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1 INLEDNING 

I april 2012 fanns det ungefär 47 miljarder webbsidor, ungefär 12 miljarder mera än två 

år tidigare. Denna ökning är ett resultat av webbens möjligheter som ett nytt medium för 

kundbetjäning. Men en viktig fråga bör man hitta ett svar på när det finns så många 

webbsidor med samma lösningar. Hur kan en webbsida fånga människornas uppmärk-

samhet bättre än de andra? [1] 

 

En viktig strategi för företag att få människornas uppmärksamhet är att engagera dem 

till en positiv och välstrukturerad webbsida. Forskningar har försökt svara på vad som 

väcker den bästa användarupplevelsen inom känslomässiga designen, färgsättningen 

och användbarheten. Forskning inom Informationssystem (IS) och Människa-

datorinteraktion (MDI) vetenskap har visat att den visuella attraktionen är en av de vik-

tigaste faktorerna inom webbdesign. 

1.1 Syfte, målsättning och metoder 

Detta arbete undersöker hur den visuella och känslomässiga designen av en webbsida 

påverkar hur en individ använder och upplever den. Inom det visuella utseendet består 

detta av att forska hur elementen placeras, deras hierarki och användningen av utrym-

met. Inom den känslomässiga sidan forskar jag hur dessa visuella element påverkar an-

vändarna och deras känslomässiga reaktion till en webbsida. En webbsida fylld med in-

dividualitet och känslor, fungerar som en portal mellan företag och möjliga kunder. 

Webbsidan är ett element som består av färger, bilder och typsnitt. Alla av dessa ele-

ment kan överföra känslor till användaren. Webben ger en möjlighet för företag att nå 

en mycket större publik än förr, den är dessutom mycket kostnadseffektivare än tidigare 

metoder inom marknadsföring. Forskningsmetoden för detta arbete kommer att bestå av 

litteraturforskning av e-böcker, elektroniska artiklar och skrifter ifrån webben.  

 

Efter att ha forskat i vad som gör en webbsida visuellt och känslomässigt uppmärksam-

bar, kommer jag att planera och designa en webbsida för Autoliitto ry. Autoliitto har 

beställt detta arbete på grund av att deras nuvarande webbsida är mycket gammal och 

bör uppdateras. Detta arbete skall ge en bra helhetsbild till vad en ny modern webbsida 
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skall innehålla, visuellt och känslomässigt. Designen kommer att bestå av element, fär-

ger, bilder och typsnitt. Denna design kommer att dra nytta av allting från forskningen 

inom den visuella och känslomässiga designen, för att skapa en modern, visuellt attrak-

tiv, känslorik och effektiv webbsida. När sidans design är färdig, kommer den att testas 

med hjälp av pappersprototyper till möjliga användare. Genom dessa tester kommer si-

dans användargränssnitt och första intryck att testas. Efter testerna kommer resultaten 

att analyseras och diskuteras grundligt. 

1.2 Avgränsning 

Avgränsning kommer att ske i själva designdelen av webbsidan. Jag kommer inte att 

optimera webbdesignen för smarttelefoner eller läsplattor. Jag kommer inte heller att 

implementera eller programmera själva webbsidan. Själva designdelen av arbetet be-

handlar enbart utseendet och de enskilda elementen som är nödvändiga för att skapa de-

signen av själva sidan. Programmering och implementering av en webbsida i denna ska-

la skulle för en person ta månader. 

2 KÄNSLOMÄSSIGA DESIGNEN 

Baselementen inom webbdesign är färg, bilder, former och typsnitt. Med dessa skall en 

webbsida ge ett känslomässigt intryck, eller ett positivt intryck som resultat av den hel-

hetsmässiga designen på en webbsida. Även om det redan är välkänt att känslor är en 

viktig del av hur man tolkar och upplever något, så är det först inom de senaste åren 

som forskning inom de olika områdena beträffande webbdesign har påbörjats. Det är 

inte bara viktigt att webbsidorna är effektiva och lätta att använda, utan också att de ger 

en känsloupplevelse såsom nöje, engagemang, förtroende och tillfredsställelse. [2] 

 

Webbdesign förutsätter att användaren upplever känslor som respons till något av de 

specifika designelementen. Användaren kan känna belåtenhet när webbsidans färger är 

lockande, eller när den grafiska designen ger nöje eller spänning. Dessutom är det vik-

tigt att webbdesignen möter användarens behov och känslighet. Om webbsidans design 

är ändamålsenlig, kommer den att väcka känslor som beskrivits ovan, inkluderat att an-

vändarna blir lojala till sidan, och återkommer dit också i framtiden. [2] 
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Hittills har forskning skett inom den känslomässiga sidan i online omgivning. Så har till 

exempel basresultat examinerats beträffande flöde, kognitiva absorptionen, engage-

mang, nöje, njutning, glädje, skoj, stimulering och mysterium. Det behövs mera forsk-

ning för att visa mera exakt de olika designelementen, särskilt inom e-butikers webbde-

sign. Detta är viktigt på grund av att till skillnad från den traditionella marknadsföringen 

inom butikerna, finns det ingen fysisk interaktivitet på webben. [2] 

 

Forskningen har hittat fyra kategorier vilka är viktiga då användare bedömer en webbsi-

da: skönhet, text illustrationer, översikt och struktur. Enligt forskning är den viktigaste 

kategorin skönhet. Djupare forskning har visat en länk mellan webbsidors komplexi-

tet/ordning och användarnas känslor och beteende. Webbsidans komplexitet är beroende 

på hur många länkar, grafik, bilder och text som uppkommer på en webbsida. [2] 

 

Användarens känslor uppkommer när en webbsida kan engagera användaren, och när 

webbsidans design är estetiskt tilltalande. Detta ger nyckeln åt designers att göra webb-

sidor som är visuellt tilltalande, och som engagerar användare och deras känslor. [2] 

 

Användargränssnitt på en webbsida kan signifikant påverka trovärdigheten. Nätets tro-

värdighet relateras till konsumentens förtroende för en webbsida och dess villighet att 

lita på försäljaren vid sådana tillfällen då konsumenten är osäker på försäljaren. Till 

skillnad från försäljare/köpare förhållande baserat på en traditionell fysisk relation, är 

den primära kommunikationen mellan försäljare och köpare på nätet ett informations-

nätverk, webbsidan. Frånvaron av förtroende är en av de mest kända orsakerna varför 

konsumenterna inte köper via nätet. [2] 

 

Mängder av studier har visat att förtroende är en viktig orsak till lojalitet och konsumen-

ternas villighet att köpa från nätbaserade butiker. Studieresultat visar att en ofärdig 

webbsida resulterar i misstroende till försäljaren. Därför är det viktigt att eliminera de-

signproblem, så att konsumenterna från första början får en positiv bild av webbsidan. 

Det som sagts tidigare visar klart att om en webbsida är effektiv och kan väcka nöje, 

engagemang, förtroende och belåtenhet hos användaren, betyder det att sidan varit 

framgångsrik och får användarna att återkomma till den också i fortsättningen. [2] 
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2.1 Färgernas betydelse 

Färgdesign är själen av webbdesignens helhet, och har möjlighet att omedelbart ge ett 

känslomässigt intryck till användaren. Huvudfärgerna av en webbsida borde vara grun-

den för helheten, för att väcka användaren på en känslomässig nivå. Till exempel webb-

sidor inom forskning och vetenskap har tydligt valda färger, alla neutrala, för att för-

medla en stabil och avvaktande känsla. [3] 

 

Enligt de karakteristiska elementen, borde man på en webbsida använda symboliska och 

lämpliga färger. För att kunna skapa en total harmonisk färgbalans, skall närstående fär-

ger väljas för att komplettera huvudfärgen, så att färgbländade kan undvikas. Däremot 

är en kontrast i färger ibland nödvändig, annars är det möjligt att användarna blir uttrå-

kade, om hela färgsättningen på en webbsida är samma. Detta kan skapas med komple-

mentära färger. [3] 

2.1.1 Användning av färgerna 

På en webbsida skall utnyttjande av färger skapa kontrast till omgivningen. Färgerna 

väljs på basis av tema, som är ett uttryck för egenskaperna av en webbsida. Till exempel 

blå eller grå färg är ett bättre val till webbsidor vilka relateras till vetenskap, forskning 

eller teknik. Färger såsom gul och orange är mera passande till underhållning, om man 

vill betona glädje och livlighet. Rätt användning av färg ger webbsidan en djupare me-

ning, vilket ger såsom musik i allmänheten, en känslomässig reaktion i användarna. [3] 

 

Kännedom av färger är en viktig princip när man designar en webbsida. Följande ele-

ment borde beaktas vid designen: 

1. Färgens lämplighet 

Väljande och användning av den rätta färgen borde vara förenlig till innehållet 

och atmosfären av hela webbsidan. Dessutom bör arrangemanget av färgerna 

överensstämma med ämnet av webbsidan. 

2. Symbolisering och förening av färg 

Olika färger har olika meningar, och producerar olika upplevelser, från vilka de 

positiva tolkningarna och upplevelserna kan framkalla attraktiva känslor till 

webbsidan. Till exempel står rött för ljusstyrka, entusiasm och fara. Den kan dra 
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till sig användarnas uppmärksamhet, och lätt och tydligt visa det viktiga. Men 

överanvändning av den röda färgen kan göra användarna obekväma och trötta. 

Den gula färgen ger intryck av ljusstyrka, glans, mildhet, renhet och ger använ-

darna en känsla av hopp. Blå färg associeras med himmel eller hav. Vit färg 

symboliserar elegans, harmoni och rättrådighet. 

3. Mentala känslan av färg 

Bara själva färgen ger redan en känslomässig reaktion, därför är det viktigt att 

färgerna på webbsidan har en entydig länk till temat av webbsidan, skall den 

vara informativ, underhållande eller något annat. [3] 

2.1.2 Färgernas betydelser och system 

Färgernas olika betydelser och de olika färgsystemen: 

Nyans – Nyans är färgen i sig själv, såsom röd, blå, grön och så vidare. 

Färgton – Färgton fås när man tillägger vit färg till nyansen, vilket gör färgen ljusare. 

Skugga – Skugga i färgen fås när man tillägger svart färg till nyansen, vilket gör färgen 

mörkare. 

Ton – Ton i färgen fås när man tillägger grå färg till nyansen. [4] 

 

Monokromatisk – Monokromatiska färgsystem använder en nyans, och varierande färg-

toner eller skuggor av den ursprungliga färgen. [4] 

 
Figur 1. Monokromatiskt färgsystem (Understanding the Qualities and Characteristcs 

of Color 2013). 

 

Det monokromatiska färgsystemet är det enklaste att skapa, eftersom det bara involverar 

en nyans. [4] 
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Analog – Analoga färgsystem skapas med väljande av nyanser som är bredvidliggande 

på färghjulet. [4] 

 
Figur 2. Analogt färgsystem (Understanding the Qualities and Characteristcs of Color 

2013). 

 

Enklaste sättet att skapa ett analogt färgsystem är att välja en huvudfärg, och sedan an-

vända de två andra färgerna glest, som betoning till huvudfärgen. [4] 

 

Komplementär – Komplementärt färgsystem skapas med väljande av två motsatta färger 

på färghjulet. För att skapa extrem kontrast och en hög inverkan. [4] 

 
Figur 3. Komplementärt färgsystem (Understanding the Qualities and Characteristics 

of Color 2013). 

 

Komplementära färgsystem kan vara svåra att skapa, därför är det oftast bättre att an-

vända dem om man vill att ett enskilt element av webbsidan skall framstå. [4] 

 

Split komplementär – Split komplementära färgsystem skapas med väljande av en färg, 

och sedan intagande av två färger, som är på var sin sida av den färg som är den kom-

plementära färgen av den ursprungliga färgen. [4] 
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Figur 4. Split komplementärt färgsystem (Understanding the Qualities and Characteris-

tics of Color 2013). 

 

Split komplementära färgsystemet liknar det komplementära färgsystemet, vilket gör att 

det är svårt att skapa. Därför är det också här bra att använda det endast för att tydliggö-

ra enskilda element på webbsidan. [4] 

 

Triadiskt – Triadiska färgsystem använder tre olika färger som är jämnt placerade i 

färghjulet. [4] 

 
Figur 5. Triadiskt färgsystem (Understanding the Qualities and Characteristics of Co-

lor 2013). 

 

Användning av triadiska färgsystemet ger ofta ett ganska färggrant och lysande färgsy-

stem. Såsom med de två föregående färgsystemen, är det bäst att välja en huvudfärg och 

använda de två andra färgerna till att betona huvudsaken. [4] 

 

Tetradiskt – Tetradiska färgsystem verkställs genom parning av två komplementära 

färgsystem. Detta skapar nästan en rektangel i färghjulet. [4] 
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Figur 6. Tetradiskt färgsystem (Understanding the Qualities and Characteristics of Co-

lor 2013). 

 

Det fina med det tetradiska färgsystemet är att det erbjuder en stor variation av färger. 

Dock, även med tetradiska färgsystemet är det bäst att använda en huvudfärg och de 

andra färgerna som betoning. [4] 

2.1.3 Färgernas känslomässiga inverkan 

Studier inom färg och färgers attraktion har både vetenskapliga och ovetenskapliga an-

slutningar. Färg har undersökts av mängder av forskare, från artister till zoologer, vilka 

har använt färgerna i konst eller visuella uppfattningar. [2] 

 

En del av färgerna väcker och stimulerar en individ, medan andra framkallar avkopp-

ling. Forskning inom färgerna visar att nyanser (såsom primära färger röd, blå, gul), 

ljusstyrka (ljusa färger såsom vit, mot mörka färger, såsom svart eller grå), och mättan-

de (intensiva versioner av färger mot pastell) färger inverkar på en individs reaktioner 

och uppfattningar. Färger är kända för att ha känslomässiga och psykologiska egenska-

per och ha möjlighet att förmedla kommersiell mening vad gäller produkter, service och 

webbdesign. [2] 

 

Kalla färger såsom blå och grön betraktas oftast mera positivt än varma färger såsom 

gul och röd. Forskning har visat att färgerna inom den visuella designen av webbsidan 

har en stor betydelse för förtroende, belåtenhet och lojalitet. Färgelementen som forska-

des var färgtonerna (varm eller kall), huvudfärgen (primär eller pastell), bakgrundsfär-

gen, ljusstyrkan, och symmetri (hur färgerna var organiserade). Resultatet av forskning-

en visar att färgerna huvudsakligen påverkar trovärdigheten av sidan. Färgerna påverkar 
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dessutom beteendemässiga avsikter, såsom konsumentlojalitet där den blå färgen ingav 

starkare köplust än den röda färgen. [2] 

 

I en forskning riktad att undersöka inverkan av färgernas betydelse för användarnas 

känslor och uppfattningar av en webbsidas attraktion, testades 23 sidor av varierande 

färgsättningar. Testgrupperna hade varierande bakgrund, och man frågade vilka sidor är 

tilltalande, attraktiva och passande. Resultatet var konsekvent, den blå färgen var den 

mest omtyckta, den grå den minst omtyckta. [2] 

 

 
Figur 7. Exempel på sidor med varierande färgsättning (Emotion and Website Design 

2013). 

2.2 Bildernas känslomässiga inverkan 

Bilder är ett relativt intuitivt webbdesignelement, som hjälper användare att på en dju-

pare nivå förstå informationen. De kan också användas för att undvika enformiga typ-

snitt och element för helhetsbilden av webbsidan. Dessutom kan bilder skapa skönhet 

och intresse till webbsidan. Bilder behöver inte bara dekorera webbsidan, utan de kan 

också framföra innehåll och hjälpa till att väcka känslor hos användarna. [3] 

2.2.1 Användning av bilder 

Enbart med rätt användning av bilder kan den känslomässiga reaktionen till en webbsida 

ökas. Dessa viktiga punkter vid väljande och användning av bilder bör inte ignoreras: 

1. Bilderna skall vara tydliga, med intensiva visuella effekter. 

2. Bildernas mening bör vara i harmoni med webbsidans tema. 

3. Bildernas färger bör vara ljusa, attraktiva, unika och oförglömliga. [3] 
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Bilddesign för en webbsida kan inkludera varierande element som ger balans, känslor, 

visuellt intryck och en enhetlig helhetsbild av webbsidans grafiska uttryck. Detta inne-

bär användning av webbelement såsom foton, färger, former eller användning av olika 

typsnitt. Den visuella sidan av känslorna bilderna ger inom webbdesign anses vara rela-

terad till den totala njutbara användarupplevelsen. [2] 

 

Användning av foton på webbsidor har diskuterats av användbarhetsexperter, bland an-

nat om foton onödigt ställer till oreda på webbsidan, saktar ner den eller avbryter funk-

tionen. Alternativt har foton visat sig väcka användarnas uppmärksamhet och öka tro-

värdigheten av en webbsida. [2] 

 

På nätet, och särskilt inom e-butikerna är den visuella designen mycket viktig, på grund 

av att den ökar det visuella intrycket och känslomässiga attraktionen vilka möjligen le-

der till positiva känslor för en viss webbsida. [2] 

 

Forskning inom bildernas betydelse på en webbsida resulterade i att det visuella in-

trycket med bilder gav underhållning åt användaren, vilket slutligen ledde till att använ-

daren också i fortsättningen använde webbsidan. Användare värderade konsekvent ver-

sioner med bilder som mera positiva och effektiva. En annan forskning undersökte för-

hållandet mellan bilder av människor med bilder utan människor. Undersökningen gjor-

des med olika bilder: bilder av människor där ansikte syntes, bilder av människor där 

ansikte inte syntes, och bilder utan människor. [2] 

 
Figur 8. Bild utan människor (Emotion and Website Design 2013). 
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Figur 9. Bild av människor där ansikte inte syns (Emotion and Website Design 2013). 

 

 
Figur 10. Bild av människor där ansikte syns (Emotion and Website Design 2013). 

 

Resultatet visade att bilder av människor med ansiktsuttryck gav det mest positiva in-

trycket. Webbsidan var mera tilltalande, varm och trovärdig, än en webbsida utan bilder 

av människor. [2] 

2.3 Typsnittens intryck 

Typsnitt och bilder kompletterar varandra visuellt när de visas åt användaren samtidigt. 

Typsnitt är det viktiga visuella media inom webbsidans design, som ger ut information 

och uttrycker känslor direkt. [3] 
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2.3.1 Användning av typsnitt 

Positionen av typsnitten bör möta de totala nödvändigheterna av webbsidan, och arran-

gemang av typsnitt får inte orsaka konflikt mellan de andra elementen inom webbsidan. 

Olika typer av typsnitt väcker olika känslor, därför är det viktigt att välja rätt typsnitt till 

webbsidan, sådana som är entydiga med temat. [3] 

 

Designers av webbsidor kan använda olika typsnittsstilar för att reflektera känslorna på 

webbsidan. Valet av typsnittsstilar skall vara baserat på den totala visionen och temat av 

webbsidan. Till exempel typsnitt i fetstil, som är starka och kraftiga, har manliga egen-

skaper, är bättre passande till en webbsida med maskiner, konstruktion eller liknande. 

Lätta typsnitt som är graciösa och vackra har kvinnliga egenskaper, är mera passande 

till en webbsida med kläder, kosmetik eller mat. En webbsida med några varierande 

typsnitt eller många varierande typsnitt orsakar olika reaktioner. Den tidigare resulterar 

till en elegant layout, fylld med stabilitet, medan den senare leder till attraktivitet, fylld 

med variation. [3] 

 

Olika storlekar av typsnitt i text kan ge användarna en olik känslomässig reaktion. Till 

exempel de större typsnitten kan användas i rubriker eller för att betona en viktig del, 

medan de små typsnitten kan ge vidare information eller en allmänt sökt känsla. [3] 

2.3.2 Typografi 

Typografi är ett grundläggande element i all design som man jobbar med, detta gäller 

också för webbdesign. Den huvudsakliga orsaken till varför vi har webbsidor är deras 

förmåga att delge information, och webbsidornas kärna är deras innehåll. Innehållet 

måste vara lätt att läsa och förstå, och en säker och tydlig typografi hjälper till. [5] 

 

Även om man tekniskt kan använda över hundra olika typsnitt på en webbsida, är detta 

inte att rekommendera. Användning av mera än tre olika typsnitt kan skapa läsproblem 

och onödig förvirring. [6] 

 

När man jobbar med typografi skall man tänka på: 
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Storlek – Typografi hjälper att förtydliga den viktiga information webbsidan skall ge, 

oberoende om det gäller en länk eller en rubrik. Med fetstilstypsnitt kan en viss infor-

mation göras mera tydlig och märkbar, medan lätta typsnitt kan användas till den mind-

re viktiga informationen eller en större artikel. [5] 

 
Figur 11. Storleken på typografin (Typography Basics for Developers 2013). 

 

Kontrast – Kontrasten mellan texten och bakgrunden av webbsidan måste vara tydlig för 

att informationen skall vara lätt tillgänglig. [5] 

 
Figur 12. Kontrast i typografin (Typography Basics for Developers 2013). 

 

Utrymmet – Information som skapas med typografi behöver utrymme att andas, så att 

innehållet inte försvinner bland de alla andra elementen på webbsidan. [5] 

 
Figur 13. Utrymmet inom typografin (Typography Basics for Developers 2013). 

 

Hierarki – Fastställande av god hierarki i innehållet är viktigt, allt från de större rubri-

kerna till paragraferna. Betonande av det viktiga innehållet hjälper användarna att navi-
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gera lättare. Detta kan skapas med varierande textstorlek och omväxling mellan fetstils 

och lätta typsnitt. [5] 

 
Figur 14. Hierarkin i typografin (Typography Basics for Developers 2013). 

2.4 Känslomässiga designen för de äldre 

2000-talet är en tid med en ökande äldre population. Autoliittos största målgrupp är 

dessutom personer som är över 50 år och därför har designen för de äldre fått en större 

betoning i detta arbete. Med den snabba utvecklingen inom webben och en ökande an-

del av äldre, har webbdesignen för de äldre fått mycket uppmärksamhet. Många av 

webbsidorna är dock mera fokuserade på funktionaliteten, istället för det visuella och 

känslomässiga intrycket av sidan. [7] 

 

De äldre vilka nuförtiden njuter av ett rikligt materiellt liv och vilka har vant sig vid den 

accelererade livstakten, kräver mera visuellt och känslomässigt material, än en perfekt 

funktionalitet. [7] 

 

Den känslomässiga designen har tre grundpelare inom design: invärtes, beteende, och 

reflekterande. Invärtes design berättar hur saker ser ut, känns och låter. Beteendemässig 

design visar hur saker fungerar och hurudan funktionalitet är lättast tillgänglig. Reflek-

terande design är vad saker betyder, deras meddelande och blir desto viktigare när pro-

dukten åldras. Dessa tre nivåer baserar sig på en tidssekvens, invärtes nivån först, bete-

endemässiga nivån därefter, och reflektiva nivån sist. [7] 

 

Den invärtes nivån är startpunkten för användarnas känslomässiga reaktion till en webb-

sida. På invärtes nivån dominerar fysiska egenskaper, såsom utseende, känsla och ljud. 

På en webbsida för de äldre är användning av grafik, färger, layout och andra visuella 
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designmetoder viktiga för att bygga vackra sidor som ger den äldre befolkningen trygg-

het och glädje, och möter deras behov på en invärtes nivå. [7] 

 

För att en webbsida skall lyckas få fram de visuella och känslomässiga intrycken hos de 

äldre, borde den visuella designen av en webbsida följa principerna nedan. För det för-

sta, gränssnittet av webbsidan skall vara i fokus och grafiskt organiserat. Äldre perso-

ners syn försämras gradvis med åldern, och därför kan de inte läsa mycket små typsnitt. 

För det andra, använd en enkel och tydlig färg med en koordinerad layout. Med åldern 

minskar även människornas visuella förmåga vilket ger de äldre svårighet att känna igen 

färger som påminner om varandra. Därför borde webbdesigners använda entydiga fär-

ger, aldrig mer än fem olika, och inte heller färger med liten kontrast. För det tredje, gör 

layouten enkel och unik, men inte på bekostnad av användargränssnittet. På ålderdomen 

förlorar människorna muskelmassa och koordination, vilket gör noggranna rörelser med 

musen och tangentbordet svårare. [7] 

 

Beteendemässiga nivån finns i den del av hjärnan vilken dominerar det vardagliga bete-

endet. Den utvärderar om en webbsida är bra eller dålig, användbar eller oanvändbar. 

Webbsidans struktur beror på om en webbsida är användarvänlig eller inte. Inom struk-

turelldesign är den viktigaste grunden användargränssnittet, hur och vad gör de olika 

elementen på en webbsida. För de äldre måste användargränssnitten vara tydliga och väl 

strukturerade, på grund av att de äldres kognitiva förmågor, kortvariga minne och tän-

kande gradvis minskar. [7] 

 

Till slut kommer reflektiva nivån att reagera på de två föregående nivåerna. Reflek-

tionsnivån är den högsta nivån inom förmågan att uppfatta reaktionen. Den fokuserar på 

en hög och djup nivå av psykologiska känslor som vidarebefordras via information, ef-

fektiviteten av en viss produkt eller mening inom en produkt. Därför måste webbsidans 

interaktiva element ge ett känslomässigt starkt intryck, så att de äldre får en positiv 

självkänsla, stolthet och prestation, som leder till glädje och glada minnen och som 

eventuellt möter den äldre befolkningens behov på en känslomässig nivå. [7] 



 27 

3 DET VISUELLA UTSEENDET  

Vem som helst med en dator kan nuförtiden göra en webbsida snabbt och effektivt, men 

bara få har kunskap inom design att skapa en webbsida som ser professionell, kreativ 

och unik ut. Modeller ger en enkel möjlighet att skapa en webbsida, men dessa hjälp-

medel erbjuder inget stöd inom användargränssnittet, det vill säga, anpassning är inte 

möjlig, antingen det gäller färger, element, bilder eller typsnitt. [8] 

 

En webbsida, fylld med individualitet och känslor, är ett fönster som kan visa meningen 

och kommunikationen till användaren. Webbsidan är en viktig del av företaget eller den 

enskilda individen. Webbsidan är ett centralt hjälpmedel för användaren att lättare förstå 

själva materialet. [3] 

 

En webbsida består av färger, bilder och typsnitt, av vilka färgerna har den största bety-

delsen. Alla dessa element kan ge en positiv eller negativ känsla av webbsidan. För att 

skapa den bästa möjliga webbsidan, måste alla element vara i harmoni med varandra. 

Inom den visuella designen, är det slutgiltiga målet av webbdesign att skapa den bästa 

möjliga reaktionen av det valda temat. [3] 

3.1 Visuella elementen 

Då människornas visuella krav ökar, har webbsidors viktigaste designprincip blivit det 

visuella utseendet av webbsidan, istället för själva funktionerna på webbsidan, vilka 

dock även är viktiga för vidare användning av webbsidan. [9] 

 

Enligt användarnas krav kan deras upplevelse ske i tre nivåer: invärtes, beteende och 

reflektivt. Invärtesnivån ger användaren de första visuella intrycken av webbsidan, där-

för är ofta den invärtesnivån den viktigaste inom webbdesign. Den visuella designen bör 

dock inte bara ha en roll på den första nivån, utan bör också ha en stor betydelse på de 

två senare nivåerna, det vill säga upplyfta de interaktiva funktionerna på samma gång. 

[9] 

 

Webbsidans element kan inkludera text, grafik, video, ljud, bilder med mera. 

De visuella elementen av webbsidan kan grupperas enligt hur information används: 
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1. Ikon eller titel. 

Titeln är oftast en kombination av text, medan ikonen är sammansatt av olika 

element. Ikonen och titeln är oftast placerade i de övre områdena av webbsidan, 

eller vid den visuella fokusen. [9] 

 
Figur 15. Exempel på ikon.     

 

2. Länkstig.  

Länkstigen är oftast placerad vid den andra punkten av den visuella fokusen, och 

är sammansatt av text och bakgrund. På grund av innehållet och layouten av tex-

ten, bör länkstigens bakgrund skilja sig från helheten av webbsidan. [9] 

 
Figur 16. Exempel på länkstig. 

 

3. Video eller bilder. 

Video eller bilder är oftast placerade lägre ned på webbsidan än länkstigen. De-

ras storlek, position och andra egenskaper är beroende av webbsidans tema. Till 

exempel bilder är viktiga på en webbsida inom fotografi, medan bilder är mindre 

viktiga på en webbsida innehållande tekniska problem. [9] 
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Figur 17. Exempel på bilder. 

 

4. Navigeringsbalken. 

Navigeringsbalkens funktion är att leda användaren till relevant information. 

Utseendet av kolumnerna bör vara entydiga med helhetsdesignen av webbsidan, 

dock med en annan färg än bakgrunden. [9] 

 
Figur 18. Exempel på navigation. 

 

5. Innehåll. 

Innehållet är oftast den viktigaste delen av en webbsida. Texten bör vara synlig, 

med ett lätt läsbart typsnitt, och ha en annan färg än bakgrunden. [9] 

 
Figur 19. Exempel på innehåll. 

 

De tre faktorerna: visuella fokusen, visuella processen och visuella divisionen, är ramen 

av den grafiska visuella designen. Designers bör arrangera de visuella elementen enligt 

de visuella estetiska principerna. Genom seriös forskning inom webbsidors design runt 

om i världen, kan vi sammanfatta några viktiga punkter som kan hänvisas till. Visuella 

fokusen är den första plats som användaren lägger märke till vid användning av en 

webbsida. På grund av skärmens begränsningar, är webbsidans symbol oftast placerad i 

den visuella centern. Visuella fokusen bör alltid vara betonad så att den ger en kontrast 

till de andra elementen på webbsidan. Det finns varierande metoder att förbättra visuella 

fokusen, såsom användning av kontrast med olika färger, storlek, intensitet eller typ-

snitt. [9] 
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3.2 Placering av de visuella elementen 

Innehållets position på en webbsida har en stor inverkan på hur den tolkas av användar-

na. Gruppering och inriktning skapar också ordning i designen, vilket hjälper till att för-

klara innehållet på webbsidan och även styr användarna genom webbsidan. [10] 

3.2.1 Den visuella hierarkin 

Det är viktigt att säkerställa en klar visuell hierarki inom webbsidans design och struk-

tur. Hierarki kan beskrivas som: En organisation eller ett system där människor eller 

grupper är placerade ovanpå varandra enligt status eller auktoritet.  

Översatt till hur hierarkin fungerar inom design kan beskrivas som: En organisation el-

ler ett system där de enskilda elementen i designen är placerade ovanpå varandra enligt 

status eller betydelse. [11] 

 

Vid fastställande av hierarki syftar man på att effektivt uppvisa alla de olika elementen i 

designen, i enlighet med hur viktiga de är, och hur stor betoning och fokus skall place-

ras på dem. [11] 

 
Figur 20. Visuella hierarkin (An Introduction to Hierarchy 2013). 

 

Innehållets visuella hierarki på en webbsida görs genom att placera innehållet på ett sätt 

som relaterar till den önskade innehållsstrukturen av webbsidan. Här talar vi dock inte 

enbart om rubriker och paragrafer, vi måste även tänka på hur innehållet läses och på 
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den betoning som de enskilda elementen måste få. När det grundläggande innehållet är 

placerat kan man börja skapa fokus till de delar som behöver mest uppmärksamhet. [10] 

 

Z layouten är en vanlig komposition i mängder av designs. Den refererar till modellen 

hur ögat rör sig på webbsidan, från övre vänster rakt till höger, och sedan diagonalt ner 

till vänster och till slut rakt till höger igen, vilket skapar bokstaven Z, såsom figuren 

nedan visar. [12] 

 
Figur 21. Z layouten (Building Visual Hierarchy into Your Designs 2013). 

 

Metoden gyllene snittet är ganska välkänd i tryck och design industrin. Den refererar till 

ett särskilt sätt att upptäcka vilken del i designen är den mest effektiva att placera ele-

ment på och hur den kan ge speciell betoning på dessa element. I användningen av gyl-

lene snittet skall det viktiga innehållet placeras på de större områdena, medan de mindre 

viktiga delarna skall placeras på de mindre områdena, såsom figuren nedan visar. [12] 
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Figur 22. Gyllene snittet (Building Visual Hierarchy into Your Designs 2013). 

3.2.2 Element placering 

Storlek kan relateras till både de individuella delarna och de olika elementen i designen, 

såsom bilder, och hur dessa samarbetar med varandra. Storlek kan till exempel användas 

till att väcka uppmärksamheten till huvudrubriker. Storlek är också bra för att skilja in-

nehållet på en webbsida till mindre och större enheter med olika värden. [10] 

 

Bra användning av olika typsnitt och stilar skapar också en möjlighet att betona olika 

innehåll på olika sätt. Användning av fetstilstypsnitt ger en betoning på något viktigt, 

medan de lätta typsnitten skapar en mindre viktig betoning av innehållet. [10] 

 

Variering av färg är ett annat effektivt sätt att skilja och visa innehållet på en webbsida. 

Detta betyder dock inte att slänga färger överallt på webbsidan, istället skall de använ-

das omsorgsfullt för att skapa fokus till de viktiga och centrala delarna av webbsidan. 

[10] 

 

Det är grundläggande att bygga upp den visuella innehålls hierarkin på en webbsida. 

Genom att se hur nära eller långt ifrån varandra de enskilda elementen är inom desig-
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nen. Om element relaterade till varandra är långt ifrån varandra, kommer det att bryta 

flödet för användaren. Samma kan dock sägas om element vilka är för nära varandra, 

detta gör det svårt för användaren att tydligt förstå skillnaden mellan det viktiga inne-

hållet och det mindre viktiga. [10] 

 

Bilder i webbsidans design visar stämningen av webbsidan. Temat och stilen av webb-

sidan måste reflektera bildvalet väl. Det är viktigt att använda bilder för att förbättra 

webbsidan, snarare än att använda bilderna för att förklara innehållet till användaren. En 

webbsida utan bilder bör kunna förklara innehållet lika väl som en webbsida med bilder, 

bilderna på webbsidan är till för att förstärka berättelsen. [12] 

 

Bildernas storlek och kontrast bör fungera med temat av webbsidan. Bilderna får inte 

vara en störning till flödet och det själva innehållet av webbsidan, utan ett hjälpmedel 

att öka informationsflöde. [12] 

3.2.3 Användning av utrymme 

Det tomma utrymmet på en webbsida är utrymmet mellan de olika elementen. Detta 

tomma utrymme är dock en mycket viktig del av webbsidans helhet för att skapa mera 

uppmärksamhet till det verkliga innehållet. [13] 

 



 34 

Figur 23. Tomma utrymmet (Using White Space (or Negative Space) in Your Designs 

2011). 

 

Vad figuren ovan visar är att det tomma utrymmet definierar innehållet på webbsidan. 

Även om det tomma utrymmet på figuren ovan är vitt, behöver det inte nödvändigtvis 

alltid vara så. Det tomma utrymmet på webbsidan kan vara av vilken färg som helst, 

bara den inte är i konkurrens med själva fokusen av webbsidan. Det tomma utrymmet är 

inte den överblivna delen av webbsidan som man inte skapade något innehåll på, utan 

snarare en viktig del av hela webbsidans layoutstruktur. [13] 

 

Det finns två olika nivåer av tomt utrymme. Dessa är makro och mikro, relaterade till 

utrymmet mellan de största och viktigaste elementen och utrymme mellan de mindre 

elementen. [13] 

 

Makro tomt utrymme kan man till exempel hitta mellan rubriker och design element 

som är under dem. [14] 

 
Figur 24. Makro nivå utrymmet (Using White Space (or Negative Space) in Your De-

signs 2011). 

 

Mikro nivån av det tomma utrymmet är utrymmet mellan de minsta elementen på webb-

sidan, såsom bokstäver i en paragraf. Radutrymmet kan drastiskt förbättra läsbarheten 

av en text, såsom figuren nedan visar. [13] 
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Figur 25. Mikro nivå utrymmet (Using White Space (or Negative Space) in Your De-

signs 2011). 

 

I allmänhet är större mikro utrymme bättre för läsbarheten, dock kan ett för generöst 

utrymme leda till det motsatta. [13] 

 

Text på nätet är olik från all annan text på de olika plattformarna och därför måste de-

signen skapas så att den slutliga användaren har det lättast möjligt att läsa innehållet. 

Det tomma utrymmet skapar en buffert mellan elementen, så att användarna har lättare 

att hitta det relevanta innehållet. [13] 

 

Med mera tomt utrymme kan vi också ge mera fokus till de element som är viktiga och 

behöver större betoning. Allting bör vara ordnat så enkelt som möjligt, och allting som 

inte är absolut nödvändigt bör raderas. Detta betyder dock inte att det återstår en mängd 

av tomt utrymme, där elementen i designen ser ut att inte ha något förhållande till var-

andra. Istället bör användningen av det tomma utrymmet användas skickligt för att för-

bättra användbarheten av webbsidan, vilket skall ge en konsistent visuell upplevelse 

som är enkel och lätt att följa. [14] 

3.2.4 Rutnätssystem 

Rutnätssystem gör det möjligt att bygga en fast struktur och form till webbsidans de-

sign. Rutnätssystem är inte nyttiga för enbart designers, utan också för användarna och 

användbarheten av webbsidan. Ett fast rutnätssystem hjälper till att skapa entydighet till 

webbsidans design och därmed ge förtrolighet och lojalitet till sidan. I det mest grund-
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läggande begreppet är ett rutnätssystem en struktur som innehåller serier av horisontella 

och vertikala linjer, som korsar varandra och skapar ett system med vilket man enkelt 

kan arrangera innehållet. [15] 

 
Figur 26. Rutnätssystem (All About Grid Systems 2013). 

 

Användning av ett rutnätssystem i designen är ett sätt att uppnå en nivå av konsistens, 

vilket annars skulle vara extremt svårt att skapa. Likformighet och konsistens är bety-

dande delar av webbsidan för att användarna enkelt skall kunna navigera, läsa och förstå 

innehållet. En god användarupplevelse skapas genom att engagera användarna och ge-

nom att ge dem en känsla av förtrolighet. Ett bra rutnätssystem hjälper att bygga en fast 

bas, varifrån man kan fortsätta planera designen. [15] 

 

Det finns mängder med fördelar av ett rutnätssystem inom webbdesign, från planering 

till design, från design till utveckling, från utveckling till byggnad, och från byggnad till 

framtida planer. En stor fördel med ett rutnätssystem är att man kan bygga i proportio-

ner och balansera mellan de olika elementen som finns i designen. Ett rutnätssystem bör 

alltid vara mycket flexibelt, så att man kan vrida och byta ut de olika delarna av webb-

sidan effektivt och enkelt. [15] 

3.3 Användargränssnitt 

Användning av en webbsida är inte alltid enkelt, därför måste varje webbsida ha en bra 

lösning till dess användargränssnitt. Om användaren inte är nöjd med en webbsida efter 

det första besöket, kommer 40 procent av användarna inte att återvända till sidan. Där-
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för är användarproblem av webbsidor ett utsträckt allmänt allvarligt problem med en 

hög svårighetsgrad. [16] 

 

Varje webbsida måste därför uppnå ändamålet, den bör vara effektiv och ha ett lätt an-

vändargränssnitt som man förstår och är lätt att använda. Webbsidors enkla användning 

har flyttat från ”trevligt att ha” till ”måste ha”. Därför måste vi designa webbsidor med 

så få användarproblem som möjligt, dessutom bör webbsidorna vara effektiva och visu-

ellt attraktiva. [16] 

 

Det ända målet Människa-datorinteraktivitet (MDI) har, är att möta användarnas behov 

och förväntningar så bra som möjligt. Webbdesign måste direkt tillfredsställa användare 

med specifika behov och se till att användare är nöjda av att framgångsrikt hitta lös-

ningar på webbsidan. [16] 

 

En webbsida är en komplex blandning av text, länkar, grafik, element, bilder, och annat, 

som rakt påverkar webbsidans användargränssnitt. Istället för att använda tid och lära 

sig hur webbsidans struktur och navigering fungerar, är det bättre att låta de enskilda 

elementen på en webbsida tydligt visa sin funktion. [16] 

 

Fokusen inom informationsarkitektur är organisation, navigering, märkning och söksy-

stem som ger tillgänglighet till den slutliga användaren. Navigering spelar en stor roll 

hur en webbsida är strukturerad, och har en stor inverkan på hur användaren upplever 

sidan, antingen positivt eller negativt. Med informationsarkitektur och ett bra användar-

gränssnitt kan man ge användare bättre navigeringsmöjligheter på en större webbsida. 

[16] 
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Figur 27. Informations design (Interesting, Easy, Beautiful, True? 2009).   

 

Användning är definierad som en omfattning varifrån en produkt kan användas av en 

viss användare, för att uppnå specifika mål med effektivitet och belåtenhet i en specifik 

situation (ISO), och det är en viktig faktor inom Människo-datorinteraktivitet. [17] 

 

Surfande på webben är ett interaktion beteende, därför är användningen och effektivite-

ten av en webbsida en mycket viktig faktor. Användarnas behov bör stödas effektivt på 

en fungerande webbsida. [17] 

 

Processen av webbdesign kan indelas i fem olika faser:  

1. Krav – att förstå användarnas krav 

2. Design – komplettera den strukturella designen av webbsidan 

3. Konstruktion – konstruktionen av webbsidan 

4. Testning – testande av användargränssnitten på webbsidan 

5. Produktion – framlägga webbsidan [17] 
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Tidigare har testande av webbsidors användargränssnitt skett i de senare faserna ”test-

ning” och ”produktion”. Men man bör testa webbsidan i varje fas av webbdesign pro-

cessen. I de senare faserna kan man inte alltid förbättra sakerna och kostnaderna för att 

förbättra något stiger snabbt, såsom figuren nedan visar. [17] 

 
Figur 28. Kostnad för att genomföra ändringar (Usability evaluation on websites 2008). 

3.4 Användarvänlighet 

Fler och fler företag investerar pengar i att skapa en användarvänlig och effektiv webb-

sida. Men hur kan en webbsida fånga användares uppmärksamhet och engagera dem att 

använda webbsidan och samtidigt minimera chansen att användarna byter till en annan 

webbsida? Fynd inom studier av Informationssystem (IS) och Människa-

datorinteraktion (MDI) har visat att visuell attraktion är en av de viktigaste faktorer som 

bestämmer användarnas trofasthet. [1] 

 

Kombinationen av alla element inom webbdesign bör vara i harmoni med varandra och 

skapa en välbalanserad helhet. Webbsidan bör ha unika och innovativa egenskaper, vil-

ket gör webbsidan till användarnas favorit. [3] 
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Rätt användning av den visuella hierarkin hjälper till att etablera en ordentlig modell av 

interaktion, för att hjälpa användaren på webbsidan. Hierarki på en webbsida kan också 

hjälpa användaren att enklare göra de rätta besluten och hjälpa användaren att enklare 

förstå innehållet. [11] 

 

Från webbdesigns perspektiv är det viktigaste målet att förstå förflyttningen av informa-

tion med hjälp av att omvandla utrymmet. Inom den två dimensionella designen är are-

an, var det finns text och grafik det ”fasta utrymmet” och regionen mellan text och bil-

der tillhör kategorin ”bakgrund”. Kategorin “bakgrund” inkluderar ”tomt utrymme” och 

”begränsat utrymme”, vilket är begränsat av andra grundläggande faktorer i det omgi-

vande utrymmet. Hur bra man använder det ”tomma utrymmet” är en av de viktigaste 

färdigheterna inom design. [9] 

 

Det ”tomma utrymmet” och ”fasta utrymmet” är relativa uttryck och har ingen exakt 

definition. Enligt regler inom visuella fysiska estetiken, skall det ”fasta utrymmet” vara 

produkten och i enlighet med detta skall det ”tomma utrymmet” härska över en viss del. 

Det ”tomma utrymmet” kan ha en visuell effekt till webbsidans utseende, som kan utlö-

sa eller stärka den visuella spänningen och kraften. Den visuella fysiska estetiken säger 

att när det ”fasta utrymmet” är definierat, då skapas det ”tomma utrymmet”, vilket med 

ett bra arrangemang kan ge en bättre visuell effekt till webbsidan. Därför är oftast det 

”tomma utrymmet” viktigare än det ”fasta utrymmet”. [9] 
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Figur 29. Det fasta utrymmet som innehåller informationen, definieras ifrån den gula 

bakgrundsfärgen. 

 

Webbsidans design bör förbättra sidans ändamål genom att fokusera på det viktiga in-

nehållet. För att detta skall lyckas, måste ett entydigt ändamål av sidans avsikt skapas. 

En redan från början skapad tydlig avsikt av webbsidan hjälper till att hålla designen på 

rätt spår. [18] 

 

Några viktiga frågor att tänka på genom hela designprocessen är: 

- Kommer detta att komplettera och förstärka sidans ändamål? 

- Är detta verkligen nödvändigt eller är det bara något att fylla utrymmet med? 

- Kommer detta att distrahera sidans ändamål? [18] 

 

Allting som tilläggs till webbsidan och som inte förstärker sidans verkliga ändamål kan 

vara en störning som försvagar det totala budskapet och innehållet av sidan. Varje ele-

ment på webbsidan måste skapa harmoni med varandra för att förbättra den totala de-

signen. Element som hoppar ut och väcker uppmärksamhet på sidan måste göra det för 

att det är meningen, inte för att stöda andra element. [18] 

 

Det finns ingen bra orsak att välja design framför användbarhet, dessa kommer att arbe-

ta harmoniskt tillsammans om de är bra gjorda. En väl designad och användbar webbsi-

da kommer att locka och hålla fast användare på webbsidan längre och därmed uppfylla 

sidans slutgiltiga ändamål. En webbsida som är enkel och lätt att använda, kommer att 

skapa nöje och en angenäm känsla till användarna. [18] 

 

Vid webbsidans design behöver man inte vara rädd att vara kreativ med användning av 

nya stilar och tekniker, men man måste vara medveten om allmän funktionalitet och 

placering av element: 

- Länkar bör vara lätta att identifiera och klicka på 

- Gör alltid en väg att gå tillbaka 

- Inaktivera aldrig bakåt knappen 

- Tillägg stäng knappar till innehåll som dyker upp 

- Indikera på vilken sida användaren för tillfället är på 

- Navigeringen bör vara konsekvent och enkel att använda 
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- Innehållet bör vara lätt att läsa och tydligt definierat [18] 

 

Nuförtiden har det blivit vanligt att en webbsidas design ger användarna en känsla av ett 

kreativt arrangemang av de visuella elementen, såsom text, bilder, grafik och färger. 

Designers bör då dra full nytta av principerna av det visuella utseendet, att fokusera på 

de viktigaste elementen och arrangera utrymmet så att all information finns lätt tillgäng-

lig. [8]    

4 SKAPANDE AV WEBBSIDANS DESIGNSTRUKTUR 

En webbsida såsom Autoliittos har oerhört mycket information. Därför måste struktu-

ren, navigeringen och användargränssnittet vara väl formulerade och enkla att använda. 

I detta kapitel går jag igenom de olika faserna för skapande av en modern känslorik och 

visuellt attraktiv webbdesign.  

 

Det första steget är att lära känna den nuvarande webbsidan. Vad gör sidan bra eller då-

lig, användbar eller oanvändbar? Hur ser navigeringen och användargränssnitten ut och 

är de enkla att använda? Vilket visuellt intryck ger sidan, positivt eller negativt? 

 

Från forskning inom den känslomässiga designen och det visuella utseendet, kan man 

relativt enkelt dra några slutsatser av den nuvarande webbsidan. Det tomma utrymmet 

vilket är mycket viktigt för att förstå och för att uppfatta helhetsbilden, är nästan totalt 

uppfyllt av det fasta utrymmet. Sidan är så fullpackad med information att det är mycket 

svårt att etablera var den viktiga och relativa information är. [19] 
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Figur 30. Autoliitto nuvarande hemsida (Autoliitto ry 2014). 

 

På grund av detta ser man också problem inom sidans hierarki. Det största elementet på 

sidan är en banner för en kampanj, varefter det finns fyra mindre element med oerhört 

mycket mera relativ information. Det är dock inte fel att ha en kampanj på hemsidan, 

men när kampanjelementet tar nästan femtio procent av det visuella utrymmet, kommer 

det att skapa en trög och visuellt dålig användarupplevelse. [19] 

 

Typsnitten är bra och tydliga att förstå och läsa. Texterna har också en bra användning 

av mikro tomt utrymme, vilket gör det enkelt att läsa och förstå själva innehållet. Fär-

gerna är vältänkta och passande, användning av Autoliittos logo färger stärker synlighe-

ten och ger en stark och enhetlig bild. [19] 

 

Med hjälp av forskningen inom känslomässiga designen och det visuella utseendet, ska-

pades fyra olika prototyper av den nya hemsidan, A1, A2, A3 och A4. 
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Figur 31. Prototyp A1. 

 

 
Figur 32. Prototyp A2. 

 

 
Figur 33. Prototyp A3. 
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Figur 34. Prototyp A4. 

 

Varje prototyp har samma basfärger, gul, svart, grå och vit. Alla av dessa färger före-

kommer på Autoliittos logo. Skapande av en klar visuell bild och struktur var också en 

viktig del på varje prototyp. Hierarki på prototyp A1 och A2 skapades med att göra 

elementen större eller mindre, medan på prototyp A3 och A4 skapades detta med att 

placera de element som behövde mera betoning vid den visuella fokusen. Det tomma 

utrymmet är en mycket viktig del för att skapa det fasta utrymmet. Användning av det 

tomma utrymmet lyckades bäst med prototyp A1 och relativt bra med prototyp A3. 

Inom prototyperna A2 och A4 finns det inget tomt utrymme, vilket inte är önskvärt. 

Med varje prototyp lyckades skapande av en enhetlig helhetsbild med en bra struktur 

och fortsättningsmöjligheter. 

 

Efter en utförlig planering av hela webbsidans gränssnitt och struktur, samt jämföring 

av prototyperna och deras egenskaper och fortsättningsplaner, valdes en prototyp som 

var den mest effektiva och visuellt känslomässiga för att basera den nya designen på. 

Den valda prototypen var A1.  

4.1 Grunddesignen 

Efter valet av den prototyp varifrån sidans visuella struktur skall skapas, prototyp A1, 

kan själva skapande av designen påbörjas. Första skisserna av varje layout skapades på 

papper. Därefter kördes dimensionerna in och informationen till Photoshop, från vilket 

man enkelt kunde se den exakta helhetsbilden. 



 46 

4.1.1 Rutnätssystem 

Rutnätssystem är ett otroligt bra verktyg i skapande av en fungerande och klar design. 

Det är ytterst bra för att lätt modifiera de enskilda elementen på webbsidan, såsom bort-

tagande eller tilläggande av enskilda block. Rutnätssystem ger också möjlighet till exakt 

design när man kan skapa med en pixels noggrannhet. Ett eget rutnätssystem skapades 

till detta arbete på grund av att göra sidans struktur och utseende unikt och inte enligt ett 

mycket använt rutnät, som mängder av modeller redan använder.  

 
Figur 35. Rutnätssystem med en pixels noggrannhet. 

 

Autoliittos webbsida är skapad med ett rutnätssystem från början till slut. Varje enskilt 

element är skapat med en pixels noggrannhet i Photoshop. Som botten till designen an-

vändes en modell av 2560 pixels gånger 1440 pixels med sidförhållandet 16:9.  
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Figur 36. Rutnätssystem med 2560 pixels gånger 1440 pixels. 

4.1.2 Struktur 

Som basstruktur till webbsidan valdes att använda sidförhållande 16:9. Sidan går att 

ändra inom förhållandet 16:9 från 1366 pixels gånger 768 pixels till 2560 pixels gånger 

1440 pixels. 

 

Den aktuella sidan är skapad i mitten, med bredden av 1360 pixels. Detta ger 600 pixels 

med tomt utrymme på vardera sidan, som hjälper till med de möjliga ändringarna till de 

mindre dimensionerna. I höjdläge finns det 50 pixels med tomt utrymme före sidhuvud. 

Efter sidhuvudet kommer det 30 pixels med tomt utrymme, varefter huvudelementet 

eller länkstigen förekommer. Huvudelementet förekommer endast på hemsidan genast 

efter sidhuvudets tomma utrymme, vid andra tillfällen kommer länkstigen alltid på den-

na plats. Efter länkstigen kommer det 50 pixels med tomt utrymme före huvudelementet 

eller informationssidan. Efter huvudelementet eller informationssidan finns det minst 

100 pixels före sidan slutar. 

4.1.3 Tomt utrymme 

Det tomma utrymmet är en av de viktigaste delarna på en webbsida, på grund av att det 

definierar det fasta utrymmet var själva informationen finns. Redan i planeringsskedet 

måste man tänka hela tiden på hur och var man ville presentera det fasta utrymmet med 

hjälp av det tomma utrymmet. Mikro tomt utrymme skapas på sidhuvudet med att läm-

na tillräckligt med utrymme mellan de olika rubrikerna. Makro tomt utrymme skapas på 

huvudsidan med att skilja hela navigeringselement från varandra.  

 

I denna design presenteras nästan totalt det tomma utrymmet med bakgrundsfärgen, det 

vill säga gul.  

4.1.4 Hierarki och harmoni 

Sidans hierarki skapas med det visuella fokuset, det vill säga de element som behöver 

större betoning placeras vid det visuella fokuset. Det tomma utrymmet spelar en mycket 



 48 

stor roll i skapande av en bra hierarki, genom att skapa utrymme för de aktuella elemen-

ten att andas.  

 

Sidhuvuds hierarki skapas såsom det högsta elementet på sidan, varefter den visuella 

fokusen dras neråt till huvudsidans element. Hierarkin på huvudsidan skapas med att 

fokusera linjer från mitten till kanterna. Detta skapar en fokus på de mittersta elemen-

ten, vilka bör vara de viktigaste och få mest betoning. Informationssidorna skapar en 

fokus till rubriken, varifrån fokuset flyttar till själva informationen nedanför. 

 

Webbsidans harmoni skapas med ett enhetligt tema från början till slut. Färgerna är de 

samma som finns på Autoliittos logo och skapar därmed en enhetlig och stark bild. Det 

tomma utrymmet ger informationen rum att andas och förbättrar synligheten för de en-

skilda elementen. Hierarkin skapar en jämn struktur genom hela sidan så att man förstår 

helhetsbilden lättare. Navigeringen är tydlig och enkel att använda, vilket skapar en bra 

användarupplevelse. 

4.1.5 Typsnitt 

För att skapa en tydlig och klar design måste man undvika att använda mängder av olika 

typer av typsnitt. Därför valdes det att använda enbart två typer av typsnitt från samma 

familj. Dessa typsnitt är Arial och Arial Black. Arial används för informationssidans 

löpande text. 
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Figur 37. Arial i löpande text på informationssidan. 

 

Arial Black används för sidhuvudet, länkstigen, huvudelementen och för informations-

sidans rubriker.  

 
Figur 38. Arial Black text på sidhuvudet, länkstigen och informationssidans rubriker. 

4.1.6 Element positionering 

Sidhuvudet skapar ett av de största navigeringsverktyg som finns på en webbsida. Där-

för måste den vara på en tydlig och väldefinierad plats. I denna design är sidhuvudet 

högst upp på sidan för att skapa en bra hierarki och visuellt fokus. På sidhuvudet finns 

bara de viktigaste basuppgifterna och navigeringsmöjligheterna, resten av navigeringen 

sker i huvudelementet under sidhuvudet. 
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Figur 39. Sidhuvudets positionering.  

 

Huvudelementet är det andra viktiga navigeringsverktyget på webbsidan. Detta element 

har mera navigeringsmöjligheter än sidhuvudet. I huvudelementet kommer man till all 

information på webbsidan inom fem tryck. Huvudelementets position är på hemsidan 

direkt under sidhuvudet. På alla andra sidorna förutom hemsidan är positionen direkt 

efter länkstigen. 

 
Figur 40. Huvudelementets positionering utan länkstig. 

 

Länkstigen är elementet som skapar navigeringen bakåt, det vill säga till den föregående 

sidan. Navigering till den föregående sidan eller till början, är en av de viktigaste delar-
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na på en webbsida för en bra och effektiv användarupplevelse. Länkstigens position är 

alltid under sidhuvudet. 

 
Figur 41. Länkstigens positionering.  

 

Informationssidorna innehåller information som användaren söker och de är den sista 

länken inom navigeringen. Från dessa sidor kan man bara navigera bakåt på länkstigen, 

eller till ett nytt huvudelement ifrån sidhuvudet. Informationssidans position är alltid 

direkt under länkstigen. 

 
Figur 42. Informationssida positionering. 
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4.2 Färger 

Färgerna på en webbsida bestämmer hela webbsidans stämning. Färgerna måste stämma 

överens med temat och skapa balans och harmoni med varandra. Färgerna som valdes 

för att skapa webbsidan är alla webbsäkra och skapades med programmet Photoshop. 

Alla färger som användes för att skapa webbsidan finns nedan, med hexadecimala vär-

den: 

 

Vit #ffffff 

 
Figur 43. Vit #ffffff färg. 

 

Gul #ffcc00 

 
Figur 44. Gul #ffcc00 färg. 

 

Grå #999999 

 
Figur 45. Grå #999999 färg. 

 

Grå #666666 
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Figur 46. Grå #666666 färg. 

 

Grå #333333 

 
Figur 47. Grå #333333 färg. 

 

Svart #000000 

 
Figur 48. Svart #000000 färg. 

 

Alla av de valda färgerna överensstämmer med färgerna på Autoliittos logo, för att ska-

pa en harmonisk och enhetlig visuell upplevelse. 

 
Figur 49. Autoliitto logo.  
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4.2.1 Färgernas användning och placering 

Den vita färgen används för att betona de olika elementen, för att förstärka kontrasten 

mellan det tomma och fasta utrymmet. Den vita färgen används på: 

Sidhuvudets typsnitt – Den vita färgen skapar en bra och tydlig kontrast med elementen 

Sökfältet – Vit färg skapar en total kontrast till den svarta söktexten 

Länkstigen – Den vita färgen skapar ramen till länkstigen och de navigeringselement 

den innehåller. 

Huvudelement – Den vita färgen skapar ramen till huvudelementen på hemsidan. 

Informationssida – Vit färg används också på informationssidan vid informationstiteln 

och informationsfälten. Den skapar kontrast till den svarta texten som förekommer där.  

 
Figur 50. Användning av vit färg. 

 

Den gula färgen är huvudfärgen och används som bakgrundsfärg. Gult skapar en glad 

och nöjesfull stämning och är huvudfärgen på Autoliittos logo. Den gula färgen skapar 

också allt det tomma utrymmet på sidan. 

 
Figur 51. Användning av gul färg. 

 

De gråa färgerna används för att skapa betoning på sidhuvudelementet. De gråa färgerna 

används på: 
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Sidhuvudelementet – Grå skapar en tydlig kontrast till den gula bakgrundsfärgen och 

den vita texten som finns på sidhuvudet. Den är också betydligt mjukare än en totalt 

svart färg.  

Sökfältet – Den mörkare gråa färgen används som ram till sökfältet för att skapa ännu 

tydligare kontrast till sidhuvudelementet. 

Söksymbolen – Den ljusare tonen av grå används på söksymbolen för att skapa en käns-

la av djuphet mellan sökfältet och sidhuvudet.  

 
Figur 52. Användning av gråa färgerna. 

 

Den svarta färgen används för att skapa total kontrast mellan element och text.  

Den svarta färgen används på: 

Länkstigen – Svart förekommer på länkstigens informationselement som innehåller vit 

text, vilket skapar en utmärkt kontrast och synlighet. 

Huvudelement – Den svarta färgen används på huvudelementens informationselement 

för att skapa kontrast och en utmärkt läsbarhet för texten. 

Text – Svart färg används för text på informationssidorna för att skapa en bra kontrast 

och synlighet. 

 
Figur 53. Användning av svart färg. 
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4.3 Skapande av element 

Varje enskilt element är skapat först på papper och till slut med programmet Photoshop 

med hjälp av rutnätssystemet för att möjliggöra pixel exakta element. Varje element har 

ett engelskt namn och en förkortning. Elementens och layoutens exakta dimensioner och 

positioner finns i bilaga 2. 

4.3.1 Sidhuvud 

När själva layouten och storleken av sidan var bestämd, kan man börja designa sidhu-

vudet. Varje enskilt sidhuvud element är skapat från ett stort element, Header Element 

(HE). Dess form är en rundad rektangel med storlek 1360 pixels gånger 41 pixels, med 

en radie för rundade hörn på 5 pixels och färgen grå #666666. 

 
Figur 54. Header Element (HE). 

 

De enskilda sidhuvud elementen är klippta från HE elementet. Från vänster till höger 

klipptes åtta likastora element med storleken 140 pixels gånger 41 pixels, Header 1 

(H1), Header 2 (H2) och så vidare. Dessutom gjordes det sista sidhuvud elementet, 

Header 9 (H9) större än de åtta tidigare. Detta element har storleken 240 pixels gånger 

41 pixels och elementet kommer att innehålla sidans sökfunktion och sökfält. Efter 

klippning tillsattes en effekt till de individuella elementen. Denna effekt var avfasning, 

vilket skapar en bild av djuphet till sidhuvudet. 

 
Figur 55. Header Element 1 (H1). 

 
Figur 56. Header Element 2 (H2). 

 
Figur 57. Header Element 9 (H9). 
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Figur 58. Header Element 1-9 (H1 – H9). 

 

På H1 skall Autoliittos logo finnas, denna logo är tagen från Autoliittos hemsida och är 

Autoliittos nuvarande logo. 

 
Figur 59. Header 1 (H1) med Autoliittos logo. 

 

På elementen H2 till H8 skall navigeringsmöjligheter till de olika delarna på webbsidan 

finnas. Därför fylls dessa element med varierande text. Typsnittet på sidhuvudets text är 

Arial Black med storleken 3 pt. För att skapa en känsla av djuphet till texten användes 

en slag effekt med storlek 1 pixel, opacitet 50 procent och färgen grå #333333.  

 
Figur 60. Header 2 (H2) till Header 8 (H8) med varierande text. 

 

På elementet H9 finns sökfältet. Detta gjordes i två faser. Först skapades själva sökfäl-

tet, som har en form av en rundad rektangel med storlek 200 pixels gånger 23 pixels, 

med en radie för rundade hörn på 5 pixels och färgen vit #ffffff. För att skapa en känsla 

av djuphet till sökfältet användes en slag effekt med storlek 2 pixels, opacitet 75 procent 

och färgen grå #333333. Sedan skapades sökikonen som innehåller tre olika delar, SI1, 

SI2 och SI3. SI1 är cirkelformad med storleken 12 pixels gånger 12 pixels och färgen 

grå #999999. SI2 är också cirkelformad med storleken 7 pixels gånger 7 pixels med fär-

gen vit #ffffff. SI3 är linjeformad med storleken 3 pixels gånger 6 pixels och färgen grå 

#999999. Dessa tre element skapar sökikonen, SI2 sätts på SI1 och SI3 sätts nedanför på 

höger sida av SI1, vilket skapar en form som liknar ett förstoringsglas. När sökfältet och 

sökikonen är färdiga, placeras sökikonen in på vänster sida av sökfältet. 

 
Figur 61. Header 9 (H9) med sökfält och sökikon. 

 

I detta skede är de enskilda sidhuvud delarna färdiga och de måste bara klippas och 

klistras in för att skapa det totala sidhuvudet. 
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Figur 62. Sidhuvudet med Autoliittos logo, text och sökfält. 

 

När själva sidhuvudet var färdigt, tillsattes ännu några element. Dessa element är också 

tagna från Autoliittos hemsida. 

 
Figur 63. Språkikoner och Facebook ikon. 

 

 
Figur 64. Sidhuvudet med ikoner. 

4.3.2 Huvudelement 

Huvudelementet som förekommer direkt under sidhuvudet eller länkstigen, har samma 

maximala bredd som sidhuvudet, det vill säga 1360 pixels. Huvudelementet har skapats 

med hjälp av rutnätssystem med pixel exakta enskilda element och rutnät. Det totala hu-

vudelementet har skapats på ett basnät med bredden 1360 pixels och höjden 816 pixels.  

 
Figur 65. Basnätet till huvudelementet. 

 

För att förstå basnätet bättre, måste man dela upp den i mindre enheter. Ett element-

block av basnätet har en storlek på 272 pixels gånger 272 pixels.  
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Figur 66. Basnätet med elementblock. 

 

Detta skapar 15 jämnstora elementblock med storlek 272 pixels gånger 272 pixels. Nu 

har man grunden till huvudelementen på plats och nu måste varje elementblock delas i 

mitten för att skapa en mittpunkt till de enskilda elementblocken. Då får man fyra små 

block inne i elementblocket med storleken 136 pixels gånger 136 pixels.  

 
Figur 67. Basnätet med elementblock delade i fyra delar. 

 

Detta har skapat mittpunkten till de enskilda elementblocken, till vilka själva elementen 

kan tillsättas. Ett enskilt elementblock innehåller följande element: Headpage Circle 1 
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(HC1), Headpage Picture Circle (HPC), Headpage Information Box (HIB) och varie-

rande text som läggs på HIB elementet. 

 

HC1 är en cirkelform med storleken 200 pixels gånger 200 pixels och färgen vit #ffffff. 

 
Figur 68. Headpage Circle 1 (HC1). 

 

HPC är en cirkelform med storleken 160 pixels gånger 160 pixels och denna skall inne-

hålla en bild eller karaktär. 

 
Figur 69. Headpage Picture Circle (HPC). 

 

HIB har formen av en rundad rektangel, med en radie för rundade hörn på 10 pixels, 

med storlek 170 pixels gånger 40 pixels och färgen svart #000000. 

 
Figur 70. Headpage Information Box (HIB). 

 

HC1 är baselementet till elementblocket och placeras i mitten av elementblocket. 
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Figur 71. Elementblock med Headpage Circle 1 (HC1). 

 

HPC är elementet där bilden eller karaktären förekommer, detta element placeras på 

HC1 elementet i mitten av elementblocket. För att förenkla fortsättningsfaserna, bör 

man lägga till vägledande linjer till basnätet för en exakt placering av HPC elementet. 

Dessa linjer placeras 56 pixels från det totala elementblockets sidor mot det inre, vilket 

ger HPC blockets dimensioner med storleken 160 pixels gånger 160 pixels. 

 
Figur 72. Elementblock med Headpage Picture Circle (HPC) elementets linjer. 
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Figur 73. Elementblock med Headpage Circle 1 (HC1) och Headpage Picture Circle 

(HPC). 

 

För att skapa en bra placering till HIB elementet där informationstexten till hela elemen-

tet finns, måste det placeras mera vägledande linjer på basnätets rutnätssystem. Dessa 

linjer placeras 24 pixels från HPC blockets sidor mot det inre, vilket ger HIB blocket 

med storleken 112 pixels gånger 112 pixels. 

 
Figur 74. Elementblock med Headpage Information Box (HIB) blockets linjer. 

 

Detta skapar fyra olika placeringar för HIB elementet på elementblocket, även om en-

dast ett HIB element per elementblock skall användas. 
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Figur 75. Elementblock med Headpage Information Box (HIB) placeringsmöjligheter. 

 

HIB elementets typsnitt är Arial Black med storleken 3,5 pt, stilen vanlig och färgen vit 

#ffffff. 

 

De sista element som behövs för att göra färdigt huvudelementet är anslutningselemen-

ten, Connection Line 1 (CL1) och Connection Line 2 (CL2). CL1 har en rektangel form 

med storlek på 20 pixels gånger 272 pixels och färgen vit #ffffff. 

 
Figur 76. Connection Line 1 (CL1). 

 

Detta element placeras mellan och under element på elementblocket som innehåller 

element i vertikal och horisontell riktning.  

 
Figur 77. Connection Line 1 (CL1) mellan två element. 

 

CL2 har en rektangel form med storlek på 20 pixels gånger 304 pixels och färgen vit 

#ffffff. 
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Figur 78. Connection Line 2 (CL2). 

 

Detta element placeras mellan och under element på elementblocket som innehåller 

element som är ett halvt elementblock i olik linje från varandra vertikalt eller horison-

tellt.  

 
Figur 79. Connection Line 2 (CL2) mellan två element. 

 

I det slutliga basnätet finns det 45 olika positioner var vi kan placera element på. Dessa 

överskrider dock varandra, så det maximala antalet möjliga element på en huvudsida är 

fortsättningsvis 15 stycken. 

 
Figur 80. Exempel på ett färdigt huvudelement med 11 fullständiga element. 
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4.3.3 Länkstig 

Länkstigen förekommer direkt under sidhuvudet på varje sida förutom på hemsidan. 

 

Länkstigen innehåller följande element: Navigation Bar Background (NBB), Navigation 

Bar Circle (NBC), Navigation Bar Circle Picture (NBCP), Navigation Bar Text Block 

(NBTB), Navigation Bar Arrow (NBA). 

 

NBB elementet har en rundad rektangel form, radie för rundade hörn 15 pixels, med 

storleken 1350 pixels gånger 110 pixels och färgen gul #ffcc00. För att få fram länksti-

gen bättre från bakgrundsfärgen som är samma som NBB elementets färg, tillsattes en 

slag effekt med storleken 5 pixel, opacitet 100 procent och färgen vit #ffffff. Med den 

tillsatta effekten blir den slutliga storleken för NBB 1360 pixels gånger 120 pixels. Det-

ta element är länkstigens huvudelement och skapar bakgrunden och atmosfären. 

 
Figur 81. Navigation Bar Background (NBB) element. 

 

NBC elementet har en cirkelform med storleken 90 pixels gånger 90 pixels och färgen 

vit #ffffff.  

 
Figur 82. Navigation Bar Circle (NBC) element. 

 

NBCP elementet har en cirkelform med storleken 60 pixels gånger 60 pixels och skall 

innehålla den bild eller karaktär, likadan som den ursprungliga. 
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Figur 83. Navigation Bar Circle Picture (NBCP) element. 

 

NBTB elementet har en rundad rektangel form, med en radie för rundade hörn på 5 pix-

el med storleken 30 pixels gånger 130 pixels och färgen svart #000000. Typsnittet som 

används på NBTB elementet är Arial Black med storleken 3 pt, vanlig stil och färgen vit 

#ffffff. 

 
Figur 84. Navigation Bar Text Block (NBTB) element. 

 

NBA elementet har en linje form med storleken 10 pixels gånger 90 pixels och en pil-

spets på ändan med bredd 300 procent, höjd 200 procent och färgen vit #ffffff. 

 
Figur 85. Navigation Bar Arrow (NBA) element. 

 

NBB elementet är basen för uppbyggnaden av länkstigen. NBB delas in i sex likastora 

delar. Detta ger första dellinjen vid 226 pixels, andra vid 453 pixels, tredje vid 680 pix-

els, fjärde vid 907 pixels och femte vid 1134 pixels. För en exakt placering av elemen-

ten, läggs en dellinje horisontalt i mitten av NBB elementet. Detta ger möjlighet att pla-

cera fem totala navigeringselement på den. I detta skede når man all information på 

webbsidan med fem tryck, vilket betyder att det bara behövs fyra navigeringselement. 

Men på grund av eventuella fortsättningsplaner eller ökning av material på webbsidan, 

är det bra att ha möjlighet att lägga till ett navigeringselement vid behov. 

 
Figur 86. Navigation Bar Background (NBB) elementet delat i sex likstora delar. 
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NBC elementet är basen för navigeringselementet. Det första NBC elementet läggs i 

mitten av den första dellinjen vid 226 pixels. 

 
Figur 87. Navigation Bar Background (NBB) element med det första Navigation Bar 

Circle (NBC) elementet. 

 

NBCP elementet som innehåller en bild eller karaktär läggs i mitten på NBC elementet. 

 
Figur 88. Navigation Bar Background (NBB) element med Navigation Bar Circle 

(NBC) och Navigation Bar Circle Picture (NBCP) elementen. 

 

För att förenkla fortsättningsplanerna och ändringar, behöver man lägga till vägledande 

linjer till NBB elementet för NBTB elementet. Det skapas med att placera två linjer på 

rutnätssystemet, varav den första är 68 pixels från toppen neråt och den andra 30 pixels 

under den, vilket skapar ett 30 pixels mellanrum på NBB elementet. 

 
Figur 89. Navigation Bar Background (NBB) element med Navigation Bar Text Block 

(NBTB) linjerna. 

 

NBTB elementet som innehåller navigeringstexten, läggs i horisontal riktning på mitten 

av första dellinjen och vertikalt mellan den andra och tredje dellinjen på NBB elemen-

tet.

 
Figur 90. Navigation Bar Background (NBB) element med Navigation Bar Circle 

(NBC), Navigation Bar Circle Picture (NBCP) och Navigation Bar Text Block (NBTB) 

elementen. 
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Om flere än ett navigeringselement behövs, måste ett NBA element användas mellan de 

två eller flere navigeringselement. Då måste man lägga till en vägledande linje i mitten 

av två navigeringsdelar. Linjen kommer att placeras vid 339,5 pixels (226 pixels till den 

första dellinjen och hälften av den andra dellinjen 227 pixels).  

 
Figur 91. Navigation Bar Background (NBB) element med Navigation Bar Arrow 

(NBA) linjerna. 

 

NBA elementet läggs i mitten mellan de olika navigeringselementen på NBB. 

 
Figur 92. Navigation Bar Background (NBB) element med Navigation Bar Circle 

(NBC), Navigation Bar Circle Picture (NBCP), Navigation Bar Text Block (NBTB) och 

Navigation Bar Arrow (NBA) elementen. 

 

Nu har man skapat ett totalt navigeringselement och kan enkelt lägga till flere element 

vid behov. 

 
Figur 93. Exempel på en färdig länkstig. 

4.3.4 Informationssidornas element 

Informationssidornas element förekommer som den sista länken i navigeringen på en 

sida och det är där som den aktuella informationen finns. Den förekommer under länk-

stigen. Elementet har samma storlek i bredd som sidhuvudet och länkstigen, det vill 

säga 1360 pixels. Den har dock inte en bestämd längd, utan längden bestäms av hur 

mycket information det finns på en enskild sida. Informationssidorna kan innehålla föl-

jande element: Information Title (IT), Information Box 1-1 (IB1-1), Information Box 3-

4 (IB3-4), Information Box 2-4 (IB2-4), Information Box 1-4 (IB1-4). IT elementet fö-
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rekommer på varje informationssida men de andra elementens användning är begränsat 

till ett heltal och är beroende av hurudan information sidan innehåller. Detta betyder att 

man kan antingen använda ett IB1-1 element eller två IB2-4 element eller ett IB3-4 

element och ett IB1-4 element per informationssida. 

 

IT elementet innehåller rubriken till den enskilda informationssidan och har storleken 

1360 pixels gånger 100 pixels. Formen är en rundad rektangel med en radie för rundade 

hörn på 15 pixels och färgen vit #ffffff. Den är det första elementet på informationssi-

dorna direkt efter länkstigen. Dess typsnitt är Arial Black med storleken 10 pt med van-

lig stil och svart #000000 färg. 

 
Figur 94. Information Title (IT) element. 

 

IB1-1 elementet är det största möjliga elementet på informationssidorna och har bred-

den 1360 pixels och längden beror på informationen. Formen är en rundad rektangel 

med en radie för rundade hörn på 15 pixels och färgen vit #ffffff. Den förekommer efter 

IT elementet. Dess typsnitt för löpande text är Arial med storleken 4 pt med vanlig stil 

och svart #000000 färg. Typsnitt för rubrik är Arial Black med storleken 6 pt med van-

lig stil och svart #000000 färg. 

 
Figur 95. Information Box 1-1 (IB1-1) element. 

 

IB3-4 elementet har bredden 1000 pixels och längden beror på informationen. Formen 

är en rundad rektangel med en radie för rundade hörn på 15 pixels och färgen vit #ffffff. 

Den förekommer efter IT elementet med elementet IB1-4. Dess typsnitt för löpande text 
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är Arial med storleken 4 pt med vanlig stil och svart #000000 färg. Typsnitt för rubrik är 

Arial Black med storleken 6 pt med vanlig stil och svart #000000 färg. 

 
Figur 96. Information Box 3-4 (IB3-4) element.  

 

IB2-4 elementet har bredden 660 pixels och längden beror på informationen. Formen är 

en rundad rektangel med en radie för rundade hörn på 15 pixels och färgen vit #ffffff. 

Den förekommer efter IT elementet med ett likadant IB2-4 element. Dess typsnitt för 

löpande text är Arial med storleken 4 pt med vanlig stil och svart #000000 färg. Typsnitt 

för rubrik är Arial Black med storleken 6 pt med vanlig stil och svart #000000 färg. 

 
Figur 97. Information Box 2-4 (IB2-4) element. 

 

IB1-4 elementet har bredden 320 pixels och längden beror på informationen. Formen är 

en rundad rektangel med en radie för rundade hörn på 15 pixels och färgen vit #ffffff. 

Den förekommer efter IT elementet med elementet IB3-4. Dess typsnitt är Arial med 

storleken 4 pt med vanlig stil och svart #000000 färg. 
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 Figur 98. Information Box 1-4 (IB1-4) element. 

 

Informationssidornas element placeras på en bas som är 1360 pixels bred och längden 

obestämd, men för denna uppgift har man bestämt längden till 950 pixels.  

 

IT elementet placeras i mitten och högst upp på informationssidan. 

 
Figur 99. Information Title (IT) element placering på informationssidan. 

 

IB1-1 elementet placeras i mitten och 50 pixels under IT elementet. 
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Figur 100. Information Title (IT) och Information Box 1-1 (IB1-1) element placering på 

informationssidan. 

 

IB3-4 elementet placeras på vänster sida och 50 pixels under IT elementet. IB1-4 ele-

mentet placeras alltid med IB3-4 elementet, IB1-4 placeras på höger sida och 50 pixels 

under IT elementet. Detta skapar ett 40 pixels tomt utrymme som ökar läsbarheten och 

användarupplevelsen. 

 
Figur 101. Information Title (IT), Information Box 3-4 (IB3-4) och Information Box 1-4 

(IB1-4) element placering på informationssidan. 

 

IB2-4 element placeras alltid två stycken, det ena på vänster sida och det andra på höger 

sida, så att det skapar ett 40 pixels tomt utrymme i mitten, 50 pixels under IT elementet. 



 73 

 
Figur 102. Information Title (IT) och två stycken Information Box 2-4 (IB2-4) elements 

placering på informationssidan. 

 

Nu har man skapat de tre olika möjliga konfigureringar till informationssidans utseende 

baserat på hurudan information man vill uppvisa.  

 
Figur 103. Exempel på en färdig informationssida. 

4.4 Navigering 

Navigering är en av de viktigaste delarna på en webbsida. En effektiv och enkel navige-

ring ger en positiv upplevelse till användarna. För att detta skall lyckas, måste hela 

webbsidan ha liknande navigeringsgränssnitt från början till slut. Dessa element måste 

vara synliga och lätta att förstå och använda. Elementen måste skapa hög kontrast till 

resten av sidan och vara placerade på väsentliga och lätt tillgängliga platser.  

 

Sidhuvudet är grundpelaren för webbsidan. Den innehåller de mest väsentliga och vikti-

ga delarna. Sidhuvudet fungerar bara som det första navigeringssteget i ett större navi-
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geringsschema, det vill säga man kommer in till en av huvudmenyerna från sidhuvudet, 

varefter den fortsatta navigeringen sker på själva sidan, eller från ett nytt navigerings-

element. Sidhuvudet fungerar också som en bakåt navigering, med vilken man kan flytta 

sig mellan huvudmenyerna eller komma rakt tillbaka till hemsidan med det första sid-

huvud elementet som representeras av Autoliittos logo. Sökfunktionen och sökfältet är 

också placerade på sidhuvudet, för att öka deras synlighet och funktionalitet. 

 
Figur 104. Sidhuvudets navigering. 

 

Den fortsatta navigeringen sker på huvudsidan, på vilken man kan lägga mycket mera 

delar än på själva sidhuvudet. Navigeringen på huvudsidan måste också såsom sidhuvu-

det vara mycket enkel och effektiv att använda, även om den har flera menyer och delar. 

Beroende på webbsidans och menyernas storlek, kan huvudsidan ha en eller flera navi-

geringssteg före själva informationssidan, dock bör navigeringsstilen och utseendet inte 

ändras efter det första navigeringssteget.  

 
Figur 105. Huvudsidans navigering. 

 

Navigering bakåt är en mycket viktig del för att skapa en användarvänlig och effektiv 

upplevelse. Denna navigering sker med hjälp av länkstigen. På länkstigen kan använda-

ren alltid komma tillbaka till den föregående sidan med ett tryck. Den fungerar också 

som en enkel navigationskarta, från vilken användaren får en bättre bild var på sidan 

man för tillfället är. Länkstigen innehåller alla sidor där man tidigare varit på. 
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Figur 106. Bakåt navigering på länkstigen. 

 

Nedan presenteras ett totalt navigeringsschema från hemsidan – autoliitto – tapahtumat 

ja toiminta – tiepalvelupäivät – tiepalvelupäivät 2013.  

 
Figur 107. Hemsida. 

 

 
Figur 108. Autoliitto sida. 
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Figur 109. Tapahtumat ja toiminta sida. 

 

 
Figur 110. Tiepalvelupäivät sida. 
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Figur 111. Tiepalvelupäivät 2013 sida. 

5 FORSKNING AV DEN NYA WEBBDESIGNEN 

I detta kapitel kommer den nya webbsidans designs första intryck och användargräns-

snitt att testas. Efter testen kommer resultaten att analyseras och diskuteras. 

 

Pappersprototyper används för testning på grund av att de inte kräver tekniskt mycket 

och är en relativt kostnadsfri testningsplattform. Användning av pappersprototyper i de-

signfasen av en webbsida är dessutom bra för att om testning endast sker redan på en 

färdig webbsida, kan det vara omöjligt att göra större ändringar eller omväxlingar i se-

nare skeden. [20] 

 

Tidigare forskning inom användargränssnitt påstår att 5 deltagare är tillräckligt för att 

finna 85 procent av webbsidans problem. Detta har dock argumenteras att det behövs 5 

till 12 deltagare för att finna samma problem. [17] Testgruppens storlek är därför 12 

personer, varav 6 är kvinnor och 6 är män, för att skapa en balans mellan deltagarna och 

resultaten. Deltagarna kommer inte att få veta de rätta svaren på frågorna före hela 

forskningen är slutgjord. Deltagarna är från varierande bakgrund, mellan 22 och 60 år, 

dessutom skall deltagarna inte vara från samma familj på grund av att det då finns en 

möjlighet för opålitliga testresultat. Bara deltagarnas kön och testresultat dokumenteras 

i forskningen.  
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Första intryck baserar sig på visuella känslor och upplevelser. Det vad användaren först 

ser på webbsidan ger antingen ett positivt eller negativt intryck av sidan. Detta test sker 

med en två sekunders uppvisning av hemsidan med en pappersprototyp.  

 

En två sekunders uppvisningstid valdes på basen av tidigare forskning inom första in-

tryck där deltagare betraktade bilder av femtio olika webbsidor, vart och ett endast för 

0,5 sekunder. Efter första testet visades åt deltagarna en andra gång alla femtio sidor i 

en slumpmässig ordning. Den höga korrelationen (97 %) mellan det första och andra 

testet visade att människor kan göra en hållbar bedömning inom webbsidors visuella 

utseende redan med en mycket kort uppvisningstid. Det var tillräckligt för att bilda ett 

första intryck, men inte tillräckligt för att utvärdera de enskilda designelementen på 

webbsidan, såsom företaget eller innehållet. [1] 

 

Användargränssnitt är basen för effektiviteten och navigeringen på en webbsida. Det 

innehåller följande viktiga element: navigering, effektivitet och upplevelse. Testning 

inom användargränssnitt är en av de mest allmänt använda tekniker inom utvärdering av 

webbsidor. Somliga anser att testning i användargränssnitt endast kan göras när en 

webbsida är redan byggd. Men i själva verket kan testning redan ske i designfasen med 

pappersprototyper. [17] 

 

Testet i användargränssnitt innehåller ett navigeringsschema av pappersprototyper som 

har fyra steg. Navigeringen börjar på ”Etusivu” sidan och fortsätter till ”Matkailu” si-

dan, till ”Vinkit” sidan, till ”Lemmikkien kanssa matkustaville” sidan och slutar när an-

vändaren kommer tillbaka till ”Etusivu” sidan. Detta skapar ett fyra stegs navigerings-

schema, varifrån man enkelt kommer att se användargränssnittets effektivitet, navige-

ring och upplevelse.  

5.1 Forskning av första intryck 

Testet av första intryck sker på följande sätt: 

Man ber att deltagaren tittar på hemsidan av den nya designen för en kort stund (två se-

kunder). Forskaren visar en pappersprototyp av webbsidans hemsida till deltagaren. 
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Deltagaren kommer att se hemsidan för två sekunder, varefter pappret tas bort. Därefter 

frågar forskaren deltagaren följande frågor och dokumenterar svaren:  

 

1. Skulle ni vilja fortsätta användningen av sidan?  

Svarsmöjligheterna för fråga 1 inom första intryck är ja, nej eller kan inte svara. Det 

mest önskvärda resultatet skulle vara en klar positiv ja linje på denna fråga. Men redan 

med ett 80 procent positivt intryck som medeltal skulle jag definitivt vara nöjd.  

 

2. Var sidans utseende komplicerat eller enkelt? 

Svarsmöjligheterna för fråga 2 inom första intryck är komplicerat, enkelt eller kan inte 

svara. Ett perfekt resultat för denna fråga skulle vara en exakt jämvikt mellan komplice-

rat och enkelt. I värsta fall kommer deltagarna inte att förstå frågan och svarar att de inte 

kan svara. Med ett 70 mot 30 procent resultat i denna fråga skulle jag vara nöjd. 

 

3. Vad var första saken på sidan som ni lade märke till? 

Svarsmöjligheterna för fråga 3 inom första intryck är valfritt eller kan inte svara. Detta 

på grund av att det finns många olika saker som deltagarna kan lägga märke till på si-

dan. Det är mycket svårt att definiera ett bra eller perfekt resultat till denna fråga. Men 

denna fråga är viktig för att se om sidans hierarki och det visuella fokuset fungerar som 

det skall. Om svaren på denna fråga inte är de stora runda elementen, färgen, sidhuvudet 

eller Autoliitto logon, då har sidans visuella fokus och hierarki inte lyckats. 

5.2 Forskning av användargränssnitt 

Testet av användargränssnitt sker på följande sätt: 

Man ber deltagaren söka svaret till en resa med husdjur och sedan navigera tillbaka till 

hemsidan, tidskrav för navigeringen finns inte. Forskaren visar en pappersprototyp av 

webbsidans hemsida till deltagaren. Denna sida är startpunkten för navigeringen. Delta-

garen använder pekfingret som mus och visar på ett element på hemsidan, dessutom 

skall deltagaren säga vilket element man visade på för att undvika navigeringsfel. Där-

efter byter forskaren pappret till den sida dit deltagaren visade. Dessa steg fortsätter tills 

deltagaren har fullgjort navigeringsschemat. Därefter räknar forskaren hur många steg 

navigeringsschemat tog för att bli färdigt i fråga 1. Sedan följer fråga nummer 2 och 

svaren dokumenteras: 
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1. Navigera till resa med husdjur sidan och tillbaka till hemsidan. 

Resultaten till navigeringen räknas mellan 4 och 25 tryck, där 4 tryck är ett perfekt re-

sultat och 25 tryck det sämsta. Denna fråga bestämmer enkelheten av sidans navigering. 

Jag är nöjd med ett resultat som har medeltalet 5,2 tryck och allting under det är ett plus.  

 

2. Hur enkelt eller svårt var navigeringen på sidan?  

Svarsmöjligheterna till den andra frågan inom användargränssnitt är på en skala från 1 – 

5, varav 1 är mycket svårt och 5 mycket enkelt. Denna fråga ger svar på deltagarnas 

känslomässiga reaktion av sidans struktur och upplevelse på en djupare nivå. Ett perfekt 

resultat skulle vara 5 i medeltal, men jag skulle vara nöjd med ett resultat på 3,5. 

5.3 Analys av forskning 

I detta kapitel analyseras resultaten av forskningen av den nya webbsidans design. Ana-

lysen sker en fråga i taget. Deltagarnas antal var 12, varav 6 kvinnor och 6 män. 

5.3.1 Första intryck 

1. Skulle ni vilja fortsätta använda sidan?  

Svarsmöjligheter: ja, nej eller kan inte svara. 

 

Resultaten till den första frågan inom första intryck var relativt goda. Av 12 deltagare 

svarade 9 positivt ja, att de skulle vilja fortsätta använda sidan. Negativt nej svarade 1 

av deltagarna och 2 kunde inte svara på frågan. Ifrån deltagarnas synvinkel kunde de 

inte ge ett giltigt svar med en så kort uppvisningstid av sidan. Detta gav ett 75 procent 

positivt resultat inom första intryck av den nya webbdesignen.  
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Figur 112. Resultat av första frågan inom första intryck. 

 

2. Var sidans utseende komplicerat eller enkelt? 

Svarsmöjligheter: komplicerat, enkelt eller kan inte svara. 

 

Resultaten till andra frågan inom första intryck var nästan perfekta. Av 12 deltagare sva-

rade 7 att sidans utseende var enkelt och 5 att sidans utseende var komplicerat. Detta 

gav 58 procent till enkelt och 42 procent till komplicerat. En för enkel sida får inte an-

vändarna att stanna på sidan en längre tid och en för komplicerad sida gör användarna 

virriga och de lämnar sidan. Därför skulle ett perfekt resultat i denna fråga varit en jämn 

fördelning mellan komplicerat och enkelt, vilket nästan uppnåddes. 

 
Figur 113. Resultat av andra frågan inom första intryck. 
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3. Vad var den första saken på sidan som ni lade märke till? 

Svarsmöjligheter: valfri möjlighet eller kan inte svara. 

 

Resultaten till tredje frågan inom första intryck var förväntade. Av 12 deltagare svarade 

7 att de runda elementen var det första som de lade märke till, 4 svarade färgen och 1 

svarade AL – logon. Detta gav 59 procent till runda element, 33 procent till färgen och 8 

procent till AL – logon. Dessa resultat visar att hierarkin och det visuella fokuset på si-

dan fungerar bra och att det inte finns ett enskilt element på sidan som tar all fokus från 

helhetsbilden.  

 
Figur 114. Resultat av tredje frågan inom första intryck. 

5.3.2 Användargränssnitt 

1. Navigera till resa med husdjur sidan och tillbaka till hemsidan. 

Resultaten av navigeringen: 4 – 25 navigeringstryck, varav desto mindre tryck 

desto bättre resultat.  

 

Resultaten till första frågan inom användargränssnitt var otroligt bra. Det bästa möjliga 

resultatet i frågans navigeringsschema var 4 tryck och till och med 9 deltagare lyckades 

med detta. Dessutom använde de 3 andra deltagarna bara 5 tryck för att fullgöra navige-

ringsschemat. Dessa resultat var mycket oväntade. Även om frågans navigeringsschema 

inte var av den svåraste modellen, fanns det ändå några lätta möjligheter för felnavige-
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ring inom den. Före testet inom användargränssnitt och navigering hade jag tänkt att om 

medeltalet på denna fråga är 5,2 tryck så skulle jag vara nöjd med navigeringen. Men 

efter testet visade det sig att medeltalet var 4,25 tryck per navigeringsschema, vilket gav 

94 procent rätt navigering på sidan. Detta test visade att navigeringen fungerar väl och 

att utseendet är klart och tydligt skapat på hela sidan. 

 
Figur 115. Resultat av första frågan inom användargränssnitt. 

 
Figur 116. Resultat av noggrannheten av första frågan inom användargränssnitt. 

 

2. Hur enkelt eller svårt var navigeringen på sidan?  

Svarsmöjligheter: skalan 1 – 5, varav 1 är mycket svårt och 5 mycket enkelt. 
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Resultaten till andra frågan inom användargränssnitt var mycket positiva. Av 12 delta-

gare tyckte 2 att sidans navigering är mycket enkel, 9 svarade enkel och 1 svarade att 

sidans navigering är medelsvår. Före testet väntade jag ett medeltal på 3,8 till sidans na-

vigering. Men efter testet visade det sig att medeltalet var 4,1, vilket tyder på att sidan är 

definitivt utseendemässigt enkel att navigera på.  

 
Figur 117. Resultat av andra frågan inom användargränssnitt. 

 

Forskningen av den nya webbsidans design gav en mycket bra riktlinje för möjliga fort-

sättningsplaner. Testet inom första intryck gav relativt positiva resultat vilka jag är nöjd 

med, även om det finns plats för förbättring. Det gav en bra bild av hur användare tolkar 

webbsidan snabbt och vilka element som skapar det visuella fokuset. Testet inom sidans 

användargränssnitt gav otroligt positiva resultat. När deltagarna navigerar med en över 

94 procents noggrannhet på sidan, då är möjliga förbättringar mycket svåra att skapa. 

När sidans upplevelse av navigeringen och effektivitet är enkel som helhet, är möjliga 

förbättringar också svåra att skapa. Som slutsats av forskningen kan sägas att sidans mål 

och syfte har nåtts bättre än väl. 
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Genom hela arbetet har den slutliga produkten, det vill säga den nya designen till Auto-

liitto varit den viktigaste delen. Forskningen inom känslomässiga designen och visuella 

utseendet gav mycket bra riktlinjer för att skapa en ny modern webbdesign. Forskningen 

hjälpte till att förstå helheten bättre, utan att glömma bort de mindre delarna som skapar 

balans till helheten. Känslomässiga designen hjälpte till att skapa en harmonisk och ba-

lanserad design, med känslor som väcker användarna att fortsätta användningen av si-

dan. Inom känslomässiga designen är den viktigaste egenskapen hur de olika visuella 

elementen såsom färg, typsnitt eller bilder, väcker olika känslor inom användarna. Visu-

ella utseendet hjälpte till att söka fram en bra placering till enskilda element och deras 

hierarki och visuella fokus. Inom det visuella utseendet är de viktigaste egenskaperna 

sidans hierarki, användning av utrymme och visuellt fokus. Dessa egenskaper lyckades 

framställas mycket bra på den nya designen, vilket också testerna bevisar.  

 

Inom forskningen av känslomässiga designen och visuella utseendet fanns det tyvärr 

inte mycket information, inte i alla fall så mycket information som jag skulle ha önskat. 

Av den information jag hittade och använde, tycker jag att en mycket bra helhetsbild 

och design har skapats.  

 

Jag är definitivt mycket nöjd med den nya designen. Den innehåller många positiva 

egenskaper från forskningen och har skapats bra och tydligt. Dokumentationen över var 

de enskilda elementen och formerna ligger, finns i bilaga 2. Denna dokumentation är 

mycket lättläst och fungerar som en guide att skapa den nya designen. Testen inom den 

nya webbsidans design inom första intryck och användargränssnitt lyckades även myck-

et väl. Resultaten bevisar att första intrycken för sidan är positiva och att balansen mel-

lan komplicerat och enkelt har skapats väl. Resultaten inom användargränssnitt bevisar 

att sidans navigering fungerar mycket bra och att helhetsbilden av sidan är lätt att förstå 

och använda. 

 

Nedan finns en översättning av Autoliittos tankar och slutsatser för hur den nya webbsi-

dans design har lyckats framställas och dokumenterats. Den ursprungliga texten finns i 

bilaga 1. 
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6.1 Autoliittos slutsatser och diskussion 

Den nya webbsidans design var byggd enligt forskning inom känslomässiga designen 

och det visuella utseendet. Dokumentationen ser professionell ut och är väl gjord. In-

struktionerna för de enskilda elementen och figurerna är tydliga och lättlästa, med en 

positioneringssida inkluderat för varje element. Dessutom finns det många exempelsidor 

av den nya designen vilka ökar det visuella intrycket och uppfattningen. 

 

Den nya designen är tilltalande att se på; den känns fräsch, spännande och ny. Den tota-

la känslan av designen är flytande, omfattande och den känns stabilt utförd. Navigering-

en fungerar mycket väl och den är mycket enkel att förstå och använda. Bakåt navige-

ring på länkstigen under sidhuvudet är ytterst tydligt och enkelt att förstå. Färgvalen re-

flekterar mycket väl Autoliittos logo, var den gula huvudfärgen är kraftigt använd och 

de andra färgerna (vit, grå och svart) stöder och ger vidare betoning och djup till hel-

hetsbilden. Bildvalen reflekterar inte så bra de olika namnen och elementen på webbsi-

dan. De ger inte det nödvändiga djupet och informationen som de förmodligen borde. 

 

Testen av den nya webbsidans design var väl utförda. Testen inkluderade två faser, för-

sta intryck och användargränssnitt. Resultaten var bra genom hela testet, där testen inom 

användargränssnitt gav berömliga resultat. Testen inom första intryck visade att sidan är 

visuellt lockande och väl balanserad mellan komplicerat och enkelt. Testen inom an-

vändargränssnitt visar att navigeringen och den helhetsmässiga användningen av sidan 

fungerar och är väl utförd.  

 

Autoliitto skall börja planera en ny webbsida, där alla de olika plattformerna skall beak-

tas. Denna dokumentation är en mycket bra utgångspunkt för arbetet, då den ger många 

nya och fräscha idéer hur en webbsida kunde utvecklas på ett totalt nytt sätt. Huvudsi-

dans design var modern med en enkel navigering. Dessutom ser det ut som om denna 

design skulle fungera på mobila anordningar och pekskärmar till skillnad från den nuva-

rande sidan. 

 

Det finns oerhört mycket information på Autoliittos webbsida och beslut måste göras 

vilken information är relevant och vad som kan lämnas bort. Det kan vara omöjligt att 
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göra Autoliittos webbsida exakt lika enkel som i denna dokumentation. Men det finns 

definitivt delar i den nya designen som kan användas såsom de är.  

 

Till sist kan vi säga att den nya designen är väl gjord och fungerande, vilket testen också 

bevisar. Den är väl balanserad strukturellt och estetiskt attraktiv att se på.  

 

Pasi Nieminen 

Autoliitto, VD 
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BILAGOR 

1 AUTOLIITTOS CONCLUSIONS AND DISCUSSION 

The new website design was built according to research within emotional design and 

visual appeal. The documentation looks well made and professional. The instructions 

for each element and shape are easily readable, with a positioning page included for 

each element. In addition there are many example pages of the new design included that 

increase the visual appeal and understanding.  

 

The new design is pleasing to look at; it feels fresh, exciting and new. The overall feel-

ing of the design is fluid, comprehensive and feels solidly executed. The navigation 

works very well and it is very easy to understand and use. The backwards navigation bar 

under the header, is extremely clear and easy to understand. The color choices reflect 

very nicely on Autoliittos logo, where the main yellow color is heavily used and the 

other colors (white, grey and black) support and add depth to the overall picture. The 

picture choices don’t reflect very well on the different names and elements on the web-

site. They don’t add the necessary depth and information that they probably should. 

 

The testing on the new website design was well made and executed. The testing in-

cluded two phases, first impressions and usability. The results were good across the 

board, with the usability phase delivering excellent results. The first impression testing 

shows that the site is visually pleasing and well balanced between complicated and easy. 

The usability testing shows that the navigation and the overall usability of the site is 

very well executed and works well. 

 

Autoliitto is just about to begin making a new website where all different platforms 

would be taken into account. This documentation is a very good starting point for the 

work, because it gives a lot of new and fresh ideas on how the website could be devel-

oped in a totally new way. The front page design was modern and navigation was made 

simple. It seems that the design would work also on mobile devices and on touch 

screens unlike the current site. 



 

 

There is a vast amount of information on Autoliittos website and in real life there have 

to be decisions made about what kind of information is relevant and what can be left 

out. It may be impossible to make Autoliittos website precisely as simple as in this 

documentation. But there are definitely parts of the new thinking that can be used as 

they are. 

 

As our final conclusions we can say that the design is well made and works after the 

design phase, which the tests also conclude. It is well balanced structurally and aestheti-

cally pleasing to view. 

 

Pasi Nieminen 

Autoliitto, CEO 

2 AUTOLIITTO WEBSITE DESIGN 

 
























































































































