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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Vi har sett att så kallade eTjänster erbjuds i allt större utsträckning via 
internet. eTjänster erbjuds både gratis och mot betalning beroende på vilka 
som erbjuder dem. I dagsläget har vi inte funnit några riktlinjer för hur 
eTjänsters skärmdokument bör designas. I denna rapport ska vi pröva ett 
antal riktlinjer för grafisk design på eTjänster. 

Idag är det vanligt att fastighetsförvaltare tillhandahåller en eTjänst på 
webben där det exempelvis är möjligt för kunden att söka efter lediga 
lägenheter. Detta är smidigt för både kund och tjänsteleverantör. Vi ska 
utveckla en ny eTjänst till Gruvstaden AB i Falun. Gruvstaden AB förvaltar 
fastigheter och hyr ut lägenheter i Dalarna. Lägenheterna finns främst i 
Falun, men även i Älvdalen, Orsa, Mora, Borlänge och Krylbo. Gruvstaden 
AB bildades 1993 och strävar efter hög kvalitet och långa kundsamarbeten. 
Företaget har sex personer anställda och förvaltar cirka 70 fastigheter med 
totalt 820 lägenheter. Gruvstaden är det tredje största fastighetsbolaget i 
Falun och har kontor på Engelbrektsgatan i centrum. 

En eTjänst är en elektronisk tjänst där en kund och en tjänsteleverantör 
använder IT-system istället för att mötas ansikte mot ansikte. Kunden är en 
individuell person med frihet att välja en eTjänst som tjänsteleverantören 
tillhandahåller. En eTjänst samexisterar ofta med andra eTjänster. Dessa 
eTjänster kan vara knutna till samma skärmdokument och man kan alltså via 
skärmdokument som innehåller en eTjänst även länkas till andra eTjänster. 
(Hultgren 2007) 

När det talas om grafisk formgivning i samband med webbplatser, avses det 
hur visuella element disponeras och fördelas, exempelvis texter, bilder och 
illustrationer. Formen är det som får mottagarens öga att hitta rätt och det 
som leder ögat till den information som avsändaren vill förmedla. 
(Bergström 2004) 

Begreppet användbarhet beskriver hur användbart någonting är och avgörs i 
slutändan av användaren. Det handlar om hur lätt det är för användaren att 
använda en webbplats utan att personen i fråga behöver fundera på hur 
han/hon ska gå till väga. (Krug 2006)  

Begreppet typografi beskriver riktlinjer för skrift och läsbarhet. (Hellmark 
2000) 

Dessa tre begrepp samlar vi under namnet grafisk design och vi har valt ut 
och sammanställt riktlinjer från dessa tre begrepp. 
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Gruvstaden har i nuläget en eTjänst som skapades för några år sedan. 
Personalen på Gruvstaden anser att den nuvarande eTjänsten har vissa 
brister och de upplever att de vill ha en ny och modern eTjänst. Deras åsikter 
om den nuvarande eTjänsten är bland annat att designen lämnar mycket i 
övrigt att önska och saknar enhetlighet. Dessutom tycker de att den är svår 
att uppdatera vilket lett till att den inte känns levande tycker Gruvstaden. 

Gruvstadens mål med den nya eTjänsten är att förenkla arbetet för sig själva 
och för nuvarande hyresgäster samt för lägenhetsspekulanter. Gruvstaden 
vill ha en levande eTjänst med enkel och inbjudande design och har en 
önskan om att integrera eTjänsten med sitt interna hyresobjektssystem 
REAL. 

1.2 Problemformulering 
eTjänster är en specifik kontext av IT-användning. För att en företeelse ska 
kallas för en eTjänst krävs det att tre grundläggande egenskaper uppfylls. 
Dessa är:  

1. Att rollerna tjänsteleverantör och kund föreligger. 

2. En social interaktion via IT-system ska ske. 

3. Att kunden inte har full besittningsrätt på IT-systemet. 

I en eTjänstekontext är kundnyttan i förgrunden. Kunden har alltid valet att 
välja att använda eller inte använda en eTjänst och eTjänsten erbjuds så 
länge kunden vill. (Hultgren 2007)  

Det finns gott om riktlinjer för vad god grafisk design är och många böcker 
om användbarhet på webben finns att tillgå, till exempel Krug (2006), 
Sundström (2005) och Bergström (2004). Problemet är att dessa riktlinjer 
inte är framtagna specifikt för eTjänster. Det intressanta tycker vi är att 
tillämpa dessa riktlinjer i samband med skapandet av skärmdokument för att 
pröva om dessa är meningsfulla även i en eTjänstekontext. Skärmdokument 
är det visuella innehåll som presenteras via exempelvis en webbläsare. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att pröva om utvalda riktlinjer för grafisk 
design också fungerar i en eTjänste-kontext. Detta för att få kunskap om hur 
man kan utforma skärmdokument till eTjänster. 

1.4 Mål 
Målet är att producera en samexisterande eTjänst åt Gruvstaden som bygger 
på utvalda riktlinjer för grafisk design. Vi avser att skapa en sådan eTjänst 
som tillhandahåller funktioner och möjliggör tillhandahållande av infor-
mation för Gruvstadens kunder. 
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1.5 Avgränsning 
Vi avgränsar oss till att endast producera Gruvstadens samexisterande 
eTjänst, inte några förändringar av deras organisation och arbetssätt. Vi 
avgränsar oss även till att inte ta fram informationsinnehållet för eTjänsten 
eller att implementera eTjänsten på Gruvstadens webbserver. 
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2 Metod 
Vårt arbete består av olika faser.  

• Fas 1 är fördjupning i tre olika aspekter, eTjänster, grafisk design och 
verktyget Joomla!. 

• Fas 2 är att analysera och värdera den nuvarande eTjänsten. 

• Fas 3 är utveckling av en samexisterande eTjänst för Gruvstaden. 

2.1 Fas 1 - Litteraturstudier 

Litteraturstudier av eTjänster 
För att fördjupa oss inom ämnet eTjänster har vi valt att läsa distanskursen 
eTjänster - perspektiv och utvärdering grundnivå 1, 7,5 högskolepoäng. Det 
är en flexibel kurs som består av fem delmoment som man läser i valfri 
studietakt. Den baseras främst på Hultgrens (2007) doktorsavhandling 
“eTjänster som social interaktion via användning av IT-system – en praktisk 
teori”.  

Litteraturstudier i grafisk design 
För att fördjupa oss inom ämnet grafisk design har vi valt litteraturstudier av 
Berggren (2004). Där behandlas regler och riktlinjer för form, bild och text. 
För användbarhet på webben studerar vi Krug (2005) och Sundström (2005). 
För utformning av skärmdokument har vi studerat rutnätsbaserad 
skärmdesign av Chang m.fl (2003). För fördjupad kunskap om typografi har 
vi studerat Hellmark (2000). 

Litteraturstudier av utvecklingsverktyget Joomla! 
För att utveckla eTjänsten har vi valt att arbeta i verktyget Joomla!. Joomla! 
är ett innehållshanteringssystem som är användbart för att skapa och 
administrera webbplatser. Vi har valt detta verktyg eftersom innehålls-
hanteringssystemet gör det enkelt för användaren att administrera eTjänsten. 
Dessutom är det ett populärt verktyg med stora möjligheter för utveckling. 
För att få förståelse för Joomla! utför vi litteraturstudier med framförallt två 
böcker i ämnet; Graf (2006) som handlar generellt om Joomla! och dess 
uppbyggnad och North (2007) som handlar om användning av Joomla! i 
praktiken. 

2.2 Fas 2 - Analys och värdering av Gruvstadens 
nuvarande eTjänst 
För att utveckla och producera den nya eTjänsten använder vi delar av 
förändringsanalysmetoden FA SIMM (Goldkuhl & Röstlinger 1988), för att 
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undersöka problemen med Gruvstadens nuvarande eTjänst och vilka för-
ändringar som är nödvändiga. De delar vi använder är problemgraf och 
målgraf. För att åstadkomma dessa har vi utfört intervjuer med tre olika 
kategorier av användare samt vår egen analys av eTjänsten. 

Kategori 1 – Personal på Gruvstaden 
Vi började med att intervjua de två medarbetare på Gruvstaden som arbetar 
med teknisk förvaltning för att ta reda på vad de anser att deras nuvarande 
eTjänst har för styrkor och brister. De fick fritt berätta om sin eTjänst utan 
ledande frågor. Därefter frågade vi om eventuella önskemål på en ny eTjänst 
och vilka funktioner som de gärna vill se. 

Kategori 2 – Hyresgäster 
Vi ringde till fem personer av olika kön och åldrar. Dessa frågade vi om 
besöksfrekvens, vad de ansåg om funktionalitet på Gruvstadens nuvarande 
eTjänst, hur navigationen upplevdes, om de ansåg att informationen 
tillgodoser deras behov och hur de upplevde designen på eTjänsten. 
Dessutom frågade vi om önskemål på en ny eTjänst. 

Kategori 3 – Övriga användare 
Kategori 3 är användare av eTjänsten som i nuläget inte är hyresgäster hos 
Gruvstaden. Vi bad tre personer i olika åldrar och med olika datavanor att 
utföra ett antal handlingar på Gruvstadens nuvarande eTjänst. Vi bad dessa 
leta efter lediga lägenheter och leta efter information som kan vara intressant 
för en lägenhetsspekulant. Därefter frågade vi dessa hur de upplevde 
navigationen, vad de tyckte om tjänsten att söka lägenhet samt berätta hur de 
upplevde eTjänsten i stort. 

2.3 Fas 3 - IT-systemdesign 
För att på ett metodiskt sätt utveckla eTjänsten använde vi oss av utvalda 
delar av metoden VIBA SIMM (Goldkuhl 1993). De delar som vi använde 
var dessa: dokumentsdefinition, dokumentsprototyp och tillståndsdiagram. 

Utveckling 
Joomla! är ett verktyg som vi använder för att skapa eTjänsten. Detta verktyg 
styr vårt sätt att arbeta i hög grad. Därför ser vi detta som en metod. Joomla! 
är ett så kallat Content Management System (CMS) där användaren styr 
innehållet på eTjänsten. Men för utvecklaren är det en plattform som består 
av tre olika fristående delar. Del 1 är innehållsdelen där allt innehåll på 
eTjänsten hanteras. Del 2 är mallen som styr utseendet på eTjänsten. Del 3 är 
tilläggsfunktionen som består av olika typer av specialfunktioner som kan 
vara önskvärt på en eTjänst. Detta styr alltså funktionaliteten på eTjänsten. 
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3 Teori 
3.1 eTjänster 
Med begreppet tjänst menas att användningen är avsedd för en kund i någon 
form. ”e” står för elektronisk och när man talar om eTjänster så betyder det 
att IT är medium och utförare för tjänsten. En eTjänst erbjuds och 
efterfrågas så länge kunden vill och nyttan av tjänsten är det kunden betalar 
för (i tid eller pengar). eTjänster kan samexistera med varandra och ofta kan 
olika eTjänster nås via länknings-eTjänster mellan varandra. En förut-
sättning för eTjänster är att både kunden och tjänsteleverantören använder 
IT-system istället för att mötas fysiskt eller via telefon. Det som skiljer ett IT-
system från andra medium är att det kan ha en mera aktiv roll som utförare 
när kommunikationshandlingar utförs. Kunden eller tjänsteleverantören 
behöver inte ens utföra vissa handlingar då IT-systemet istället utför dessa. 
En traditionell tjänst bygger på att tjänsten tillhandahålls i det fysiska mötet 
mellan tjänsteleverantören och kunden. För en eTjänst bör utgångspunkten 
vara tjänstemötet som sker via användningen av IT-systemet. (Hultgren 
2007) 

3.1.1 Tjänst 
Tjänster tillhandahålls via en serie aktiviteter som är till för att tillfredsställa 
kundens behov eller för att lösa kundens problem. Dessa tjänster kan vara 
förmedlade via tjänsteleverantörens utrustning. Hos en tjänst föreligger ett 
icke-ägande. Inom tjänsteforskningen betyder det att kunden inte har full 
besittningsrätt över de förutsättningar som kunden interagerar med. En 
tjänst realiseras först när kunden interagerar med tjänstesystemets resurser 
och det är inte förrän vid detta tillfälle som tjänsten finns. En tjänst bygger 
på de sociala aktörerna tjänsteleverantör och kund. Dessa interagerar med 
varandra i samband med att handlingar utförs. Tjänstekonceptet beskriver 
vad som tillhandahålls för kunden och både handlingarna och resultaten ska 
värderas utifrån kundens nytta. Tjänsten skapas i interaktionen med 
tjänsteleverantörens system och centralt för tjänsten är tjänstemötet och 
kundens icke-ägande av systemet. Vid tjänstemötet är kommunikationen 
mellan tjänsteleverantören och kunden central. Det finns ett fokus på både 
kunden och tjänsteleverantören inom tjänsteforskningen, men det är främst 
kundperspektivet som dominerar i undersökningar av tjänstemötet. Detta 
leder till att kundens upplevelse av tjänsten har fokuserats på bekostnad av 
det handlande som sker i den sociala interaktionen mellan leverantör och 
kund. En social interaktion utförs av sociala aktörer. Begreppet aktör avser 
en avsiktligt handlande, reflekterande och skapande individ som utför socialt 
orienterade handlingar. Dessa aktörer handlar både som individer och 
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juridiska personer med utgångspunkt från sociala normer och ett ansvar 
gentemot andra individer och juridiska personer. En social interaktion är ett 
samspel där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt 
påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester eller symboler. 
En social interaktion innebär alltså ett gemensamt handlande med ett visst 
syfte och att kommunikationen spelar en viktig roll. (Hultgren 2007) 

3.1.2 IT-system 
IT-system betraktas i den praktiska teorin om eTjänster som medium och 
utförare av social interaktion mellan kunder och tjänsteleverantörer. Ett IT-
system används för att samla in, lagra, behandla och distribuera data enligt 
den traditionella synen på IT-system. Men användningen av IT-system 
måste även betraktas ur ett handlingsperspektiv. Detta är centralt då det 
utgår från sociala aktörers användning av IT-system. Det visar att IT-system 
kan vara relationsskapande, det visar att användningen av IT-system kan 
betraktas som teknikmedierad kommunikation, det lyfter fram IT-systemet 
som medium och utförare av handlingar. (Hultgren 2007) 

3.1.3 Tre grundläggande egenskaper 
För att en företeelse ska beskrivas som en eTjänst finns det tre grund-
läggande egenskaper som måste uppfyllas.  

1. Att rollerna tjänsteleverantör och kund måste föreligga. Detta är grund-
läggande för alla tjänster och därför lika centralt för eTjänster. Kundrollen är 
en individuell person med frihet att välja en eTjänst som en tjänsteleverantör 
tillhandahåller. Kunden betalar inte nödvändigtvis för eTjänsten då många 
olika typer av finansiärer finns. Det centrala för eTjänster är det kundfokus 
som finns där tjänsteleverantören tillhandahåller något av värde för kunden. 
Centralt också att tjänsteleverantören inte har organisatorisk kontroll över 
kunden.  Tjänsteleverantörsrollen är en organisation som social aktör som 
tillhandahåller eTjänster till kunder.   

2. Den sociala interaktion som sker via användning av IT-system. Detta är 
mötet mellan tjänsteleverantören och kunden och den måste äga rum via 
användning av IT-system i samband med att eTjänsten tillhandahålls. Dessa 
behöver därmed aldrig mötas fysiskt. Ett IT-system betraktas på två nivåer i 
relation till kunden och tjänsteleverantören. Dessa är handlingsnivån där 
kunden och tjänsteleverantören använder IT-systemet och förutsättnings-
nivån som är IT-systemet som förutsättning för handling. Den sociala 
interaktionen sker via användning av IT-system på ett sätt att tjänste-
leverantören och kunden inte möts fysiskt.  
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3. Att kunden använder tjänsteleverantörens IT-system i samband med en 
eTjänst. Tjänsteleverantören tillhandahåller IT-systemet på förutsättnings-
nivå eller i handling utan att äganderätten till IT-systemet övergår till 
kunden. Detta icke-ägande innebär att tjänsteleverantören lånar ut IT-
systemet på förutsättningsnivå till kunden. Detta kan gälla funktionalitet, 
lagrade meddelanden eller teknisk utrustning. Kunden får alltså inte besitta 
delar av tjänsteleverantörens IT-system på förutsättnings- och/eller hand-
lingsnivån, utan får åtkomst genom interaktionen med tjänsteleverantören. 
Det är alltså när dessa tre grundläggande egenskaper föreligger som det är 
aktuellt att tala om en eTjänst. (Hultgren 2007) 

3.1.4 Samexisterande eTjänster 
En eTjänst kan samexistera med andra eTjänster. Man kan via skärmdoku-
ment som innehåller en eTjänst även länkas till andra eTjänster. En sam-
existerande eTjänst består av tre typer (Hultgren 2007): 

1. Fokal eTjänst. 

En fokal eTjänst är den eTjänst som placeras i fokus i en analys och 
existerar på ett eller flera skärmdokument. Den fokala eTjänsten 
består av två delar, kärntjänst och tilläggstjänst.  Kärntjänsten är 
huvudhandlingen som tjänsteleverantören avser att tillhandahålla 
kunden. Tilläggstjänsten är en kompletterande tjänst som är avsedd 
att öka kundvärdet. Den fokala eTjänsten kan alltså samexistera med 
andra eTjänster via en länknings-eTjänst. 

2. Länkings-eTjänst. 

En länknings-eTjänst fungerar som en brygga mellan två IT-system 
och är alltså den del som länkar till en relaterad eTjänst. 

3. Relaterad eTjänst. 

Den relaterade eTjänsten är den eTjänsten som tillhandahålls 
användaren via länknings-eTjänsten och avser att öka kundvärdet 
för den fokala eTjänsten. 

3.1.5 eTjänstekoncept 
eTjänstekonceptet är beskrivningen på vilka handlingar och resultat som 
eTjänsten tillhandahåller kunderna. Man kan dela in eTjänstekonceptet i två 
underkategorier där kärntjänst är handlingen och resultatet som eTjänsten 
baseras på och tilläggstjänst är en kompletterande tjänst som avser att öka 
kundvärdet. (Hultgren 2007) 
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3.2 Grafisk design 
Grafisk design är begreppet vi använder för att beskriva grafisk formgivning, 
användbarhet och typografi i samband med skapandet av skärmdokument. 
Grafisk formgivning beskriver hur visuella element, exempelvis text, bilder 
och illustrationer disponeras (Bergström 2004). Typografi beskriver hur text 
bör utformas och disponeras för att uppnå hög läsbarhet (Hellmark 2000). 
Användbarhet beskriver hur skärmdokument bör utformas för att använ-
daren ska kunna utföra önskade handlingar utan att behöva fundera hur 
(Krug 2006 & Sundström 2005). Vi har valt ut och sammanställt ett antal 
riktlinjer som vi ska pröva i en eTjänstekontext. 

3.2.1 Riktlinje 1 Låt formen leda vägen 
För att som avsändare effektivt förmedla sitt budskap är det viktigt att skapa 
en grafisk design som orienterar och tilltalar mottagaren estetiskt. (Ngo m.fl 
1999) 

Både Krug (2006) och Sundström (2005) anser att det är viktigt med en 
tydlig visuell hierarki. Med detta menas att avsändaren måste bestämma i 
vilken ordning mottagaren bör ta in informationen. Detta kan åstadkommas 
genom att avsändaren använder formen som en vägvisare eftersom formen 
är det som styr mottagarens ögon till att hitta budskapet. Formens uppgift är 
alltså att attrahera och hjälpa mottagaren orientera. 

Innehållet är den betydelse de visuella elementen laddats med av avsändaren. 
En bra kombination av form och innehåll gör att mottagaren lätt kan ta emot 
avsändarens budskap. Något avsändaren bör ha i åtanke vid formgivning är 
att anpassa formen till budskapet som ska förmedlas. (Bergström 2004) 

Exempelvis, om det är ett skärmdokument för en myndighet eller liknande 
som ska formges är det viktigt att mottagaren ska känna förtroende för den. 
Detta uppnås bland annat av en tydlig och strikt form. 

3.2.2 Riktlinje 2. Eftersträva sekventiell design 
Sekventiell design handlar om att placera de visuella elementen så att de 
hjälper ögats rörelse. I västvärlden läser vi från vänster till höger, uppifrån 
och ner. Detta, samt att det faktum att ögat rör sig från stora element till små, 
bör den som designar något grafiskt tänka på. Nedan i figur 1 visas ett 
exempel på sekventiell- och slumpmässig design. 
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I den sekventiellt designade rutan ligger de visuella elementen i ordningen 
stor till liten, från vänster till höger, uppifrån och ned. (Ngo m.fl 1999) 

3.2.3 Riktlinje 3. Eftersträva god kontrast 
För att göra de visuella elementen tydliga sinsemellan måste det finnas något 
som avgränsar dem. Denna avgränsning kan man uppnå genom att man 
skapar en kontrast mellan elementen. Kontrasten kan skapas genom att lägga 
ett stort objekt bredvid ett litet eller till exempel en ljus färg mot en mörk 
vilket hjälper mottagaren att hitta ingångspunkter i formen. Dessa två typer 
av kontraster kallas för storlekskontrast och färgkontrast. (Bergström 2004) 

3.2.4 Riktlinje 4. Utnyttja gestaltlagarna 
I början av 1900-talet utformades ett antal gestaltlagar för att underlätta vid 
produktion av tidningar och böcker. Två av dessa tror vi är användbara vid 
grafisk design med syftet att hjälpa mottagaren orientera på skärm-
dokumentet. Dessa är närhetens lag och likhetens lag. Att använda sig av 
närhetens lag när man skapar ett skärmdokument innebär att om man 
placerar element nära varandra, uppfattar ögat dem som att de hör i hop. 
Likhetens lag innebär att ögat automatiskt kopplar ihop visuella element som 
liknar varandra. Gestaltlagarna kan utnyttjas exempelvis vid skapandet av 
menyer för webbplatser.(Bergström 2004) 

3.2.5 Riktlinje 5. Eftersträva god navigation 
En viktig del av användbarhet är att användaren smärtfritt kan hitta det den 
letar efter. För att hjälpa användaren med detta gäller det att ha ett 
fungerande navigationssystem. (Sundström 2005) 

Navigation handlar om två saker, att ta sig från punkt a till punkt b samt att 
ta reda på var man befinner sig. Om navigationssystemet är genomtänkt och 
bra bör det tala om implicit för användaren vilka möjligheter den har samt 
var den ska börja. (Krug 2006) 

  

Figur 1 (a) visar sekventiell design och (b) visar slumpmässig design (Ngo m.fl 1999) 
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Ett navigationssystem kan utformas på flera sätt, några exempel är: 

1. Navigationen på ett skärmdokument har en så kallad global meny 
som håller alla huvudavdelningar. Den i sin tur leder vidare till en 
undermeny med närbesläktade avdelningar (Sundström 2005). 

2. En sökfunktion kan också ses som ett navigationssystem där en 
sökning görs med kriterier för att ta användaren dit den vill. 
(Sundström 2005) 

3. Brödsmulor (Breadcrumbs på engelska) är indikatorer som visar var 
användaren befinner sig i hierarkin. Ungefär som att strö 
brödsmulor efter sig när man går för att kunna hitta tillbaka. 
Brödsmulor fungerar bäst som ett komplement till andra former av 
navigation, exempelvis tillsammans med exempel 1 och 2. Krug 
(2006) anser att brödsmulor fungerar bäst högst upp ovanför 
sidhuvudet där de inte tar för mycket uppmärksamhet eller blandas 
ihop med den övriga navigationen. För att göra brödsmulor så 
tydliga som möjligt är det bra att använda > tecknet som avskiljare 
mellan nivåerna då tecknet illustrerar en framåtrörelse. Ordet “Du är 
här” är bra att börja med då det gör det extra tydligt. (Krug 2006) 

4. Länkar är det vanligaste navigationssystemet som används på 
internet, oftast i kombination med andra navigationssystem. Länkar 
är klickbara ord eller bilder som leder användaren till ett nytt 
skärmdokument eller annan händelse. För att användbarheten ska 
bli hög gäller det att vara tydlig när man formger och formulerar 
länkar då det finns en allmän skepsis till att klicka på länkar man inte 
vet var de leder. Varje nytt skärmdokument bör alltså matcha länken 
man klickat på för att komma dit. Står det exempelvis “kakaobönor” 
i länken och du klickar där, bör du komma till en sida med titeln 
kakaobönor. Står det istället “bananer”, minskar tilltron till 
webbplatsen och kompetensen hos dem som publicerar den 
ifrågasätts. (Sundström 2005) 

Ett bra navigationssystem kan bestå av några eller alla dessa exempel. 
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3.2.6 Riktlinje 6. Eftersträva hög läsbarhet 
Eftersom text dominerar webben så är det viktigt att ha hög läsbarhet. För att 
uppnå hög läsbarhet gäller det att tänka på vad som skrivs och hur det 
presenteras. Text bör minimeras till det som är väsentligt för budskapet. För 
att lyckas med detta finns det en gyllene regel som säger att först ta bort 
hälften av alla ord, sen ta bort hälften av det som är kvar. Detta för att fram-
häva viktigt innehåll samt ge användaren en bättre överblick av skärm-
dokumentet. (Krug 2006) 

Enligt Sundström finns det två behov man bör nå en kompromiss mellan; att 
texten är så stor att den går att läsa och att den är så liten att man får en bra 
överblick. För att åstadkomma detta bör man sträva efter att låta användaren 
bestämma textstorleken själv genom att ge denna möjlighet att ställa in 
storleken via några fördefinierade knappar. Detta ger även designern större 
kontroll eftersom inställningsmöjligheten sitter i skärmdokumentet istället 
för webbläsaren. (Sundström 2005) 

Om det finns mycket text på webbplatsen är det viktigt att radlängden inte är 
kortare än 35 tecken och inte längre än 65 tecken. Idealet ligger någonstans 
mitt emellan. Den ideala radlängden hjälper ögat att få en bekväm rytm i 
läsandet. Radavståndet är också viktigt för läsbarheten. Radavståndet 
bestäms av teckensnittet men radavståndet bör inte vara mindre än 
teckengraden. Har man teckengrad tio bör alltså radavståndet vara minst tio 
eller 1,0 beroende på program. (Hellmark 2000) 

3.2.7 Riktlinje 7. Skapa och använd en grafisk profil 
I masskommunikation måste man använda visuella uttryck för att 
kommunicera. Det visuella uttrycket är iklätt en grafisk profil. Den grafiska 
profilen är det som bestämmer hur det visuella uttrycket ska se ut. De flesta 
företag har en grafisk profil i någon form. En grafisk profil omfattar vanligen 
visitkort, brevpapper, kuvert, broschyrer annonser, förpackningar webb-
platser och mycket annat. En grafisk profil är till för att ge ett enhetligt och 
konsekvent uttryck av ett företag (Bergström 2004) och skapa igenkännlighet 
för företagets kunder. Detta är grunden för varumärkesuppbyggnad. 
(Sundström 2005) 

En grafisk profil består av regler som bestämmer hur logotyp ska sättas, vilka 
färger, teckensnitt, format och marginaler som ska användas. Detta brukar 
samlas i en grafisk manual som fungerar som ett uppslagsverk vid pro-
duktion av grafiskt material. (Bergström 2004) 

Webben är idag en viktig kanal för kommunikation och det är en självklarhet 
att även webbplatsen ska följa den grafiska profilen. Men en grafisk profil är 
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oftast utformade för trycksaker och problem uppstår när man applicerar 
denna på webben då webben har helt andra behov. En trycksak förmedlar 
budskapet genom utseendet medan webben är ett medium där många andra 
aspekter är avgörande för upplevelsen. Det är därför nödvändigt att tänka 
bredare och utveckla den grafiska profilen till en webbprofil. Den grafiska 
designen är självklart viktig att ta hänsyn till i webbprofilen. Begränsningar 
som man måste ta hänsyn till i webbprofilen är att man har bara ett litet antal 
teckensnitt och teckengrader som fungerar på webben.  Att ge luft till höger 
och vänster är viktigt för att texten inte ska se inklämd ut. Eftersom 
skillnaden mellan färgåtergivningen på olika skärmar skiljer sig dramatiskt 
är det viktigt att ha stora nyansskillnader på de färger som används på 
webbplatsen. (Sundström 2005) 

3.2.8 Riktlinje 8. Eftersträva symmetri och balans 
Symmetriskt ordnade former ger ett lugnt strukturerat intryck vilket vi 
nämnt är en fördel när det gäller designande av skärmdokument för 
myndigheter eller företag. Symmetri skapar också balans vilket är något ögat 
eftersträvar. Balans kan beskrivas som distributionen av optisk tyngd. Figur 2 
visar ett symmetriskt förhållande och ett asymmetriskt förhållande. Figur 3 
visar ett balanserat och ett obalanserat skärmdokument. (Bergström 2004) 

  

Figur 3 (a) visar balanserad objektplacering och (b) visar obalanserad objektplacering
(Ngo m.fl 1999) 

Figur 2 (a) visar symetriskt ordnade former och (b) visar asymetriskt ordnade former
(Ngo m.fl 1999) 
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3.2.9 Riktljinje 9. Följa webbkonventioner 
Konventioner är hjälpfulla för användare i alla medier. Genom att känna till 
konventioner är det lättare och det går snabbare att förstå mediet. Inom 
webbdesign finns det många konventioner och många av dessa kommer från 
tidningskonventioner. En konvention blir bara en konvention om den 
fungerar. Exempel på webbkonvention är att logotypen ligger längst upp till 
höger på webbplatsen. Den ska även vara klickbar och ta besökaren till 
startsidan. Att ha en meny i en lista till vänster på webbplatsen är också en 
webbkonvention. Länkar bör ha en annorlunda färg än brödtexten för att 
utmärka sig. Att ha en sökfunktion högst upp till höger på webbplatsen har 
också blivit en konvention. (Krug 2006) 

3.2.10 Rutnät 
För att applicera många av dessa riktlinjer kan man använda sig av rutnät. 
Ett rutnät används som grund för ett designprogram. Rutnätet är en 
geometrisk figur uppdelad i kolumner, mellanrum och marginaler. Detta är 
ryggraden för skärmdesign. Sättning och design av avstånd med ett rutnät 
har blivit ett grundläggande verktyg för en designer vid framtagande av 
skärmdokument. Huvudsyftet med rutnätet är att skapa symmetri. Det är 
viktigt att använda ett rutnät vid design av till exempel webbplatser eftersom 
de olika skärmdokumenten får ett enhetligt utseende och känsla. Att utveckla 
rutnäten för skärmdokumenten under planeringsfasen av ett projekt sparar 
utvecklingstid och hjälper till att säkerställa konsekvens genom eTjänsten. 
Rutnätet hjälper även designern och ger denne större kontroll av visuella 
element under designprocessen. (Chang m.fl 2003) 

Vid skapande av rutnät används ofta det gyllene snittet. Detta snitt 
förekommer i olika former i naturen och betraktas som visuellt behagligt att 
titta på. Många konstnärer och arkitekter har genom tiderna använt det 
gyllene snittet på olika sätt när de ritat och designat. Det gyllene snittet är en 
matematisk formel som bildar ett förhållande mellan två sträckor.  Detta 
förhållande är 1,618 eller ungefär 8:5. En rektangel med detta förhållande 
kallas gyllene rektangel och används ofta vid skapande av skärmdokument. 
En annan metod är ”Dynamisk Symmetri”. Detta proportionssystem har 
även detta sitt ursprung från naturlagarna och baseras på symmetrin av 
växtlighet i naturen. Detta system har använts till mallverktyg för 
skärmdesign. Vid skärmdesign används två typer av rutnät. Basrutnätet och 
objektrutnätet. Basrutnätet är ett rutnät som byggs på ramstorleken och 
används som initiala guider för objektplacering. Objektrutnät baseras på 
skärmlayoutsdetaljer. (Chang m.fl 2003) 
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För att skapa ett rutnät byggt på dynamiska rektanglar använder man diago-
nala linjer och räta vinklar på diagonalerna. Man utgår alltid från en 
dynamisk rektangel när man börjar rita. När man gör på detta sätt så skapas 
ett tema av symetrisk dynamik där säkra klasser av rektanglar är relaterade 
till varandra (Figur 4). (Chang m.fl 2003) 

3.3 Verktyget Joomla! 
Joomla! är ett så kallat ”Content Managment System”, på svenska ”innehålls-
hanteringssystem”. Som namnet avslöjar så handlar det om ett system för att 
administrera innehåll. Termen content managment används generellt i 
anknytning till webbplatser som kan underhållas via en webbläsare, men 
även ett operativsystem kan administrera innehåll. Joomla! tillhör kategorin 
Web Content Managment Systems (WCMS) då det endast administrerar 
innehåll på en webbserver. Det är svårt att ge en exakt definition på Content 
Managment System (CMS) då omfattningen och funktionerna varierar 
mycket mellan olika CMS. (Graf 2006) 

Under mitten av 90-talet då internet växte explosionsartat kodades 
webbplatser med HyperText Markup Language (HTML). Utvecklingen av 
webbservrar och webbklienter hjälpte expansionen av internet och snart dök 
skriptspråk för servrar upp så som PHP och ASP. Dessa skriptspråk gör att 
webbsidor kan skapas dynamiskt på servern och hämta innehåll från 
exempelvis en databas istället för att vara statiskt kodad i HTML. PHP 
optimerades för att fungera i symbios med MySQL databas. Ihop med Linux 
operativsystem och Apache webbserver så skapades en infrastruktur. 
Infrastrukturen fick namnet LAMP (Linux, Apache, MySQL and PHP) och 
det är detta som Joomla! bygger på. I och med detta blev det billigare att 

Figur 4 Exempel på rutnät baserat på en dynamisk rektangel
(Chang m.fl 2003) 
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underhålla webbplatser då det var tidskrävande att arbeta med HTML. 
(Graf 2006) 

2001 utvecklade det australiensiska företaget Miro ett CMS vid namn Mam-
bo. Systemet var ett så kallat open-source-program, öppen källkod på 
svenska. Med detta menas att källkoden är tillgänglig att använda, läsa, 
modifiera och vidaredistribuera för den som vill. Senare delade företaget 
produkten till två varianter, dels en kommersiell, dels en öppen 
källkodsversion. Utvecklingen av versionerna skedde parallellt. 1 september 
2005 byttes öppen källkodsversionen namn till Joomla!. Det blev nu vanligt 
att tredjepartsutvecklare programmerade sina egna tillägg till Joomla!. Ett 
tillägg kan vara exempelvis ett forum eller ett bildgalleri som man installerar. 
(Graf 2006) 

3.3.1 CMS strukturen 
Det finns ett antal olika funktioner i ett CMS som kan delas in i kategorier. 
Dessa kategorier bildar strukturen för ett CMS. (Graf 2006) 

Front End och Back End 
Ett CMS innehåller en ”front end”-del och en ”back end”-del. Front end är 
själva webbplatsen, det som besökarna av webbplatsen ser. Back end inne-
håller det administrativa lagret för webbplatsen. Konfigurationer, underhåll 
och skapande av nytt innehåll är alla delar i back end. Back end har en annan 
URL än själva webbplatsen. (Graf 2006) 

Konfigurationsinställningar 
Inställningar som appliceras på hela webbplatsen specificeras genom 
konfigurationsinställningarna. Dessa inställningar kan vara webbplatsens 
titel, ord för sökmotorer, knappar som startar eller stänger av möjlighet för 
inloggning eller om webbplatsen ska vara offline eller online och många fler 
funktioner. Detta sker i back end. (Graf 2006) 

Åtkomsträttigheter 
I ett CMS tilldelas användarkonto till personer som är involverade i admin-
istrationen. Dessa kan få olika åtkomsträttigheter på administrationen. I 
Joomla! är den enklaste formen av användarkonto registrerade användare 
och författare som kan skriva egna artiklar. Redaktör kan sedan publicera 
artiklarna. Den användare med högst rättigheter är superadministratör som 
har full kontroll över administrationen. (Graf 2006) 

Innehåll 
Joomla! hanterar många olika typer av innehåll. Den enklaste formen är ren 
text. Men innehåll kan även vara bilder, länkar eller musik. Innehållet 
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hanteras i en struktur som är uppbyggt på sektioner och kategorier. (Graf 
2006) 

Mallar 
En mall är det visuella skal som presenterar innehållet på webbplatsen. I en 
mall definieras färger, teckensnitt, teckengrader, bakgrunder, marginaler och 
allt annat som har med utseendet på webbplatsen att göra. (Graf 2006) 

Tillägg 
Ett CMS måste ha möjlighet att expandera och växa med kraven. Funktio-
nalitet som tillhör ett sammanhang har också termen komponent. En typisk 
komponent kan vara en nätbutik, ett nyhetsbrev eller ett forum. Kompo-
nenten innehåller affärslogiken för sina sidor. Moduler inom komponenter 
används för att integrera innehållet i den önskade formen till mallen. Mo-
dulen ”senaste nytt” exempelvis visar de fem senaste nyheterna i mallen. En 
annan modul visar antalet användare som är online för tidpunkten. (Graf 
2006) 

Arbetsflöde 
Med ett arbetsflöde menas en arbetsrutin. Eftersom det oftast är ett antal 
personer som arbetar med ett CMS så krävs ett välorganiserat arbetsflöde. 
Ofta har en specifik användare en arbetsuppgift att sköta. I Joomla! kan det 
se ut såhär: Redaktören ser en lista av postade nyheter som ska korrektur-
läsas. Efter detta så markerar redaktören nyheterna som korrekta och de 
börjar synas hos publicisten. Publicisten väljer sedan om nyheten ska 
publiceras eller inte. (Graf 2006) 

3.3.2 Mallen 
För att skräddarsy utseendet på webbplatsen i Joomla! måste man använda 
sig av en så kallad template eller mall på svenska (Graf 2006). En mall är ett 
antal filer i Joomla! som kontrollerar presentationen av innehållet. Mallen är 
inte en webbplats och heller inte en komplett webbplatsdesign. En mall är 
grunddesignen för att se Joomla!-webbplatsen. För att skapa effekten av en 
komplett webbplats arbetar mallen tillsammans med innehållet som är lagrat 
i Joomla!-databasen. (North 2007)  
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Att använda mallar för CMS på detta sätt som Joomla! gör har både fördelar 
och nackdelar (North 2007): 

• Det är en total separation mellan innehållet och presentationen, 
speciellt då CSS används för layout (istället för tabeller). 

• En ny mall möjliggör att ett helt nytt utseende på en webbplats kan 
appliceras på ett ögonblick. 

• Om man vill ha olika utseenden på en webbplats kan detta vara svårt 
att åstadkomma. 

Standard 
Användbarhet, tillgänglighet och sökoptimering (SEO) beskriver hur goda 
webbplatser idag ser ut. Dessa tre termer överlappar varandra och en 
webbplats som har en av dessa uppfyller ofta alla tre (figur 5). Den enklaste 
vägen för att uppnå dessa mål är genom att använda det ramverk som World 
Web Consortium (W3C) har skapat som webbstandard. (North 2007) 

 

Webbstandarder är ett antal regler för webbläsare. Om två webbläsare följer 
samma webbstandard så presenterar dessa en webbplats på samma sätt. 
Innan dessa regelverk fanns så kunde en webbplats skapad för en webbläsare 
se helt annorlunda ut på en annan webbläsare. Eftersom de allra flesta webb-

SEO Tillgänglighet 

Användarvänlighet 

SEO Tillgänglighet 

Användarvänlighet

W3C-validerad 

Ej W3C-validerad

Figur 5 Kriterier för W3C validering (North 2007)
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läsare idag använder dessa regler är det viktigt för webbutvecklare att ta 
hänsyn till dessa. Använder man sig av webbstandarder ser webbplatsen 
likadan ut på de flesta webbläsare och tillgängligheten blir då hög. För att 
kontrollera att en webbplats följer webbstandarder så kan man validera dessa 
genom W3C:s valideringstjänst (validator.w3.org). (North 2007) 

En viktig del för W3C-standard är att skriva koden semantiskt. Med seman-
tisk kod menas att XHTML-koden i webbsidorna endast beskriver innehållet 
och inte presentationen. En viktig del i detta är att bara använda tabeller för 
presentation av tabulärdata, inte för att styra layouten på en webbplats. 
(North 2007) 

Joomla! tar hänsyn till W3C:s webbstandard och som användare av Joomla! 
är det viktigt att ta hänsyn till dessa när man skapar mallen. (Graf 2006) 

Företagsidentitet 
En företagsidentitet är den självbild och utseende utåt som ett företag eller en 
verksamhet använder sig av. Det är viktigt med en företagsidentitet för att ge 
kunden en känsla för företaget och skapa en igenkännbarhet. Besökaren på 
webbplatsen ska känna igen företaget på en gång då den ser webbplatsen. En 
företagsidentitet inkluderar företagets självbild eller ”image” (priser, pro-
dukter, marknadsstrategi), företagets visuella framträdande (logotyp, färger, 
placeringar av element) och företagets kommunikation. Detta är mycket 
viktigt att ta hänsyn till vid skapande av mallen och ofta det första som 
studeras. (Graf 2006) 

Fixerad eller variabel storlek 
Vid skapande av en mall finns det två typer att välja på. Antigen en mall där 
skärmdokumentets storlek är beroende på webbläsarens fönsterstorlek, eller 
en mall där storleken är fixerad. Ett exempel på den första, flexibla typen är 
om man har en skärm med 2048 pixlar och webbläsarfönstret är maximerat 
så sträcks webbplatsen ut för att fylla hela fönstret. Detta gör att du som 
utvecklare inte har någon kontroll över hur webbplatsen ser ut för olika 
användare. Om man använder den andra typen så får man bestämma en fast 
bredd på webbplatsen och placera ut elementen exakt vart de ska befinna sig 
i mallen. Fördelen med detta är att webbplatsen alltid kommer att se ut som 
du vill. Nackdelen kan vara att webbplatsen på en skärm med hög upp-
lösning kan se liten ut med mycket tomt utrymme. Om man väljer en fixerad 
bredd på webbplatsen så bör man välja en bredd som inte är högre än de 
flestas skärmupplösning. (Graf 2006) 
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Struktur 
En Joomla!-mall består av ett antal filer. De tre huvudfilerna är: 

• templateDetails.xml 

• index.php 

• template.css 

Filen templateDetails.xml är en XML-fil som innehåller metadata som 
berättar för Joomla! vilka filer som behövs när en sida laddas med denna 
mall. Den innehåller även information om mallen och om vem som byggt 
den. Denna fil är nödvändig när mallen installeras via back end i Joomla!. 
(North 2007) 

index.php är själva motorn för mallen. Detta är den viktigaste filen och det är 
denna som lägger ut webbplatsen och säger till Joomla! CMS vart de olika 
komponenterna och modulerna ska ligga. Denna fil är en kombination av 
PHP och XHTML. (North 2007) 

Cascading Style Sheets (CSS) är en förlängning av HTML. Det är ett sätt att 
definiera egenskaper hos HTML-element. Med CSS-kommandon kan man 
exempelvis bestämma att <h1> taggen i HTML-dokumentet ska vara 18 
punkter i teckensnittet Arial och vikten Fet. Dessa val är inte möjliga att göra 
i ren HTML. Oftast lägger man CSS i en egen fil men det går även att skriva 
in direkt i HTML-filen. I en Joomla!-mall heter denna fil template.css. (Graf 
2006) 

En färdig mall innehåller oftast många fler filer än dessa. Fler än en CSS 
används ofta och i mappen images läggs alla bilder som mallen använder. 
Detta kan vara bakgrundbilder, logotypbild med mera som hör till mallens 
utseende, men inte bilder som ligger i innehållet. (North 2007) 

3.3.3 Innehållet 
Som ett Content Managmant System eller innehållshanteringssystem är 
Joomlas! primära funktion att organisera och presentera allt innehåll på 
webbplatsen. Detta görs med innehållsartiklar. Innehållsartiklarna organi-
seras i en tvånivåshierarki som består av sektioner och kategorier. (North 
2007) 

Genererade webbsidor 
När man bygger en webbplats i Joomla! är det viktigt att från början struk-
turera upp innehållet och bestämma på vilka sidor innehållet ska presenteras. 
Detta kan göras genom att rita upp en sitemap (sidkarta på svenska). En sid-
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Vad är tillägg? 
Ett tillägg är ett installerbart paket som förlänger funktionaliteten hos 
Joomla! på något sätt. Det finns fem typer av tillägg (Graf 2006): 

• Komponenter – En komponent är den mest komplexa typen av 
tillägg. Dessa är små applikationer som ofta presenterar innehåll i 
huvuddelen av webbplatsen. Komponenten com component ex-
empelvis är en miniapplikation som visar alla artiklar på ett visst sätt. 
Ett annat exempel på en komponent kan vara ett diskussionsforum. 
Alla komponenter handlar inte om innehåll utan vissa kan hantera 
en komplex funktion, så som en registreringskomponent som 
hanterar registrering av användare. 

• Moduler – Moduler är vanligtvis mindre och mindre komplexa än 
komponenter. Dessa ligger vanligtvis runt om huvuddelen på 
webbplatsen, exempelvis i sidhuvudet, sidkolumnen eller i sidfoten. 
Dessa är små tillägg som gör små uppgifter, exempelvis Senaste Nytt-
modulen som visar de senaste artiklar som läggs in på webbplatsen. 
En modul arbetar ofta tillsammans med en komponent. 

• Insticksprogram – Ett insticksprogram är en speciell bit kod som 
kan användas över webbplatsen och körs då sidan laddas. Ett 
exempel på en sådan är email cloaking som gömmer e-post adresser 
med JavaScript så att spam robots inte kan se dessa. 

• Mallar – En mall kontrollerar det grafiska utseendet och känslan på 
en webbplats. Dessa inkluderar färger, grafik och typografi. 

• Språk – Genom att installera ett språkpaket så översätts Joomla! till 
ett annat språk. Detta gäller både för back-end och front-end. 

Installera tillägg 
Ett tillägg är nerpackat i exempelvis en zip-fil. I denna zip-fil ligger ett antal 
filer som behövs för tillägget. En viktig fil är xml-filen som berättar för 
Joomla! vad det är för typ av tillägg, vad detta tillägg heter, vem som skapat 
det, vilken licens det ligger under, med mera. Dessutom berättar den för 
Joomla! hur det ska installeras. För att installera ett tillägg använder man 
tilläggshanteraren där man helt enkelt bläddrar efter tilläggsfilen på sin dator 
och klickar på ladda upp & installera. På grund av informationen i xml-filen 
så ser Joomla! vad det är för tillägg och hur den ska installeras. (North 2007) 
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4 Empiri 
4.1 Förändringsanalys över Gruvstadens 
nuvarande eTjänst 

4.1.1 Nulägesanalys 

Kategori 1 - Personalen på Gruvstaden 
Gruvstaden anser att deras nuvarande eTjänst är tråkig och har bristfälligt 
utseende samt saknar funktioner. I nuläget kan man se lediga lägenheter och 
göra en intresseanmälan. Men dessa funktioner anser Gruvstaden är svåra 
och röriga att använda för personalen samt tror att kunden upplever dem 
som bristfälliga. Gruvstaden tycker inte att eTjänsten känns levande i nuläget 
och önskar därför en ny som är integrerad med deras fastighetssystem. En 
funktion som Gruvstaden saknar är att kunden inte kan titta på plan-
lösningen på ett lägenhetsobjekt på eTjänsten. De upplever också att de 
bilder som finns på fastigheterna är inaktuella och tekniskt dåliga. De har 
även funderat över säkerheten på intresseanmälan där eventuell kund får 
fylla i känsliga personuppgifter. Gruvstaden ser gärna att deras hyres-
objektshanteringssystem REAL integreras med eTjänsten. 

Kategori 2 - Boende hos Gruvstaden 
De som uppskattade eTjänsten besökte den någon gång i månaden för att 
titta efter nyheter och lediga lägenheter. De upplevde inga problem men 
tillade att de inte reflekterat över den. De som inte uppskattade eTjänsten 
brukade inte besöka den eftersom de ansåg att den inte uppfyllde deras 
behov. 

Kategori 3 - Besökare 
Vi har även låtit andra personer i blandade åldrar som inte bor hos 
Gruvstaden testa eTjänsten. Vi bad dem leta efter lediga lägenheter samt titta 
efter information de skulle vilja veta när de söker en lägenhet.  

En av testpersonerna upplevde att det var enkelt att hitta de lediga lägenheter 
som fanns men saknade en funktion att göra intresseanmälan på de lediga 
objekten. Det gick inte att klicka på de objekt som fanns för att få mer 
information. Hon skulle även vilja se bilder och planlösningar på de lediga 
objekten. En länk till en karta vore också önskvärt. Under menyvalet “söka 
lägenhet” ska man fylla i information om sig själv med bland annat person-
nummer. Men hon kände att hon inte ville lämna ut sådan information över 
nätet utan skulle hellre ringa. Hon tyckte också att eTjänsten såg tråkig ut. 
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En annan testperson blev irriterad på att det inte gick att klicka på de lediga 
objekten och att det inte gick att söka på sök lägenhet-knappen. Han blev 
förvirrad av att stod intresseanmälan i rubriken när han klickade på sök 
lägenhet. Han saknade information som exempelvis om el ingår, om 
internetanslutning finns, om värme ingår med mera. Han vill även se 
planlösning på de lediga objekten. Han avslutade med att säga att han aldrig 
skulle göra en sådan intresseanmälan där man måste lämna ut uppgifter om 
sig själv på en okrypterad sida. 

Ytterligare kommentarer från testpersoner gällde felanmälan. När de 
klickade på den fanns bara ett telefonnummer mellan 07.30 och kl 9. Övrig 
tid fanns bara akuttelefon. Testpersonerna upplevde detta, samt bristen på 
information och förhållningsregler för de boende som dålig service. 

Vår analys 
På det första skärmdokumentet på gruvstaden.se (figur 8) möts man av en 
välkomsttext där det står lite kort om företaget. Texten är dock mycket lång 
och talar inte om vad kunden kan göra med eTjänsten utan mest vilka 
fastighetsägare Gruvstaden samarbetar med. Detta är information som inte 
känns relevant för kunden. Dock finns öppettider och kontaktinformation på 
startsidan vilket är bra. Logotypen ligger korrekt placerad i det övre vänstra 
hörnet vilket ger en tydlig avsändare. I headern finns www-adressen till 
höger helt i onödan eftersom det upplevs förvirrande. Menyn är en 
toppmeny bestående av sex menyval. När menyvalen namngivits har 
utvecklaren frångått att ge menyvalen samma namn som skärmdokumenten 
kunden kommer till när denna klickar på dem. Till att börja med, när 
kunden klickar på medarbetare kommer denne till ett skärmdokument som 
heter kontakter. Klickar Kunden på ”Sök lägenhet” kommer denne inte till 
en sökfunktion utan till en intresseanmälan där man får önska en lägenhet. I 
denna intresseanmälan finns ett antal brister: väldigt många fält att fylla i 
vilket kan avskräcka kunden, kunden uppmanas lämna ut känslig infor-
mation på ett oskyddat skärmdokument och när denne valt stad får man 
välja område i en rullista men det står ingenstans var dessa områden ligger 
och det finns heller ingen karta.  

Klickar kunden på menyvalet ”Lediga lägenheter” kommer denne till en 
karta över Dalarna med städer där Gruvstaden har sina fastigheter utmärkta. 
Klickar kunden på de olika städerna ser denne att layouten inte är 
konsekvent. Detta problem finns på fler ställen på eTjänsten. Om det finns 
någon ledig lägenhet så står det information om exempelvis hyra, storlek, 
inflyttning med mera. Det finns ingen möjlighet att anmäla sitt intresse på 
den specifika lägenheten som är ledig. Det går heller inte att se hur 
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lägenheten ser ut, varken invändigt eller utvändigt. Det finns heller ingen 
karta kopplad till lägenhetsobjektet. Menyvalet ”Fastigheter” tar kunden till 
en likadan karta som ”Lediga lägenheter”. Men här visar det sig att tre av 
valen leder till blanka skärmdokument. 

 

Figur 8 Första skärmdokumentet för Gruvstadens nuvarande eTjänst 

4.1.2 Problembeskrivning 
Vi har identifierat några problem som är direkt bidragande till varför den 
nuvarande eTjänsten inte uppskattas: 

• Funktionaliteten på eTjänsten har stora brister.  

• Brist på väsentlig information.  

• Bristfällig grafisk design. 

• Inaktuell information. 

• De håller sig inte till webbkonventioner. 

4.1.3 Målbeskrivning 
Gruvstadens huvudmål är att behålla sina hyresgäster eftersom det medför 
stora kostnader när någon flyttar. Ett delmål är att hyresgäster ska flytta 
inom Gruvstaden samt att få nya hyresgäster ifall vakanser uppstår. 



Huvudmål m
hyresgäster 
vara lätt för 

4.1.4 Prob
Det finns st
naliteten då
“sök lägenh
för många r
lämna ut pe
utan något 
befintliga h
hur personu

Dessa prob
hyresgäster 

Eftersom d
finnas bra o
av nyheter 
budskapet a
bilaga 7.2 fö

4.2 Verk
för Gruv

4.2.1 Dok
Dokumentd
denna rapp
mentsproto

4.2.2 Tills

Hem

Figur 9 Tills

med den nya 
och besökar

 Gruvstaden a

blem och m
tora brister p
ålig. Ett exem
het” som lede
rader och upp
ersonliga upp
säkerhetscert

hyresgäster el
uppgifter han

blem leder t
eller Gruvsta

deras huvudm
och tydlig info
samt regler o
att Gruvstad

ör målgraf. 

ksamhets
vstadens 

kumentdefi
definitionen 
port. Se bilaga
otyper för eTjä

ståndsdiag

Hyresgäst

Felanmälan

Vid olycka

Inflytt/utflytt

Lägenhetsbyte 
/Andra hand

ståndsdiagram 

eTjänsten är 
res behov av 
att uppdatera

målanalys
på Gruvstaden
mpel på en av
er till intresse
plevs direkt a

pgifter om arb
tifikat. Det fi
ler besökare 
teras eller Per

till att eTjän
aden själva. Se

mål är att be
ormation till 
och riktlinjer
en är ett mo

s- och Inf
nya eTjä

inition & d
och dokume

a 7.3 för fulls
änsten. 

gram 
Huvu

Lägenhets-
förfrågan

L

för den nya eT

 att den ska v
information.

a eTjänsten. 

ns nuvarande
v de större b
eanmälan. Sjä
avskräckande
betsgivare, ink
nns heller in
av eTjänsten

rsonuppgiftsl

nsten varken 
e bilaga 7.1 fö

ehålla befintli
hyresgästerna

r för boende. 
odernt företa

ormation
änst 

okuments
entsprototype
ständig doku

udmeny

Lägenheter

Lediga 
lägenheter

Ledigt objekt

Hitta.se

Våra 

Tjänsten

vara modern o
 Ett delmål ä

e eTjänst. De
bristerna är m
älva formulär

e. Kunden må
komst och pe
gen tydlig in

n. Någon inf
lagen finns in

uppskattas
r problemgra

iga hyresgäst
a. Både inform
Det är viktig

ag som ”hän

nsbehovs

prototyper
er finns som

umentdefinitio

områden

Om oss

Pågåen
proje

Föreskr

27

och tillgodose
är att det ska

els är funktio-
menyrubriken
ret innehåller
åste dessutom
ersonnummer
formation til

formation om
te. 

av besökare
af. 

ter måste de
mation i form
gt att få fram
ger med”. Se

sanalys 

r 
m bilagor til
on och doku-

nde 
ekt

rifter

Kontakta oss

Personal

7 

e 
a 

-
n 
r 

m 
r 
ll 

m 

e, 

t 
m 
m 
e 

ll 
-

 



28 
 

Tillståndsdiagrammet visar kopplingen mellan skärmdokumenten i eTjän-
sten. Det visar länkningar mellan olika skärmdokument (figur 9). 

4.3 Produktion av Gruvstadens nya eTjänst 

4.3.1 Framtagande av grafisk profil 
För att kunna skapa en enhetlig och snygg eTjänst så var det viktigt för oss 
att ta fram en grafisk profil för eTjänsten. Gruvstaden hade ingen grafisk 
profil annat än logotypen och gav oss fria händer att göra det vi tror blir bäst 
för att skapa en snygg och funktionell eTjänst. En grafisk profil till tryck, så 
som brevpapper, visitkort, kuvert med mera fungerar inte alltid att överföra 
till webben rakt av. Därför var det viktigt med en profil även till webben, en 
så kallad webbprofil (riktlinje 7). En webbprofil är även viktigt för 
användbarheten. Det är i denna man bestämmer marginaler, teckensnitt, 
färger med mera som är avgörande för läsbarhet på webben. 

Färger 
Gruvstadens logotyp har en rödbrun färg. Någon exakt färgkod hade de inte, 
så vi valde ut en röd färg med lite gult i. Logofärgen som finns på deras 
nuvarande eTjänst är mörkröd och Gruvstaden själva var inte nöjd med den. 
Genom att använda den röda med lite gult i återknyts den i faluröd som var 
grundtanken när logotypen först skapades. Vi valde en lite ljusare ton på den 
för att skapa ett lättsamt intryck på eTjänsten. 

För att skapa dynamik i webbprofilen så ansåg vi att det behövdes en ny färg. 
Färgen blå passar bra ihop med röd. Vi valde en blågrå ton till komplement-
färg, som matchar den röda och genom att använda denna färg så kommer 
den röda färgen fram bättre. 

För att få en luftig och fräsch känsla på eTjänsten så valde vi att arbeta 
mycket med toningar och skuggor i designen. Toningar fungerar bra på 
datorskärmar tillskillnad från på tryck, där färgskiftningen är svår att få till. 
Detta är ett bra sätt att få ett djup på eTjänsten. Vi valde en mörk blå färg 
som tonar till den blågrå komplementfärgen vi valde och slutar i vitt. 

Teckensnitt 
Gruvstadens logotyp består av teckensnittet Adobe Caslon Pro. Detta är ett 
smalt teckensnitt med så kallade serifer. Serifer är de ”klackar” som avslutar 
sträcken på tecknen. Detta teckensnitt är inte webbsäkert och kan därför inte 
läsas på webben om man inte har det installerat. Därför valde vi teckensnittet 
Georgia till rubriker. Georgia är väldigt likt Adobe Caslon Pro och att 
återknyta rubriker till logotypen är bra för att skapa igenkänning. Vi valde 



29 
 

även samma röda färg till rubrikerna. För att återknyta ytterligare till logo-
typen så skrivs alla rubriker i versaler. 

Till brödtexten valde vi även här att använda Georgia. Eftersom det har 
serifer ökar läsbarheten eftersom det bildas en linje på raderna vilket gör det 
enkelt att läsa. Färgen är en mörkgrå som ger än lite lättare känsla på 
eTjänsten än helt svart (riktlinje 3). För att göra det ännu mer lättläst så 
ökade vi radavståndet på brödtexten till 1,2 rader. Spalterna är ungefär 60 
tecken bred vilket är optimalt för läsbarheten enligt riktlinje 6. Länkarna är i 
samma teckensnitt och grad som brödtexten men med samma röda färg som 
logga för att utskilja sig. 

Logotypen 
Gruvstadens logotyp är röd mot vit bakgrund. För att vara säker på att 
bakgrunden alltid är vit valde vi att lägga en vit tonplatta under logotypen. 
Detta gör att logotypen alltid är tydlig och väl synlig. Vi la även en tonad 
skugga runt om den vita tonplattan för att passa ihop med övriga element. 
Logotypen placeras högst upp i vänstra hörnet på eTjänsten eftersom detta 
blir det första elementet som kunden ser (figur 10).  

Figur 10 Webbprofil 

Logotyp Rubrik – Gerorgia 24px 

Färger 

Brödtext – Georgia 12px
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4.3.2 Design av skärmdokument 

Dynamisk symmetri 
För att skapa en mall för skärmdokumenten använder vi dynamisk 
symmetrisk rutnätsbaserad skärmdesign som Chang mfl (2003) skriver om. 
Vi utgår från en dynamisk rektangel. På denna rektangel drar vi diagonala 
linjer och räta vinklar på diagonalerna för att finna skärpunkter. Dessa 
skärpunkter bestämmer vart objekt placeras ut på skärmdokumentet. På 
figur 11 syns hur vi utgick från en dynamisk rektangel som grundform. I 
denna drar vi två diagonala linjer som bildar ett x i rektangeln. Genom att 
dra en rät vinkel där vi vill ha sidhuvudet på skärmdokumentet så bestäms 
även ytor för undermenyn till vänster, innehåll i mitten och andra objekt till 
höger. Detta är grundstrukturen för våra skärmdokument. Därefter drog vi 
två diagonala streck som bestämmer ytan för logotyp på vänster sida och 
sidkarta och sökfält på höger sida. Med dessa diagonaler bildas även en 
skärpunkt för sidfoten. Diagonalerna skär även strax under sidhuvudet och 
detta blir den yta där vi placerar brödsmulor (riktlinje 5). Genom att utforma 
dokumentmallen på detta vis bildas en dynamisk symmetri som hjälper 
användaren att förstå skärmdokumentets struktur, läsbarhet och ordning 
enligt riktlinje 8. 

Genom att göra skärmdokumenten symmetriska så ges ett trovärdigt, lugnt 
och harmoniskt intryck. För att användaren ska få en bra överblick använder 
vi inte för många objekt på varje skärmdokument. Dessutom använder vi 
stora marginaler för att skärmdokumentet ska kännas luftig och fräsch. 
Genom att ha stora marginaler runt om kan man ha mindre marginaler där 
objekt hör ihop. Genom närhetens lag (riktlinje 4) ser man vilka objekt som 
hör ihop. Det samma gäller menyerna där valen ligger tätt samman. För att 
skapa tillhörighet mellan objekt har vi även använt likhetens lag (riktlinje 4) 
som gör att objekt som liknar varandra hör ihop. 
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Figur 11 Dynamiskt symetrisk skärmdokument 

Formgivning av skärmdokument 
För att formge skärmdokumenten utgår vi ifrån den dynamiskt symmetriska 
skärmmall vi tog fram och applicerar den grafiska webbprofil som vi 
formgivit (figur 12). Vi valde att ha en toppmeny som global meny. Vi la 
menyn i en röd ruta som i sin tur ligger i en vit ruta med skuggning runt om. 
Vi valde den röda färgen för att menyn ska synas väl och sticka ut. För att 
göra det extra tydligt var man befinner sig så får det aktiva menyvalet i 
huvudmenyn vit bakgrund med röd text. Till den globala menyn har vi 
undermenyer som ligger till vänster på skärmdokumentet (riktlinje 5). När 
ett val görs på den globala menyn så ville vi att undermenyn tydligt skulle 
synas, så att kunden inte missar den. Därför gjorde vi den i samma röda färg 
som logotypen. Dessutom använder vi en effekt som gör att det menyval som 
pekaren ligger på ändrar färg till en lite mörkare nyans. 

I sidhuvudet använde vi toningen och logotypen placerades enligt konven-
tionen, i riktlinje 9, högst upp till vänster i sidhuvudet. Längst ner på skärm-
dokumentet finns en sidfot som består av en vit ruta med samma skuggning 
som logotypen har. I denna lägger vi besöksadressen till Gruvstadens kontor 
då det är vanligt att kunder tittar där för att få reda på denna information. I 
sidhuvudet på samma placering som logotypen fast till höger har vi placerat 
ett sökfält som även innehåller eTjänstens sitemap. Att navigera med hjälp av 
sökfältet är vanligt bland kunder (riktlinje 5) och vi ville därför ha detta fält 
väl synligt. 
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Strax under sidhuvudet lade vi brödsmulor. Det är en placering som är 
vanlig för brödsmulor och gör det tydligt för kunden att se var denne 
befinner sig som riktlinje 5 beskriver. Dessutom är det ett sätt att navigera 
på. För att man inte ska blanda ihop brödsmulor med menyn så gjorde vi 
den diskret genom att ha den i en ljusgrå nyans. 

I mittenkolumnen på skärmdokumentet kommer huvudinformationen att 
ligga. Textraderna i denna ligger på cirka 60 tecken (riktlinje 6). Bakgrunden 
som kommer att ligga under skärmdokumenten är i samma blåa ton som 
sidhuvudet, den tonas från djupblå till en ljusare nyans. Även runt skärm-
dokumentet lägger vi en skugga som lyfter fram skärmdokumentet. 

 

Figur 12 Skärmdokument 

4.3.3 Beskrivning av ny eTjänst 
Genom förändringsanalysen och diskussioner med Gruvstaden bestämde vi 
vad eTjänsten ska innehålla. Innehållet presenteras på eTjänsten genom 
toppmenyn som är den globala menyn. Under varje menyval finns infor-
mation och en undermeny med ett antal menyval. 

Beskrivning av skärmdokument 
Startdokumentet för gruvstaden.se ser ut som i figur 13. Den innehåller en 
kort välkomsttext som beskriver vart kunden har kommit och vad eTjänsten 
erbjuder enligt samt information om öppettider och en nyhetsspalt. En stor 
bild på en vy över Falun är placerad centralt. Den sekventiella designen 
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(riktlinje 2) har stått i centrum vid utformningen av skärmdokumenten. 
Detta gör att kunden först ser den stora bilden på startdokumentet för att 
därefter se välkomstrubriken och sedan logotypen. Detta gör att kunden 
snabbt förstår vart denne har kommit. Nyhetsspalten är en viktig del 
eftersom kunden ser att eTjänsten ofta uppdateras med nyheter och får då 
förtroende för att informationen är aktuell på eTjänsten. Nyhetsspalten är 
utformad efter båda gestaltlagarna (riktlinje 4) närhetens och likhetens lag 
genom att nyheterna är tätt placerade och ser likadana ut. Dessa lagar är även 
applicerade på toppmenyn. I toppmenyn finns valen Hem, Hyresgäster, 
Lägenheter, Om oss och Kontakta oss. Hem tar kunden till det första 
skärmdokumentet. Dit kommer kunden även om man klickar på logotypen 
enligt webbkonventionen, riktlinje 9. Till vänster på skärmdokumentet ligger 
öppettider. Detta ligger i en gråblå ruta och på samma sätt ska andra tjänster 
placeras som Gruvstaden vill puffa för.  

Menyvalet ”Hyresgäster” tar fram ett nytt skärmdokument (se figur 14) där 
ytterligare information som finns på handlingsrepertoaren hittas. En 
undermeny med fyra menyval där varje val representerar nya skärmdoku-
ment finns på detta skärmdokument. Dessa fyra menyval tillhandahåller 
textinformation relaterade till namnen på menyvalen. Informationen som 
finns i skärmdokumentet ”Hyresgäster” är en kort beskrivning om vad 
kunden kan finna för information under denna avdelning. Undermenyn 
innehåller länkar till skärmdokumentet ”Hyresgäst” som är en del av 
kärntjänsten. Undermenyn är designad efter gestaltlagarna (riktlinje 4) 
närhetens och likhetens lag för att kunden tydligt ska se och förstå de olika 
valen som finns. Det första val som finns på undermenyn är ”Felanmälan”. 
Detta skärmdokument erbjuder flera sätt att göra en felanmälan på. 
Antingen kan kunden ringa något av de telefonnummer som finns eller 
använda tilläggstjänsten i form av interaktiva formulär där kunden beskriver 
felet och lämnar personuppgifter och adressinformation. Denna tilläggstjänst 
är till för att anmäla fel som inte är allt för brådskande och genom att erbjuda 
detta, för kunden enkla sätt att sköta felanmälan, så ökar kundnyttan. Denna 
tilläggstjänst har vi tydliggjort genom att lägga den i en gråblå ruta där vi 
använt riktlinje 4 – gestaltlagarna. Telefonnumren kan användas beroende 
på hur brådskande felet är och dessa leder till en extern användnings-
situation som sker utanför Gruvstadens IT-system. Undermenyvalet ”Vid 
olycka” är en tilläggstjänst som presenterar ett nytt skärmdokument där 
information angående hur hyresgästen bör agera vid olika typer av olyckor är 
presenterade. Nästa undermenyval är ”Inflyttning/utflyttning” och här får 
kunden information om Gruvstadens regler och tips vid inflyttning och 
utflyttning. Den sista tilläggstjänsten för ”Hyresgäster” är ”Lägenhets-
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byte/Andra hand”. Här finner kunden Gruvstadens regler angående dessa 
punkter. 

Menyvalet ”Lägenheter” beskriver vad kunden kan göra och finna för 
information under denna kategori. Detta menyval har tre skärmdokument 
som kunden når genom undermenyn till höger på skärmdokumentet. Det 
första undermenyvalet heter ”Lägenhetsförfrågan”. På detta skärmdokument 
har kunden möjlighet att önska en lägenhet genom att fylla i formulär med 
namn, kontaktuppgifter och information om lägenheten hyresgästen önskar. 
Detta är en interaktiv användningssituation och genom att använda denna 
tjänst så kontaktar Gruvstaden kunden om en ledig lägenhet som matchar 
dessa krav dyker upp. Under ”Lediga lägenheter” visas ett skärmdokument 
med en lista över de lediga lägenheter som Gruvstaden för närvarande har 
(figur 15). På detta skärmdokument finns grundläggande information om 
lägenheterna och kunden kan även sortera lägenheterna hur denne vill 
genom att klicka på någon av de olika parametrar varje lägenhet har. 
Lägenheterna i listan är klickbara, och genom att klicka på någon av 
lägenheterna öppnas ett nytt skärmdokument med detaljerad information 
om det valda objektet tillsammans med en planlösningsbild (figur 16). 
Informationen är grupperad efter typ av information enligt riktlinje 4. I detta 
skärmdokument finns även en knapp som heter ”Karta”. Detta är en 
länknings-eTjänst till en relaterad eTjänst. Knappens design följer hitta.se:s 
grafiska profil med logotyp, vilket tydliggör att kunden kommer till en ny 
tjänsteleverantör med en annorlunda grafisk design. Denna länknings-
eTjänst fungerar som en brygga mellan tjänsteleverantörerna Gruvstaden 
och hitta.se. Genom att klicka på denna knapp tas kunden till ett nytt 
skärmdokument och en relaterad eTjänst. Denna relaterade eTjänst består av 
en karta på hitta.se där det lediga hyresobjektet är markerat. Funktionen är 
helt autonom för både Gruvstaden, kunden och hitta.se. Det ända som krävs 
för att den ska fungera är att Gruvstaden har fyllt i korrekt information om 
det lediga lägenhetsobjektet. Skärmdokumentet med detaljerad information 
om den lediga lägenheten innehåller även en tilläggstjänst i form av en 
intresseanmälan. Denna intresseanmälan är en interaktiv användnings-
situation och kunden får här fylla i vissa uppgifter om sig själv och 
kontaktinformation. Därefter kontaktar Gruvstaden kunden om denne får 
lägenheten. Även denna tilläggstjänst ligger i en blågrå ruta för att utmärka 
sig som en tilläggstjänst och bygger på gestaltlagarna i riktlinje 4. Det sista 
undermenyvalet på denna kategori är ”Våra områden”. Detta skärm-
dokument förser kunden med information om de områden där Gruvstaden 
har lägenheter. Denna information kan vara värdefull för lägenhets-
spekulanter som inte känner till området den lediga lägenheten ligger i. 
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Menyvalet ”Om oss” öppnar ett nytt skärmdokument med information om 
vad kunden kan finna i denna kategori och generell information om Gruv-
staden. Här finns en undermeny med två val. Det första undermenyvalet är 
”Pågående projekt” och här finns information om projekt som Gruvstaden 
för närvarande är inblandade i. Nästa menyval öppnar skärmdokumentet 
”Föreskrifter” där Gruvstadens föreskrifter finns presenterade. 

Det sista menyvalet är ”Kontakta oss” och här öppnas ett skärmdokument 
med generell kontaktinformation till Gruvstaden. Dessutom finns en 
tilläggstjänst med en interaktiv användningssituation där kunden kan 
kontakta Gruvstaden genom ett mailformulär. Detta mailformulär ligger i en 
blågrå ruta för att påvisa att det är en tilläggstjänst och här använder vi 
gestaltlagarna i riktlinje 4. I undermenyn finns valet ”Personal” som öppnar 
en tilläggstjänst i ett nytt skärmdokument. På detta skärmdokument finns 
kontaktinformation och bilder på de anställda hos Gruvstaden. 

 

 

Figur 13 Hem 
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Figur 15 Lediga lägneheter 

Figur 14 Hyresgäst 
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Figur 16 Detaljdokument på ledigt objekt 
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Eftersom vi har valt att inte arbeta med tabeller för layout utan med div-
taggar och CSS så skapar vi i CSS:en de olika block som eTjänsten ska bestå 
av. Det första div-blocket är det som kommer att innehålla eTjänsten. I detta 
lägger vi andra block så som sidhuvud, meny, sidinnehåll och sidfot. Sidin-
nehållet Innehåller i sin tur tre div-boxar. En för undermenyn till vänster, en 
för huvudinnehållet på eTjänsten och en till höger som ska innehålla bilder. 
Alla mått på boxar mätte vi ut genom skärmdokumentet i bildbehandlings-
programmet. Det är även härifrån vi plockar färger. Efter att ha gjort en tom 
sida med samma utseende som skärmdokumentet så är det dags att göra 
sidan till en Joomla!-mall. 

För att göra sidan till en Joomla!mall så placerar man ut kodrader i PHP där 
man vill att Joomla!-innehållet ska placeras. Dessa kodrader kan man placera 
ut med hjälp av tillägget till HTML-editorn. En sådan kodrad kan se ut så 
här: 

<?php if($this->countModules('top')) : ?> 
<jdoc:include type="modules" name="top" style="xhtml" /> 
<?php endif; ?> 

Just dessa rader placerar ut toppmenyn. Det finns en sådan för brödsmulor, 
undermeny, huvudinnehållet, högerspalten med flera. Det är viktigt att göra 
mallen dynamisk och därför får man inte använda absoluta sökvägar. För att 
länka till CSS-filen exempelvis måste man lägga in en kodrad som håller den 
riktiga sökvägen. Denna kodrad ser ut såhär: 

<?php echo $this->template ?> 

Den pekar på sökvägen till mappen som mallen ligger i. Genom att inte 
använda absoluta sökvägar så kan sidor flyttas och namn på kataloger kan 
ändras utan att det påverkar sökvägen till olika filer. Detta är viktigt för oss 
eftersom vi ska implementera eTjänsten på en annan webbserver. Även 
dokumentdefinitionen innehåller relativa variabler för att man i Joomla! ska 
kunna bestämma språk på eTjänsten. 

4.3.5 Utveckling av hyresobjektshantering 
Nu är hela strukturen för eTjänsten klar och det är dags att börja med 
funktionalitet. En specialfunktion som Gruvstaden efterfrågade var hyres-
objektshantering. Deras önskan var att synkronisera det interna systemet för 
hyresobjektshantering med eTjänsten. Vi tittade på möjligheter att lösa detta 
genom att prata med Gruvstadens leverantör av det interna systemet, REAL. 
REAL berättade att detta är en funktion som i dagsläget inte är möjlig, men 
de har planer på att utveckla en sådan funktion. De sa att det kanske går att 
synkronisera deras Paradox-databas med en eTjänst över internet, men 
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rekommenderade oss att vänta tills det att de själva har utvecklat en sådan 
lösning. Vi valde att göra en Joomla!-baserad lösning. 

Vi studerade hur andra fastighetsförmedlare har löst gränssnittet till 
hyresobjektshanteringen. Det fanns ett antal olika lösningar, men vi fastnade 
för den, för användaren, enklaste varianten. När kunden går in under 
”Lediga lägenheter” på menyn så kommer man till en lista där alla lediga 
hyresobjekt listas. Här får kunden den viktigaste informationen om de lediga 
objekten i listan. Vi valde att visa information om adress, område, ort, antal 
rum, yta, hyra och tillgänglig från i listan. Kunden kan själv sortera objekten 
som den vill genom att klicka i tabellhuvudet. På detta sätt är det enkelt att 
sortera exempelvis med hyran i stigande ordning, eller området i fallande 
ordning. Kunden kan sedan klicka på adressen på de olika hyresobjekten för 
att få ytterligare information. Den fullständiga information som finns på 
detta skärmdokument kom vi överens om i samråd med Gruvstaden. 
Informationen är: objektsnummer, adress, ort, område, antal rum, yta, 
våning, hyra, tillgänglig från, värme, varmvatten, hushållsel och övrig 
information. Dessutom finns en bild på planlösning och en länk till den 
samexisterande eTjänsten hitta.se. Genom att klicka på länken får kunden 
upp ett nytt fönster med en karta där lägenheten är markerad. Dessutom kan 
kunden göra en intresseanmälan direkt på hyresobjektssidan. Kunden fyller i 
information om sig själv i formulär och klickar på ”Gör intresseanmälan”. 

För att skapa denna funktion började vi med att studera utbudet av färdiga 
komponenter för denna typ av funktionalitet. Det fanns några stycken för 
lägenhetshantering, men ingen som uppfyllde våra krav fullt ut. Vi testade 
även en e-handelskomponent, virtueMart, som vi tänkte använda, men insåg 
efter ett tag att det är för komplext för att modifiera till den komponent vi 
vill ha. Vi valde att istället modifiera en standardkomponent. Denna stan-
dardkomponent är förinstallerad i Joomla! och är till för hantering av kon-
takter. Grundutseendet passade oss ganska bra eftersom kontakterna visas i 
en lista som man kan klicka på för att få ytterligare information om kon-
takten. 

För att modifiera denna komponent till en hyresobjektshantering krävdes 
ganska mycket arbete. Vi bestämde först vad som skulle finnas med på varje 
hyresobjekts detalj-skärmdokument. Därefter gick vi in i språkfilerna som 
finns till komponenter i Joomla!. I dessa ändrade vi namn på de olika ”para-
metrarna” för kontakterna. Parametrarna hette ursprungligen e-post, post-
adress, ort, län, postnummer med mera men vi ändrade dessa till objekts-
nummer, yta, hyra med mera. Genom att göra på detta vis slapp vi göra 
ändringar i databasstrukturen. När vi gjort detta så gick vi in i front-end 
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filerna till komponenten där vi ändrade utseende på hyresobjektslistan och 
lägenhetsdetaljsskärmdokumentet för att få rätt layout på dessa. Vi la även 
till funktionen att sortera listan med lägenhetsobjekt och i detalj-skärm-
dokumentet la vi till hitta.se länken som drar ort och adress från databasen 
för att dynamiskt skapa en länk till rätt lägenhetsobjekt. Den ursprungliga 
kontaktkomponenten hade en bildhanterare där man i back-end kan ladda 
upp en bild till varje kontakt. Denna använde vi till planlösnings hanteraren, 
som gör att man enkelt kan ladda upp en bild på planlösning till det aktuella 
objektet. Den sista funktionen till lediga lägenheter är intresseanmälan. Vi la 
in ett antal formulär där kunden får fylla i personinformation som sedan 
skickas via e-post till Gruvstaden. Detta skriver sedan Gruvstaden ut och 
sätter i pärmen för intresseanmälningar. Det sista vi gjorde var att putsa i 
back end för att få rätt utseende på alla fält och ta bort viss funktionalitet som 
är till för kontakthantering. Kontaktkomponenten använde sig av ikoner för 
att beskriva vilken typ av information som visas, men dessa tog vi bort och la 
till text istället. Därefter var det omöjligt att se att denna komponent har varit 
till för något annat än hyresobjektshantering. 

Genom att använda en standardkomponent till detta så blir gränssnittet 
precis som resten av Joomla!. Det gör det enkelt för Gruvstaden att hantera 
lägenhetsobjekten, då man kan slå på och av dessa på samma sätt som van-
liga artiklar. I back-end väljer man att skapa ett nytt hyresobjekt genom att 
välja ”ny”. Då kommer man till ett skärmdokument med massa fält där man 
fyller i lägenhetsinformation. Man laddar upp en bild och klickar sedan på 
spara. Därigenom har man skapat ett nytt hyresobjekt som ligger på 
eTjänsten. Detta hyresobjekt aktiverar man och avaktiverar med ett klick för 
att bestämma om det är tillgängligt på eTjänsten eller inte. 
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5 Slutsatser & diskussion 
5.1 Prövning av riktlinjer 

5.1.1 Riktlinje 1 – Låt formen visa vägen 
Vi har prövat riktlinje 1 genom att utforma skärmdokumenten strikt och 
tydligt men ändå med en estetik vi tycker är tilltalande samt utformat en 
tydlig visuell hierarki. Detta har resulterat i att den fokala eTjänsten 
uppfattas som seriös och tydlig men ändå inbjudande för kunden.  

5.1.2 Riktlinje 2 – Eftersträva sekventiell design 
Vi har eftersträvat sekventiell design när vi utformat alla skärmdokument. 
Exempelvis har vi placerat ett stort fotografi på första skärmdokumentet så 
att ögat flyttar sig från det till logotypen i vänstra hörnet. Den globala menyn 
och undermenyn är också placerade så att de ska hjälpa ögats rörelse. Detta 
resulterar i att kunden snabbt kan uppfatta vad tjänsteleverantören till-
handahåller. 

5.1.3 Riktlinje 3 – Eftersträva hög kontrast 
Vi har prövat riktlinje 3 genom att ge text och grafiska element höga 
kontraster för att skapa hög läsbarhet och tydlighet. Vi har även arbetat med 
storlekskontraster. Dessa kontraster resulterar i att kärntjänstens och 
tilläggstjänsternas innehåll förmedlas tydligt samt att länknings-eTjänsten 
kan identifieras lätt då den ligger avskiljt i en egen ruta som ger kontrast mot 
den vita bakgrundsytan. Tilläggstjänsterna ligger i blågråa rutor som skiljer 
sig från innehållet i kärntjänsten. 

5.1.4 Riktlinje 4 – Utnyttja gestaltlagarna 
Vi har använt oss av närhetens lag och likhetens lag när vi formgett 
skärmdokumenten. Detta har resulterat i att alla menyval i den globala 
menyn är placerade bredvid varandra för att kunden ska förstå att det är där 
kunden får tillgång till den fokala eTjänstens handlingsrepertoar. Likaså är 
alla visuella element som hör ihop formgivna så att de även liknar varandra 
visuellt.  

5.1.5 Riktlinje 5 – Eftersträva god navigation 
Vi har eftersträvat god navigation genom att tillämpa alla fyra exemplen som 
vi nämnt i teorikapitlet. Detta resulterar i att kunden får det lätt att nyttja 
både kärntjänsten och tilläggstjänsterna till fullo samt att med lätthet 
navigera till den relaterade eTjänsten via länknings-eTjänsten. Däremot har 
vi inte placerat brödsmulorna på exakt samma ställe som Krug (2006) 
förespråkar då detta hade gjort brödsmulorna tydligare än vad de behöver 
vara. Krug menar att brödsmulorna bör vara högst upp på ett skärm-
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dokument, ovanför sidhuvudet till vänster. Vi anser, precis som Krug (2006), 
att brödsmulorna ska vara ett komplement som inte sticker ut för mycket. 
Det hade brödsmulorna gjort om vi placerat dem högst upp på skärm-
dokumentet. Därför måste de placeras där formen tillåter det, i detta fall högt 
uppe till vänster, precis som Krug (2006) men under sidhuvudet. 

5.1.6 Riktlinje 6 – Eftersträva hög läsbarhet. 
Vi har eftersträvat hög läsbarhet genom att ha radlängder som inte 
överskrider 55 tecken per rad samt radavstånd som förmedlar kärntjänsten 
på ett tydligt sätt. 

5.1.7 Riktlinje 7 – Skapa och använd en grafisk profil. 
Vi har skapat och använt en grafisk profil under hela arbetets gång. Detta 
resulterade i en enhetlig samexisterande eTjänst med ett starkt visuellt 
uttryck.  

5.1.8 Riktlinje 8 – Eftersträva symmetri och balans.  
Vi har eftersträvat symmetri och balans genom att använda oss av rut-
nätsdesign. Skärmdokumenten är uppdelade i tre spalter där höger- och 
vänsterspalten är lika breda och mittenspalten är bredare. Upp- och nedtill 
finns ett sidhuvud och sidfot. Skärmdokumenten är centrerade i webb-
läsaren. Detta ger ett harmoniskt intryck. För att skapa symmetrin utgick vi 
från metoden symetrisk dynamik. Detta för att kompositionen ska vara god 
och konsekvent. Genom att designa symmetriskt bildas en jämvikt och 
balans i skärmdokumentet. Detta är något som ögat eftersträvar och resul-
terar i att kunden får bättre överblick över den fokala eTjänsten. 

5.1.9 Riktlinje 9 – Använd webbkonventioner.  
Vi har använt oss av webbkonventioner vid utvecklingen av eTjänsten. 
Exempel på dessa är en klickbar logotyp, där användaren tas till startsidan 
vid klick, adressuppgifter i sidfoten, logotyp högst upp till vänster och under-
meny i vänsterspalten. Detta tror vi resulterar i att kunden enkelt får en 
överblick och förståelse för de handlingar som eTjänsten erbjuder.  

5.2 Slutsats 
Många av dessa riktlinjer går in i varandra men vi anser ändå att de är 
mycket användbara. Genom att använda sig av dessa riktlinjer när man 
designar skärmdokumentet för eTjänster ökar kundvärdet eftersom att 
eTjänsten blir tydlig, får hög användbarhet och en balanserad design. Vi 
anser också att riktlinjerna fungerar som stöd för den som designar skärm-
dokumenten till en eTjänst. Vi påstår även att det är extra viktigt med god 
grafisk design på de tilläggstjänster där kunden skickar ett meddelande till 
tjänsteleverantören. Detta är viktigt för att kunden ska känna sig säker och 
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trygg då denne skickar över personlig information. Dessutom blir tilläggs-
tjänsterna tydligare och lättare att skilja från kärntjänsten. Vi anser att det är 
viktigt att länknings-eTjänster sticker ut från övrig design på eTjänsten då 
dessa tar kunden till en annan tjänsteleverantör. I vårt fall där vi länkar till 
hitta.se använder vi deras egen knapp som innehåller deras logotyp. Detta för 
att kunden inte ska bli förvirrad när kunden tas till en annan eTjänst från en 
annan tjänsteleverantör och med annorlunda grafisk design. Därför anser vi 
att det är meningsfullt att använda riktlinjer för grafisk design i en eTjänste-
kontext. 

eTänsten är byggd utifrån W3C-standard som resulterar i att den blir 
tillgänglig, SEO-optimerad och användarvänlig. Genom att utveckla den 
med ett populärt CMS med öppen källkod blir eTjänsten flexibel och 
förändringsbar. Detta resulterar i en eTjänst som går att använda under 
många år med stora möjligheter för vidare utveckling. 

5.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet var att pröva utvalda riktlinjer för grafisk design 
på eTjänster för att få kunskap om hur man kan utforma skärmdokument till 
eTjänster. Detta syfte anser vi vara uppfyllt. Målet att producera en eTjänst 
till Gruvstaden som bygger på regler och kriterier inom grafisk design anser 
vi också vara uppfyllt. 

5.4 Arbetsgång 
Arbetet har gått ungefär som planerat då vi varit noga med planeringen. I 
början på varje vecka gjorde vi en rekapitulering av föregående vecka. Vi 
gjorde därefter ett veckoschema med allt som skulle göras och vem som 
skulle göra vad. Till en början hade vi planer på att integrera eTjänsten med 
Gruvstadens egna fastighetshanteringssystem ”REAL”. Men efter att ha talat 
med utvecklarna av REAL så ändrade vi uppfattning då detta skulle ha varit 
allt för tidskrävande och komplicerat. 

5.5 Teori 
Utgångspunkten var att samla in information genom att läsa litteratur inom 
eTjänster, grafisk design och Joomla! för att sedan ta fasta på det vi ansåg 
vara viktigt och användbart för vårt mål och syfte. Detta fungerade väl och 
det gick ganska lätt att filtrera informationen. Mycket av den informationen 
vi hittade om grafisk design går bra att applicera i en eTjänstekontext.  

5.6 Metod 
Vi använde oss först av utvalda delar av metoden FA SIMM. Vi byggde vår 
förändringsanalys på intervjuer och en egen analys av Gruvstadens 
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dåvarande eTjänst som resulterade i en problemgraf och en målgraf. Vi fick 
genom förändringsanalysen viktig information att ta hänsyn till när vi sedan 
började utveckla den nya eTjänsten. Slutsatsen man kunde dra av detta var 
att FA SIMM var en bra metod att använda för att vidareutveckling av en 
eTjänst.  

För att definiera skärmdokumenten använde vi utvalda delar av VIBA-
SIMM, nämligen dokumentsdefenition, dokumentsprototyp och tillstånds-
diagram. Vi tycker att dessa delar är bra för oss att få struktur och tydlighet 
vid utformningen av skärmdokumenten.  

När vi började examensarbetet hade vi en idé om att skapa eTjänsten genom 
att koda i XHTML, PHP och MySQL utan användning av ett CMS, efter att 
undersökt olika möjligheter beslutade vi att utveckla eTjänsten med inne-
hållshanteringssystemet Joomla! istället. Detta för att det skulle bli lättare för 
Gruvstaden att styra innehållet samt lättare att lägga till flera eTjänster i ett 
senare skede. Arbetet med Joomla! gick smidigt tills vi skulle skapa själva 
hyresobjektshanteringsdelen. Vi testade olika komponenter för e-handel till 
en början, till exempel virtueMart, med syftet att anpassa dessa till hyres-
objektshantering. Efter någon vecka insåg vi dock att virtueMart var för 
komplicerat för att vi skulle kunna anpassa det helt till hyresobjekts-
hantering. Därför valde vi att modifiera en standardkomponent istället. 
Denna standardkomponent var ursprungligen till för hantering av kontakter 
med adressinformation, e-post, telefonnummer med mera.  
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7 Bilagor 
7.1 Problemgraf 

 

  

31. Bristfällig information
om lediga hyresobjekt

30. Ej klickbara
hyresobjekt

bland "Lediga
lägenheter"

29. Bristfällig information
för hyresgäster

26. Svårnavigerad

32. Brist på information23. Dålig intresse-
anmälansfunktion

28. Inaktuella foton
på fastigheter

25. Omodern i största allmänhet

24. Bristfälliga funktioner 
på webbplatsen

22. Stress

21. Tidsbrist

20. I menyn står det "sök lägenhet" men man 
kommer till "intresseanmälan"

19. Otydligt "önskas hyra"
-funktion under 
intresseanmälan

18. Jobbigt att fylla
i intresseanmälan

17. Säkerhetsbrister
på intresseanmälan

16. Inga bilder på
lediga objekt

15. Inga planlösningar
till lediga objekt

14. Inkonsekvent layout

13. Fastighetslistan är dålig

12. Fastighetskartan är inaktuell

11. Bristfällig felan-
mälans funktion

8. Ej anpassad för funktionshindrade

7. Förvirrande meny

6. Fel färger på webbplatsen

5. Tekniskt dåliga foton

3. Dåligt gränssnitt
på webbplatsen

2. Jobbig att uppdatera

1. Tråkig design
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7.2 Målgraf 

 

  

25. Bra funkrionalitet
för lägenhetsspekulanter24. God information om hyresobjekt

23. Bra funtioner på webbplatsen

22. Modern webbplats

21. Slippa dubbelarbete med flera system 20. Konsekvent layout

19. Översiktskartor
till objekt

15. God information
till hyresgäster

14. Enkel sida att uppdatera

13. Aktuella foton på fastigheter

12. Funktionshinder-
anpassad webbsida

11. Användarvänlig
webbsida

10. Se planlösningar
på webbsidan

9. Fullständig information
om hyresobjekten 

(Kabel TV, Internet m.m)

6. Inbjudande sida

5. Levande webbplats

4. Möjlighet att göra
lägenhetsförfrågan

3. Möjlighet att
felanmäla via
webbsidan 2. Möjlighet till

intresseanmälan
på lediga objekt

1. Se lediga
lägenheter
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7.3 Dokumentdefinition & dokumentsprototyp 

 

 

  

Beskrivning Hem 

Användningssituation Nya besök 

Typ av situation Läs, navigering 

Informationsinnehåll Nyheter, öppettider, foto, välkomsttext 

Aktörer Besökare 

Kommunikationsfunktion Förmedla nyheter 

Avsedda effekter Förse kunderna med övergriplig information 

Relaterade dokument  
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Beskrivning Hyresgäst 

Användningssituation När man som hyresgäst vill ha information 

Typ av situation Läs, navigering 

Informationsinnehåll Hyresgästtext, underrubriker: Felanmälan, 
Vid olycka, inflyttning/utflyttning, 
lägenhetsbyte/andra hand. 

Aktörer Besökare 

Kommunikationsfunktion Förmedla information 

Avsedda effekter Förse kunderna med specifik information 

Relaterade dokument  
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Beskrivning Hyresgäst:Felanmälan 

Användningssituation När man som hyresgäst vill felanmäla 

Typ av situation Läs, navigering,interaktion 

Informationsinnehåll Information om felanmälan, 
Felanmälningsformulär 

Aktörer Hyresgäst 

Kommunikationsfunktion Informationsutbyte 

Avsedda effekter Ge kunderna möjlighet att felanmäla via 
telefon och interaktivt formulär 

Relaterade dokument  
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Beskrivning Hyresgäst:Vid olycka 

Användningssituation När man som hyresgäst vill ha information 

Typ av situation Läs, navigering 

Informationsinnehåll Information om handlingsplan vid 
olyckstillfällen, hemförsäkring, 
skyldigheter/rättigheter. 

Aktörer Hyresgäst 

Kommunikationsfunktion Informationsutbyte 

Avsedda effekter Ge kunderna tillräcklig information för att 
hantera olyckor 

Relaterade dokument  
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Beskrivning Hyresgäst:Inflyttning/utflyttning 

Användningssituation När man som hyresgäst vill ha information 

Typ av situation Läs, navigering 

Informationsinnehåll Information om handlingsplan vid 
inflyttning och utflyttning. 

Aktörer Hyresgäst 

Kommunikationsfunktion Informationsutbyte 

Avsedda effekter Ge kunderna tillräcklig information för att 
hantera in och utflyttning 

Relaterade dokument  
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Beskrivning Hyresgäst:Lägenhetsbyte/andra hand 

Användningssituation När man som hyresgäst vill ha information 

Typ av situation Läs, navigering 

Informationsinnehåll Information om handlingsplan vid 
lägenhetsbyte 

Aktörer Hyresgäst 

Kommunikationsfunktion Informationsutbyte 

Avsedda effekter Ge hyresgästerna tillräcklig information om 
regler för lägenhetsbyte och 
andrahandsuthyrning 

Relaterade dokument  
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Beskrivning Lägenheter 

Användningssituation När man som hyresgäst vill ha information 

Typ av situation Läs, navigering 

Informationsinnehåll Information omlägenhetssidorna, 
underkategorier 

Aktörer Hyresgäst 

Kommunikationsfunktion Informationsutbyte 

Avsedda effekter Ge besökaren information om lägenheter 

Relaterade dokument  
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Beskrivning Lägenheter: Lägenhetsförfrågan 

Användningssituation När besökaren vill göra en lägenhetsförfrågan 

Typ av situation Läs, navigering, interaktion 

Informationsinnehåll Formulär 

Aktörer Hyresgäst 

Kommunikationsfunktion Informationsutbyte 

Avsedda effekter Att besökaren ska fylla i lägenhetsförfrågan 

Relaterade dokument  
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Beskrivning Lägenheter: Lediga lägenheter 

Användningssituation När besökaren vill titta på lediga lägenheter 

Typ av situation Läs, navigering 

Informationsinnehåll Tabell 

Aktörer Hyresgäst 

Kommunikationsfunktion Informationsutbyte 

Avsedda effekter Att ge besökaren information om befintliga 
lediga lägenheter. 

Relaterade dokument  
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Beskrivning Lägenheter: Lägenhetsförfrågan: Ledigt 
objekt 

Användningssituation När besökaren vill få detaljerad information 
om ett specifikt lägenhetsobjekt 

Typ av situation Läs, navigering, interaktion 

Informationsinnehåll Textinformation, Formulär, länk, 
planlösning 

Aktörer Hyresgäst 

Kommunikationsfunktion Informationsutbyte 

Avsedda effekter Att besökaren tillräcklig information om 
lägenheten, göra eventuell intresseanmälan. 

Relaterade dokument  
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Beskrivning Lägenheter: Våra områden 

Användningssituation När besökaren vill få information om de 
områden lägenheterna finns i. 

Typ av situation Läs, navigering 

Informationsinnehåll Textinformation,länk, bilder 

Aktörer Hyresgäst 

Kommunikationsfunktion Informationsutbyte 

Avsedda effekter Att ge besökaren tillräcklig information om 
områden 

Relaterade dokument  
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Beskrivning Om oss 

Användningssituation När besökaren vill få information om 
Gruvstaden AB 

Typ av situation Läs, navigering 

Informationsinnehåll Textinformation,länk, bilder 

Aktörer Hyresgäst, besökare 

Kommunikationsfunktion Informationsutbyte 

Avsedda effekter Att ge besökaren tillräcklig information om 
Gruvstaden 

Relaterade dokument  

 

 

  



61 
 

Beskrivning Om oss; Pågående projekt 

Användningssituation När besökaren vill få information om 
Gruvstaden AB 

Typ av situation Läs, navigering 

Informationsinnehåll Textinformation,länk, bilder 

Aktörer Hyresgäst, besökare 

Kommunikationsfunktion Informationsutbyte 

Avsedda effekter Att ge besökaren tillräcklig information om 
Gruvstadens projekt 

Relaterade dokument  

 

 

  



62 
 

Beskrivning Om oss; Föreskrifter 

Användningssituation När besökaren vill få information om 
Gruvstaden AB 

Typ av situation Läs, navigering 

Informationsinnehåll Textinformation,länk, bilder 

Aktörer Hyresgäst, besökare 

Kommunikationsfunktion Informationsutbyte 

Avsedda effekter Att ge besökaren tillräcklig information om 
Gruvstadens föreskrifter 

Relaterade dokument  

 

 

  



63 
 

Beskrivning Kontakta oss 

Användningssituation När besökaren vill få kontakt med 
Gruvstaden AB 

Typ av situation Läs, navigering, interaktion 

Informationsinnehåll Textinformation,länk, bilder 

Aktörer Hyresgäst, besökare 

Kommunikationsfunktion Informationsutbyte 

Avsedda effekter Att ge besökaren möjlighet att kontakta 
Gruvstaden 

Relaterade dokument  

 

 
  



64 
 

Beskrivning Kontakta oss:personal 

Användningssituation När besökaren vill få kontakt med 
Gruvstadens personal 

Typ av situation Läs, navigering,  

Informationsinnehåll Textinformation,länk, bilder 

Aktörer Hyresgäst, besökare 

Kommunikationsfunktion Informationsutbyte 

Avsedda effekter Att ge besökaren möjlighet att kontakta 
Gruvstadens personal 

Relaterade dokument  

 

 


