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Abstrakt 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka och identifiera funktions 
och designprinciper för en ny typ av webbaserat system, 
Designbank. Systemet kom att bestå av en webbplats och ett 
verktyg vars uppgift var att generera den nödvändiga 
programmeringen vid skapandet av en dynamisk webbplats. För 
att utmärka sig från konkurrenter så beslutades Designbank 
drivas som en webbyrå för frilansdesigners. En layout för 
webbplatsen designbank.se byggdes med hjälp av en teoretisk 
”verktygslåda” som kom att bestå av i litteraturen funna teorier 
för användarvänlighet och genredesign. Denna ”verktygslåda” 
validerades sedan av målgruppen genom en enkätundersökning 
där överlag positiva upplevelser uttrycktes för det som hade 
skapats med den. Genom en större enkätundersökning där 122 
personer ur målgruppen svarade, identifierades vilka funktioner 
webbplatsen designbank.se skulle erbjuda sina medlemmar samt 
att de ansåg att verktyget skulle ha ett grafiskt gränssnitt med 
möjlighet till inmatning via text.  



3 
 

ABSTRAKT .............................................................................................................................................2 
SYFTE ...................................................................................................................................................1 

MÅLGRUPP. .........................................................................................................................................1 
PROBLEMFORMULERING ..........................................................................................................................1 

DEN TEORETISKA DELEN. .........................................................................................................................1 
Beskrivning av liknande system. ................................................................................................2 
Ta reda på vad målgruppen vill ha. ...........................................................................................2 
Ta tillvara på tidigare studier för användarvänlighet. ...............................................................2 
Ta reda på vad målgruppen upplever ........................................................................................2 

DEN PRAKTISKA DELEN. ..........................................................................................................................3 
BAKGRUND ...........................................................................................................................................3 

TEORI .............................................................................................................................................. 5 

ANVÄNDARVÄNLIGHET PÅ WEBBEN ............................................................................................................5 
MÄNNISKANS INFORMATIONSBEARBETNINGSSYSTEM. ...................................................................................5 
STIL OCH INNEHÅLL FÖR WEBBSHOPPING GENREN.........................................................................................6 
POSITIONERING OCH DESIGN AV INNEHÅLLET. ..............................................................................................6 
REN OCH LOGISK DESIGN. ........................................................................................................................7 

Luftig design. ............................................................................................................................7 
Logiskt sammanhang. ................................................................................................................7 

INFORMATIONSPLACERING. .....................................................................................................................7 
ANVÄNDNING AV FÄRGER. ......................................................................................................................7 
TYPSNITT FÖR LÄSNING PÅ SKÄRM. ............................................................................................................8 

METOD............................................................................................................................................ 9 

SKAPANDET AV EN LAYOUT .......................................................................................................................9 
Sidhuvud med logotyp. ..............................................................................................................9 
Presentation av layouter. ..........................................................................................................9 
Välkomsttext. ............................................................................................................................9 
Meny. ........................................................................................................................................9 
Sök. ...........................................................................................................................................9 
Presentation av medlemmar. .....................................................................................................9 
Nyheter. .................................................................................................................................. 10 

FÄRGSCHEMA ..................................................................................................................................... 10 
GRAFISKA ELEMENT ............................................................................................................................. 10 
TYPSNITT ........................................................................................................................................... 10 

ENKÄTUNDERSÖKNINGAR ....................................................................................................................... 11 
WEBBENKÄTER ................................................................................................................................... 11 

DEN FÖRSTA ENKÄTEN. .......................................................................................................................... 11 
ENKÄTENS INNEHÅLL ............................................................................................................................ 11 

Gränssnitt för verktyget. .......................................................................................................... 12 
Önskvärda funktioner på webbplatsen. .................................................................................... 12 
Öronmärkning av för kund erbjudna webbplatser. ................................................................... 12 

TILL VILKA DELADES ENKÄTEN UT? ........................................................................................................... 13 
DEN ANDRA ENKÄTEN ............................................................................................................................ 15 

RESULTAT....................................................................................................................................16 



4 
 

ÖVERGRIPANDE IDÉER FÖR EN UNIK LÖSNING ............................................................................................. 16 
UTESLUTNING AV PROGRAMMERINGSDELEN HELT. ..................................................................................... 16 
FÖRSÄLJNING AV WEBBPLATSER I FORM AV EN WEBBYRÅ . ............................................................................ 16 

DEN FÖRSTA ENKÄTUNDERSÖKNINGEN ..................................................................................................... 17 
KVANTITATIVA RESULTAT ...................................................................................................................... 17 

Fråga 1. .................................................................................................................................. 17 
Fråga 2. .................................................................................................................................. 18 
Fråga 3. .................................................................................................................................. 18 

KVALITATIVA RESULTAT......................................................................................................................... 19 
Fråga 2, alternativet forum. .................................................................................................... 19 
Fråga 2, alternativet blogg/portfolio. ...................................................................................... 19 
Fråga 2, alternativet övrigt. .................................................................................................... 20 
Fråga 3. .................................................................................................................................. 20 

IDENTIFIERADE FUNKTIONSPRINCIPER UTIFRÅN ENKÄTRESULTATEN ................................................................. 21 
VERKTYGET ........................................................................................................................................ 22 
GLOBALA INSTÄLLNINGAR ..................................................................................................................... 22 

Projektinställningar ................................................................................................................ 22 
Färger & typsnitt .................................................................................................................... 22 

LOKALA INSTÄLLNINGAR........................................................................................................................ 22 
Sidor & moduler ..................................................................................................................... 22 
Gränssnitt ............................................................................................................................... 22 

WEBBPLATSEN DESIGNBANK.SE .............................................................................................................. 23 
Forum. .................................................................................................................................... 23 
Portfolio. ................................................................................................................................ 23 
Länkar till relevanta webbsidor. .............................................................................................. 24 
Elektroniskt visitkort. .............................................................................................................. 24 
Sökning efter typer av webbplatser. ......................................................................................... 25 

DEN ANDRA ENKÄTUNDERSÖKNINGEN ...................................................................................................... 25 
Fråga 1. Vilket är det första intrycket du får av layouten? ....................................................... 25 
Fråga 2. Vilken typ av webbplats känner du att du har kommit till? ......................................... 28 
Fråga 3. Hur upplevde du strukturen på webbplatsen? ............................................................ 29 
Fråga 4. Hur upplevde du färgschemat för webbplatsen? ........................................................ 30 
Fråga 5. Har du någon övrig synpunkt? .................................................................................. 31 

FÖRÄNDRINGAR I LAYOUTEN ................................................................................................................... 32 
Logotypen. .............................................................................................................................. 32 
Ikonen för knappen ”köp en webbplats”. ................................................................................. 33 
Sökfältet .................................................................................................................................. 34 
Visning av de nyaste layouterna/designers. ............................................................................. 34 
Den färdiga layouten .............................................................................................................. 34 

DISKUSSION ................................................................................................................................35 

UPPSATSENS STYRKOR ........................................................................................................................... 35 
MÅLGRUPPEN .................................................................................................................................... 35 
FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE ................................................................................................................. 35 
ANTAGANDEN KRING EN HUVUDSAKLIGEN TEORETISKT BASERAD METOD ......................................................... 36 

UPPSATSENS BRISTER ............................................................................................................................ 36 
FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING .............................................................................................................. 37 

REFERENSER ...............................................................................................................................38 

BOKREFERENSER ................................................................................................................................. 38 



5 
 

FORSKNINGSRAPPORT .......................................................................................................................... 38 
WEBB DOKUMENT............................................................................................................................... 38 

BILAGOR ......................................................................................................................................39 

BILAGA 1, FÄRGCIRKELN. ...................................................................................................................... 39 
BILAGA 2, STRUKTURMALL. ................................................................................................................... 40 
BILAGA 3, ÄNDRINGAR I LAYOUTEN. ........................................................................................................ 41 
BILAGA 4, LAYOUT FÖRE ÄNDRINGAR. ...................................................................................................... 42 
BILAGA 5, LAYOUT EFTER ÄNDRINGAR. ..................................................................................................... 43 
BILAGA 6, VERKTYGET. ......................................................................................................................... 44 
BILAGA 7, ENKÄT FÖR FUNKTION. ........................................................................................................... 47 
BILAGA 8, ENKÄT FÖR UPPLEVELSER. ....................................................................................................... 51 
BILAGA 9, RESULTAT FRÅN FUNKTIONS ENKÄT. ........................................................................................... 53 

Fråga 1, alternativet annat. ..................................................................................................... 54 
Fråga 2, alternativet forum. .................................................................................................... 54 
Fråga 2, alternativet gästbok. ................................................................................................. 55 
Fråga 2, alternativet e-post. .................................................................................................... 55 
Fråga 2, alternativet blogg/portfolio. ...................................................................................... 56 
Fråga 2, alternativet övrigt. .................................................................................................... 57 
Fråga 3. .................................................................................................................................. 58 

BILAGA 10, RESULTAT FÖR UPPLEVELSE ENKÄT. .......................................................................................... 66 
Fråga 1. .................................................................................................................................. 66 
Fråga 2. .................................................................................................................................. 67 
Fråga 3. .................................................................................................................................. 68 
Fråga 4. .................................................................................................................................. 69 
Fråga 5. .................................................................................................................................. 70 

 
  



1 
 

På en dynamisk webbplats så kan användaren direkt påverka 
webbplatsens innehåll genom att lägga till eller ändra i det via 
till exempel formulär. Detta innebär att möjligheter finns för 
gästböcker, blogg, diskussionsforum, bilduppladdning och andra 
funktioner som gör webbplatsen ”mer levande” än en statisk 
sådan. Vid produktionen av en dynamisk webbplats är 
utvecklaren tvungen att ha någon form av 
programmeringskunskaper. Nivån av programmeringskunskap 
varierar beroende på vilket programmeringsspråk som används i 
produktionen vare sig man väljer att bygga ett eget program från 
grunden eller om man utgår från ett befintligt CMS (Content 
Management System) som t.ex. Wordpress 
(http://www.wordpress.org/) (Simpson, 2005). En dynamisk 
webbplats är mer avancerad i dess teknik än vad en statisk 
webbplats är vilket innebär att den dynamiska webbplatsen är 
svårare att producera. 

 
 
 

Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att bidra med ny kunskap till det 
webbrelaterade området genom att undersöka och identifiera 
funktions och designprinciper för en ny typ av webbaserat 
system. Systemets uppgift kommer att vara att generera all 
programmering vid skapandet av dynamiska webbplatser. Denna 
typ av system har enligt en förundersökning hos målgruppen 
varit eftersökt. Metoden för att uppnå detta kommer att bestå av 
både teoretiska studier och empiriskt arbete.  

 
Målgrupp.   
Målgruppen utgörs av personer som bemästrar webbdesign men 
som saknar kunskaper inom området webbprogrammering eller 
enbart vill ägna sig åt designdelen inom processen. Målgruppen 
studerar vid någon form av utbildning som är relevant för det 
område som uppsatsen förhåller sig till, nämligen design, webb 
eller media. Denna typ av system kommer att erbjuda dem en 
alternativ riktning inom deras kommande profession. 
 
 
 

Problemformulering 
 
Uppsatsen består av två delar, en teoretisk och en praktisk del. 

 
Den teoretiska delen.  
Denna del av uppsatsen kommer att undersöka och identifiera 
design och funktionsprinciper för skapandet av den typen av 

http://www.wordpress.org/
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system som beskrevs i syftet, denna teorietiska del ska vidare 
fungera som en guide för läsaren vid design och tillverkande av 
ett sådant system. Det är i och med detta viktigt att de 
underliggande teorier samt den process som detta bygger på 
noga dokumenteras. Tillvägagångssätt för detta kommer att ske i 
form av ett verkligt fall där systemet som ska byggas kallas för 
Designbank. Vid användandet av denna guide så är det 
meningen att läsaren ska byta ut namnet Designbank mot det 
namn som hans/hennes planerade system har.  Svar kommer i 
denna teoretiska del att ges på följande tre frågor: 

 
• Vilka egenskaper kan göra Designbank unikt, så att det 

skiljer sig från konkurrenterna? 
• Hur vill målgruppen att Designbank ska vara uppbyggt 

funktionsmässigt? 
• Hur ska denna nya typ av system som designbank utgör, 

visualiseras enligt litteraturen samt målgruppen? 
 

För att svara på dessa frågor kommer följande att utföras. 
 

Beskrivning av liknande system. Wordpress är ett webbaserat 
CMS (content management system) som förenklar produktionen 
av dynamiska webbplatser. En holistisk undersökning och 
beskrivning av detta system kommer att utföras. Detta för att 
både upptäcka brister och styrkor hos konkurrenten ur 
målgruppens synvinkel. Genom detta så kommer 
målgruppsanpassade och övergripande funktionsprinciper att 
identifieras, som får Designbank att framstå som en unik samt 
bättre lösning för målgruppen än den som konkurrenterna har att 
erbjuda. 
 
Ta reda på vad målgruppen vill ha. Genom att dela ut enkäter 
till målgruppen som behandlar funktion och egenskaper på 
användarnivå för systemet, så kommer en empiri att byggas för 
detta. 
 
Ta tillvara på tidigare studier för användarvänlighet. För att 
skapa en användarvänlig och passande layout för Designbanks 
webbplats, så kommer tidigare studier inom området 
användarvänlighet för webben att utgöra en teoretisk bas. Här 
kommer en ”verktygslåda” bestående av relevanta teorier för 
denna nya typ av system att presenteras för att läsaren ska förstå 
tanken vid varje steg i designprocessen. Anledningen till denna 
teoretiskt styrda ansats är att vi som författare och skapare av 
systemet, under tre års utbildning har samlat på oss ett stort 
kapital av kunskaper inom ämnet som vi nu låter mynna ut i 
denna uppsats. 
 
Ta reda på vad målgruppen upplever. Genom att dela ut 
ytterligare enkäter till målgruppen så kommer en empiri att 
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byggas för hur de upplever den skapade webblayouten. 
Enkäterna kommer då att fungera som ett kvalitetstest för 
layouten och den teoretiska ”verktygslådan” som den är 
uppbyggd med. Detta är viktigt då den teoretiskt baserade 
metoden vid design av webb är ovanlig. Mycket av litteraturen 
inom interaktionsdesign förespråkar en empirisk designprocess 
med användaren i centrum (Benyon, Turner & Turner, 2005). 
Vidare kommer enkätsvaren att belysa oss om vilka delar som 
behöver ändras på layouten. 

 
Den praktiska delen.  
I denna del av uppsatsen så kommer det att skapas ett fysiskt 
exempel på hur detta system skulle kunna se ut och som visar 
hur målgruppen ska kunna manövrera det programmerings 
genererande verktyget. Inga färdiga resultat kommer dock gå att 
skapa med det. Detta exempel är ett direkt resultat från den 
teoretiska delen av uppsatsen och redovisas i resultatdelen. Detta 
praktiska exempel finns på följande adress under en begrensad 
tid efter att denna uppsats utgivits:  
 
http://designbank.se/development/ 
 
 
 

Bakgrund 
 
Wordpress är ett av de större CMS (Content Management 
System) som finns på marknaden idag (Douglass, Little & 
Smith, 2006). Ett CMS är ett webbaserat system för underhåll 
och hantering av information på webbplatser. Wordpress är i 
första hand utvecklat för att driva bloggar men används även i 
stor utsträckning på andra typer av webbplatser 
(www.wordpress.org). Fördelar med Wordpress som system är 
att det är ett gratisverktyg som utvecklas under Open Source 
(Öppen källkod) förhållanden. Detta betyder att källkoden för 
verktyget är öppen för vem som helst att beskåda. Man som 
utomstående får även en god insyn i utvecklingsprocessen av 
systemet (www.opensource.org). 
Eftersom systemet bygger på Open Source så är det även ett 
stort community (grupp/nätverk) av utvecklare som arbetar med 
att utveckla systemet. Andra fördelar med ett stort community är 
att om man som användare behöver hjälp så är det oftast någon 
annan som haft samma problem eller har frågat om det tidigare 
samt att om så inte är fallet så finns det alltid någon som kan 
hjälpa till. Förutom alla utvecklare inom detta community så 
finns det personer som skapar såkallade ”themes” (teman) som 
kan användas till att ändra gränssnittet med för en webbplats och 
”plugins” (tillägg) som gör det möjligt att utöka systemet med 
extra funktioner alternativt förbättra befintliga funktioner 
(Douglass, Little & Smith, 2006). Wordpress har även jobbat 

http://designbank.se/development/
http://www.wordpress.org
http://www.opensource.org
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med fokus på att underlätta installationen av systemet på 
webbservern för de som inte är vana med serverteknik. Vid 
utvecklandet av installationen strävade de efter att få en så snabb 
installationsprocess som möjligt, målet var att installationen 
enbart skulle ta någon minut att slutföra. 
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Teori  
 
 
 

Användarvänlighet på webben 
 
Vid skapandet av en layout för designbank.se så användes dessa 
teorier för användarvänlighet som en teoretisk bas. Varje 
designmässigt beslut grundade sig i det som nedan listas. 
 

• Människans informationsbearbetningssystem 
• Stil och innehåll för webbshopping genren 
• Positionering och design av innehållet 
• Ren och logisk design 
• Informationsplacering 
• Användning av färger 

 
Människans informationsbearbetningssystem.  
Hur en människa bearbetar de intryck som dess perception 
”matar” honom/henne med kan liknas ett datorsystem, (Badre, 
2002). Systemet har en bearbetningsprocessor, en selektiv 
registreringsfunktion, ett korttidsminne/arbetsminne och ett 
långtidsminne. Det är bearbetningsprocessorn som styr 
verksamheten i de tre övriga delarna. En människa använder sin 
selektiva registreringsfunktion för att fokusera på det som är 
viktigt för honom/henne. Till exempel så fokuserar den på de 
objekt på en webbsida som verkar vara relevanta för det som 
eftersöks, må det vara en sökfunktion eller funktion för att logga 
in. All den information som samlas in hamnar efter detta i 
korttids/arbetsminnet som har plats för (beroende på person) 
mellan fem till nio bitar av information. En informationsbit kan 
till exempel vara en bokstav, ett objekt etc. När en ny 
informationsbit anländer till korttids/arbetsminnet så ersätter den 
biten information som har varit där längst tid, först in först ut är 
en gällande princip. Om flera informationsbitar logiskt kan 
sammankopplas så bildar de en bit information, till exempel så 
kan de följande nitton bitarna av information för en 
svensktalande person logiskt grupperas för att lättare kommas 
ihåg och därmed bara ta upp en av de fem till nio platserna i 
korttids/arbetsminnet.  
 
EÖDGTBEERFNÖSMIRALN  grupperas till 
ARBETSFÖRMEDLINGEN 
I nästa steg av denna informationsbearbetnings process så 
skickas den information som ur korttids/arbetsminnet är relevant 
för personen vidare till långtidsminnet där det lagras och kan 
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återkallas vid ett senare tillfälle. Badre (2002) illustrerar detta 
system med följande bild. 

 
Stil och innehåll för webbshopping genren. 
Konventionellt för webbshopping genren är att varorna som är 
till salu är väl synliga för användaren, de ska vara ett av de 
första element som användaren lägger märke till. Stilen på 
webbplatsen kommunicerar till besökaren initialt vad för slags 
webbplats han/hon har kommit till Badre (2002). Konventionellt 
för webbshopping genren är till exempel att det är sparsamt med 
text, att det finns mycket bilder (ofta på varor eller tjänster), att 
det finns grafik i form av ikoner samt att det rådande 
färgschemat för webbplatsen består av ljusa färger Badre (2002). 

 
Positionering och design av innehållet. Det är viktigt att 
en webbplats innehåll och design på ett klart och tydligt sätt 
reflekterar dess möjligheter och mål. Genom att tydligt markera 
detta med användandet av relevanta knappar/länkar, texter, 
bilder med mera på webbplatsen så informeras besökaren vad 
han/hon kan få ut av den webbplatsen. Vidare så ska designern 
av en webbplats prioritera de mål och möjligheter som 
webbplatsen erbjuder så att de viktigaste målen och 
möjligheterna är de synligaste. Det är sedan viktigt att detta 
designmönster (färgschema, positionering, val av typsnitt, allt 
som har med webbplatsen att göra) håller kontinuerligt på 
webbplatsens alla sidor då detta underlättar för användarens 
navigering på webbplatsen. Badre (2002) belyser enligt följande 
citat tyngden i detta. 

 
“First, regardless of the type of page, consistency is 
paramount in web design. Remember, the ultimate aim 
of usability design is to make the web site as easy to use 
as possible. The need of consistency derives from the 
reality that people acquire skills through habit and 
repetition. It is much easier for a person to perform an 
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act by using an already learned skill or behavior than to 
learn a new technique.”(Badre, 2002, s.148) 

 
Ren och logisk design.  
För att användaren av en webbplats på ett lätt sätt ska kunna 
gruppera sammanhörande bitar av information som tidigare 
beskrivet i exemplet med ordet ARBETSFÖRMEDLINGEN så 
är det viktigt att hålla en ren och logisk ordning på en webbplats. 
Detta kan åstadkommas med följande tekniker. 
 
Luftig design. Genom att använda sig av fria ytor för att 
separera grupperingarna så är det lättare för besökaren att isolera 
dem. 
 
Logiskt sammanhang. Genom att varje informationsbit som i 
sin tur består av en grupp mindre bitar, bara innehåller 
informationsbitar som är typisk för den gruppen, så ser 
användaren det logiska sammanhang som denna grupp utgör. 
Exempelvis så kan en användare se en webbsidas meny som en 
enskild bit av information, en meny, om den bara består av 
knappar/länkar. 

 
Informationsplacering.  
Internetanvändare som härrör från den kultur representerad av 
västvärlden är vana att läsa av texter och även bildskärmar från 
vänster till höger samt uppifrån och ner. Detta betyder att deras 
initiala blickpunkt kommer att ligga i det översta vänstra hörnet 
av bildskärmen. Det första de förväntar sig att se där är ett 
element som förklarar för dem vart de har kommit. Därför ska 
sådana element som logotyp, sidrubrik, menyval med mera med 
fördel placeras i designens översta vänstra hörn. 

 
Användning av färger.  
Färger kan användas både för att organisera element på 
bildskärmen och för att agera som en blickfångare. I båda fallen 
så fungerar detta bäst på en svart eller vit bakgrund eftersom 
färgerna då kontrasterar mot bakgrunden. Om ett färgat objekt 
kontrasterar mot resten av ytan och de element som finns på 
sidan så leds blicken till det objektet. För att uppnå största 
möjliga kontrast mellan färger så ska komplementfärger 
användas. Komplementfärger är varandras motsatser och går att 
finna mitt emot varandra på ett färghjul (se bil. 1). Genom att till 
exempel låta knapparna/länkarna i en meny på en webbplats 
konstant hålla samma kontrasterande färg jämfört med de övriga 
objekt som finns på webbplatsen så upplevs de tillhöra varandra, 
de blir grupperade till en bit av information som isoleras från de 
andra informationsbitarna. 
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Typsnitt för läsning på skärm. 
Det upplevs lättare att läsa en text på skärm om den är 
presenterad i form av ett typsnitt med sanserifer än om typsnittet 
har seriffer (Felici, 2003). Ett typsnitt med seriffer har 
utsvängande klackar på bokstävernas ändar. Nedan visas 
bokstaven X med seriffer som är skriven i typsnittet Times New 
Roman (brödtexten i det här dokumentet är även skriven med 
detta typsnitt). 
 

X 
Typsnitt vars bokstäver saknar dessa klackar kallas för 
sanserifer. Ordet sans härrör från franskan och betyder utan. 
Dessa typsnitt är att föredra då en lång brödtext ska presenteras 
på skärm genom till exempel en webbsida. Anledningen till 
detta är att besökaren då får ett bättre flyt i sitt läsande och 
därigenom ett mer uppskattat besök än om brödtexten hade varit 
presenterad med seriffer (Felici, 2003). Nedan visas bokstaven 
X utan seriffer som är skriven i typsnittet Verdana vilket är 
framtaget av Matthew Carter för läsning på skärm (Felici, 2003). 

X 
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Metod  
 
 
 

Skapandet av en layout 
 
Det första som skapades var en strukturmall (se bil. 2) vars 
uppgift var att fastställa hur startsidan på webbplatsen skulle 
vara strukturerad. Denna mall kom att bestå av sju stycken block 
som vart och ett skulle innehålla olika kategorier för webbsidan. 
Vid skapandet lades stor vikt vid att behålla fria ytor mellan 
blocken för att få en luftig känsla över layouten samt gruppera 
och isolera de olika kategorier som dessa block kom att 
representera. Dessa kategorier kom att utgöras av följande: 
 
Sidhuvud med logotyp. Detta block valdes att placeras högst 
upp på sidan med logotypen i det vänstra hörnet. Eftersom att 
det är logotypen med dess byline som talar om för besökaren 
vart han/hon har kommit så placerades den på detta ställe 
baserat på teorierna för informationsplacering. 
 
Presentation av layouter. Detta block kom att presentera ett 
urplock de varor (webbplatser) som erbjuds till en eventuell 
kund. Det placerades på sidans mitt och gavs en stor yta 
gentemot de övriga blocken för att dra år sig uppmärksamhet. 
Tillsammans med logotypen så är det denna del som användarna 
ska upptäcka först. 
 
Välkomsttext. Detta block valdes för att visa vart 
välkomsttexten för webbplatsen placerades. Efter att besökaren 
har skaffat sig en idé om till vilken typ av webbplats som 
han/hon har kommit (genom logotyp och presenterade varor) så 
ska denna korta text bekräfta detta samt förklara på ett 
utförligare sätt vad som kan erbjudas användaren. 
 
Meny. Blocket som kom att representera menydelen placerades 
på sidans vänstra del under logotypen. Det är meningen att 
användaren snabbt ska kunna lokalisera denna del för att vidare 
kunna utforska webbplatsen efter att ha förstått vad den handlar 
om. 
 
Sök. På välkomsttextens högra sida placerades området där 
sökrutan för webbplatsen ska gå att finna. Sökfunktionen fick en 
relativt liten yta då den enbart ska erbjuda en enkel sökfunktion 
och utgöra en låg grad av komplexitet. 
 
Presentation av medlemmar. Denna del är till för att 
presentera ett urplock av medlämmarna på sidan även för 
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varandra men i första hand för potentiella kunder som vill läsa 
om vad en specifik medläm kan erbjuda honom/henne. 
 
Nyheter. Under detta block är det meningen att nyheter rörande 
webbplatsen och systemet ska listas. Denna del är lägst i rang 
för graden av betydelse att bli upptäckt av besökaren till 
webbplatsen. Det är meningen att användaren först efter att ha 
bekantat sig med sidan och ha förstått vad den har att erbjuda 
honom/henne ska intressera sig för de aktuella händelser och 
nyheter som rör systemet och webbplatsen. Därav placerades 
detta block på den minst prominenta platsen enligt teorierna om 
informationsplacering. 
 
Färgschema 
Ett färgschema bestående av ljusa färger valdes för att ge 
besökaren ett fräscht intryck som kommunicerar webbhandel. 
Till bakgrundsfärg valdes vit eftersom detta skapar neutralitet 
och inte drar ögonen till sig. De bevarade fria ytorna har som 
uppgift att lyfta fram de betydelsebärande blocken av 
information och ska således inte väcka uppmärksamhet. De 
färger som valdes för att locka till sig blicken var magenta och 
olika nyanser av cyan/ljusblått, de valdes för att de kontrasterar 
mot varandra samt skapar den fräscha känsla som vi ville 
förmedla. Sidhuvudet samt en tonplatta som menyn kom att vila 
på färgades med cyan/ljusblått medan alla klickbara ytor fick 
presenteras i magenta. Detta resulterade i att knapparna/länkarna 
i menyn lyftes fram på grund av den starka kontrasten gentemot 
tonplattan samt att även sidhuvudet fick en prominent roll. 
 
Grafiska element 
För att presentera de layouter som webbplatsen ska 
tillhandahålla eventuella kunder (blocket för presentation av 
layouter) så valdes klickbara miniatyrer som tar kunden till en 
webbsida avsedd för den specifika layouten. På samma sätt kom 
det att fungera för presentation av designers, här valdes 
miniatyrerna bestå av foton på personerna i fråga. 
Ackompanjerat knapparna/länkarna på webbplatsen valdes 
ikoner som var och en väl avbildar det mål respektive 
knapp/länk har. 
 
Typsnitt 
För brödtext och rubriker så valdes genomgående för hela 
webbplatsen typsnittet Verdana då det är speciellt framtaget för 
att läsas på datorskärm och är ett sanserif typsnitt. 
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Enkätundersökningar 
 
Nackdelen med en enkätundersökning är att inte i lika stor 
utsträckning så kallad kvalitativ information erhålls som om 
intervjuer av målgruppen utförs. Exempel på kvalitativ 
information är underliggande känslor för olika slag av fenomen. 
Det finns en möjlighet att röra sig mer mot det kvalitativa 
området med enkäter. Genom att hålla en låg grad av 
strukturering på enkäten så kan detta åstadkommas (Patel & 
Davidsson, 2003). En sådan låg struktureringsgrad kan innebära 
en enkät med möjlighet till öppna svar. Två enkäter delades ut 
till målgruppen. En semistrukturerad enkät och en med låg grad 
av strukturering. 
 
Webbenkäter 
De båda enkäterna delades ut i form av webbenkäter då denna 
form av enkät på ett smidigt sätt kunde nå ut till ett stort antal 
potentiella respondenter oberoende av geografisk position. 
Risken för bortfall eliminerades även med den typen av enkät då 
de meddelade respondenterna vid felaktig ifyllnad. De svar som 
erhölls lagrades i en databas för att sedan presenteras via en 
webbläsare. Beräkningar med data så som procenttal utfördes 
via webbläsare.  
 
 
 

Den första enkäten.  
 
För att få reda på vilka funktioner målgruppen tyckte att 
Designbank skulle innehålla så skapades en enkät (se bil. 7). 
Anledningen till detta var att en enkät kunde nå ut till ett stort 
antal respondenter och därmed erhålla ett stort underlag till 
studien, så kallad kvantitativ data. Enkäten kom även att 
innehålla frågor som höll en låg grad av strukturering dessa var 
öppna svar erbjöds som frivilliga följdfrågor till enkätens frågor 
som höll en hög grad av strukturering. Meningen med 
följdfrågorna var att idéer kring det område som frågan i sig 
behandlade skulle erhållas. Genom de frågor med hög 
struktureringsgrad som enkäten innehöll, erhölls nödvändig 
statistisk data i form av procenttal för hur populär en funktion 
visade sig vara. Dessa procenttal kom sedan att avgöra om 
funktionen skulle implementeras i systemet eller ej. 
 
Enkätens innehåll 
Enkäten bestod av tre frågor som var och en övergrep ett viktigt 
område för systemet. Ett fokus lades på de områden där 
målgruppens åsikter var oumbärliga för studien. Personlig 
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närvaro var inte möjlig vid svarandet av enkäterna, vilket 
innebar att respondenterna inte hade någon möjlighet att få hjälp 
vid oklarheter. Genom att hålla enkäten kort och simpel så 
minskades då risken att eventuella respondenter skulle finna 
enkäten för omständlig för att fylla i. Nedan listas de tre 
frågorna som ingick i webbenkäten. 
 
Gränssnitt för verktyget. Den första frågan höll en hög grad av 
standardisering då den bestod av fyra klickbara svarsalternativ, 
vilka var följande. Grafiskt, textbaserat, en blandning av de båda 
och annat. Vid val av det fjärde svarsalternativet, annat så 
påvisades respondenterna att fylla i en textruta för att förklara 
deras val av gränssnitt. Enbart ett alternativ tilläts att väljas då 
frågan ämnade ta reda på vilket av alternativen som målgruppen 
föredrog då verktygets gränssnitt skulle formas. 
 
Önskvärda funktioner på webbplatsen. Fråga nummer två 
behandlade vilka funktioner som målgruppen ville ha på den 
webbplats där verktyget skulle integreras. Dessa var följande, ett 
forum, din egen gästbok, din egen e-post, din egen 
blogg/portfolio och övrigt. Här fick respondenterna fritt välja 
flera svar om de behagade det. Anledningen till detta var att 
frågan ämnade svara på hur populärt varje alternativ visade sig 
vara och att ett val inte skulle utesluta de andra svartalternativen. 
För att kvalificeras för implementering på webbplatsen så kom 
det att krävas att minst femtio procent, alltså hälften av 
respondenterna hade valt respektive alternativ. Detta beslut 
motiverades i att det skulle vara onödigt att ha en funktion som 
fler ur målgruppen tyckte var onödig än vice versa. För att 
erhålla värdefulla, kreativa idéer från de svarande för vad dessa 
funktioner skulle erbjuda användaren av webbplatsen 
designbank.se så ombads respondenterna att skriva ner sina 
idéer om de hade sådana i en textruta tillhörande det specifika 
svarsalternativet. Anledningen till att det ej var ett krav att fylla i 
dessa textrutor var för att de kreativa idéerna inte skulle tvingas 
fram utan flöda naturligt från respondenterna. Risken att de inte 
skulle mäkta svara på enkäten om det ansågs för mödosamt att 
göra det skulle även således minskas. Ett svarsalternativ var 
dock undantaget, vilket var alternativet övrigt. Eftersom detta 
alternativ inte skulle ge oss något i sig utan en utveckling från 
respondentens sida så var det obligatoriskt för respondenterna 
som hade valt detta alternativ, att skriva ner sina idéer. 
 
Öronmärkning av för kund erbjudna webbplatser. Eftersom 
webbplatsen designbank.se kommer att drivas som en webbyrå 
där den potentielle kunden ska ha möjlighet att ”strosa omkring” 
bland webbplatser som är till salu för att hitta den som passar 
honom/henne så ska det för att underlätta detta gå att öronmärka 
dem. Kunden ska då få möjligheten att lista dem efter 
kategorier. För att återgå till varuhusmetaforen, så ska en kund 
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som är ute efter ett specifikt klädesplagg (webbplats) veta vart 
han/hon ska gå för att hitta det. Till exempel så kanske kunden 
väljer att gå till en speciell avdelning (kategori för webbplats) i 
varuhuset. Den tredje och sista frågan behandlade vilka 
kategorier som målgruppen ansåg att det skulle gå att välja 
mellan. Denna bestod av ett textfält där respondenterna fritt fick 
skriva i sina tankar och idéer. Frågan var ej obligatorisk av 
samma skäl som textrutorna i fråga två inte var det. 
 
Till vilka delades enkäten ut? 
För att nå så många som möjligt ur målgruppen så söktes det 
genom webbplatsen studera.nu efter högskoleutbildningar med 
nyckelorden design, media och webb. Vidare så skickades det 
via e-post till alla som studerade vid de funna utbildningarna en 
förfrågan som löd enligt följande citat. 
 

”Vi är två elever (Robin Cox och Johan Westling) som 
är inne på vårt tredje år vid mediedesignutbildningen 
vid Luleå Tekniska Universitet. Vi skriver nu vår c-
uppsats viken handlar om ett verktyg som genererar kod 
i form av ett programmeringsspråk som är databas 
baserat, på ett enkelt sätt. Verktyget ska vara i form av 
en webbplats. Meningen med detta är att en person ska 
kunna skapa en databas driven webbplats utan att 
behöva inneha någon kunskap om webbprogrammering. 
 
För att vårt verktyg och vår webbplats ska bli så enkla 
och användbara som möjligt för målgruppen som bl.a. 
du ingår i, så behöver vi din hjälp genom att svara på 
en online enkät. Vi skulle vara väldigt tacksamma om du 
ville hjälpa oss. Enkäten finns på följande adress: 
 
Med vänliga hälsningar Robin Cox och Johan 
Westling.” 

 
Till de utbildningar som inte listade deras elevers e-postadresser 
skickades följande förfrågan till respektive programs ansvarige. 
Som exempel så skickades följande till ansvarige för 
programmet Interaktionsdesign vid Högskolan i Kalmar. 
 

”Hej. Vi är två elever som studerar mediedesign vid 
Luleå Tekniska Universitet. Vi skriver för närvarande 
vår c-uppsats och vill skicka ett mail till alla elever som 
studerar Interaktionsdesign hos er vid Högskolan i 
Kalmar. Anledningen till detta är att de ingår i vår 
målgrupp. För att kunna göra detta så skulle vi behöva 
en maillista så att vi kan skicka mailet till dem. Ifall det 
inte är tillåtet att ge ut en lista så kanske du skulle 
kunna hjälpa oss genom att maila vårt meddelande till 
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dina studenter? Det meddelande som vi kommer att 
skicka dem är följande: 
 
Vi är två elever (Robin Cox och Johan Westling) som är 
inne på vårt tredje år vid mediedesignutbildningen vid 
Luleå Tekniska Universitet. Vi skriver nu vår c-uppsats 
viken handlar om ett verktyg som genererar kod i form 
av ett programmeringsspråk som är databas baserat, på 
ett enkelt sätt. Verktyget ska 
vara i form av en webbplats. Meningen med detta är att 
en person ska kunna skapa en databas driven webbplats 
utan att behöva inneha någon kunskap om 
webbprogrammering. 
 
För att vårt verktyg och vår webbplats ska bli så enkla 
och användbara som möjligt för målgruppen som bl.a. 
du ingår i, så behöver vi din hjälp genom att svara på 
en online enkät. Vi skulle vara väldigt tacksamma om du 
ville hjälpa oss. Enkäten finns på följande adress: 
 
http://designbank.se/form.php 
 
Med vänliga hälsningar Robin Cox och Johan 
Westling.” 
 

Till följande utbildningsprogram delades enkäten ut: 
 

• Luleå Tekniska Universitetet. 
Mediedesign 
Upplevelseproduktion 
Arena media, musik och teknik 
 

• Informationsdesign vid Mälardalens Högskola 
Informationsdesign 
Informativ illustration 
 

• Malmö Högskola 
Produktionsdesign  
 

• Högskolan i Kalmar 
Interaktionsdesign 
Programmet för upplevelseproduktion 
 

• Växjö Universitetet 
Kandidatprogram i design  
 

• Hyper Island 
Digital media 
 
 

http://designbank.se/form.php
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Den andra enkäten 
 
Denna enkät delades ut efter att den första enkäten hade 
sammanställts samt att en layout för webbplatsen designbank.se 
hade skapats. Layouten hade byggts upp med de teoretiska 
byggstenar som redovisades i teorikapitlet i denna uppsats. 
Enkätens syfte var att registrera hur målgruppen upplevde 
layouten för designbank.se och därigenom agera 
kvalitetskontroll för de teoretiska byggstenarna som den 
utgjorde. Vidare så skulle den peka på brister som fanns i 
layouten och som kunde fixas till. Enkäten bestod uteslutande av 
frågor med en låg grad av strukturering då det var upplevelser 
som den skulle dokumentera. 18 personer som ingick i 
målgruppen blev tillfrågade att svara på enkäten, de ingick även 
i den grupp som blev tillfrågade att svara på den första enkäten. 
Dessa var studenterna i årskurs tre för programmet mediedesign 
vid Luleå Tekniska Universitetet året 2008 samt en student från 
årskurs fyra för samma program. 14 av de tillfrågade svarade på 
enkäten svaren från dessa listas i sin helhet i bilaga tio. 
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Resultat  
 
 
 

Övergripande idéer för en unik 
lösning 

 
Genom undersökningen av Wordpress, så uppmärksammades 
följande begränsningar för Designbanks målgrupp. Användaren 
är tvungen att ha kunskaper om hur överförandet av filer med 
FTP (File Transfer Protocol) fungerar. Det samma gäller om 
användaren vill skapa egna ”themes” eller ”plugins”. Dessa 
”themes” och ”plugins” är statiska i sitt utförande vilket innebär 
att om någon skulle vilja ändra på det som de tillför en 
Wordpress tillverkad webbsida så måste denna inneha 
kunskaper i CSS (Cascading Style Sheets) och i vissa fall även 
PHP (Hypertext Preprocessor). Målgruppen för Designbank ska 
inte behöva kunna använda dessa programmeringsspråk. En 
användare med begränsade kunskaper om hur webbsystem av 
denna typ är byggda kan även finna systemet rörigt och 
överväldigande då det består av hundratals olika filer och  
mappar. Det Bestämdes att följande övergripande idéer skulle 
implementeras i systemet Designbank för att skapa en unik 
lösning. 
 
Uteslutning av programmeringsdelen helt.  
Delar av Wordpress består av moment där användaren, för att 
skapa unika webbplatser måste ha kunskaper inom området 
webbprogrammering, vilket en del av målgruppen för 
Designbank inte har. I och med att det redan fanns mål för att 
helt utesluta detta krav så inte bara urskiljde sig idén 
Designbank från konkurrenten Wordpress utan även så skulle 
den erbjuda målgruppen en bättre lösning. 
 
Försäljning av webbplatser i form av en webbyrå . 
Då det ingår i uppsatsens syfte att öppna nya möjligheter till 
ekonomisk verksamhet för målgruppen inom det webbrelaterade 
området, så beslutades det att Designbank skulle komma att 
drivas i form av en webbyrå för frilansdesigners. Med detta 
menas att målgruppen utöver möjligheten att kunna skapa 
webbplatser med det tilltänkta systemet även ska få möjlighet 
till att driva försäljning över webbplatsen designbank.se.  
För att stå ut ur mängden av konkurrenter bestämdes det att 
denna handel mellan köpare och säljare skulle avvika från det 
traditionella sätt som webbyråer av idag bedriver sin 
verksamhet. Det typiska för dagens handel med webbplatser är 
att en webbyrå utför ett beställningsjobb åt en kund. Detta kan 
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beskrivas med metaforen av ett skrädderi dit en kund vänder sig 
för att få ett skräddarsytt plagg. Metaforen av ett klädesvaruhus 
passar då in på den lösning som Designbank planeras utgöra. 
Här kommer den potentielle kunden att kunna gå omkring i en 
miljö och utforska alla de klädesplagg (webbplatser) som 
erbjuds och är till salu. Designbank kommer att drivas som ett 
Internetbaserat varuhus där webbplatser utgör varorna. Det kan 
hända att kunden till och med finner en bättre lösning än 
han/hon hade tänkt sig. Vad mera talar för att detta skulle vara 
en konkurrenskraftig metod att bedriva handel med webbplatser 
på är att kostnaden för programmering av dessa kan räknas ut ur 
ekvationen då systemet automatiskt kommer att genererar den 
nödvändiga programmeringen. För att återgå till de tidigare 
beskrivna metaforerna så är skillnaden i pris mellan att köpa 
kläder från skrädderiet (traditionell webbhandel) och från 
klädesvaruhuset (Designbank) väldigt stor i varuhusets favör. 
 
 
 

Den första enkätundersökningen 
 
Totalt så svarade 122 respondenter på enkäten.  

 
Kvantitativa resultat 
Nedan redovisas de resultat som erhölls via enkäten i form av 
statistisk data. 
  
Fråga 1. Denna fråga var formulerad enligt följande.  

 
”Om du var en användare (designer som ska använda 
verktyget) av det ovan nämnda 
programmeringsverktyget, hur skulle du vilja att det var 
utformat? Tänk dig att du skulle använda dig av 
verktyget för att bygga en webbplats. Du får bara välja 
ett alternativ.” 

 
Pajdiagrammet ovan visar att målgruppen föredrog ett grafiskt 
gränssnitt ackompanjerat med möjligheter att med text skriva in 
data. Hälften av respondenterna föredrog detta alternativ. 
 

43%

3%

51%

3%

Grafiskt

Text

Båda delarna

Annat
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Fråga 2. Denna fråga var formulerad enligt följande. 
 
”Tänk dig vidare att du är en användare av 
programmeringsverktyget. Du är då även en medlem på 
Designbank.se vilket vidare skulle innebära att du skulle 
få din egen plats på webbplatsen. Vilka funktioner 
skulle du då vilja att det skulle finnas till ditt förfogande 
på ditt utrymme? Du får välja hur många alternativ du 
vill.” 

  

 
 
Dessa fem staplar visar hur många procent av de 122 
respondenterna som valde respektive svarsalternativ. 
Exempelvis ansåg 80 procent av de 122 svaranden att en 
blogg/portfolio skulle vara en bra funktion att ha på 
webbplatsen. Två av de fem föreslagna funktionerna översteg 
den gräns på minst 50 procent som sattes för implementering på 
webbplatsen designbank.se. Dessa var funktionerna forum och 
blogg/portfolio.  
 
Fråga 3. Denna fråga var formulerad enligt följande. 

 
”Man ska kunna öronmärka varje webbdesign med en 
kategori så att en eventuell kund som vill köpa en 
webbplats av Designbanks designers lätt ska kunna 
hitta den typ av design som han/hon vill ha. Vilka 
kategorier tycker du ska finnas att välja mellan. Det är 
inte obligatoriskt att svara på den här frågan men vi är 
väldigt tacksamma om du skulle göra det.” 

 

 
  

61%

41% 46%

80%

11%
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39%
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Detta resultat visade att cirka 39 procent av respondenterna 
svarade på denna fråga. Dessa svar redovisas under rubriken 
kvalitativa resultat. 

 
Kvalitativa resultat 
Här listas de kvalitativa resultat (i form av citat) som valdes ut 
för att användas samt de lösningar som de resulterade i. En 
komplett lista för dessa resultat kan ses i bilaga Nio. 
Målgruppens idéer för de alternativ i fråga två som inte visades 
populärt nog för att implementeras, vilka var gästbok och e-post, 
tas ej upp här. Det samma gäller för alternativet ”annat” i fråga 
ett då svaren för detta alternativ inte tillförde uppsatsen någon 
relevant information. Eftersom respondenterna i enkäten var 
anonyma så kan ej information om dem så som till exempel 
ålder, skola etc. visas. 
 
Fråga 2, alternativet forum. Om du tycker att ett forum är en 
bra idé, där alla medlemmar av webbplatsen skulle kunna 
diskutera frågor kring bland annat webbdesign. Bocka i så fall i 
rutan och skriv gärna ner egna tips och idéer kring ett eventuellt 
forum nedan. 
  

”Jag tycker det bara ska få handla om webbdesign i 
forumet och inte om rensafari till exempel. Om nu inte 
hemsidan du designat handlar om renar :)” 
 
”Troligen behöver folk ofta hjälp med programmet, i 
vilket fall ett forum kan vara bra.” 
 
”Så länge forumet enbart tar upp ämnen relaterat till 
webdesign och liknanade tycker jag att det är en bra 
idé.” 
 
”Ett forum är altid bra att kunna använda sig av då 
man kanske kör fast på något sätt i designen eller i hur 
programmet fungerar.” 
 
”Något att tänka på gällande kategorier är att det är 
lätt att två liknande kategorier krockar med varandra,så 
man inte vet var man skall skriva vad.” 

 
Fråga 2, alternativet blogg/portfolio. Om du tycker att en egen 
blogg/portfolio är en bra idé, där du skulle kunna lägga upp 
exempel på webbdesign som du har gjort, skriva om dig själv 
etc. Bocka i så fall i rutan och skriv gärna ner egna tips och idéer 
kring en eventuell blogg/portfolio nedan.  
 

”Här skulle jag vilja ha en sida där jag kan skriva om 
mig själv och en sida där jag kan lägga upp de layouter 
som jag har gjort till designbank” 
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”Den behöver inte vara så stor utan bara jag kan 
presentera några arbeten som jag har gjort, samt kunna 
skriva kontaktinformation så hade det varit toppen!” 
 
”Där typ andra kan kommentera dina alster liksom. 
Eller typ om de är intresserade av ett alster och vill 
köpa det sen också liksom.” 
 
”Att man kan publicera nya alster i bloggen och man 
kan välja att de läggs in i portfolion också, med 
beskrivning.” 
 
”Givetvis är portfolio en bra idé för att kunna se vad 
det olika medlemmarna har gjort tidigare. Just blogg 
kopplad till denna webplatsen är jag tveksam till då jag 
tror att det skulle kunna ta bort fokus från det viktiga, 
nämligen portfolios. Att länka till sin blogg på sin 
"medlemssida" om det nu skall finnas en sådan är ju ett 
alternativ om man bloggar.” 

 
Fråga 2, alternativet övrigt. Om du har några ytterligare 
förslag på funktioner, bocka i så fall i rutan och skriv ner dem 
nedan.  
 

”Kanske en sida där man kan hålla reda på sina kunder 
och vad man gjort till dom.” 
 
”Man kanske skulle kunna ladda ner ett "visitkort" till 
sitt skrivbord. Om man klickar på en länk så laddas det 
ner till skrivbordet.” 
 
”Kunna tipsa andra och länka till ens egen hemsida 
eller blogg mm” 
 
”En kalenderfunktion vore bra. Kanske med ett boka 
system, så att folk vet när man är upptagen med ett 
projekt.” 
 
”Länkar till "användbara" företag, såsom Skatteverket, 
revisorer, mm. Länkar till sidor där det finns 
rekommendationer om färgval, typsnitt, layout i största 
allmänhet.” 

 
Fråga 3. Man ska kunna öronmärka varje webbdesign med en 
kategori så att en eventuell kund som vill köpa en webbplats av 
Designbanks designers lätt ska kunna hitta den typ av design 
som han/hon vill ha. Vilka kategorier tycker du ska finnas att 
välja mellan. Det är inte obligatoriskt att svara på den här frågan 
men vi är väldigt tacksamma om du skulle göra det.  
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”Gör så att man får skriva in sina egna kategorier, 
förslagsvis 2-3st, på varje webbdesign man lägger upp. 
Kategorin läggs till i en lista som den eventuella kunden 
kan klicka i på förstasidan(eller någon "sök"-sida) och 
välja den kategori som ser intressant ut. Utöver det 
finns en textbox som kunden kan skriva in en eller flera 
kategorier han/hon söker efter och får fram en lista på 
de webbdesigns som råkar tillhöra denna kategori.” 
 
”Annars kan ju kunden få fylla i ett "formulär" där man 
t.ex. kryssar i att man vill ha den färgen, den sortens 
typsnitt, den stilen o.s.v och sedan visas alternativ som 
matchar sökningen. Då skulle man också kunna visa 
exempel bredvid "kryssrutorna" så att kunden förstår 
vad som menas med de olika frågorna.” 
 
”Främst ska man kunna söka på senast upplagda.” 
 
”Basera dem på färgscheman, luftighet, textstorlek och 
liknande. Man ska kunna filtrera fram den kombination 
av ovanstående man vill ha. Skippa alltså färdiga 
paketval av typen "corporate", "metall" och 
"bubbelgum" tack :)” 
 
”Eventuellt olika färg kategorier, kanske minimalistiska 
eller inte (svårt att dra en gräns), menynavigation 
(lodrätt, vågrätt)” 
 
”- Förstår inte. Kan man inte få göra vilken webbsida 
man vill, även fast inte kategorin finns. Kategorierna 
kan väl inte komma före alla designs. Kategorierna 
borde väl komma efter att man sett vilka kategorier som 
designas.” 
 
”Man borde kunna märka samma design med flera 
kategorier tex färger, eller om det är en sida anpassad 
för att visa tex bilder o gallerier, eller mycket 
information. kunden ska även kunna söka på valfritt ord 
tex "snö" eller "hund" eller liknande om man vill ha en 
vintrig sida med "snö"-layout osv.” 

 
 
 

Identifierade funktionsprinciper 
utifrån enkätresultaten 

 
Utifrån enkätundersökningens resultat så identifierades dessa 
funktionsprinciper för systemet Designbank. 
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Verktyget 
Det programmerings genererande verktyget skulle enligt 
målgruppen vara utformat i form av en en grafisk lösning där 
möjlighet även skulle ges till att via text styra det. Ett ”drag och 
släpp” baserat verktyg byggdes där användaren stegvis kan 
bygga upp sin webbplats (se bil. 6). Nedan förklaras och 
illustreras denna process. 
 
Globala inställningar 
De globala inställningarna kommer gälla för hela webbplatsen. 
 
Projektinställningar . Detta är det första steget i verktyget, här 
kommer användaren att definiera bland annat webbplatsens 
namn, en beskrivning om webbplatsen (som visas av 
sökmotorer) och vilken upplösning som sidorna ska genereras 
för. 
 
Färger & typsnitt . Nästa steg är där användaren bestämmer 
stilmallen för texten på webbplatsen samt färger. Användaren 
ser alla de typer av objekt som berörs av dessa och ska se 
förändringen av valen i realtid. 

 
Lokala inställningar 
Till skillnad från de globala inställningarna kommer de lokala 
att gälla enbart den sidmall som genereras.  
En sidmall är det vi kallar en mall som styr hur en ”speciell” 
sida är uppbyggd. Det vi menar med speciell i detta fall är rent 
tekniskt sett, ett CMS är oftast uppbyggt så att innehållet på en 
sida i webbplatsen läses in i ett så kallat ”template” (mall) och 
denna mall används då för alla sidor på webbplatsen. Men om 
man har en webbplats som t.ex. ska ha en gallerisida, då måste 
ytterligare en ”specialmall” skapas för denna sida. Och denna 
mall öppnas då enbart när besökaren på webbplatsen besöker 
gallerisidan medans standardmallen läses in då besökaren är på 
resterande sidor.  
 
Sidor & moduler . I detta steg hanteras de olika stilmallarna 
som redan genererats och det är även här skapandet av en ny 
specialmall påbörjas. Användaren väljer de element som 
specialmallen ska bestå av. 
 
Gränssnitt. Efter valet av element i föregående steg kommer 
dessa element att få en varsin grafisk representation inlagd i 
designområdet för gränssnittet. Användaren ska sedan placera 
elementen på önskad position. Utöver funktionen för att placera 
elementen med ”drag & släpp”-teknik så kommer användaren 
även ha tillgång till att definiera x och y värden för var på 
designområdet elementen placeras. 
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Webbplatsen designbank.se 
Då målgruppen tillfrågades angående innehåll på webbplatsen 
designbank.se så ansågs följande delar vara önskvärda. 
 

• Forum 
• Blogg/portfolio 
• Elektroniskt visitkort 
• Länksamling till relevanta webbplatser 

 
Forum. Målgruppen ville ha ett forum för medlämmarna på 
designbank.se. Detta forums viktigaste uppgift skulle vara att 
medlämmarna via detta skulle kunna fråga varandra samt svara 
på varandras frågor angående det webbrelaterade området. 
Enbart inloggade medlemmar kom att ha tillgång till att läsa och 
skriva i forumet. Det poängterades som viktigt att innehållet i 
forumet enbart skulle hålla sig inom området webb, för att 
upplevas som seriöst. Vidare så ansågs det viktigt att de rubriker 
som forumet skulle erbjuda sina medlemmar inte skulle flyta in i 
varandra innehållsmässigt. De skulle skilja sig åt till den grad att 
användarna av forumet inte skulle behöva tveka vid val av 
rubrik för hans/hennes fråga eller diskussion. För att försäkra en 
sådan distinktion mellan rubrikerna i forumet så beslöts det att 
skaparna av webbplatsen designbank.se skulle besluta vilka 
rubriker som skulle finnas tillgängliga och att användarna 
därefter skulle ha möjligheten till att skapa egna så kallade 
trådar efter behov under en passande rubrik. Följande rubriker 
och underrubriker myntades: 
 

• Hjälp. Denna, den viktigaste rubriken kom att enbart 
innehålla trådar där medlemmarna skulle kunna söka 
hjälp och hjälpa varandra genom. Följande områden 
skulle behandlas genom enskilda underrubriker, allmänt 
webbrelaterat, verktyget, design samt kundrelaterat. 
Alternativet allmänt webbrelaterat valdes då det skulle 
utgöra ett val då användarna inte ansåg att övriga 
alternativen skulle passa deras mål. 

 
• Diskussion. Här kom medlemmarna att kunna diskutera 

och ha åsikter om relevanta företeelser. Samma 
underrubriker som hjälprubriken kom att erbjuda 
användarna valdes in under denna rubrik. 

 
Portfolio.  Att varje medlem skulle ha sin egen blogg/portfolio 
ansågs av respondenterna som den viktigaste funktionen i 
undersökningen. Även icke inloggade användare kom att ha 
tillgång till denna del då det kom att utgöra medlemmarnas 
skyltfönster. Potentiella kunder kom vidare att ha möjlighet för 
att se vem medlemmen är och vad han/hon har att erbjuda. Det 
beslutades att denna funktion bara skulle erbjuda medlemmarna 
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det nödvändigaste för att kunna driva sin webbhandel på 
designbank.se. Detta innebar att blogg funktionen plockades 
bort. Det beslöts att adresserna till specifika medlemmars 
portfoliosidor, så kallade URL (Uniform Resource Locator) 
skulle vara enkla att komma ihåg. Anledningen till detta var att 
detta skulle öka möjligheten för återbesök av potentiella kunder. 
Det ansågs av samma skäl även viktigt att dessa webbadresser 
kom att vara specifika för varje användare så att deras portfolios 
tilläts att bokmärkas. Följande sidor kom att finnas i denna del:  
 

• Om mig. Här beslutades det att medlemmarna fick 
möjlighet att skriva en kort text om sig själva samt 
eventuellt ladda upp ett foto/illustration. Även 
kontaktinformation kom att finnas på denna sida. 

 
• Webbplatser till salu. För försäljning av webbplatser så 

erbjöds medlemmarna lägga upp layouter på denna sida 
med en kort beskrivande text. Potentiella kunder kom att 
kunna boka en layout som medlemmen sedan kunde 
förvandla till en färdig webbplats med hjälp av det 
programmerings genererande verktyget. En möjlighet för 
inloggade medlemmar att kommentera varandras 
layouter implementerades, dessa kommentarer kom bara 
att visas för de inloggade. 

 
• Sålda webbplatser. Här fick medlemmarna möjligheten 

att visa upp de webbplatser som han/hon har sålt genom 
designbank.se. Alternativt att lista tidigare kunder. 

 
• Länk till extern blogg. Möjligheten att länka till en 

extern blogg infördes då bloggande inte kom att tillåtas i 
portfolion. 
 

• Kalender. På denna sida kom till för att visa uppgifter 
för potentiella kunder om den aktuella medlemmen redan 
jobbar på ett projekt eller är ledig att starta ett nytt. 

 
Länkar till relevanta webbsidor. Denna funktion infördes för 
att medlemmarna skulle ha en bra länksamling att tillgå för att 
”läsa på” relevant information. Möjlighet för att själva lägga in 
länkar erbjöds medlemmarna. Dessa länkar blev ej synliga för 
icke inloggade. 
 
Elektroniskt visitkort.  Här är det meningen att jag ska skriva in 
en massa saker efter att Johan har förklarat för mig what the hell 
this is! 
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Sökning efter typer av webbplatser. Det kom att erbjudas 
potentiella kunder att söka efter webbplatser tillsalu genom 
antingen kategorier, stil eller senast upplagda. 
 

• Kategorier. Detta kom från början att bestå av en tom 
lista. Efter hand som medlemmar fritt fick öronmärka 
sina webblayouter som de ämnade sälja genom 
designbank.se så fylldes denna lista på med dessa 
kategorier. Nästa gång någon skulle öronmärka en ny 
layout så fanns dessa kategorier att välja på. Möjlighet 
kom fortfarande att finnas att hitta på egna kategorier 
som även de lade i listan. På detta vis så försäkrades det 
att en för kunden valbar kategori alltid kom att innehålla 
minst en webbplats till salu. Medlemmarna tilläts att 
välja max tre kategorier till en layout då ett större antal 
skulle innebära sämre träffsäkerhet för potentiella 
kunder. Dessa kunder kom att få välja att söka efter 
kategorier med ett fritt textfält eller att använda sig av 
tidigare förklarad lista. 
 

• Stil. Den andra möjligheten för kunder att söka efter 
potentiella köp kom att utgöra sökning genom stil. Här 
kom kunden att kunna välja vilka en kombination av 
följande; dominerande färg, typsnitt använt, horisontell 
eller vertikal menyrad, bild eller text dominerad samt 
luftig eller ”tight” design. 

 
 
 

Den andra enkätundersökningen 
 

Nedan redovisas de svar som enkäten innebar under varje av de 
fem frågorna. Dessa svar representerar en eller flera intryck som 
respondenterna fick genom layouten. Dessa intryck ordnas efter 
hur många som upplevde det samma. Dessa intryck uppföljs av 
citat från enkäten. Alla citat visas inte för att undvika 
upprepningar då ett citat kan representera flera intryck.  
 
 
Fråga 1. Vilket är det första intrycket du får av layouten? 
Återkommande för det första intrycket av layouten var att 
färgschemat snabbt gav ett positivt intryck, fyra av de 14 
respondenterna svarade på ett konkret sätt att de uppskattade 
färgerna. Följande citat är ett exempel på detta: 
 

”Härliga färger, öppna ytor.” 
 
”Väldigt fräsht. Ser modernt ut med ljusa färger och en 
snygg logga.” 
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”Öppen och ledig med schyssta färger. Texten på 
vänstersidan ser lite "tjock" ut. Ungefär som om den är 
påväg att ramla neråt. Jag tycker att bilderna på 
designerna borde vara lite mindre men kanske fler av 
dom. Detta så att sidan får en lite bättre balans.” 

 
Lika vanligt var att layouten upplevdes som ren och fräsch, fyra 
av de tretton svarande uttryckte detta, följande citat är två av 
dem: 
 

”den känns ny och fräsch. Gillar inte den rosa färgen så 
mycke. Mer ung än gammal, mer för folk i 20-25 än 
40års åldern.” 
 
”Väldigt fräsht. Ser modernt ut med ljusa färger och en 
snygg logga.” 
 
”Jag tycker det känns modernt och fräscht.” 

 
Att layouten var öppen och luftig tyckte tre av enkätens 
respondenter. Exempel på detta kan ses i följande citat: 
 

”Öppen och ledig med schyssta färger. Texten på 
vänstersidan ser lite "tjock" ut. Ungefär som om den är 
påväg att ramla neråt. Jag tycker att bilderna på 
designerna borde vara lite mindre men kanske fler av 
dom. Detta så att sidan får en lite bättre balans.” 
 
”Det känns ganska rent och prydligt men lite random 
placerat. Jag tycker det känns som att sidan ska gå att 
scrolla ner eftersom det är tomt på högra sidan fast 
bilder och text går så långt ner i underkant. Annars 
tycker jag att det ser rätt luftigt och bra ut.” 

 
Tre av respondenterna uttalade sig positivt om att det var enkelt 
att hitta det man ville, följande citat är ett exempel på detta: 
 

”Enkelt, cleant. Jag känner att om jag skulle leta efter 
något särskilt skulle jag förmodligen hitta det med en 
gång. Sköna färger.” 
 
”Enkel, lätt att hitta. Och den påminnerm ig om 
halstabletter av någon anledning. Det är säkert färgen 
och glowen på huvudet.” 

 
Logotypen var uppskattad i två svar. Ett av dem visas nedan:  

 
”Jag tycker sidan är snygg och ger ett ganska så seriöst 
intryck... Bildvisningen av designers och nyaste design 
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är riktigt snyggt! Jag tycker om loggan men typsnittet 
och spärrningen i "Design by your choice" tycker jag 
inte om.” 
 

Vidare så gavs två tips på hur logotypen kunde förbättras, en 
respondent ansåg att detta behövdes då den nu såg oseriös ut 
detta enligt citatet: 
 

”Första intrycket är fortfarande att "n" i design ser ut 
som ett "p"! Detta gör att det första intrycket ser 
oseriöst ut. 
 
Sökfunktionen skulle kunna ligga på ett bättre ställe, i 
övrigt vet jag inte, en ganska anspråkslös sida.” 

 
Enkelhet ingick i det första intrycket för två av respondenterna, 
ett av dessa citat lyder: 
 

”Enkelt, överskådligt” 
 
En modern känsla förmedlades till två svaranden av enkäten ett 
av den visas enligt citat: 
 

”Jag tycker det känns modernt och fräscht.” 
 
Övriga första intryck innefattar: 
 

• Det framgår inte vad det handlar om 
• Färgen magenta framhäver element 
• Teknisk känsla 
• Trovärdig känsla 
• Webbplatsen erbjuder en tjänst 
• Känsla att inloggning krävs för att ta del av innehållet 
• Cleant 
• Ny 
• Ogillande av färgen magenta 
• Ungdomlig 
• Ojämn balans 
• Mindre storlek på bilderna och mer av dem 
• Anspråkslös 
• Sökfunktionen är inte bra placerad 
• Prydligt 
• Random placering av element 
• Snygg 
• Seriös 
• Bildvisningen av designers och nyaste design är riktigt 

snygg! 
• Påminner om halstabletter 

 



28 
 

Fråga 2. Vilken typ av webbplats känner du att du har 
kommit till? 
Mer än hälften av respondenterna, sju till antalet upplevde att de 
besökte en webbplats med någon form av relation till webb 
området. Följande citat ger exempel på detta: 
 

”Någon slags samlingssida med olika webbsidor på.” 
 
”Det känns som om det handlar om teknik av något 
slag. Men det är en teknik som innefattar design, det 
skulle kunna vara en sida där en webbyrå visar upp sina 
produkter. Det känns också lite som en bildbyråsida.” 
 
”En sida där man kan kika på webblayouter” 
 

Känslan av att befinna sig på en shopping webbplats delades av 
fem svarande av enkäten. Nedan ges exempel: 
 

”Shopping site av något slag.” 
 
”En sida som representerar något tekniskt med design. 
Man får även en känsla av att det går att köpa något 
här, varor visas tydligt.” 
 
”Någon form av butik eftersom det finns en inloggning 
och en köp knapp.” 
 

Två av respondenterna fick en känsla av community, de citeras 
här: 
 

”Ett community” 
 
”Det känns ganska mekaniskt lite som en fabrik. Jag 
förstår att det har något med webbsidor att göra och 
kanske ett community... Den rosa och ljusblå färgen är 
lite för kontrasterande och ser inte så genomtänkt.” 
 

En känsla av teknisk design infann sig hos två personer som 
svarade på enkäten. Dessa enligt citat: 
 

”Det känns som om det handlar om teknik av något 
slag. Men det är en teknik som innefattar design, det 
skulle kunna vara en sida där en webbyrå visar upp sina 
produkter. Det känns också lite som en bildbyråsida.” 
 
”En sida som representerar något tekniskt med design. 
Man får även en känsla av att det går att köpa något 
här, varor visas tydligt.” 
 

Övriga genre intryck innefattar: 
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• Bildbyrå 
• Bemanningsföretag 
• Företag 
• Mekanisk fabrik 

 
Fråga 3. Hur upplevde du strukturen på webbplatsen? 
Åtta respondenter uppgav att layouten var enkel och 
välstrukturerad, tre citat visas: 
 

”Strukturen känns bra. Lätt att förstå.” 
 
”Strukturen var lätt att förstå, det finns ett par länkar 
på sidan och bilder i mitten. Lite svårt att betygsätta 
strukturen då hemsidan inte är klickbar just nu.” 
 
”Jag hade nog velat ha länkarna liggande och inte så 
långa nyheter. Men loggan och bilderna är bra 
strukturerat.” 
 

Vidare så uppgav fem av de som svarade på enkäten att den var 
lättnavigerad, exempel ses i följande citat: 
 

”Väldigt användarvänligt. Det verkar inte svårt att 
navigera, man ser snabbt vart venyn är. Det känns dock 
lite tomt på den högra sidan, man kanske skulle kunna 
skapa bättre balans genom att ha någonting där.” 
 
”Strukturen känns bra. Lätt att förstå.” 
 

 
Två personer visade på att layouten följer den för västerländsk 
kultur typiska läsningen av en webbsida (se teorikapitlet). Nedan 
citeras dessa: 
 

”Det känns väldigt planerat och bra. bra med loggan 
högst upp till vänster och bilderna med webbsidor och 
designers tar upp stor yta vilket är bra.” 
 
”Bra, börjar uppifrån och slutar längst ner” 

 
Sidan kändes obalanserad enligt två av respondenterna, dessa 
två citat listas nedan: 
 

”Lite underlig faktiskt. Jag tyckte att tomrummet på 
högra sidan gjorde att innehållet kändes lite 
obalanserat. Jag tycker att text och bild sträcker sig för 
långt ner i underkant. Assymetri är bra. Men jag 
upplever att sidan "drar" neråt.Utöver det, bra 
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överblick och det känns även som en rätt lättnavigerad 
sida.” 
 
”Väldigt användarvänligt. Det verkar inte svårt att 
navigera, man ser snabbt vart venyn är. Det känns dock 
lite tomt på den högra sidan, man kanske skulle kunna 
skapa bättre balans genom att ha någonting där.” 

 
Övriga upplevelser av strukturen innefattar: 
 

• Klassisk 
• Uppbyggd enligt västerländsk läs kultur 
• För enkel 
• Behövs en FAQ 
• Väldigt planerad 
• Nothing more nothing less 
• Vill ha liggande länkar, ej stående 

 
Fråga 4. Hur upplevde du färgschemat för webbplatsen? 
Svaren för denna fråga presenteras på ett annorlunda sätt än de 
övriga då några av svaren både upplevdes som positiva och 
negativa upplevelser till färgschemat. Svaren delades in i tre 
kategorier, en positiv en negativ och en där både positiva och 
negativa upplevelser kopplades till färgschemat. Ett av de 14 
svaren gick inte att placera i någon av dessa kategorier, det 
citeras nedan: 
 
”Vicksblå. 
 
http://www.matservice.se/bilder/sma/38_VICKS_BlCBSB_tumm
e.jpg” 
  
Åtta av respondenterna upplevde färgschemat som positivt, tre 
av dem visas nedan: 
 

”En av mina tankar när jag såg sidan var att det var 
schyssta färger. Jag gillar kombon av blått och rosa, det 
har jag inte sett så mkt tidigare. Även att vitt har fått en 
stor del gör den lite luftigare.” 
 
”Härlig kombination av färger. Det rosa står ut bra.” 
 
”Färgschemat känns seriöst. Den blåa tonen gör att det 
känns tekniskt och den magenta accenten gör att jag vet 
vad som ska uppmärksammas.” 
 

Två av respondenterna upplevde färgschemat som negativt dessa 
citeras nedan: 
 

http://www.matservice.se/bilder/sma/38_VICKS_BlCBSB_tumm
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 ”Tycker att den rosa färgen känns lite för utstickande, 
inte samma färgstyrka som den blåa..” 
 
”Som jag sa under en annan punkt så tycker jag 
färgerna är lite för kontrasterande... Är lite skrikiga och 
tar nästan ut varandra.” 
 

Tre av respondenterna upplevde färgschemat som både positivt 
och negativt. I två av dessa fall så upplevdes den blå färgen 
positiv medan färgen magenta upplevdes för stark. I det tredje 
fallet så upplevdes de båda färgerna positivt men att de inte 
passade tillsammans. Dessa tre citat ses nedan: 
 

”Bilderna framhävs bra av att det är ljusa färger så om 
det är det man vill så tycker jag det fungerar bra. Den 
ljusblå färgen är fin men den knalliga rosa färgen stör 
mig av någon anledning som jag tyvärr inte kan 
förklara.” 
 
”känns tryggt med blått. men den rosa färgen sticker 
lite i ögonen. Känner inte att just den rosa färgen 
passar så bra med den blåa.” 
 
”Rosa och blå...  
 
Den blå är egentligen ganska fräsh, men den skulle 
kunna ha mer intensitet/lyster. Jag har ingen åsikt om 
den rosa egentligen förutom att den inte matchar med 
blå. Skulle du sätta på dig kläder i de färgerna?” 
 

Nedan visas förhållandet mellan de som upplevde enbart 
positiva känslor, enbart negativa känslor samt blandat positiva 
och negativa känslor för färgschemat på layouten. 

 

 
 
 
Fråga 5. Har du någon övrig synpunkt? 
Fyra personer ansåg att de inte kunde tillföra något mer tre av 
dem uttalade en positiv inställning till layouten. De listas nedan: 
 

”Tycker det är bra. Behövs inget mer.” 
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”Det var lite svårt att bedömma sidan då den inte var 
färdig. Men jag tycker det ser bra ut.” 
 
”Jag tycker det ser riktigt bra ut.” 
 

Två av respondenterna tyckte om ikonerna på layouten. En av 
dem var dock inte nöjd med ikonen till ”köp en webbplats” och 
den andra ville ha större ikoner. De citeras nedan: 
 

”Piktogrammen är bra och informativa, dock vet jag 
inte om "köp webbplatsen" känns rätt. det är mer en 
förstora fönstret ikon för mig..” 
 
”Ikonerna för de olika meny valen är jättefina... Kanske 
man skulle förstora upp de eller lägga de lite mer i 
fokus...” 

 
Av de svarande på enkäten så var det två som var missnöjda 
med en speciell del av logotypen: 
 

”Tycker helheten stämmer överrens bra med tjänsten. 
Jag gillar personligen inte att bokstaven "n" går ner. 
Det känns som om man letat efter något att hetta upp 
loggan med bara för att.” 
 
”Har inga egentliga synpunkter på själva sidan men jag 
funderar lite på det där extra nedåtstrecket i n:et i 
designbank (loggan) känns ganska omotierat, men det 
finns kanske en bra förklaring till det.” 

 
Övriga synpunkter innefattar: 
 

• ikonerna i menyn är lite missvisande 
• rubriken designbanknyheter är för liten 
• helheten stämmer överrens med tjänsten 
• bilder på designers motarbetar säljsyftet 
• förstora upp ikonerna 

 
 
 

Förändringar i layouten 
 
Följande ändringar genomfördes i layouten efter att av den andra 
enkäten var färdig. Dessa förändringar visas löpande i texten 
men går även att se i bilaga tre. 
 
Logotypen. Då två av respondenterna ansåg att det förlängda 
sträcket i bokstaven ”n” gav ett oseriöst och oplanerat intryck så 
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kortades bokstaven av till sin naturliga form. Vidare så togs den 
engelska bylinen ”design by your choice” bort från logotypen. 
På webbplatsen designbank.se så behölls bylinen vid logotypen 
men ändrades till den svenska meningen ”När utbud är 
efterfrågan”. Den nya bylinen syftar på designbanks varuhus 
metafor där ett stort utbud finna att tillgå. Vidare spelar den på 
den väl använda, marknadsekonomiska frasen ”utbud och 
efterfrågan”. Den första bilden nedan visar hur logotypen såg ut 
före ändringen och den andra bilden visar resultatet.  

 
 

 
 
 

 
 
 

Ikonen för knappen ”köp en webbplats”. En av de svarande 
upplevde att ikonen tillhörande knappen ”köp en webbplats” 
inte förmedlade rätt budskap. Han/hon uttryckte sig enligt citat: 

 
”Piktogrammen är bra och informativa, dock vet jag 
inte om "köp webbplatsen" känns rätt. det är mer en 
förstora fönstret ikon för mig..” 
 

Ikonen i fråga ersattes med en sådan som förmedlade en 
transaktion på ett bättre sätt. Den nya ikonen fick formen av ett 
dollartecken. Den första bilden nedan visar hur menyn med dess 
ikoner såg ut före ändringen och den andra bilden visar 
resultatet. 
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Sökfältet. En av respondenterna föreslog att ett öppnare sökfält 
borde användas. Den första bilden nedan visar hur sökfältet såg 
ut före ändringen och den andra bilden visar resultatet. 

 

     
Visning av de nyaste layouterna/designers. Då en respondent 
ansåg att visningen av de nyaste designers som tillkommit till 
designbank.se gav ett oseriöst intryck samt att en respondent 
ville se mer av de senaste layouter som Designbank erbjuder så 
bestämdes det att fältet för presentation av de nyaste designers 
kom att tas bort. Detta gav mer utrymme för att presentera ett 
större antal av de nyaste layouer som tillkommit till 
designbank.se. Detta kan ses i bilaga fem. 
 
Den färdiga layouten. Efter detta så betraktades layouten som 
färdig. Bilaga fyra visar hur layouten för designbank.se såg ut 
innan den andra enkäten hade sammanställts och bilaga fem 
visar det slutgiltiga resultatet.  
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Diskussion  
 
 
 

Uppsatsens styrkor 
 
Målgruppen 
Målgruppen har visat ett stort intresse för den här uppsatsen. 
Detta kan ses i det stora antal enkätsvar som erhölls för den 
första enkäten, 122 stycken under en period av två veckor. Även 
ett stort intresse visades den andra enkäten då 14 personer tog 
sig tid att lämna in svar på bara ett par timmar. Vidare så erhölls 
väldigt utförliga och kreativa svar på de frågor som höll en låg 
grad av struktur i enkäterna. Över lag så visades i svaren även en 
mycket positiv attityd till projektet. 
 
Detta tyder på att denna nya typ av system som Designbank 
representerar är något som är eftertraktat hos målgruppen. 
 

 
Frågeställning och syfte 
Det metodologiska arbetet, både empiriskt och teoretiskt har 
lyckats svara på de tre frågor som introducerades i inledningen. 
Genom dessa dokumenterade svar så har en verifierad guide 
skapats som belyser viktiga design- och funktionsprinciper för 
potentiella skapare av denna typ av system: 
 

• För att utmärka sig från mängden av konkurrenter så kan 
systemet drivas som en frilans baserad webbyrå där inget 
krav på webbprogrammering ska finnas för de aktiva 
frilansarbetarna (målgruppen). 

• Målgruppen vill styra det programmeringsgenererande 
verktyget genom ett grafiskt gränssnitt som även 
erbjuder möjlighet att med text skriva in data. 

• Målgruppen vill på webbplatsen designbank.se ha 
tillgång till community funktioner i form av portfolio 
och forum. E-post och gästbok är inte lika eftertraktat. 

• Intressanta community funktioner som medlemmar av 
målgruppen har föreslagit innefattar en länksamling och 
ett elektroniskt visitkort. 
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• Webblayouter ska öronmärkas med kategorier av 
medlemmarna på designbank.se. Dessa kategorier som 
de själva fritt hittar på ska läggas till en kategorilista som 
andra medlemmar ska ha tillgång till. Potentiella kunder 
ska kunna söka layouter på designbank.se genom dessa 
kategorier. Vidare ska det även gå att söka på stilar så 
som till exempel färg, typsnitt mm. 

• Genom att basera sin webblayout på de teorier som 
presenteras i uppsatsens teorikapitel om 
användarvänlighet och genre design så kan en god 
webbdesign skapas som uppskattas av målgruppen. En 
kvalitetssäkring av layouten krävs dock genom att skapa 
en upplevelsebaserad empiri från målgruppen. 

 
Antaganden kring en huvudsakligen teoretiskt 
baserad metod 
Vi som författare av uppsatsen anser att en huvudsakligen 
teoretisk ansats till designprocessen av ett system likt 
Designbank kan vara att föredra gentemot en mer tidskrävande 
empirisk, användarcentrerad sådan. Detta då tidsfaktorn är 
avgörande. Det vi ser som styrker detta påstående i uppsatsen är 
de svar som erhölls från den andra enkäten i undersökningen, 
där respondenterna oftast var mycket nöjda med layouten för 
designbank.se. En avslutande empirisk undersökning med 
målgruppen är dock en nödvändighet då designern behöver få ett 
kvitto på att målgruppen verkligen uppskattar den layout som 
han/hon har skapat. Vidare så kan denna undersökning belysa 
områden där designen brister.  
 
 
  

Uppsatsens brister 
 
Briser i uppsatsen kan ses i att systemet vid skrivande stund inte 
är färdigt och att därigenom ingen empiri har kunnats byggas 
kring hur målgruppen upplever det programmerings genererande 
verktyget. Detta är en nödvändighet innan lanseringen av ett så 
omfattande system kan ske. Av samma anledning så har inte 
community funktionerna eller handeln med webbplatser mellan 
medlem och kund kunnat utvärderas. Vi som författare har dock 
tydligt i uppsatsens inledning avgränsat oss till att undersöka 
och identifiera funktions och designprinciper för denna typ av 
system. Detta innebär att inga utvärderingar annat än den enkät 
vars syfte var att validera den teoretiskt baserade 
”verktygslådan” var planerade. 
 
 
 



37 
 

Förslag på vidare forskning 
 
Vidare forskning på området uppmuntras då den 
utvärderingsbaserade empiri som tidigare diskuterats skulle 
tillföra området mycket. Vid sådana studier så kan denna 
uppsats ses som en språngbräda där den nya forskningen kan ta 
vid där denna slutar. Då målgruppen har visat ett tydligt intresse 
för denna typ av system så hoppas vi som författare av 
uppsatsen att detta kommer bli verklighet.  
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Bilagor  
 
 
 
Bilaga 1, färgcirkeln. 
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Bilaga 2, strukturmall. 
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Bilaga 3, ändringar i layouten. 
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Bilaga 4, layout före ändringar. 
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Bilaga 5, layout efter ändringar. 
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Bilaga 6, verktyget. 
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Bilaga 7, enkät för funktion. 
 
Enkät för utvecklingen av Designbank.se 
Vi är två elever som är inne på vårt tredje år vid 
mediedesign på institutionen för musik och medier . Vi 
skriver nu vår c-uppsats viken handlar om ett verktyg som 
genererar kod i form av php (ett programmeringsspråk som 
är databas baserat) på ett enkelt sätt. Meningen med detta 
är att en person ska kunna skapa en php driven webbplats 
utan att behöva inneha någon kunskap om 
webbprogrammering. Vidare ska han/hon genom vår 
webbplats www.designbank.se (klicka gärna på länken för att 
se hur webbplatsen kommer att se ut, obs bara en layout än 
så länge, ingen fungerande webbplats) kunna sälja 
webbplatser till kunder. Varje person på designbank kommer 
att jobba som en frilans webbdesigner och ha sin egen plats 
att driva sin försäljning genom. Med den här enkäten så 
hjälper du oss att utforma Designbank. Tack för din 
medverkan.  
 

Fråga 1. Verktyget 

Om du var en användare (designer som ska använda 
verktyget) av det ovan nämnda programmeringsverktyget, 
hur skulle du vilja att det var utformat? Tänk dig att du 
skulle använda dig av verktyget för att bygga en webbplats. 
Du får bara välja ett alternativ.  

 

Grafiskt. 

Likt att bygga med lego eller klossar så placerar du dina 
delar av layouten på skärmen där du tycker att de ska vara. 
Exempelvis så kan du med musen dra din logotyp till 
skärmens övre vänstra hörn om du vill att den ska ligga där.  

 

Text och knapp baserat. 

Du matar då in data om var på skärmen de olika delarna av 
din layout ska ligga enligt ett koordinatsystem baserat på 
pixlar. Exempelvis så kan du då skriva in att din logotyp ska 
ligga 10 pixlar från toppen av skärmen och 10 pixlar från 
skärmens vänstra kant.  

 

En blandning av de båda 

Du kanske tycker att vissa delar skulle vara enklast att 
”bygga med lego” medan andra delar av byggandet skulle 
passa bäst med det textbaserade alternativet.  

 

Annat 

http://www.designbank.se/
http://www.designbank.se
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Om du har en bättre idé på hur verktyget ska vara utformat, 
klicka på knappen och skriv ner din idé här.  

 

 

 
 

Fråga 2. Webbplatsen 

Tänk dig vidare att du är en användare av 
programmeringsverktyget. Du är då även en medlem på 
www.designbank.se vilket vidare skulle innebära att du skulle 
få din egen plats på webbplatsen. Vilka funktioner skulle du 
då vilja att det skulle finnas till ditt förfogande på ditt 
utrymme? Du får välja hur många alternativ du vill.  

 

Ett forum.  

Om du tycker att ett forum är en bra idé, där alla 
medlemmar av webbplatsen skulle kunna diskutera frågor 
kring bland annat webbdesign. Bocka i så fall i rutan och 
skriv gärna ner egna tips och idéer kring ett eventuellt forum 
nedan.  

 

 

 

Din egen gästbok.  

Om du tycker att en egen gästbok är en bra idé, där alla 
medlemmar och besökare av webbplatsen skulle kunna 
skriva meddelanden till dig. Bocka i så fall i rutan och skriv 
gärna ner egna tips och idéer kring en eventuell gästbok 
nedan.  

 

http://www.designbank.se
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Din egen e-post.  

Om du tycker att en egen e-post är en bra idé, dit alla 
medlemmar och besökare av webbplatsen skulle kunna 
skicka privat e-post. Bocka i så fall i rutan och skriv gärna 
ner egna tips och idéer kring en eventuell e-post nedan.  

 

 

 

Din egen blogg/portfolio.  

Om du tycker att en egen blogg/portfolio är en bra idé, där 
du skulle kunna lägga upp exempel på webbdesign som du 
har gjort, skriva om dig själv etc. Bocka i så fall i rutan och 
skriv gärna ner egna tips och idéer kring en eventuell 
blogg/portfolio nedan.  

 

 

 

Övrigt.  

Om du har några ytterligare förslag på funktioner, bocka i så 
fall i rutan och skriv ner dem nedan.  
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Fråga 3. Kategorier för webbdesign 

Man ska kunna öronmärka varje webbdesign med en 
kategori så att en eventuell kund som vill köpa en webbplats 
av Designbanks designers lätt ska kunna hitta den typ av 
design som han/hon vill ha. Vilka kategorier tycker du ska 
finnas att välja mellan. Det är inte obligatoriskt att svara 
på den här frågan men vi är väldigt tacksamma om du 
skulle göra det.  

 

 

 

Nu är du färdig! 

Om du känner att du behöver ändra något på enkäten så gör du 
det nu, annar så klickar du på knappen nedan som det står 
"Färdig" på för att lämna in dina svar till oss. Vi tackar dig för 
din medverkan.  

 
Färdig
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Bilaga 8, enkät för upplevelser. 
 

Enkät för utvecklingen av Designbank.se 

Hej. vi skulle vilja ställa dig fem enkla frågor, som alla 
handlar om upplevelsen du får av en layout (alltså bara en 
design, det är ingen fungerande webbplats) som går att se 
genom att klicka på följande länk: www.designbank.se Vi 
skulle vara väldigt tacksamma om du tog dig en liten stund 
för att svara på följande fem frågor. Med vänliga hälsningar 
Robin och Johan.  
 

Fråga 1. Första intryck 

Vilket är det första intrycket du får av layouten? Ordet är 
ditt, skriv fritt.  

 

 

 

Fråga 2. Typ av webbplats 

Vilken typ av webbplats känner du att du har kommit till? 
Ordet är ditt, skriv fritt.  

 

 

 

Fråga 3. Webbplatsens struktur 

Hur upplevde du strukturen på webbplatsen? Ordet är ditt, 
skriv fritt.  

 

http://www.designbank.se/
http://www.designbank.se
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Fråga 4. Färgschema 

Hur upplevde du färgschemat för webbplatsen? Ordet är ditt, 
skriv fritt.  

 

 

 

Fråga 5. Övrigt 

Har du någon övrig synpunkt? Ordet är ditt, skriv fritt.  

 

 

 

Nu är du färdig! 

Om du känner att du behöver ändra något på enkäten så gör 
du det nu, annar så klickar du på knappen nedan som det 
står "Färdig" på för att lämna in dina svar till oss. Vi tackar 
dig för din medverkan.  

Färdig
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Bilaga 9, resultat från funktions enkät. 
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Fråga 1, alternativet annat. 

 
”Det skulle nog vara bra att kunna välja att använda 
både grafiskt och text på varje del och inte behöva välja 
antingen eller. -> Dreamweaverstuk” 
 
”LOL” 
 
”Jag skulle knappa in allt. Jag skulle iofs inte använda 
detta verktyg ändå så jag är nog inte rätt målgrupp. Jag 
skulle tro att målgruppen skulle välja en grafisk variant, 
med möjligheten att använda kod, dvs en blandning.” 
 

Fråga 2, alternativet forum. 
 
”Man (användarna) kanske även kunde ha gallerisidor 
också där man kan visa olika former av webbdesign och 
utbyta tips och idéer?” 
 
”Kanske en inkorg för uppdrag, som skulle kunna 
komma in till designbank, och distribureras ut till dess 
medlemmar.” 
 
”Ett forum är ju givet för att där kunna bolla idéer och 
få tips om hur man ska göra olika saker.” 
 
”Jag tycker det bara ska få handla om webbdesign i 
forumet och inte om rensafari till exempel. Om nu inte 
hemsidan du designat handlar om renar :)” 
 
”Forumet bör ha olika nivåer. Vissa kanske vill bygga 
hela sin webplats utifrån forumet och det kräver då 
avancerade funktioner medan andra kanske bara vill ha 
ett litet forum vid sidan av, det behöver då inte vara så 
avancerat.” 
 
”LÅL” 
 
”Troligen behöver folk ofta hjälp med programmet, i 
vilket fall ett forum kan vara bra.” 
 
”Så länge forumet enbart tar upp ämnen relaterat till 
webdesign och liknanade tycker jag att det är en bra 
idé.” 
 
”Ett forum är altid bra att kunna använda sig av då 
man kanske kör fast på något sätt i designen eller i hur 
programmet fungerar.”  
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”Bra för att dela med sig av ideér och tankar.” 
 
”En eventuell länksamling till andra sidor skulle man 
kunna bädda in i forumet på något vis. Några kanske 
föredrar att ha det som en egen del på webbplatsen?” 
 
”Något att tänka på gällande kategorier är att det är 
lätt att två liknande kategorier krockar med varandra,så 
man inte vet var man skall skriva vad.” 
 

Fråga 2, alternativet gästbok. 
 
”Gästbok känns väldigt dött.” 
 
”SPAMMERS?” 
 
”Ja varför inte. Personligen vet jag inte om jag gillar 
det med tanke på lunarstorm-vibbarna jag får men 
majoriteten skulle nog vilja ha en gästboksfunktion. För 
mig hade det räckt att bara kunna kommentera 
portfolion, samt. skriva av sig i forumet.” 
 
”Lite tveksam, beror på hur den skulle användas. kan 
vara bra för kritik på ens designer men det kanske är 
bättre att ta det i en forum tråd.” 
 
”alltid kul att kunna medella eller bli medellad av 
människor” 
 
”Ett snabbt och intuitivt sätt att få feedback. Folk har 
en lägre tröskel att skriva i gästböcker än att skicka 
mejl.” 
 
”Bra för att få feedback o dyl. om man har en 
blogg/portfolio.” 
 
”Ett bra skydd mot spam-inlägg är nog standard idag 
men jag tar upp det som en viktig del av gästboken.” 
 

Fråga 2, alternativet e-post. 
 
”Vet inte om jag tolkade det fel, men självfallet bör det 
finnas en epostadress på hemsidan dit man kan skicka 
eventuella frågor om webplatsen? Men om det var 
frågan om att skapa en ny Hotmail så tycker jag att det 
känns ganska överflödigt, men någon kanske vill ha 
det.” 
 
”SJUKT DÅLIG IDE, GÅR NI PÅ GYMNASIET 
ELLER?” 
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”Om ni gör en lösning där alla mina olika mailadresser 
hamnar i samma inkorg så är ni rika.” 
 
”Absolut. Är man intresserad av att anlita någon som 
webdesigner kanske man inte vill skylta med det inför 
100 andra i dennes gästbok.” 
 
”Hellre en typ av meddelandefunktion än en epost. Så 
man direkt på siten kan se sina nya meddelanden.” 
 
”Egen mejl ser proffsigt ut. Saknaden av en egen domän 
kan också se väldigt amatörmässigt ut.” 
 
”Bra att ha en mail-adress för just detta, behöver inte 
använda annan ("privat")mail-adress” 
 
”Ett bra spam-filter är också viktigt för e-post. Jag tror 
att det vore bra i de flesta fall om medlemmar och 
andra besökare kan skicka meddelanden direkt från 
webbplatsen som e-post. Eventuellt skulle man kunna 
göra den här funktionen som en "skyddad" gästbok som 
endast designern/administratören kan läsa.” 
 
”Det skall gärna gå att bifoga.” 

 
Fråga 2, alternativet blogg/portfolio. 

 
”Här skulle jag vilja ha en sida där jag kan skriva om 
mig själv och en sida där jag kan lägga upp de layouter 
som jag har gjort till designbank” 
 
”Jag skulle tycka att det skulle vara roligt om man 
kunde utforma sin sida (blogg/portfolio)precis som man 
vill. Men det är väl det sidan handlar om som jag har 
förstått det.” 
 
”Layout sida 
Ommig sida” 
 
”Ett fotoalbum plus en blog vore bra.” 
 
”Den behöver inte vara så stor utan bara jag kan 
presentera några arbeten som jag har gjort, samt kunna 
skriva kontaktinformation så hade det varit toppen!” 
 
 
”Där typ andra kan kommentera dina alster liksom. 
Eller typ om de är intresserade av ett alster och vill 
köpa det sen också liksom.” 
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”Detta är idag nästan standard!” 
 
”Blogg” 
 
”SKÄMTAR NI HELLER?” 
 
”Att man kan publicera nya alster i bloggen och man 
kan välja att de läggs in i portfolion också, med 
beskrivning.” 
 
”Givetvis är portfolio en bra idé för att kunna se vad 
det olika medlemmarna har gjort tidigare. Just blogg 
kopplad till denna webplatsen är jag tveksam till då jag 
tror att det skulle kunna ta bort fokus från det viktiga, 
nämligen portfolios. Att länka till sin blogg på sin 
"medlemssida" om det nu skall finnas en sådan är ju ett 
alternativ om man bloggar.” 
 
”Jag tror att ett enkelt sätt för designers att visa upp 
sina egna verk är en stor grej. För icke-designers är en 
blogg perfekt.” 
 
”Bra för ex. jobbsök” 
 
”lägga upp foton mm” 
 
”Ett bra sätt att sälja sig själv och publicera djupare 
tankar som slutkund/användare inte får ta del av 
annars.” 
 
”Om användaren vill göra sin blogg/portfolio mer 
personlig skulle det vara kul med en möjlighet att ex. 
förändra layouten av denna. Jag tänker inte så 
avancerat utan mer att man kan positionera text, bilder 
m.m. lite som man vill. Finns detta redan idag? I 
sådana fall går det kanske att utveckla?” 
 
”Funktion så att man kan skicka sin blogg/portfolio 
privat till någon om man vill.” 

 
Fråga 2, alternativet övrigt. 

 
”Chat?” 
 
”Kanske en sida där man kan hålla reda på sina kunder 
och vad man gjort till dom.” 
 
 
”Länk till portfolio/blogg. 
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Kontaktinformation.” 
 
”...” 
 
”Sök/hjälp” 
 
”Man kanske skulle kunna ladda ner ett "visitkort" till 
sitt skrivbord. Om man klickar på en länk så laddas det 
ner till skrivbordet.” 
 
”Jag använder mig av verktyget och får en egen plats. 
Betyder det att jag inte kan använda den generade 
koden utanför designbank? 
Om designbank är en designtjänst som ingår i 
designbanks webbhotell behövs så många möjligheter 
som möjligt.  
Om designbank är en kodgenerator, där användaren 
fritt kan använda den genererade koden behövs ett 
forum för frågor och svar som rör verktyget.” 
 
”Kunna tipsa andra och länka till ens egen hemsida 
eller blogg mm” 
 
”En kalenderfunktion vore bra. Kanske med ett boka 
system, så att folk vet när man är upptagen med ett 
projekt.” 
 
”Något sätt att kontakta er som har hand om sidan.”  
 
”Länkar till "användbara" företag, såsom Skatteverket, 
revisorer, mm. Länkar till sidor där det finns 
rekommendationer om färgval, typsnitt, layout i största 
allmänhet.” 
 
”Möjlighet till flerspråkig webbplats (även i forumet). 
Chatt-funktion?” 
 
”Snabbmeddelanden ( ICQ, MSN och liknande)” 

 
Fråga 3. 

 
”Abstakt 
Formell 
Organisk 
Strukturerad 
Galen” 
 
”Enkel 
Stilfull/elegant 
Multimedia” 



59 
 

 
”fritid, Foto, Mode, design.” 
 
”Idrott 
Musikartist 
Nyheter 
Buissness 
Portfolio 
Community” 
 
”Jag vet inte riktigt. Men kanske på ett liknande sätt 
som de sidor där man kan köpa affischer. Ni kan ju kika 
på den här sidan http://www.allposters.com 
Kanske luddigt beskrivet men jag menar som att man 
beskriver efter teman. Utbildning, Yrke, fritid, nöje, 
kultur, osv. 
Annars kan ju kunden få fylla i ett "formulär" där man 
t.ex. kryssar i att man vill ha den färgen, den sortens 
typsnitt, den stilen o.s.v och sedan visas alternativ som 
matchar sökningen. 
Då skulle man också kunna visa exempel bredvid 
"kryssrutorna" så att kunden förstår vad som menas 
med de olika frågorna.” 
 
”svårt att svara på, beror på vad som söks?” 
 
”Gör så att man får skriva in sina egna kategorier, 
förslagsvis 2-3st, på varje webbdesign man lägger upp. 
Kategorin läggs till i en lista som den eventuella kunden 
kan klicka i på förstasidan(eller någon "sök"-sida) och 
välja den kategori som ser intressant ut. Utöver det 
finns en textbox som kunden kan skriva in en eller flera 
kategorier han/hon söker efter och får fram en lista på 
de webbdesigns som råkar tillhöra denna kategori.” 
 
”Affärsmässig, Barnavård  
Blommor & Ljus  
Bröllop  
Byggnadsarbete och handel  
Civiltjänst  
Data/IT  
Detaljhandel  
Djur/Husdjur  
Erotiskt  
Fastighet  
Gästvänligt  
Health & Wellness  
Hemtjänster  
Juridisk  
Klassiskt företag  

http://www.allposters.com
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Kommunikation  
Konst och Fotografi  
Medicin/tandvård  
Musik/nöje  
Political  
Professionella Tjänster  
Religiöst  
Resa  
Restauranger  
Revisor/Finans  
Skönhet/Massage/Spa  
Sport & Form  
Tillverkning  
Trädgård  
Transport  
Utbildning  
(Saxat från vistaprint)”  
 
”Video, Radio, Tidning, Gratis, Blog, 1 kolumn, 2 
kolumner, Minimal, Svart-vit, Webb 2.0” 
 
”business. design-ish. grunge-ig. clean. personlig. ljus, 
lätt och luftig. mörk och spännande.” 
 
”Klassisk 
Modern” 
 
” ” 
 
”* Design - stilrent, relativt hypat och grafiskt. 
* Arbete - enklare layout med fokus på större 
informationsmängder. 
* Hem & Fritid - "halvdesignat", snyggt men inte 
överhypat. 
* Humor - plojigt, lekfullt, roligt, glatt etc.” 
 
”1. Musik/Artister 
2. Portfolio 
3. Försäljning” 
 
”Främst ska man kunna söka på senast upplagda. 
Kategorierna skulle annars kunna vara som på 
Deviantart, typ minimalistisk, emo, future osv.” 
 
”Teknik som används (Flash, HTML osv.), plattform 
den är designad för, färgschema” 
 
”2.0 
Cooperate 
Artistic” 
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”Stilren, färger, mörk/ljus, flash, corporate, 3d-style” 
 
”Härrejävlar, 1. sluta spamma, speciellt hypermailen. 
Eran ide är lika kul som en påse skidskor. 
Hälsningar "en som faktiskt jobbar i branchen"” 
 
”efter branscher? 
Tex. musikartistlayout, banklayout,osv.” 
 
”Vet inte om jag förstått frågan men ofta med liknande 
produkter så skijler sig de oilka alternativen inte så mkt 
åt. Jag tror det är viktigt att kunna välja mellan olika 
typsnitt, bakgrundsfärger samt var jag vill att menyer 
mm. hamnar.” 
 
”Grafikbaserad design (- underkategori, olika typ av 
design), funktionsbaserad design (- underkategori, olika 
typ av funktion såsom med blogg, med forum, osv).” 
 
”Basera dem på färgscheman, luftighet, textstorlek och 
liknande. Man ska kunna filtrera fram den kombination 
av ovanstående man vill ha. Skippa alltså färdiga 
paketval av typen "corporate", "metall" och 
"bubbelgum" tack :)” 
 
”kan inte användaren skriva i metaord för sin 
design?(med incremental fritextsök) 
(Jag kan tänka mig att en användare mycket väl kan 
söka på [blå, forum] eller [pop, musik, faktura]) 
Annars, kanske... presentation, kommunikation, 
formulär, listor/rapporter... med undergrupper som 
specificerar.”  
 
”Jag ordbajsar lite bara. 
Nybörjare 
Medelmåttig 
Erfaren 
Proffs 
- 
Företagssidor 
Familjesidor 
Föreningssidor 
Webshop 
Communitys 
osv. 
- 
Standard på hemsida tex: 
HTML Basic 
HTML CSS 
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ASP/Databas 
Flash 
Web 2.0-stuk 
- 
Jag vet inte riktigt, men kanske kan ni plocka något av 
det jag har skrivit. Lycka till grabbar! / Jens” 
 
“Agriculture 
Animals Pets 
Architecture 
Art Photography 
ArtWorks 
Beauty 
Books 
Business 
Cars 
Charity 
Communications 
Computers 
Dating 
Dining 
Education 
Electronics 
Entertainment 
Exterior Design 
Family 
Fashion 
Holidays 
Flowers 
Food Drink 
Forums 
Games 
Gifts 
Hosting 
Hotels 
Industrial 
Interior Design 
Furniture 
Internet 
Jewelry 
Law 
Media 
Medical 
Military 
Music Neutral 
Night Club 
Online Gaming 
Personal Pages 
Politics 
Portal 
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Real Estate 
Religious 
Science 
Security 
Society Culture 
Software 
Sports 
Transportation 
Travel 
Web Design 
Wedding” 
 
“Webbshop, Community, Blogg, Företagspresentation, 
Fotoalbum.” 
 
“Att man gör skillnad på en sida som bara 
INFORMERAR eller faktiskt har någon typ av 
FUNKTION (te.x. sökmotor, blogg etc)” 
 
”Konstnärlig 
Webshop 
Företag representerat på internet ex Volvo 
Eventsida ex för en film eller produkt” 
 
”Eventuellt olika färg kategorier, kanske minimalistiska 
eller inte (svårt att dra en gräns), menynavigation 
(lodrätt, vågrätt)”  
 
”Finns inget annat ställe att skriva detta så jag skriver 
detta här. Ni borde fråga vem den som svarar på detta 
är, vad han/hon kan, om personen skulle använda en 
sådan tjänst som designbank etc. Dessutom kan det vara 
bra att ha ett "övrigt" fält. Lycka till” 
 
”Flash, CSS, Javascript kategorier samt 
designkategorier som t.ex Corporate, Fancy, Style (nåt 
sånt). Kolla kategoriseringen på www.gouw.nu!” 
 
”Jag trodde att själva meningen med programmet var 
att man skulle designa hemsidan själv...” 
 
”Abstract 
Deconstructivism 
Minimalist 
Personal 
etc” 
 
”Köp/sälj, Blogg, Tidning” 
 
”enkel/stilren, opersonlig,funktionell 

http://www.gouw.nu!%E2%80%9D
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personlig(mönster,ikoner,fler alterbativ)” 
 
”en egen ikon” 
 
”- Förstår inte. Kan man inte få göra vilken webbsida 
man vill, även fast inte kategorin finns. Kategorierna 
kan väl inte komma före alla designs. Kategorierna 
borde väl komma efter att man sett vilka kategorier som 
designas.” 
 
”Ett stort utbud som ska passa många typer av företag. 
Smarsmakat och enkelt (klassiskt) till lite mer trendigt, 
innovativt och färgsprakande.” 
 
”Häftig/flashig (också känd som "dålig" ;) ) 
Enkel (både grafiskt enkel och lättanvänd) 
Redigerbar (innehållet är lätt att påverka i efterhand)” 
 
”från ganska strikta enkla gränssnitt till lite mer 
"flashiga" det får dock inte vara för mycket som händer 
på skärmen. men en häftigt designad sida är självklart 
något som kan imponera på företagets kunder, de som 
då köper hemsidan av er. Små fönster/ bilder som 
överskådar de olika alternativen skulle kunna vara 
något. på rad med en kort beskrivning av respektive 
gränssnitt. sen kan du klicka på bilden och få upp en 
stor överskådlig bild av förslaget!  
-tack för mig! en mycket intressant och BRA ide tyckker 
jag att ert projekt verkar vara. Det behövs flera av 
dessa design / progeramerings program. Lycka till!” 
 
”Man skulle kanske kunna kategorisera efter 
branscher? Industri, mode, resor, finans, etc. Olika 
webbdesigners kanske känner att de har en förkärlek för 
en viss bransch. Dessutom tror jag att olika branscher 
kräver olika funktioner/layout/ seriositet på sina sidor, 
och gärna söker sig till någon som kan visa upp arbeten 
de gjort för företag inom samma bransch.” 
 
”Man skulle kunna till exempel kunna använda sig av 
nedanstående kategorier, men de bör nog ha mer 
informativa namn =). Informativ (Ger information om 
en verksamhet, men inga tjänster eller möjlighet till att 
beställa något) Tjänster(anpassad för de som vill sälja 
en produkt eller en tjänst) Dessa kan man då dela in i 
mindre karegorier för att kunden ska kunna hitta så rätt 
som möjligt. Lycka till!” 
 
”* enkelt/stilrent 
* kreativt/expressivt 
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* branchbaserat (en länk minst för varje tänkbar 
branch)” 
 
”Om det gäller företagskunder så är en indelning i 
olika branscher bra. Exempelvis: Hotell och 
Restaurang, Turism och rekreation, Industri (här kan 
flera kategorier ingå), Service m.fl.”  
 
”fantasy 
reality 
dark 
light 
creative” 
 
”Man borde kunna märka samma design med flera 
kategorier tex färger, eller om det är en sida anpassad 
för att visa tex bilder o gallerier, eller mycket 
information. kunden ska även kunna söka på valfritt ord 
tex "snö" eller "hund" eller liknande om man vill ha en 
vintrig sida med "snö"-layout osv.” 
 
”T.ex. enkel/stilren/simpel, flashig/avancerad,” 
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Bilaga 10, resultat för upplevelse enkät. 
 
Fråga 1.  

”Är ganska oinsatt i projektet. Men det handlar om en 
sida i vilken man kan designa hemsidor utan att själv 
behöva programera koden.  
Jag vetinte om det framgår så tydligt vad sidan handlar 
om på framsidan. Den rosa färgen på menyer och 
headers känns ganska utstickande.” 

”jag känner att den är trovärdig i ordets strikta mening. 
Det känns tekniskt.” 

”Jag tycker det känns modernt och fräscht.”  

”En sida som erbjuder en tjänst av något slag. Det 
känns som om den kräver registrering för att kunna 
använda dess tjänster.” 

”Enkelt, cleant. Jag känner att om jag skulle leta efter 
något särskilt skulle jag förmodligen hitta det med en 
gång. Sköna färger.” 

”Enkelt, överskådligt” 

”den känns ny och fräsch. Gillar inte den rosa färgen så 
mycke. Mer ung än gammal, mer för folk i 20-25 än 
40års åldern.” 

”Öppen och ledig med schyssta färger. Texten på 
vänstersidan ser lite "tjock" ut. Ungefär som om den är 
påväg att ramla neråt. Jag tycker att bilderna på 
designerna borde vara lite mindre men kanske fler av 
dom. Detta så att sidan får en lite bättre balans.” 

”Härliga färger, öppna ytor.” 

”Första intrycket är fortfarande att "n" i design ser ut 
som ett "p"! Detta gör att det första intrycket ser 
oseriöst ut.” 
 
”Sökfunktionen skulle kunna ligga på ett bättre ställe, i 
övrigt vet jag inte, en ganska anspråkslös sida.” 

”Det känns ganska rent och prydligt men lite random 
placerat. Jag tycker det känns som att sidan ska gå att 
scrolla ner eftersom det är tomt på högra sidan fast 
bilder och text går så långt ner i underkant. Annars 
tycker jag att det ser rätt luftigt och bra ut.” 
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”Jag tycker sidan är snygg och ger ett ganska så seriöst 
intryck... Bildvisningen av designers och nyaste design 
är riktigt snyggt! Jag tycker om loggan men typsnittet 
och spärrningen i "Design by your choice" tycker jag 
inte om.” 

”Väldigt fräsht. Ser modernt ut med ljusa färger och en 
snygg logga.” 

”Enkel, lätt att hitta. Och den påminnerm ig om 
halstabletter av någon anledning. Det är säkert färgen 
och glowen på huvudet. 
 
http://www.matservice.se/bilder/sma/38_VICKS_BlCBS
B_tumme.jpg” 

Fråga 2. 

”Ett community” 

”Utan att titta vad det står någonstans så skulle jag tro 
att jag kommit till en supportsite för någonting, 
exempelvis en sida för ett mjukvaruprogram.” 

”Det känns som om det handlar om teknik av något 
slag. Men det är en teknik som innefattar design, det 
skulle kunna vara en sida där en webbyrå visar upp sina 
produkter. Det känns också lite som en bildbyråsida.” 

”Svårt att säga. Vad det faktiskt är känns rimligt.” 

”Någon slags samlingssida med olika webbsidor på.” 

”En sida där man kan kika på webblayouter” 

”Svår att svara på eftersom jag redan vet vart jag har 
kommit. Man tror nog vid första anblicket att det är mer 
en typ sida där man kan lägga upp sina designs än en 
sida där man kan skapa sin hemsida.”  

”Det känns som ett bemanningsföretag.” 

”Shopping site av något slag.” 

”Jag känner att jag kommit till Desigpbank...  
 
Desigpbank vill att jag ska köpa webbplatser av dem, 
men huruvida jag känner att jag får förtroende för 
tjänsten genom webbplatsen är en annan femma.” 

http://www.matservice.se/bilder/sma/38_VICKS_BlCBS


68 
 

”Det känns som en designsajt. Något sorts forum där 
man kan lägga upp bilder. Eller att det är ett företag 
som drivs av personerna på bilderna, under rubriken 
våra nyaste designers. Och att det som ligger under 
"senaste webbplatserna till salu" är deras "verk" som 
man kan köpa. 
(Nu vet ju jag hur sidan är tänkt att fungera iof)”  

”Det känns ganska mekaniskt lite som en fabrik. Jag 
förstår att det har något med webbsidor att göra och 
kanske ett community... Den rosa och ljusblå färgen är 
lite för kontrasterande och ser inte så genomtänkt.” 

”En sida som representerar något tekniskt med design. 
Man får även en känsla av att det går att köpa något 
här, varor visas tydligt.” 

”Någon form av butik eftersom det finns en inloggning 
och en köp knapp.” 

Fråga 3. 

”av det man kan se, känns det strukturerat och 
lättnavigerat.” 

”Klassisk.” 

”Enkel struktur, det är lätt att hitta vad man söker.” 

”Den känns någorlunda strukturerad men kräver nog 
en tydlig informationstext för att användaren snabbt ska 
greppa vad det handlar om.” 

”Strukturen känns bra. Lätt att förstå.” 

”Bra, börjar uppifrån och slutar längst ner” 

”Den känns ganska enkel, lite för enkel nästan. man vill 
nog se lite exemepel på tidigare gjorda designs och lite 
"försäkringstexter" så att det känns profsigt och inte 
bara lätt och roligt. En FAQ sida också kanske eller lite 
sånt.” 

”Strukturen var lätt att förstå, det finns ett par länkar 
på sidan och bilder i mitten. Lite svårt att betygsätta 
strukturen då hemsidan inte är klickbar just nu.” 

”Det känns väldigt planerat och bra. bra med loggan 
högst upp till vänster och bilderna med webbsidor och 
designers tar upp stor yta vilket är bra.” 
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“Ja, nothing more nothing less.. Funkar helt enkelt, men 
det är också allt.” 

”Lite underlig faktiskt. Jag tyckte att tomrummet på 
högra sidan gjorde att innehållet kändes lite 
obalanserat. Jag tycker att text och bild sträcker sig för 
långt ner i underkant. Assymetri är bra. Men jag 
upplever att sidan "drar" neråt.Utöver det, bra 
överblick och det känns även som en rätt lättnavigerad 
sida.”  

”Jag hade nog velat ha länkarna liggande och inte så 
långa nyheter. Men loggan och bilderna är bra 
strukturerat.” 

”Väldigt användarvänligt. Det verkar inte svårt att 
navigera, man ser snabbt vart venyn är. Det känns dock 
lite tomt på den högra sidan, man kanske skulle kunna 
skapa bättre balans genom att ha någonting där.” 

”Enkel.” 

Fråga 4. 

”Tycker att den rosa färgen känns lite för utstickande, 
inte samma färgstyrka som den blåa..” 

”Färgschemat känns seriöst. Den blåa tonen gör att det 
känns tekniskt och den magenta accenten gör att jag vet 
vad som ska uppmärksammas.” 

”Bilderna framhävs bra av att det är ljusa färger så om 
det är det man vill så tycker jag det fungerar bra. Den 
ljusblå färgen är fin men den knalliga rosa färgen stör 
mig av någon anledning som jag tyvärr inte kan 
förklara.” 

”Ett färgschema som gör allt annat än sticker ut. Det 
känns som om man kan ha varit på sidan tidigare 
genom någon reklambanner. Frächt och avskalat. 
Ganska anonymt.” 

”Sköna färger. Ganska starka men ändå så tar de inte 
över för mycket.” 

”Fräscht, den rosa/röda färgen lyser upp de viktiga 
länkarna på ett bra sätt” 
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”känns tryggt med blått. men den rosa färgen sticker 
lite i ögonen. Känner inte att just den rosa färgen 
passar så bra med den blåa.”  

”En av mina tankar när jag såg sidan var att det var 
schyssta färger. Jag gillar kombon av blått och rosa, det 
har jag inte sett så mkt tidigare. Även att vitt har fått en 
stor del gör den lite luftigare.” 

”Härlig kombination av färger. Det rosa står ut bra.” 

”Rosa och blå...  
 
Den blå är egentligen ganska fräsh, men den skulle 
kunna ha mer intensitet/lyster. Jag har ingen åsikt om 
den rosa egentligen förutom att den inte matchar med 
blå. Skulle du sätta på dig kläder i de färgerna?” 

”Helt ok. Inte så mycket att tillägga där direkt. Inget 
som skär sig. Klara färger som passar ihop, bra. 
Rosarött mot blått kan ju iof vara lite svårläst för 
vissa.” 

”Som jag sa under en annan punkt så tycker jag 
färgerna är lite för kontrasterande... Är lite skrikiga och 
tar nästan ut varandra.” 

”Modernt, fräscht.” 

”Vicksblå. 
 
http://www.matservice.se/bilder/sma/38_VICKS_BlCBS
B_tumme.jpg” 

Fråga 5. 

”Piktogrammen är bra och informativa, dock vet jag 
inte om "köp webbplatsen" känns rätt. det är mer en 
förstora fönstret ikon för mig..” 

”Tycker det är bra. Behövs inget mer.” 

”Jag tycker att det skulle kunna vara en större och 
roligare rubrik för Designbank nyheterna till vänster, 
nu är den så liten och syns knappt och jag blir inte 
heller intresserad av att läsa det som står.” 

”Tycker helheten stämmer överrens bra med tjänsten. 
Jag gillar personligen inte att bokstaven "n" går ner. 

http://www.matservice.se/bilder/sma/38_VICKS_BlCBS
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Det känns som om man letat efter något att hetta upp 
loggan med bara för att.” 

”Har inga egentliga synpunkter på själva sidan men jag 
funderar lite på det där extra nedåtstrecket i n:et i 
designbank (loggan) känns ganska omotierat, men det 
finns kanske en bra förklaring till det.”  

”"Köp en webbplats" borde kanske vara "Köp en 
layout"? för det är väl inte webbplatsen ni säljer utan 
layouten? annars kan jag inte klaga” 

”Njee det mesta kom med i de andra fälten.”  

”Det var lite svårt att bedömma sidan då den inte var 
färdig. Men jag tycker det ser bra ut.” 

”Inget särskilt att tillägga.” 

”Varför visas de bilder på era nyaste designers? vad är 
säljsyftet med det? Ja, så länge de inte är snygga och 
välvårdade då, annars lär de inte sälja något...” 

”Jag tycker att ikonerna i menyn är lite missvisande.”  
 
”Man kanske kunde ha ett synligt login fönster direkt 
när man kommer in på sidan.” 

”Ikonerna för de olika meny valen är jättefina... Kanske 
man skulle förstora upp de eller lägga de lite mer i 
fokus...” 

”Jag tycker det ser riktigt bra ut.” 
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