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Sammanfattning 
 

Den här rapporten handlar om utvecklingen av en ny webbplats åt produktionsbolaget A26 

Media, som känns mer levande och dynamisk än den som finns i dagsläget. Mina beställare  

ville undersöka hur man kunde utmana typiska designprinciper och om man kunde bryta sig 

loss från dem. Innan jag utvecklade hemsidan genomfördes en PACT-analys för att ta reda på 

vem som besökte webbplatsen och varför. När den färdiga webbplatsen hade utvecklats, 

användartestades den på två personer innan den kunde utvärderas. Resultatet visade att det är 

svårt att utmana och bryta mot designprinciper utan att webbplatsen känns otydlig och svår att 

använda. Men en färdig webbplats levererades som uppfyllde beställarnas krav.  

  

Nyckelord: användbarhet, designprinciper, webbdesign  
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Abstract 
 

This paper is about the development of a new website for the production company A26 Media, 

which feels more dynamic than the current website. My clients wanted to investigate how we 

could challenge the typical design principles and whether we could break free from them. 

Before I developed the website, there was a PACT-analysis to find out who visited the site and 

why. When the finished site had been developed, I tested it by showing the site to two people 

before it could be evaluated. The results show that it’s difficult to challenge and break the design 

principles without the website being obscure and difficult to use. But a finished website was 

delivered that met the client’s requirements.  

  

Keywords: usability, design principles, web design  
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Förord 
 

Mitt praktiska examensarbete består av denna rapport och är det sista steget till min 

kandidatexamen inom Medieteknik. Arbetet utfördes under vårterminen 2016 inom 

programmet IT, Medier och Design på Södertörns Högskola. Jag vill först och främst tacka Lin 

Kowalska och Johan Åberg på A26 Media för att ni har litat på mig till 100% i det här uppdraget 

och alltid gett mig konstruktiv feedback på mitt arbete. Jag vill också tacka min handledare 

Peter Gunnarsson för stöd under arbetets gång. Slutligen vill jag tacka min vän Emily, som har 

suttit med mig nästintill varje helg under våren, för att hinna bli färdiga med alla skoluppgifter 

innan vi tar ut vår examen. Tack!  

 

Rebecca Lampi  

2016-05-27 
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1 Inledning  
 

Idag är det allt viktigare för företag att representera sig själva på Internet i form av sociala 

medier och egna webbplatser. Konkurrensen är högre än någonsin eftersom man inte längre 

bara tävlar mot de lokala konkurrenterna, utan med alla inom samma nisch. Därför är det viktigt 

för företagen att de syns på Internet så att kunderna ska upptäcka dem, annars går man miste 

om många affärsmöjligheter.   

 

Jag har under femton veckor arbetat på produktionsbolaget A26 Media, där jag under de första 

fem veckorna hade min praktik. Under praktikperioden tog jag fram en enklare webbplats åt 

företaget (Se Bilaga 1) då de inte hade någon sedan tidigare. Efterföljande tio veckor (som den 

här rapporten grundar sig på) har jag tillsammans med mitt team utvecklat den ytterligare och 

skapat en mer levande och dynamisk webbplats som jag sedan har användartestat och utvärderat 

med fokus på användbarhet och typiska designprinciper.   

 

1.1 Uppdragsgivare och bakgrund till arbetet	  

A26 Media är som tidigare nämnt ett produktionsbolag och ligger beläget mitt på Östermalm i 

Stockholm. Företaget är en startup från årsskiftet 2015-2016, och teamet består i dagsläget av 

sju medarbetare. Två verkställande direktörer, två fotografer som sköter all produktion och 

redigering, två Social Media Managers samt jag som haft ansvaret inom webb. Det A26 Media 

erbjuder är dels en prenumerationstjänst där de tar hand om andra företags sociala medie-

kanaler. De tar fram strategier för att öka följarantal och engagemang, producerar själva 

materialet som läggs upp, samt gör uppföljning där man mäter effekten av strategierna samt 

produktionerna. A26 Media erbjuder dessutom enskilda produktioner åt andra företag, som 

exempelvis kortare reklamfilmer.   

Eftersom att A26 Media är ett relativt nytt företag hade de sedan tidigare ingen webbplats och 

därför blev jag som praktikant anlitad för att ta fram en sådan åt dem. När jag hade gjort det var 

mina uppdragsgivare mer än nöjda med mitt arbete men kände i slutändan att någonting 

saknades på webbplatsen jag hade tagit fram. De föreslog att låta mig fortsätta arbeta med 

webbplatsen även under mitt praktiska examensarbete och undersöka hur vi skulle kunna skapa 

en webbplats som hade det lilla extra. Mina beställare ville gärna utmana typiska 

designprinciper och försöka bryta sig loss från dem.    
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1.2 Syfte och mål  
Syftet med det praktiska examensarbetet är att skapa en ny webbsida åt A26 Media. I rapporten 

tas designförslag fram som testas på användare innan man utvärderat vilka element som 

fungerat och inte. Syftet med själva rapporten är att beskriva processen som har gjorts för att 

utveckla webbplatsen. Mitt personliga mål med det praktiska examensarbetet är främst att 

utvecklas mer inom front end-programmering och lära mig mer om designprinciper och 

användbarhet. Ett annat mål är att leverera en färdig produkt som kan användas åt ett riktigt 

företag, samt att i min personliga portfolio kunna visa vad jag har gjort för framtida 

arbetsgivare.  

 

2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Användbarhet (Usability)  
Inom MDI är användbarhet en central strävan. Det handlar om att design ska vara enkelt att 

använda, lätt att lära sig, flexibelt samt att den bör tillfredsställa användaren (Benyon, 2010).  

Sundström (2005) menar att besökaren på en webbplats har ett mål, och för att nå fram till målet 

passerar den fyra dörrar. Den första dörren, utseendet, är den absolut första anblicken som man 

får när man går in på en webbsida och man bildar sig genast en uppfattning. Det första intrycket 

är viktigt och avgörande för om man vill stanna kvar eller inte. Det handlar inte bara om estetik 

utan också om webbplatsen har rätt stil, att den ser ut att vara den sortens webbplats användaren 

var ute efter. Den andra dörren som ska passeras, språket, är också ett element som besökaren 

möter direkt och ligger till grund för det första intrycket. Hur språket fungerar bidrar till stor 

del upplevelsen av webbplatsen och är avgörande för om besökaren ska förstå vad som finns 

där. Har besökaren väl passerat de första två dörrarna är det dags för personen att börja leta 

efter det den kom för, vilket innebär att navigeringen och strukturen utgör den tredje dörren. 

Redan här kan besökaren ha hittat sitt mål, men kan i vissa fall behöva passera den fjärde dörren, 

som är interaktionsdesignen. I dagens läge, där webben har blivit en plats där man kan samspela 

med ett system (som att köpa saker, chatta, skicka e-post etc.) bör besökaren kunna förstå hur 

sidan fungerar och hur man kan interagera med den, vilket är vad den fjärde dörren handlar om 

(Sundström, 2005). Detta är givetvis förenklingar av hur det fungerar i praktiken, då de i 

verkligheten upplevs samtidigt och samspelar med varandra.   
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”Språket är på samma gång stil (och därigenom besläktat med utseendet), navigation (hur 

menyn formuleras är helt avgörande för om någon skall kunna använda den) och interaktion 

(utan rätt beskrivningar finns ingen möjlighet att använda en webbapplikation). Samma sak 

med den grafiska formen – den är i väldigt hög grad en fråga om stil, men den har också en 

avgörande betydelse för navigationen (det finns inga ”menyer” i webbtekniken, de är helt och 

hållet något som skapas med formgivning) och interaktion (vad på webbplatsen går egentligen 

att klicka på? – den grafiska formen berättar).” (Sundström, 2005)  

  

2.2 Designprinciper	  
När man tar fram användarvänliga och interaktiva system, bör man förhålla sig till olika 

designprinciper. Benyon (2010) har definierat ett antal kriterier för hur man designar system 

utifrån ett människocentrerat perspektiv. Han delar in dem i tre huvudkategorier och menar att 

system bör vara lärbar (Kan användaren gissa vad systemet gör baserat på tidigare 

erfarenheter?), effektiv (Kan användaren på ett effektivt sätt slutföra sin uppgift?) samt 

tillmötesgående (Kan användaren uppnå sitt mål? Är det trevligt att använda systemet?). Några 

av de kriterier han tar upp är:  

- Visibility; Att synliggöra för användaren så att den förstår vilka funktioner som är tillgängliga 

och vad systemet erbjuder för tillfället.  

- Familarity; Att använda ett språk och symboler som användaren förstår och känner igen. 

- Affordance;  Att skapa element som användaren känner igen sedan tidigare. Skapa knappar 

som ser ut som knappar och länkar som länkar, om du vill att användaren ska trycka på dem. 

- Style; Att designen bör vara snygg och attraktiv (Benyon, 2010).  
  

3. Metod  
Metoderna som använts i arbetet är dels en PACT-analys och dels ett användartest. PACT-

analysen låg till grund för utvecklingen av webbplatsen som sedan testades på två personer. 

 

3.1 PACT-Analys	  
För att undersöka hur användbart ett system är kan man genomföra en PACT-analys. 

Förkortningen står för People, Activities, Context och Technologies, och är enligt Benyon 

(2010) de fyra byggstenarna som behövs för att utvärdera användarnas behov i en design. Han 

beskriver det som ”Människor använder teknologi för att utföra aktiviteter i en kontext”. 
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3.1.1 People	  
Alla människor har olika förutsättningar och preferenser och kan därför delas in i fysiska-, 

psykiska- och sociala skillnader. Fysiska skillnader kan handla om längd och vikt, eller ha med 

våra sinnen att göra – syn, hörsel, känsel, lukt eller smak. Dessa kan ha en stor påverkan i hur 

tillgängligt, användbart och roligt ett system kan vara för människor i olika sammanhang. 

Psykiska skillnader kan handla om att man har en högre eller lägre förmåga, språkliga 

svårigheter samt ha lättare eller svårare för att uppmärksamma och minnas ett system. Även 

stress och trötthet kan påverka detta. Sociala skillnader kan handla om att människor har olika 

syften och mål, samt är mer eller mindre motiverade till att använda systemet. Vissa personer 

kan vara väldigt intresserade i ett system, medans andra bara vill slutföra en enkel uppgift 

(Benyon, 2010).  

 

3.1.2 Activities  
Som designer finns det flera aspekter att ta hänsyn till när man beskriver de aktiviteter som kan 

inkluderas i ett interaktivt system, eftersom att termen används både för enklare uppgifter och 

långa, komplexa aktiviteter. Det kan handla om hur lång tid en aktivitet tar, eller hur frekvent 

en aktivitet sker. Är det något man gör varje dag blir det lättare för användaren att lära sig än 

om det är en aktivitet som äger rum mer sällan. Man bör även ta hänsyn till tidspress och yttre 

störningsmoment (Benyon, 2010).  

 

3.1.3 Context  

Aktiviteter sker alltid i ett visst sammanhang, i en viss kontext, därför finns det ett behov att 

analysera de två tillsammans. Det finns tre användbara typer av sammanhang; den 

organisatoriska kontexten, den sociala kontexten samt den fysiska kontexten. Den förstnämnda 

handlar om att tekniska förändringar kan påverka hur vi kommunicerar. Den sociala kontexten 

utgår från normer och integritet. Den fysiska kontexten handlar om fysiska omständigheter 

under vilket aktiviteten äger rum (Benyon, 2010).  

 

3.1.4 Technologies  
Teknologier handlar om de medium och artefakter som det interaktiva systemet jobbar med. 

När man pratar om teknologi inom PACT handlar det mycket om input och output. Input är 

olika typer av inmatningsmetoder (som exempelvis mus och tangentbord) medans output 

beskriver visualisering och presentation av data, oftast på en skärm (Benyon, 2010). 
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3.2 Metoder för användartest  
Att genomföra användartester är den grundläggande och mest användbara metoden för att 

studera användbarheten av ett system eller en design (Nielsen, 2012). I den här studien har jag 

genomfört användartester med hjälp av intervjuer och observationer.  

 

3.2.1 Intervju   
Intervju är en kvalitativ undersökningsmetod. Det är en flexibel metod där forskaren har 

möjlighet att komma med följdfrågor och på så sätt få utvecklade och fördjupade svar, beroende 

på vilken sorts struktur man väljer. En strukturerad- eller semi-strukturerad intervju innebär att 

man förberett frågor inför intervjun, och lämnat utrymme för den intervjuade att svara utförligt 

samt med möjlighet för följdfrågor (Bell, 2006). Intervjuerna i den här studien har bestått av 

fem frågor (Se Bilaga 2) om webbsidan.  

 

3.2.2 Observation  

Observation är en metod som kan användas för att studera och utvärdera interaktion mellan 

användare och system. Däremot kan observationer vara en komplex metod, då det kräver 

noggranna förberedelser. Helst ska man vara mer än en person som utför själva observationen, 

då olika personer uppfattar och tolkar situationer på olika sätt (Bell, 2006). Den här studien har 

jag dock genomfört som ensam person, men för att komplettera mina observationer spelade jag 

in personerna med ljud och video för att få ut ännu mer information i efterhand. Detta var något 

som personerna var medvetna om, och godkände. Däremot kan inspelningar kritiseras då det 

kan innebära att personerna blir påverkade och stressade av att det finns en kamera riktad mot 

dem. Observationsmaterialet i den här studien har bestått av tre huvudsakliga uppgifter (Se 

Bilaga 2) som användaren ska genomföra på webbsidan, samt ett utrymme för ytterligare 

kommentarer kring den.  

  

3.2.3 Användartest  
Användartester, ibland även kallat användbarhetstester, innebär att man samlar in empirisk data 

från en observation av användare som använder ett system för att utföra realistiska uppgifter 

(Rubin & Chisnell, 2008). Det finns många teorier om hur många personer som egentligen 

krävs för att få ut ett trovärdigt resultat på ett användartest. Sauro (2011) hävdar att det endast 

behövs två personer för att få ut viktig information, då storleken på användargruppen och 

tillförligheten är orelaterade, och den här studien har endast testat på just två personer. 

Anledningen till att det bara blev ett användartest på två personer i slutändan var mestadels på 
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grund av att tiden och omfånget för det här arbetet inte räckt till fler. Däremot har jag försökt 

få ut så mycket information som möjligt av testerna, både med hjälp av videoinspelning, men 

också genom att be testpersonerna att tänka högt under testets gång, vilket är något Rubin och 

Chisnell (2008) lägger stor vikt vid. Även Benyon (2010) menar att användarens interna 

kognitiva process är viktig information för att ta reda på problem.  

Personerna som webbplatsen testades på var två kvinnor mellan 20-25 år, där den ena var 

utbildad inom medieteknik och den andra inom mediekommunikation. Således fick jag ut 

värdefull information både inom ett tekniskt och kommunikativt perspektiv vilket är två 

grundläggande faktorer för att skapa en lyckad webbplats i min mening. Hade jag haft mer tid 

att utföra fler användartester hade jag testat dessa på företagets primära målgrupp och personer 

som inte är experter inom design- och utvecklingsområdet.   

 

4. Genomförande  

4.1 PACT-Analys   

4.1.1 People  

Målgruppen på A26 Medias webbplats och de som i huvudsak kommer att besöka den är olika 

företag som är intresserade av det som A26 Medias erbjuder, det vill säga ”hjälp med sociala 

medier” eller enstaka filmer och fotografier. Det kan vara svårt att identifiera vilken sorts 

företag som är intresserade av A26 Medias tjänster, men hypotetiskt sätt är det företag som är 

stationerade i Stockholms-regionen och saknar kompetenser eller tid för att själva underhålla 

sina sociala medier. Kunskapsnivån hos besökarna på webbplatsen kan vara varierande, då 

olika användare har olika uppfattningar kring vad sociala medier är och hur viktigt det är inom 

digital marknadsföring. Andra användargrupper som eventuellt kommer att besöka 

webbplatsen är konkurrenter och privatpersoner, men detta är ingenting som kommer att 

fokuseras på under designprocessen.  

 

4.1.2 Activities  

De som går in på A26 Medias webbplats kommer att ha olika mål med sitt besök. Potentiella 

kunder kommer att försöka bilda sig en uppfattning om A26 Media och vad deras tjänst går ut 

på. De kommer eventuellt att vilja titta på A26 Medias casefilmer för att se hur kvalitén på 

deras produktioner ser ut. Det ska vara lätt att läsa på vad företaget gör och finnas ett enkelt sätt 

att kontakta personal på A26 Media, antingen via e-post eller länkar till A26 Medias sociala 

mediekanaler. När den huvudsakliga målgruppen har klickat runt på webbplatsen och fått sin 
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uppfattning om företaget kommer de att a) Lämna sidan för att tjänsten inte intresserade dem, 

b) Kontakta A26 Media för att inleda ett samarbete, eller c) Lägga A26 Media på minnet för att 

det fanns ett intresse och komma tillbaka.  

Konkurrenter till A26 Media kommer att besöka webbplatsen för att ta reda på hur de jobbar, 

hur deras produktioner ser ut samt vilka personer som står bakom företaget.  

 

4.1.3 Context  

Den huvudsakliga målgruppen som går in på A26 Medias webbplats är som nämnt olika företag 

som är intresserade av tjänsterna som erbjuds. Dessa användare befinner sig troligtvis i en 

kontorsmiljö, där det kan finnas utomstående personer som man bör ta hänsyn till, och därför 

bör man undvika yttre störningsmoment som automatisk uppspelning av ljud eller video. 

Besöker de webbplatsen under kontorstid kan det ibland vara så att man måste avbryta 

processen för att ta itu med andra arbetsuppgifter. Därför bör det vara så få klick på webbplatsen 

som möjligt så att man inte behöver nästla sig runt för att nå sitt mål. En del besökare kan 

dessutom använda sig av andra skärmar som exempelvis iPads eller smartphones, därför bör 

webbplatsen inte innehålla allt för tunga filer.  

 

 4.1.4 Technologies  

Den som besöker A26 Medias webbplats använder mest troligt sig av en dator, iPad eller 

smartphone och därför bör webbplatsen vara responsiv och fungera på flera skärmstorlekar.  

 

4.2 Utveckling	 	  

Under utvecklingsfasen arbetade jag tätt tillsammans med mina beställare och utgångspunkten 

för den nya webbplatsen var galleriet som fanns på den gamla (Se Bilaga 1). Deras idé var att 

ta bort menyn helt och istället låta galleriet fungera som en meny.  

För att ta fram vad som skulle finnas på varje bild i galleriet utgick vi från PACT-analysen och 

dess aktiviteter. Den viktigaste informationen på hemsidan var att kunna läsa mer om A26 

Medias olika kundcases, förstå hur processen går till samt att enkelt kontakta företaget om man 

blir intresserad. Därmed fick ”Casefilmer”, ”Våra tjänster” och ”Kontakt” en varsin bild i 

galleriet. Mina beställare ville även ha direktlänkar till företagets Facebook- respektive 

Instagram-sida, vilket fick en varsin bild. De ville också ha en ”Om oss”-sida där man kunde 

läsa mer om personerna bakom företaget då båda grundarna har bra och relevanta meriter och 

erfarenheter som man gärna vill visa upp. Slutligen la beställarna stor vikt vid att presentera 
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information, statistik och källor om varför det är viktigt med sociala medier och digital 

marknadsföring, och ville därför ha en egen sida där sådant material kunde samlas. De 

resterande bilderna i galleriet är en utfyllnadsbild på ett citat (som i framtiden kan bytas ut mot 

en mer relevant sida istället) samt företagets logotyp i nedre högra hörnet, då de vill 

känneteckna sitt företag med att alltid placera logotypen där.   

   

  
 Figur 1: En skärmdump över den färdiga startsidan.   
 

 
Figur 2: Första raden av bilder i galleriet. (Casefilmer, Instagram och Våra tjänster)  
 

Den första bilden i galleriet, Casefilmer, fanns även på den tidigare webbplatsen och leder till 

en sida där man visar upp ett videoklipp med produktioner som A26 Media har gjort (Se Figur 

3). Bilden i galleriet (Se Figur 2) föreställer en tegelvägg där ordet ”Casefilmer” står skrivet i 

neonljus, varav ljuset på ”Ca” och ”Fil” flimrar så att det ibland ser ut som att det står ”Se Mer”. 
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Figur 3: En skärmdump över ”Casefilmer”-sidan.  
 

Den andra bilden i galleriet som är en extern länk till företagets Instagram-sida, föreställer en 

GIF där två svarta fiskar simmar in och ut ur bild (Se Figur 2). Från början var det tänkt att den 

senaste Instagram-posten skulle visas i detta fönster, men istället ville beställarna ha en ”snygg 

produktion” i det fönstret, vilket fick bli dessa fiskar eftersom det var en produktion de blev 

nöjda med.   

 

Den tredje bilden, Våra tjänster, fanns också med på den förra webbplatsen och leder till en 

sida där man kan läsa mer om hur processen ser ut när man arbetar tillsammans med A26 Media, 

samt ytterligare information och kontaktuppgifter så att de potentiella kunderna enkelt kan höra 

av sig till dem om de är intresserade. I galleriet föreställer bilden en GIF på en kamera där 

objektivet justeras (Se Figur 2). Tanken är att det ska symbolisera att man får följa med bakom 

kameran och se hur A26 Media arbetar.  
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Figur 4: En skärmdump över ”Våra tjänster”-sidan.  

 

 

 
Figur 5: Andra raden av bilder i galleriet. (Om oss, Citat och Facebook)  

 

Även den fjärde bilden, Om oss, fanns på den tidigare webbplatsen och leder till en sida där 

man kan läsa mer om personerna som arbetar på A26 Media samt kontaktuppgifter till dem (Se 

Figur 6). Bilden föreställer grundarna där bilden är maskad på ett sätt så att en text syns i bilden 

(Se Figur 5). Inspirationen till bilden är hämtad från en ikonisk bild på Noel Gallagher 1.  

 

																																																								
1 Bildkälla:  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/3f/11/ed/3f11ed5b533fd2cffbc04e33202c3d21.jpg (Hämtad: 2016-06-03) 
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Figur 6: En skärmdump över ”Om oss”-sidan.  
 

Den femte bilden, det vill säga den bild som är i mitten av galleriet, ska innehålla ett viktigt 

citat för att sprida budskapet om att A26 Medias tjänst är viktig. Citatet som valdes ut var 

”Marketing is no longer about the stuff that you make, it’s about the story you tell.” Det blev 

en citat som blinkar ut varje ord, och vi inspirerades av  IvyPark 2 när vi utformade designen av 

den (Se Figur 5).  

 

Den sjätte bilden som är en extern länk till företagets Facebook-sida, föreställer grundaren Mark 

Zuckerberg. Bilden valde vi för att den skulle smälta in i det övriga galleriet i färger och kontrast 

(Se Figur 5).   

 

																																																								
2 IvyParks hemsida: http://www.ivypark.com (Hämtad: 2016-06-03)	
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Figur 7: Tredje raden av bilder i galleriet. (Sociala medier, Kontakt och logotyp)  

 

Den sjunde bilden, ”Sociala medier” är en sida där A26 Media vill samla texter, citat och länkar 

som handlar om vikten av att företag använder sociala medier som en del av sin digitala 

marknadsföring. Beställarna ville att den här sidan skulle se ut som ett tidningsuppslag för att 

på ett överskådligt sätt kunna läsa texterna och citaten (Se Figur 8). Bilden i galleriet föreställer 

ett typografiskt J med en kameraman som skymtas (Se Figur 7).  

 

Figur 8: En skärmdump över sidan ”Sociala medier”.   

 

Den åttonde bilden i galleriet är ”Kontakt”-sidan och när man hovrar över bilden får man upp 

adressen till A26 Media samt en e-postadress för att ta kontakt med företaget även härifrån. 
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Bilden föreställer en karta över Stockholm, med inspiration från Desenios3 tavlor (Se Figur 7). 

Den sista bilden i galleriet är A26 Medias logotyp, som tidigare nämnt kommer vara placerad i 

det nedre högra hörnet som ett slags kännetecken för företaget.  

 

4.3 Användartest  
När webbplatsen var färdig förbereddes användartestet. Det bestod av en intervjudel där jag 

ställde frågor om testpersonernas uppfattning av webbplatsen, samt en observationsdel där de 

fick ett antal uppgifter att utföra. Studien har som nämnt utförts på två personer som jag kommer 

att benämna som NN1 och NN2.   

 

Vid den första anblicken av webbplatsen tyckte NN1 att den kändes estetiskt tilltalande och 

seriös, vilket är ett positivt första intryck. NN2 blev däremot skeptisk till den första anblicken 

och påverkad av det blinkande citatet ”som ger en epilepsi-varning”. Bilderna i galleriet kändes 

röriga också, menade hon. På frågan om vilket slags företag de trodde att A26 Media var, var 

båda tveksamma. Fotograf, journalist eller något medierelaterat var några av förslagen med 

tanke på att det fanns olika cases, en bild på ett kameraobjektiv samt ett typografiskt J.

  

När vi gick igenom galleriet och dess utformning och design, var det bara ”Casefilmer”, 

”Kontakt” och logotypen som hade självklara betydelser. Övriga bilder var svårtolkade och 

otydliga tyckte både NN1 och NN2. NN2 föreslog att alla bilder i galleriet borde ha en tydlig 

text, liksom ”Casefilmer”, så att man förstår vad som finns bakom. Det borde inte störa estetiken 

allt för mycket, utan snarare underlätta för användaren, menar hon.  

 

Den första observationsuppgiften handlade om att hitta till A26 Medias Facebook-sida. NN1 

som innan trodde att bilden på Mark Zuckerberg handlade om en intervju med honom förstod 

nu istället att det borde vara en länk till sidan. Hon sa då att om man inte visste vem Mark 

Zuckerberg är kunde det vara svårt att förstå att den bilden skulle leda dit. NN2 kommenterade 

att hon hade velat ha en direktknapp till Facebook-sidan, annars ville hon trycka på logotypen 

för att komma dit. Efter att ha klickat runt och slutligen hittat rätt sa hon att det måste vara 

tydligare och enklare att hitta dit.  

 

Den andra observationsuppgiften var att kontakta någon på A26 Media och det var den uppgift 

																																																								
3 Desenios hemsida: https://desenio.se (Hämtad: 2016-06-03) 
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som var enklast för både NN1 och NN2 att utföra och de hittade direkt rätt genom att trycka på 

Kontakt-bilden. Den tredje observationsuppgiften var att hitta mer information om de som 

arbetar på A26 Media. NN1 svarade att hon ville klicka på logotypen, men som ett 

andrahandsalternativ skulle hon tryckt på den rätta bilden. Hon menade att texten på Om oss-

bilden (Se Figur 5) var svår att läsa, men när hon lyckats läsa vad som står på bilden förstod 

hon direkt att det var där hon skulle klickat. NN2 hittade direkt till rätt sida eftersom hon hade 

sett den sidan när hon letade efter Facebook-sidan. ”Men det kunde lika gärna ha varit på 

logotypen också. Eftersom den är placerad i galleriet tror man att det finns något bakom den” 

sa hon.  

 

Slutligen bad jag NN1 och NN2 om övriga kommentarer och synpunkter på webbplatsen efter 

att de fått klicka runt och utforska allt innehåll på den. Båda påpekade att J-sidan var otydlig 

och att den kunde associeras med ”Jobb” och ”Journalistik” vilket inte var syftet. NN2 såg stora 

problem med denna sida och menade att ingen antagligen kommer att läsa vad som står där. 

”Citaten var bra, men skulle kunna kopplas bättre till vad A26 Media gör. Det känns snarare 

mer relevant om de hade haft citat från vad tidigare kunder sagt om dem och det skulle ge ett 

mer seriöst intryck.” Slutligen påpekade NN2 att hon gärna hade velat läsa mer om de olika 

casen som man arbetat med.  

 

5. Resultat 

I det här kapitlet kommer jag att sammanställa och utvärdera vad på webbplatsen som har 

fungerat och vad som skulle kunna förbättras. Här kommer jag även att ta stöd från teorier och 

den insamlade empirin från användartesterna.   

 

5.1 Utseendet  

Både NN1 och NN2 tyckte att webbplatsen hade en annorlunda, men snygg design, vilket 

Benyon (2010) hävdar är en grundläggande faktor för att man ska vilja vara inne på en 

webbplats och stanna kvar. Det är också den första dörren som Sundström (2005) menar att 

besökaren passerar. Efter utvecklingen och utvärderingen av webbplatsen identifierades tre 

element som bör förbättras utseendemässigt för att öka användbarheten på den. Det första 

problemet var det blinkande citatet som ligger i mitten av galleriet. NN1 tyckte att det var 

snyggt, men NN2 menade att det störde mycket och kändes epilepsi-framkallande. När man 
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designar är det viktigt att ta hänsyn till alla människors förutsättningar och preferenser, eftersom 

det till stor del påverkar hur användbart och roligt ett system är att använda (Benyon, 2010). 

Därför bör man se över citatet på webbplatsen och fundera över en annan lösning som 

fortfarande känns estetiskt tilltalande. Mitt eget förslag skulle vara att behålla den blinkande 

effekten på texten, men att hålla bakgrunden i en och samma färg. Man skulle även kunna sänka 

hastigheten på blinkandet så att alla, med säkerhet, hinner läsa vad som står.  

 

Det andra identifierade problemet är ”Om oss”-bilden, som är svår att läsa vad som står. NN1 

menade att hon direkt hade förstått vad det var för en sida om hon kunnat läsa texten på bilden. 

Denna skulle kunna förbättras om man ökade mellanrummen mellan bokstäverna och orden. 

Som nämnt är det viktigt att designa för allas förutsättningar och är det svårt att läsa vad som 

står på en bild kommer man inte att klicka och utforska vad som finns bakom den. Detta tar 

Benyon (2010) upp som en av sina designprinciper, visibility, det vill säga att synliggöra för 

användaren vad systemet erbjuder och vilka funktioner som är tillgängliga.    

 

Det tredje identifierade problemet är logotypen som finns i galleriets nedre högra hörn. När den 

är inbäddad bland de andra bilderna är det enkelt att tro att det finns någonting bakom den 

också, vilket både NN1 och NN2 trodde. Benyon (2010) hävdar som två av sina 

designprinciper, familarity och affordance, att man måste skapa element och använda symboler 

på ett sätt som användaren känner igen sedan tidigare. En vanlig designprincip är att ha 

företagets logotyp placerad högst upp på webbplatsen i en header. Då beställarna inte vill ha 

någon header, skulle jag valt att placera logotypen i övre vänstra hörnet istället, då det lättare 

skulle kunna förstås.   

 

5.2 Språket  

Den andra dörren som ska passeras, språket, är också ett viktigt element som bidrar till 

upplevelsen om man vill förstå och vilja stanna på webbplatsen (Sundström, 2005). Ett av de 

identifierade problemen, och kanske ett av det viktigaste, var att både NN1 och NN2 inte var 

helt säkra på vad det var för ett företag de besökte. ”Journalist? Fotograf? Någonting inom 

media?”. A26 Media själva definierar sig som allt från ett produktionsbolag till en 

kommunikationsbyrå, vilket kan vara svårt att visualisera på ett sätt som gör det tydligt på en 

gång. En lösning skulle kunna vara skriva ut vad för slags företag de är som en slogan under 

logotypen eller i webbplatsens titel.   
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5.3 Navigeringen och strukturen  

Den tredje dörren man passerar, är enligt Sundström (2005) navigeringen och strukturen. Under 

detta kriterium har två problem identifierats under utvärderingen. Det första, och kanske det 

största, var att många av bilderna i galleriet var otydliga och det var svårt att veta vilka bilder 

som ledde någonstans och vart. Detta bryter mot flera av Benyons (2010) designprinciper; både 

familarity, affordance och visibility, det vill säga att synliggöra och tydliggöra för användaren 

vad som finns på sidan. NN2 såg inga problem med att ha text på varje bild, likt ”Casefilmer”, 

över vad som skulle finnas bakom den. Det skulle inte störa den estetiska upplevelsen nämnvärt, 

menar hon. En annan lösning skulle kunna vara att samtliga bilder hade en hover-effekt där det 

stod vad som fanns bakom bilden.  

 

Ett annat identifierat problem var att det var svårt att hitta till Instagram- respektive Facebook-

sidan. En vanlig designprincip är att det finns en ”social media-meny” någonstans på sidan där 

det finns länkar till de olika plattformarna. Detta skulle kunna implementeras på webbplatsen 

och fortfarande bibehålla den estetiska designen, för att göra det lättare för användaren att hitta 

till de sociala kanalerna.  

 

5.4 Innehåll  

Min personliga åsikt och något som även kom fram under användartestet var att ”Sociala 

medier”-sidan, det vill säga det typografiska J:et, är en helt onödig sida. Ingen som går in på 

A26 Medias webbplats kommer gå in där för att läsa mer om digital marknadsföring och varför 

sociala medier behövs. Citatet i mitten av galleriet kan vara okej, men vill besökaren läsa mer 

om ämnet kommer man att googla själv. NN2 föreslog att man tog bort sidan och istället 

fokuserade mer på en utökad ”Casefilmer”-sida där man visar upp fler cases, berättar vad man 

gjort och citerar vad kunderna själva säger efter att ha arbetat tillsammans med A26 Media. 

Tillsammans med mina beställare kom vi fram till att ta bort ”Sociala medier”-sidan, och endast 

behålla bilden i galleriet tills vidare. 

 

6. Diskussion 

Syftet med den här rapporten har varit att skapa en ny webbplats åt A26 Media som känns mer 

levande och dynamisk än vad den gör i dagsläget. Målet var att användartesta och utvärdera 

den färdiga designen med fokus på användbarhet och designprinciper.   
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Rapporten bygger främst på Benyons (2010) och Sundströms (2005) teorier. De tar båda upp 

fyra komponenter för en användbar webbplats;   

1. Utseende/Style - om hur viktigt det är att en webbplats har en estetiskt tilltalande design.  

2. Språk/Familarity - om hur viktigt det är att använda ett språk som användaren förstår. 

3. Navigering och Struktur/Visibility - om hur viktigt det är att visa vart användaren kan gå. 

4. Interaktionsdesign/Affordance – om hur viktigt det är att skapa element som användaren 

känner igen och därmed kommer vilja interagera med.   

Efter att ha användartestat och utvärderat webbplatsen, som har brutit mot flera av 

komponenterna, kan man komma fram till att det är svårt att utmana designprinciper och att det 

enkelt kan leda till en otydlig webbplats som är svår att navigera på.   

 

Det har varit svårt, men samtidigt kul, att arbeta med en riktig beställare. De ville som sagt 

utmana typiska designprinciper, vilket har varit spännande att försöka göra. Jag kände dock på 

mig i förväg att användartesterna skulle visa det resultat de gjorde, då det är väldigt svårt att 

bryta sig loss från normer. Det jag tar med mig från det här arbetet är hur viktigt det faktiskt är 

att följa designprinciper, att man får försöka hitta andra sätt att bryta sig loss och skapa ”något 

eget” av. Beställarna är i alla fall nöjda med det färdiga resultatet, därmed är jag också nöjd. 

Mina personliga mål med det praktiska examensarbetet var att skapa något som kunde användas 

åt ett riktigt företag samt i mitt personliga portfolio, och båda dessa kriterier har uppfyllts.
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8. Bilagor 

8.1 Skiss över tidigare webbplats 
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8.2 Intervju- och observationsmaterial 

 

8.2.1 Intervjufrågor 

1. Vad är din första tanke när du ser hemsidan? 

2. Vad tror du att det är för ett företag? 

3. Vad är dina tankar kring de nio bilderna? 

4. Vad tror du att varje bild representerar? 

5. Vad hade du ändrat på om du kunde? 

 

8.2.2 Observationsuppgifter 

1. Du vill gå in på A26 Medias Facebook-sida, hur gör du? 

2. Du vill skicka e-post till någon som arbetar på A26 Media, hur gör du? 

3. Du vill läsa mer om vilka som arbetar på A26 Media, hur gör du? 

4. Övriga synpunkter 


