mobil: 
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Archives desktop:
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Maskintest desktop:
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